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WSTĘP 
W 2021 r. obywatele Unii 
Europejskiej i państwa 
członkowskie UE nadal będą 
zmagać się ze skutkami 
światowej pandemii 
COVID-19. 

W tych trudnych czasach Unia 
Europejska zapewnia wsparcie 
finansowe na niespotykaną 
wcześniej skalę. Niezależnie od 
tradycyjnych zasobów 
budżetowych uzgodnionych 

jako część wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2021–2027 UE 
podjęła decyzję o uruchomieniu inicjatywy Next Generation EU, która 
stanowi pulę dodatkowych środków finansowych na rzecz odbudowy 
z wykorzystaniem dłużnych papierów wartościowych.  

Trybunał jako niezależny kontroler zewnętrzny Unii Europejskiej 
sprawdza, czy środki unijne są pobierane i wydawane zgodnie ze 
stosownymi przepisami, a także czy są właściwie rozliczane oraz 
efektywnie i skutecznie wykorzystywane w interesie obywateli UE. 
W zakres kontroli wchodzą także nowe działania podjęte przez UE 
w celu ochrony obywateli przed niekorzystnymi skutkami pandemii.  

 

Jedno na cztery zadania kontrolne do realizacji począwszy od 2021 r. 
będzie dotyczyć działań podjętych przez UE w reakcji na pandemię 
COVID-19 oraz wdrażania inicjatywy Next Generation EU.  

Program prac 2021+ daje również początek realizacji nowej strategii 
Trybunału na lata 2021–2025, do której lektury serdecznie zachęcam.  

Na okres pięciu najbliższych lat Trybunał wytyczył trzy cele 
strategiczne: 

Cel 1 – Zapewnienie większej rozliczalności i przejrzystości oraz 
usprawnienie mechanizmów kontroli w odniesieniu do wszystkich 
działań UE; 

Cel 2 – Ukierunkowanie kontroli na obszary i zagadnienia, w których 
Trybunał może wnieść największą wartość dodaną, ze szczególnym 
uwzględnieniem czterech następujących obszarów strategicznych 
w ramach polityki i programów UE: 

o konkurencyjność gospodarcza Unii, 

o odporność na zagrożenia dla bezpieczeństwa Unii oraz 
poszanowanie europejskich wartości wolności, demokracji 
i praworządności,  

o zmiana klimatu, środowisko i zasoby naturalne, 

https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/Strategy.aspx
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/Strategy.aspx
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o polityka fiskalna i finanse publiczne w Unii; 

Cel 3 – Zapewnienie wysokiego poziomu pewności za pośrednictwem 
kontroli w wymagającym i zmieniającym się otoczeniu. 

W niniejszym dokumencie przedstawiono wykaz 73 sprawozdań 
specjalnych i przeglądów, które Trybunał zamierza opublikować 
w latach 2021 i 2022. Zostały one pogrupowane w podziale na 
wymienione powyżej cztery obszary strategiczne.  

Trybunał przyjmuje program prac 2021+ w momencie, gdy pandemia 
COVID-19 w dalszym ciągu wywiera wpływ na niemal każdy aspekt 
życia i pracy obywateli UE. Pragnę zapewnić, że Trybunał zdaje sobie 
sprawę z presji, pod jaką działają w dzisiejszych czasach instytucje UE, 
organy administracji państwowej, regionalnej i lokalnej w państwach 
członkowskich, a także beneficjenci unijnej pomocy. Mając to na 
względzie, Trybunał będzie nadal dokładał wszelkich starań, by 
ograniczyć obciążenie administracyjne, z jakim wiążą się jego prace 
kontrolne dla jednostek kontrolowanych. Pandemia wywiera 
jednocześnie wpływ na funkcjonowanie samego Trybunału, w związku 

z czym program prac będzie musiał być realizowany z rozwagą 
i w gotowości do ewentualnych zmian.  

Mimo wspomnianych wyzwań obywatele UE oraz zainteresowane 
strony i partnerzy instytucjonalni zarówno na szczeblu UE, jak i państw 
członkowskich mogą być pewni, że także i w 2021 r. Trybunał 
przedstawi niezależne i obiektywne sprawozdania dotyczące kwestii 
o kluczowym znaczeniu dla przyszłości UE, w których podkreśli 
skuteczne rozwiązania i wskaże niedociągnięcia. 

 

 

 

 
 
 

Klaus-Heiner Lehne 
Prezes 
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Priorytetowy obszar 
polityki i finansowania UE 

wskazany w strategii 
Trybunału na lata  

2021–2025 
oraz planowany rok 

publikacji 

Nazwa zadania  Cel zadania 

Konkurencyjność gospodarcza 
Unii 

 
2021 

Umiejętności cyfrowe 
w przyszłości 

Celem przeglądu jest ocena skuteczności działań podejmowanych przez UE na rzecz doskonalenia 
umiejętności cyfrowych dorosłych Europejczyków, ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiego 
Funduszu Socjalnego. 

Działania w zakresie zdrowia 
publicznego podjęte w reakcji 
na pandemię COVID-19 

Celem przeglądu jest ocena początkowej reakcji na kryzys, a także działań podjętych z myślą o ułatwieniu 
dostaw materiałów medycznych i wyposażenia, promowaniu testów i badań nad metodami leczenia 
i szczepionką oraz ułatwieniu wymiany informacji między państwami członkowskimi. 

Poszerzenie uczestnictwa 
w programie „Horyzont 2020” 

Celem kontroli jest ocena, w jakim stopniu Komisja wyeliminowała lukę między państwami członkowskimi 
w zakresie badań naukowych i innowacji, zarządzając funduszami programu „Horyzont 2020”, ze 
szczególnym uwzględnieniem komplementarności tego finansowania ze środkami z funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych (funduszy ESI). 

Długotrwałe bezrobocie Celem kontroli jest ocena, na ile skutecznie Europejski Fundusz Socjalny przyczynił się do zwalczania 
długotrwałego bezrobocia w okresie programowania 2014–2020. 

Europejskie zasoby kosmiczne 

Celem kontroli jest ocena, czy Komisja z powodzeniem ustanowiła spójne i stabilne ramy regulacyjne 
w celu wykorzystania potencjału unijnych zasobów kosmicznych oraz zaradzenia fragmentacji 
europejskiego przemysłu kosmicznego, co przewidziano zarówno w dokumentach dotyczących polityki 
przemysłowej UE w zakresie przestrzeni kosmicznej, jak i w dokumentach odnoszących się do europejskiej 
strategii kosmicznej. 

Zakładanie MŚP i zwiększanie 
skali ich działalności 

Celem kontroli jest ocena, czy wsparcie świadczone ze środków EFRR w latach 2014–2020 stanowiło 
skuteczną pomoc na rzecz zakładania MŚP i zwiększania skali ich działalności. 

Umiędzynarodowienie MŚP 
Celem kontroli jest ocena, czy prowadzone przez UE działania wspierające umiędzynarodowienie MŚP są 
skuteczne, w szczególności czy pomagają w zaspokojeniu potrzeb MŚP pod względem dostępu do nowych 
rynków i zwiększania skali działalności. 

Równouprawnienie płci Zadanie kontrolne ma na celu ocenę, czy ustanowione przez Komisję cele w zakresie równości płci zostały 
odpowiednio uwzględnione i znalazły wyraz w głównych obszarach wydatkowania budżetu UE. 

Prawa własności 
intelektualnej 

Kontrola ma na celu ocenę skuteczności działań Komisji w zakresie kształtowania unijnej polityki własności 
intelektualnej i ochrony praw własności intelektualnej na jednolitym rynku. 
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Priorytetowy obszar 
polityki i finansowania UE 

wskazany w strategii 
Trybunału na lata  

2021–2025 
oraz planowany rok 

publikacji 

Nazwa zadania  Cel zadania 

Konkurencyjność gospodarcza 
Unii 

 
2022 

Technologie dużych zbiorów 
danych w DG AGRI 

Kontrola ma na celu ocenę wykorzystania przez Komisję rozwiązań informatycznych i analizy danych do 
wsparcia zarządzania wspólną polityką rolną i jej kontroli.  

COVID-19 – zamówienia na 
dostawy szczepionek i inne 
działania w zakresie zdrowia 

Kontrola ma na celu ocenę i analizę, na ile skutecznie UE zapewniała wsparcie na rzecz opracowania 
szczepionek przeciwko COVID-19 i czy zamówiła odpowiednie ilości szczepionek, aby pokryć stwierdzone 
zapotrzebowanie. 

Cyfryzacja szkół Kontrola ma na celu zbadanie, czy finansowanie unijne zostało w skuteczny sposób wykorzystane do 
wsparcia cyfryzacji w szkołach w regionach europejskich. 

Inicjatywa inwestycyjna 
w odpowiedzi na 
koronawirusa 

Kontrola ma na celu zbadanie, czy w ramach inicjatywy inwestycyjnej w odpowiedzi na koronawirusa 
szybko uruchomiono środki z funduszy ESI, aby stawić czoła wyzwaniom związanym z pandemią COVID-19.  

Administracja elektroniczna Celem kontroli jest sprawdzenie, czy działania Komisji podjęte w celu opracowania planu działania UE na 
rzecz administracji elektronicznej oraz wsparcia jego wdrażania były skuteczne i efektywne. 

Unia energetyczna Kontrola ma na celu ocenę, czy Komisja i ACER skutecznie włączyły się w działania na rzecz ukończenia 
wewnętrznego europejskiego rynku energii elektrycznej. 

Upoważnieni przedsiębiorcy 
Celem kontroli jest sprawdzenie, czy Komisja i państwa członkowskie zapewniły realizację celów programu 
upoważnionego przedsiębiorcy dotyczących poprawy bezpieczeństwa międzynarodowego łańcucha dostaw 
i ułatwienia handlu, przy jednoczesnym zagwarantowaniu kompletności pobieranych dochodów. 
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Priorytetowy obszar 
polityki i finansowania UE 

wskazany w strategii 
Trybunału na lata  

2021–2025 
oraz planowany rok 

publikacji 

Nazwa zadania  Cel zadania 

Zmiana klimatu, środowisko 
i zasoby naturalne  

 
2021 

Infrastruktura ładowania 
pojazdów elektrycznych 

Celem kontroli jest ocena skuteczności wsparcia unijnego na rzecz infrastruktury ładowania pojazdów 
elektrycznych w latach 2014–2020, ze szczególnym uwzględnieniem instrumentu „Łącząc Europę” oraz 
europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. 

Stosowanie zasady 
„zanieczyszczający płaci” 

Celem kontroli jest zbadanie, czy Komisja uwzględniła zasadę „zanieczyszczający płaci” w politykach 
sektorowych UE, oraz ocena udzielonego państwom członkowskim wsparcia we wdrażaniu dyrektywy 
w sprawie odpowiedzialności za środowisko. 

Leśnictwo Celem kontroli jest ocena, czy wsparcie UE na rzecz leśnictwa skutecznie przyczyniło się do ochrony 
różnorodności biologicznej oraz łagodzenia zmiany klimatu i dostosowania się do niej. 

Zmiana klimatu i rolnictwo Celem kontroli jest ocena skuteczności wsparcia na rzecz łagodzenia skutków zmiany klimatu 
i dostosowania się do nich udzielanego rolnikom w ramach wspólnej polityki rolnej. 

Opodatkowanie energii 
i dotacje w energetyce 

Celem kontroli jest przegląd unijnego prawodawstwa w zakresie opodatkowania energii pod kątem jego 
zgodności z celami klimatycznymi.  

Efektywność energetyczna 
w przedsiębiorstwach 

Celem kontroli jest analiza opłacalności i trwałości rezultatów projektów w zakresie efektywności 
energetycznej w przypadku przedsiębiorstw z różnych sektorów przemysłu, realizowanych 
z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Wspólna polityka rolna 
i projekty w zakresie 
gospodarki wodnej 

Celem kontroli jest weryfikacja, czy wsparcie UE na rzecz projektów w zakresie gospodarki wodnej 
(zwłaszcza nawadniania) przyniosło korzyści rolnikom, a także czy stanowiło wkład w zrównoważoną 
gospodarkę wodną.  

Odpady elektroniczne Celem przeglądu jest sprawdzenie, czy działania UE skutecznie przyczyniły się do udoskonalenia zbiórki, 
przetwarzania i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii. 

Międzynarodowa analiza 
porównawcza projektów 
przewodnich w obszarze 
transportu 

Celem kontroli jest ocena wyników osiągniętych przez Komisję w zarządzaniu wielkimi projektami 
finansowanymi przez UE w obszarze transportu poprzez porównanie ich z wynikami innych inwestycji 
w infrastrukturę transportową realizowanych w UE i poza jej granicami. 

Finansowanie 
zrównoważonych inwestycji 

Kontrola ma na celu ocenę skuteczności działań UE na rzecz promowania zrównoważonego finansowania 
oraz uregulowań w tym zakresie. 
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Priorytetowy obszar 
polityki i finansowania UE 

wskazany w strategii 
Trybunału na lata  

2021–2025 
oraz planowany rok 

publikacji 

Nazwa zadania  Cel zadania 

Zmiana klimatu, środowisko 
i zasoby naturalne  

 
2022 

Uwzględnianie kwestii klimatu 
Kontrola ma na celu ocenę, czy prowadzona przez Komisję sprawozdawczość dotycząca wydatków na rzecz 
klimatu jest odpowiednia i wiarygodna, a także czy Komisja wywiązała się ze zobowiązania, by w WRF na 
lata 2014–2020 wydatkować co najmniej 20% unijnego budżetu na działania w dziedzinie klimatu.  

Zrównoważone zarządzanie 
glebami 

Kontrola ma na celu ocenę, czy wsparcie udzielone rolnikom w ramach wspólnej polityki rolnej skutecznie 
przyczyniało się do ochrony gleby i zapobiegania jej zanieczyszczeniu azotanami.  

Regiony górnicze w okresie 
transformacji 

Kontrola ma na celu ocenę, na ile skuteczne było wsparcie na rzecz transformacji regionów górniczych 
i odejścia od przemysłu węglowego zapewniane z funduszy unijnych w okresie programowania 2014–2020.  

Zrównoważone rybołówstwo Kontrola ma na celu ocenę, czy unijny system kontroli służący zapobieganiu nielegalnym połowom oraz ich 
powstrzymywaniu i eliminacji działa efektywnie i skutecznie. 

Gospodarka o obiegu 
zamkniętym 

Kontrola ma na celu zbadanie skuteczności wsparcia ze środków EFRR udzielanego na etapie projektowania 
i produkcji w gospodarce o obiegu zamkniętym, która stanowi system gospodarczy zakładający nieustanne 
ponowne wykorzystywanie zasobów i niewytwarzanie odpadów. 

Zmiana klimatu i pomoc 
rozwojowa 

Kontrola ma na celu ocenę światowego sojuszu na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu + (GCCA+) pod 
kątem skuteczności pomocy państwom znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji w zakresie ograniczania 
ryzyka i dostosowywania się do zmian. 
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Priorytetowy obszar 
polityki i finansowania UE 

wskazany w strategii 
Trybunału na lata  

2021–2025 
oraz planowany rok 

publikacji 

Nazwa zadania  Cel zadania 

Odporność na zagrożenia dla 
bezpieczeństwa Unii oraz 

poszanowanie europejskich 
wartości wolności, demokracji 

i praworządności 
 

2021 

Przeciwdziałanie praniu 
pieniędzy 

Kontrola ma na celu ocenę, czy Komisja – w porozumieniu z europejskimi urzędami nadzoru – podjęła 
skuteczne działania mające na celu zwalczanie prania pieniędzy i powiązanych przestępstw finansowych, 
a także finansowania terroryzmu. 

Edukacja w sytuacjach 
nadzwyczajnych 

Celem kontroli jest ocena, czy działania UE służące wspieraniu edukacji w nadzwyczajnych sytuacjach 
humanitarnych i w trakcie przedłużających się kryzysów w skuteczny sposób zapewniają dzieciom dostęp 
do bezpiecznej i włączającej edukacji wysokiej jakości. 

Dezinformacja Kontrola ma na celu zbadanie unijnego planu działania na rzecz zwalczania dezinformacji pod kątem tego, 
czy plan ten jest odpowiedni, jakie rezultaty dotychczas przyniósł oraz jakie są ramy rozliczalności. 

Praworządność na Ukrainie 
Kontrola ma na celu ocenę skuteczności działań unijnych w zakresie zwalczania korupcji na Ukrainie, 
a także analizę, na ile UE wykazała się przenikliwością i zaangażowaniem przy uwzględnianiu w swoich 
działaniach przyczyn korupcji w tym kraju. 

Praworządność na Bałkanach 
Zachodnich 

Kontrola ma na celu ocenę skuteczności wsparcia UE na rzecz praworządności na Bałkanach Zachodnich 
oraz – w stosownych przypadkach – określenie i usystematyzowanie najważniejszych czynników, które 
mogły osłabić skuteczność tych działań. 

Frontex Kontrola ma na celu ocenę, czy Frontex właściwie wdrażał powierzone mu nowe kompetencje 
i prawidłowo zarządzał zasobami. 

Przemyt migrantów 
Kontrola ma na celu ocenę, czy wsparcie udzielane przez Europejskie Centrum Zwalczania Przemytu 
Migrantów działające przy Europolu, ukierunkowane na działania państw członkowskich UE służące 
zwalczaniu przemytu migrantów i handlu ludźmi, było odpowiednio zarządzane. 

Polityka w zakresie powrotów 
migrantów 

Kontrola ma na celu ocenę skuteczności współpracy UE z państwami trzecimi w kontekście readmisji 
migrantów. 

Programy współpracy 
transgranicznej 

Kontrola ma na celu ocenę skuteczności wsparcia UE na rzecz programów współpracy transgranicznej, 
a także analizę konkretnych wyzwań związanych z ich wdrażaniem w okresie 2014–2020. 

Nadużycia finansowe a WPR Celem kontroli jest zbadanie strategii i procedur Komisji i państw członkowskich służących zwalczaniu 
nadużyć finansowych w płatnościach w ramach WPR. 
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Priorytetowy obszar 
polityki i finansowania UE 

wskazany w strategii 
Trybunału na lata  

2021–2025 
oraz planowany rok 

publikacji 

Nazwa zadania  Cel zadania 

Odporność na zagrożenia dla 
bezpieczeństwa Unii oraz 

poszanowanie europejskich 
wartości wolności, demokracji 

i praworządności  
 

2022 

Konflikt interesów Celem kontroli jest zbadanie, czy Komisja i państwa członkowskie wdrożyły skuteczne strategie i procedury, 
aby rozwiązać kwestię konfliktów interesów w przypadku płatności ze środków WPR i polityki spójności.  

Bezpieczeństwo żywnościowe 
w czasie pandemii COVID-19 

Kontrola ma na celu ocenę, czy odpowiednio zarządzano wprowadzonymi przez Komisję i państwa 
członkowskie środkami w ramach WPR, które miały zapewnić wsparcie rolnikom oraz zabezpieczyć 
łańcuchy dostaw żywności w czasie pandemii COVID-19, a także czy środki te były efektywne. 

Zabezpieczenie instytucji UE 
przed atakami hakerów 

Celem zadania kontrolnego jest ocena stanu zarządzania w dziedzinie cyberbezpieczeństwa oraz gotowości 
instytucji i agencji UE do reagowania na incydenty w tym obszarze. 

Swobodny przepływ osób 
Celem kontroli jest ustalenie, czy Komisja podjęła skuteczne działania, aby chronić prawo do swobodnego 
przepływu osób, w tym analiza funkcjonowania układu z Schengen w kontekście kryzysu związanego 
z pandemią COVID-19. 

Współpraca transgraniczna 
z krajami objętymi europejską 
polityką sąsiedztwa 

Kontrola ma na celu ocenę skuteczności programów unijnych zapewniających finansowanie współpracy 
między UE a regionami sąsiedzkimi, z którymi graniczy UE. 

Bezpieczeństwo sieci 5G Kontrola będzie dotyczyć bezpieczeństwa sieci 5G, w tym zarówno cyberbezpieczeństwa, jak 
i bezpieczeństwa sprzętu informatycznego. 
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Priorytetowy obszar 
polityki i finansowania UE 

wskazany w strategii 
Trybunału na lata  

2021–2025 
oraz planowany rok 

publikacji 

Nazwa zadania  Cel zadania 

Polityka fiskalna i finanse 
publiczne w Unii 

 
2021 

Jednolity mechanizm 
restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji 

Kontrola obejmuje ocenę, czy jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji jest 
odpowiednio przygotowany do przeprowadzenia ewentualnej likwidacji banków w strefie euro. 

Wymiana informacji 
podatkowych 

Kontrola ma na celu ocenę skuteczności ustanowionego przez Komisję systemu automatycznej wymiany 
informacji podatkowych. 

Nadzór poprogramowy Celem kontroli jest ocena skuteczności prowadzonego przez Komisję nadzoru poprogramowego nad 
państwami członkowskimi, które uzyskały pomoc makrofinansową. 

Jednolity rynek funduszy 
inwestycyjnych 

Kontrola ma na celu ocenę, w jakim zakresie ustanowiono sprawnie działający jednolity rynek funduszy 
inwestycyjnych, a także czy rynek ten zapewnia ochronę stabilności finansowej i inwestorów. 

Zarządzanie ryzykiem 
w obszarze ceł w celu ochrony 
interesów finansowych UE 

Kontrola ma na celu ocenę, czy Komisja ustanowiła odpowiednie ramy zarządzania ryzykiem celnym, aby 
chronić interesy finansowe Unii Europejskiej, a także czy państwa członkowskie poczyniły postępy we 
wdrażaniu swoich systemów zarządzania ryzykiem celnym w zakresie tradycyjnych zasobów własnych. 

Produkcja mleka i przetworów 
mlecznych 

Kontrola ma na celu przeanalizowanie, czy środki wdrożone przez Komisję w odpowiedzi na spadek cen 
były właściwie zarządzane i pozwoliły osiągnąć wyznaczone cele w efektywny sposób. 

Wkłady państw trzecich Przegląd ma na celu przeanalizowanie wkładów państw trzecich do budżetu Unii Europejskiej (UE) 
przeznaczonych na finansowanie różnych obszarów polityki europejskiej. 

Unijny nadzór bankowy Kontrola ma na celu uzyskanie pewności co do skuteczności zarządzania nadzorem nad istotnymi 
instytucjami kredytowymi, który sprawuje Europejski Bank Centralny.  
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Priorytetowy obszar 
polityki i finansowania UE 

wskazany w strategii 
Trybunału na lata  

2021–2025 
oraz planowany rok 

publikacji 

Nazwa zadania   Cel zadania 

Polityka fiskalna i finanse 
publiczne w Unii 

2022 

Koszt unijnych instrumentów 
finansowych 

Kontrola ma na celu ocenę, czy Komisja wnikliwie przeanalizowała koszty centralnie zarządzanych 
instrumentów finansowych i gwarancji, a także czy osiągane korzyści jednoznacznie równoważą koszty 
ponoszone przez te instrumenty.  

Wiarygodne statystyki  Kontrola ma na celu ocenę, czy Komisja skutecznie przyczynia się do opracowywania przez państwa 
członkowskie wiarygodnych statystyk europejskich. 

Weryfikacja DNB 
Kontrola ma na celu ocenę, czy poprzez przeprowadzane weryfikacje Komisja skutecznie zapewnia, aby 
dane dotyczące dochodu narodowego brutto leżące u podstaw głównych zasobów własnych UE były 
porównywalne między sobą, wiarygodne i kompletne. 
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Priorytetowy obszar 
polityki i finansowania UE 

wskazany w strategii 
Trybunału na lata  

2021–2025 
oraz planowany rok 

publikacji 

Nazwa zadania   Cel zadania 

Inne obszary 
 

2021 

Sprawozdawczość na temat 
legalności i prawidłowości 
w obszarze spójności 

Celem kontroli jest głębsza analiza problematycznych kwestii zaobserwowanych przez Trybunał 
w odniesieniu do prac Komisji. Obejmie ona zakres, zawartość merytoryczną i dokumentację 
prowadzonych przez Komisję prac audytowych, a także podejście metodyczne stosowane przy obliczaniu 
szacowanego poziomu błędu. 

Trwałość inwestycji 
w infrastrukturę na obszarach 
wiejskich 

Celem kontroli jest ocena, czy inwestycje w infrastrukturę otrzymujące wsparcie w ramach Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich przynoszą społeczności wiejskiej długotrwałe 
korzyści gospodarcze i społeczne. 

Program LEADER  
(„Liaison entre actions de 
développement de 
l'économie rurale”)  

Celem kontroli jest ocena, czy metoda zapewniania wyników stosowana w programie LEADER jest 
opłacalna, a także czy Komisja i państwa członkowskie wyeliminowały stwierdzone wcześniej 
niedociągnięcia. 

Zamknięcie instrumentów 
finansowych na lata 2007–
2013 

Celem kontroli jest przeanalizowanie, czy na koniec okresu programowania państwa członkowskie 
i Komisja podjęły konieczne kroki, aby odpowiednio zweryfikować i ocenić kwalifikowalność wydatków 
w ramach instrumentów finansowych objętych zarządzaniem dzielonym. 

Zachęty do osiągania wyników  Celem kontroli jest ocena, czy Komisja wykorzystuje narzędzia dostępne w ramach polityki spójności, aby 
skutecznie zachęcać do osiągania oczekiwanych wyników.  

Inwestycje w sektorze 
turystyki współfinansowane 
ze środków unijnych 

Celem kontroli jest ocena efektywności i skuteczności wsparcia na rzecz rozwoju i promocji turystyki 
współfinansowanego ze środków UE. 

Wykluczanie podmiotów 
gospodarczych 

Kontrola ma na celu ocenę, czy UE dysponuje skutecznymi narzędziami mającymi nie dopuszczać do tego, 
aby środki unijne i zamówienia publiczne trafiały do nierzetelnych podmiotów gospodarczych. 

Prawa pasażerów w czasie 
kryzysu związanego 
z pandemią COVID‐19 

Kontrola ma na celu ocenę skuteczności prowadzonego przez Komisję monitorowania, czy w czasie kryzysu 
związanego z pandemią COVID‐19 przestrzegano praw pasażerów korzystających z transportu lotniczego. 
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Priorytetowy obszar 
polityki i finansowania UE 

wskazany w strategii 
Trybunału na lata  

2021–2025 
oraz planowany rok 

publikacji 

Nazwa zadania  Cel zadania 

Inne obszary 
 

2022 

Uproszczone formy wsparcia 
w obszarze spójności 

Kontrola ma na celu zbadanie, czy w latach 2014–2020 Komisja i państwa członkowskie stosowały 
uproszczone formy wsparcia w celu zmniejszenia obciążenia administracyjnego i obniżenia liczby 
popełnianych błędów, w większym stopniu koncentrując się jednocześnie na rezultatach. 

Krajowe plany odbudowy 
i zwiększania odporności oraz 
wyzwania stojące przed 
europejskim semestrem 

Kontrola ma na celu ocenę procesu zatwierdzania krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności 
przedłożonych w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Przeanalizowane 
zostanie także to, w jaki sposób dostosowano europejski semestr, aby umożliwić koordynację działań 
z Instrumentem na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. 

Sfera budżetowa 2021+ 
Celem kontroli jest ocena, czy obecny budżet UE oraz inne instrumenty na szczeblu UE, w tym Europejski 
Mechanizm Stabilności (EMS) i grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), stanowią dostatecznie 
efektywny i przejrzysty sposób finansowania polityki unijnej. 

Konsultanci zewnętrzni Celem kontroli jest ocena, czy korzystając z usług konsultantów zatrudnionych przez wykonawców, Komisja 
zapewnia gospodarne wykorzystanie środków i chroni swoje interesy. 

Wpływ lobbystów na 
prawodawców 

Kontrola ma na celu ocenę, czy unijny rejestr służący przejrzystości stanowi skuteczne narzędzie publicznej 
kontroli nad działalnością lobbystów, którzy dążą do wywierania wpływu na proces decyzyjny w UE. 

Odporność instytucji 
i organów UE 

Kontrola ma na celu ocenę wszystkich – zarówno strategicznych, jak i operacyjnych – środków podjętych 
przez główne instytucje i organy UE w celu utrzymania ciągłości działania w czasie kryzysu związanego 
z pandemią COVID-19. 
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O TRYBUNALE 

 
 
Europejski Trybunał Obrachunkowy jest zewnętrznym kontrolerem 
Unii. W skład kolegium Trybunału wchodzi po jednym członku 
z każdego państwa członkowskiego UE, a służby Trybunału liczą ponad 
900 osób ze wszystkich krajów UE. Siedziba Trybunału mieści się 
w Luksemburgu. Został on utworzony w 1977 r., a od 1993 r. ma status 
instytucji unijnej. 

Wartości, na straży których stoi Trybunał, to niezależność, uczciwość, 
obiektywizm, przejrzystość i profesjonalizm. 

 

 

Misja Trybunału: Trybunał ocenia działania UE pod kątem 
oszczędności, skuteczności i efektywności, a także legalności 
i prawidłowości, przeprowadzając w tym celu niezależne, 
profesjonalne prace kontrolne o istotnym oddziaływaniu. W ten 
sposób zmierza do zapewnienia większej rozliczalności i przejrzystości 
oraz sprawniejszego zarządzania finansami, przyczyniając się 
jednocześnie do zwiększenia zaufania obywateli i skutecznie reagując 
na obecne i przyszłe wyzwania stojące przed UE. 

Wizja Trybunału: Trybunał dąży do tego, by odgrywać wiodącą rolę 
w dziedzinie kontroli publicznej i by wnosić wkład na rzecz bardziej 
odpornej i zrównoważonej Unii Europejskiej, stojącej na straży 
wartości demokratycznych stanowiących jej fundament. 

Sprawozdania z kontroli i opinie sporządzane przez Trybunał stanowią 
zasadnicze ogniwo łańcucha rozliczalności UE. Są one wykorzystywane 
w celu rozliczania podmiotów odpowiedzialnych za realizację polityki 
i programów UE, tj. Komisji, innych instytucji i organów UE oraz 
organów administracji w państwach członkowskich. 

Prace Trybunału mają ponadto pomóc obywatelom UE lepiej 
zrozumieć, w jaki sposób Unia i państwa członkowskie stawiają czoła 
bieżącym i przyszłym wyzwaniom.
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PUBLIKACJE TRYBUNAŁU 
Trybunał sporządza:  

— sprawozdanie roczne dotyczące budżetu UE, obejmujące poświadczenie wiarygodności, 

— specjalne sprawozdania roczne przedstawiające opinie Trybunału z kontroli finansowych wszystkich agencji i organów UE,  

— sprawozdanie roczne na temat osiąganych wyników, 

— sprawozdania specjalne dotyczące wybranych zagadnień, publikowane w ciągu całego roku i sporządzane głównie w następstwie kontroli 
wykonania zadań,  

— przeglądy, zawierające opis i analizę poszczególnych obszarów polityki unijnej lub kwestii związanych z zarządzaniem, 

— opinie, które są wykorzystywane przez Parlament Europejski i Radę Europejską przy przyjmowaniu przepisów UE i podejmowaniu innych decyzji.  



EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY
12 rue Alcide De Gasperi 
1615 Luxembourg 
LUKSEMBURG

Tel.: +352 4398-1
Formularz kontaktowy: eca.europa.eu/pl/Pages/ContactForm.aspx
Strona internetowa: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors 

Więcej informacji o Unii Europejskiej można znaleźć w portalu Europa (http://europa.eu).
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© Unia Europejska, 2021.

Polityka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w zakresie ponownego wykorzystywania dokumentów jest realizowana na podstawie decyzji Trybunału nr 6/2019 w sprawie 
polityki otwartych danych oraz ponownego wykorzystywania dokumentów. 

O ile nie wskazano inaczej (np. nie zawarto indywidualnych adnotacji o prawach autorskich), treści Europejskiego Trybunału Obrachunkowego będące własnością UE objęte są 
licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0). Oznacza to, że ponowne wykorzystanie jest dozwolone, pod warunkiem że dokumenty zostaną 
odpowiednio oznaczone i zostaną wskazane dokonane w nich zmiany. W przypadku ponownego wykorzystania nie można zmieniać ich oryginalnego znaczenia ani przesłania. 
Trybunał nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje ponownego wykorzystania dokumentów. 
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W celu wykorzystania lub powielenia treści niebędącej własnością UE może być konieczne wystąpienie o zgodę bezpośrednio do właścicieli praw autorskich.
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Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w zakresie ponownego wykorzystywania i nie jest udostępniana licencja na nie.
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