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Wstęp 

Jednocześnie UE postawiła sobie za cel, by odgrywać wiodącą rolę 
w przeciwdziałaniu zmianie klimatu oraz w procesie transformacji 

w kierunku nowoczesnej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej 
gospodarki. 

W konsekwencji programy odbudowy po pandemii i środki na rzecz 
przeciwdziałania zmianie klimatu uzyskają wsparcie finansowe UE na 
niespotykaną dotąd skalę. Poza zwyczajowymi zasobami 
budżetowymi uzgodnionymi w wieloletnich ramach finansowych 
(WRF) na lata 2021–2027 Unia Europejska uruchomiła inicjatywę 
Next Generation EU, z której środki w znacznej mierze zostaną 
przeznaczone na transformację ekologiczną.  

Rola Trybunału jako niezależnego kontrolera zewnętrznego Unii 
Europejskiej polega na sprawdzaniu, czy środki unijne są pobierane 
i wydawane zgodnie ze stosownymi przepisami, a także czy dzięki 
wydatkom osiągane są odpowiednie rezultaty dla podatników 
europejskich. W zakres kontroli wchodzą również nowe działania 
podjęte po to, by pomóc obywatelom przezwyciężyć niekorzystne 
skutki pandemii i wyzwania wynikające ze zmiany klimatu.  

Program prac na 2022 r. i kolejne lata został opracowany z myślą 
o tych konkretnych wyzwaniach. Trybunał zamierza opublikować 16
sprawozdań dotyczących polityki i wydatków związanych z reakcją
UE na pandemię COVID-19 i odbudową po kryzysie. Obejmą one
takie zagadnienia jak zakup szczepionek przeciwko COVID-19.
Zaplanowano ponadto szereg kontroli Instrumentu na rzecz

Globalna pandemia COVID-19 nadal wywiera istotny wpływ na 
życie mieszkańców Unii Europejskiej. Choć mamy już za sobą jej 
apogeum, w nadchodzących latach będziemy wciąż musieli stawiać 
czoła jej następstwom. 
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Odbudowy i Zwiększania Odporności. Jeśli chodzi o zmianę klimatu, 
środowisko i zasoby naturalne, Trybunał planuje sporządzić 17 
sprawozdań, w tym na temat uwzględniania kwestii klimatu 
w polityce oraz biopaliw. 

Zajmie się też jednak wydatkami w wielu innych obszarach polityki 
unijnej. W niniejszym dokumencie przedstawiono wykaz 79 
sprawozdań specjalnych i przeglądów, które Trybunał zamierza 
opublikować w 2022 r. i w kolejnych latach.  

Obywatele UE, zainteresowane instytucje i partnerzy – zarówno na 
szczeblu UE, jak i państw członkowskich – mogą być pewni, że 

Trybunał będzie nadal prowadził niezależne i obiektywne kontrole 
i na ich podstawie opracowywał sprawozdania dotyczące kwestii 
o kluczowym znaczeniu dla przyszłości UE. Aby wspierać Unię 
Europejską na drodze do osiągnięcia wyznaczonych celów, będzie też 
nadal zwracał uwagę na pojawiające się zagrożenia i możliwości. 

 

 

Klaus-Heiner Lehne 
Prezes 
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Obszar polityki 
i finansowania UE oraz 

planowany rok publikacji 
Nazwa zadania Rodzaj kontroli 

i cel zadania kontrolnego 

Reakcja UE na pandemię 
COVID-19 i odbudowa po 

kryzysie 

 

2022 

Zakup szczepionek przeciwko  
COVID-19 

Kontrola w celu ocenienia, czy działania podjęte przez UE, aby zakupić wystarczające ilości szczepionki przeciwko COVID-
19, były skuteczne. 

Europejskie fundusze strukturalne 
i inwestycyjne oraz Instrument na 
rzecz Odbudowy i Zwiększania 
Odporności 

Przegląd w celu przeanalizowania zagrożeń i możliwości w zakresie koordynacji europejskich funduszy strukturalnych 
i inwestycyjnych oraz Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) w odniesieniu do finansowania 
inwestycji publicznych. 

Instrument na rzecz Odbudowy 
i Zwiększania Odporności – projekt 
systemu kontroli Komisji  

Kontrola w celu ocenienia, czy system kontroli ustanowiony przez Komisję ma potencjał, aby zapewnić prawidłowość 
płatności w ramach RRF i zabezpieczyć interesy finansowe UE. 

Krajowe plany odbudowy 
i zwiększania odporności 

Kontrola w celu ocenienia procesu zatwierdzania krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności przedłożonych 
w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. 

Inicjatywa inwestycyjna 
w odpowiedzi na koronawirusa 
(CRII/CRII+) i inicjatywa REACT-EU 

Kontrola w celu zbadania, czy Komisja skutecznie dostosowała politykę spójności na lata 2014–2020 za pomocą inicjatyw 
inwestycyjnych w odpowiedzi na koronawirusa oraz REACT-EU, a także czy szybko uruchomiła środki z funduszy ESI 
w reakcji na pandemię COVID-19. 

Instrument wsparcia w celu 
zmniejszenia zagrożeń związanych 
z bezrobociem w sytuacji 
nadzwyczajnej (SURE) 

Kontrola w celu przeanalizowania, czy podczas kryzysu wywołanego przez pandemię COVID-19 instrument SURE 
skutecznie przyczynił się do ochrony miejsc pracy przez wsparcie dochodów osób zatrudnionych i zastąpienie dochodów 
w przypadku osób samozatrudnionych, a tym samym zapobiegł zbędnym zwolnieniom pracowników. 

Zarządzanie zadłużeniem w Komisji Kontrola w celu ocenienia, czy Komisja opracowała skuteczne systemy zarządzania finansowaniem długu na potrzeby 
inicjatywy Next Generation EU. 

Odporność instytucji i organów UE Kontrola w celu ocenienia środków administracyjnych podjętych przez instytucje UE, aby utrzymać ciągłość działania 
w czasie kryzysu wywołanego przez pandemię COVID-19. 
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Obszar polityki 
i finansowania UE oraz 

planowany rok publikacji 
Nazwa zadania  Rodzaj kontroli  

i cel zadania kontrolnego 

Reakcja UE na pandemię 
COVID-19 i odbudowa po 

kryzysie 

 

2022 

Swobodny przepływ osób – faza I 
Kontrola w celu ustalenia, 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 w okresie od 
lutego 2020 r. do września 2021 r. 

Swobodny przepływ osób – faza II Kontrola uzupełniająca zadanie kontrolne „Swobodny przepływ osób – faza I”, mająca na celu analizę prawa do 
swobodnego przepływu w kontekście kryzysu wywołanego przez pandemię COVID-19. 

 

Reakcja UE na pandemię 
COVID-19 i odbudowa po 

kryzysie 

 

2023 i kolejne lata 

Łańcuch dostaw żywności w czasie 
pandemii COVID-19 

Kontrola w celu ocenienia, czy Komisja i państwa członkowskie zareagowały na pandemię COVID-19 w sposób właściwy, 
aby utrzymać bezpieczeństwo żywności na terenie całej UE. 

Reakcja agencji UE na pandemię 
Kontrola w celu ocenienia, jak Europejska Agencja Leków (EMA) i Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli 
Chorób (ECDC) odpowiedziały na wyzwania związane z pandemią COVID-19 i czy ta reakcja była odpowiednia do 
wyznaczonych celów. 

Absorpcja środków z Instrumentu na 
rzecz Odbudowy i Zwiększania 
Odporności 

Kontrola w celu ocenienia jednego z głównych celów Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF): 
tempa dokonywania wypłat. Do jakiego stopnia finansowanie z instrumentu RRF zostało wypłacone z wyprzedzeniem 
i wykorzystane przez państwa członkowskie do przeprowadzenia reform i inwestycji? 

Wyniki osiągnięte dzięki środkom 
z Instrumentu na rzecz Odbudowy 
i Zwiększania Odporności 

Kontrola w celu ocenienia, na ile skuteczny jest mechanizm Komisji służący do monitorowania realizacji uzgodnionych 
celów pośrednich i poziomów docelowych określonych w krajowych planach odbudowy i zwiększania odporności państw 
członkowskich, co pozwoli na pomiar wyników instrumentu. 

Instrument na rzecz Odbudowy 
i Zwiększania Odporności – systemy 
kontrolne państw członkowskich 

Kontrola w celu ocenienia, czy systemy kontroli zarządzania środkami z RRF w państwach członkowskich są odpowiednio 
zaprojektowane, aby chronić interesy finansowe UE. 

Instrument na rzecz Odbudowy 
i Zwiększania Odporności – 
wdrożenie na poziomie państw 
członkowskich 

Kontrola w celu ocenienia wdrażania krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności w niewielkiej liczbie państw 
członkowskich, ze szczególnym naciskiem na główne cele planów odbudowy i zwiększania odporności poszczególnych 
krajów. W czasie trwania cyklu wdrażania Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Trybunał będzie 
mógł stopniowo objąć takimi kontrolami wszystkie 27 planów odbudowy i zwiększania odporności. 
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Obszar polityki 
i finansowania UE oraz 

planowany rok publikacji 
Nazwa zadania Rodzaj kontroli 

i cel zadania kontrolnego 

 

Zwiększanie 
konkurencyjności 
gospodarczej UE 

z korzyścią dla wszystkich 
obywateli 

 

2022 

Poszerzenie uczestnictwa 
w programie „Horyzont 2020” 

Kontrola w celu przeanalizowania działań określonych w programie „Horyzont 2020”, które zmierzają do zniwelowania 
różnic pomiędzy „liderami innowacji” a „słabymi innowatorami” w zakresie badań naukowych i innowacji w Europie, 
a tym samym do poszerzenia udziału w tym programie i przyczynienia się do budowy europejskiej przestrzeni badawczej. 

Konkurencyjność MŚP  Kontrola w celu ocenienia, czy Komisja i państwa członkowskie dopilnowały, by wsparcie z EFRR było ukierunkowane na 
rezultaty, tak aby zwiększyć konkurencyjność MŚP i ich zdolność do sprostania przyszłym wyzwaniom. 

Bezpieczeństwo sieci 5G Kontrola w celu ocenienia, czy UE wdraża bezpieczne sieci 5G w terminowy i skoordynowany sposób. 

Umiędzynarodowienie MŚP Kontrola w celu zbadania unijnych programów wsparcia na rzecz umiędzynarodowienia MŚP w UE. 

Unia energetyczna 
Kontrola w celu przeanalizowania nadzoru prowadzonego przez Agencję Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów 
Regulacji Energetyki (ACER) nad spójnym i skutecznym wdrożeniem przepisów dotyczących rynku energii elektrycznej 
oraz monitorowania nadużyć na rynku i przejrzystości (REMIT) w obszarze wewnętrznego rynku energii. 

Duże zbiory danych w DG AGRI Kontrola w celu ocenienia, w jaki sposób Komisja wykorzystuje dane i techniki analizy danych do analizowania wspólnej 
polityki rolnej oraz w jaki sposób przygotowuje się, aby lepiej wykorzystywać duże zbiory danych. 

Prawa własności intelektualnej Kontrola w celu ocenienia, na ile skuteczne są działania Komisji w zakresie rozwijania unijnej polityki własności 
intelektualnej i ochrony praw własności intelektualnej na jednolitym rynku. 

Administracja elektroniczna 
Kontrola w celu dokonania oceny koncepcji, skuteczności i monitorowania planu działania UE na rzecz administracji 
elektronicznej na lata 2016–2020. Ze względu na szeroki zakres działań ujętych w planie Trybunał ograniczy się w swojej 
ocenie do działań ukierunkowanych na przedsiębiorstwa. 

Cyfryzacja szkół Kontrola w celu dokonania oceny skuteczności unijnego wsparcia na rzecz cyfryzacji szkół. 
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Obszar polityki 
i finansowania UE oraz 

planowany rok publikacji 
Nazwa zadania Rodzaj kontroli 

i cel zadania kontrolnego 

Zwiększanie 
konkurencyjności 
gospodarczej Unii 

z korzyścią dla wszystkich 
obywateli 

 

2023 i kolejne lata 

Osiągnięcie przez UE pozycji drugiego 
największego na świecie producenta 
baterii do 2024 r. 

Kontrola w celu dokonania oceny, czy Komisja i państwa członkowskie skutecznie opracowały konkurencyjny w skali 
świata i zasobooszczędny łańcuch wartości dla baterii w UE. 

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne Kontrola w celu uzyskania pierwszych informacji, na ile skutecznie wdrażane są przepisy rozporządzenia (UE) 2019/452 
w sprawie mechanizmów monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych. 

Upoważnieni przedsiębiorcy 
Kontrola w celu sprawdzenia, czy Komisja i państwa członkowskie dopilnowują, by program upoważnionych 
przedsiębiorców (AEO) spełniał swój cel polegający na zwiększeniu bezpieczeństwa międzynarodowego łańcucha dostaw 
i ułatwieniu handlu, przy jednoczesnym zagwarantowaniu, że pobierana jest całość dochodów. 

Przemysł mikroprocesorów Kontrola w celu dokonania oceny, czy Komisja i państwa członkowskie skutecznie wspierały rozwój konkurencyjnego 
w skali świata przemysłu mikroprocesorów w UE. 

Wykorzystywanie wodoru 
w transporcie 

Kontrola w celu dokonania oceny skuteczności strategii Komisji dotyczącej promowania unijnej transportowej 
infrastruktury wodorowej, a także oceny efektywności unijnego wsparcia na rzecz rozwoju i terminowego oddania do 
użytku transportowej infrastruktury wodorowej w państwach członkowskich. 

Uznawanie kwalifikacji zawodowych 
na terenie całej UE 

Kontrola w celu dokonania oceny, czy wciąż utrzymują się przeszkody w zakresie wzajemnego uznawania kwalifikacji 
zawodowych oraz dyplomów uczelni wyższych w ramach unijnego rynku wewnętrznego. 

Sztuczna inteligencja 
Kontrola w celu przeanalizowania, czy inwestycje Komisji w obszarze sztucznej inteligencji, głównie za pośrednictwem 
programu „Horyzont 2020”, są wykorzystywane do celów komercyjnych na terytorium UE, a w szczególności 
w przemyśle unijnym. 

E-spójność i budowanie 
strategicznych zdolności 
administracyjnych 

Kontrola w celu ocenienia, czy Komisja i państwa członkowskie w pełni wykorzystują potencjał e-spójności do 
zastosowania podejścia strategicznego wobec budowania zdolności administracyjnych w obszarze spójności. 
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Obszar polityki 
i finansowania UE oraz 

planowany rok publikacji 
Nazwa zadania Rodzaj kontroli 

i cel zadania kontrolnego 

Odporność na zagrożenia 
dla bezpieczeństwa Unii 

oraz poszanowanie 
europejskich wartości 
wolności, demokracji 

i praworządności 

 

2022 

Praworządność na Bałkanach 
Zachodnich 

Kontrola w celu ocenienia, czy wsparcie UE na rzecz Bałkanów Zachodnich skutecznie przyczyniło się do umocnienia 
praworządności w regionie. 

Zabezpieczenie instytucji UE przed 
atakami hakerów Kontrola w celu ocenienia, czy instytucje i agencje UE są gotowe do reagowania na cyberincydenty. 

Konflikty interesów Kontrola w celu zbadania, czy Komisja i państwa członkowskie wdrożyły skuteczne strategie i procedury, aby rozwiązać 
kwestię konfliktów interesów w przypadku płatności ze środków WPR i polityki spójności. 

WPR i środki zwalczania nadużyć 
finansowych 

Kontrola w celu ocenienia, czy Komisja podjęła stosowne działania dotyczące nadużyć finansowych w wydatkach 
w ramach WPR oraz czy zidentyfikowała zagrożenia związane z masowym wykupem gruntów rolnych i odpowiednio na 
nie zareagowała. 

Programowanie pomocy rozwojowej Kontrola w celu ocenienia, czy UE przydzieliła pomoc rozwojową na okres 2021–2027 na podstawie właściwie 
zdefiniowanej strategii oraz czy opracowała dobre jakościowo programy wsparcia. 

Współpraca transgraniczna z krajami 
objętymi europejską polityką 
sąsiedztwa 

Kontrola w celu ocenienia, czy programy współpracy transgranicznej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 
(ENI) są skuteczne pod względem poprawy współpracy terytorialnej ponad granicami zewnętrznymi UE. 
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Obszar polityki 
i finansowania UE oraz 

planowany rok publikacji 
Nazwa zadania Rodzaj kontroli 

i cel zadania kontrolnego 

Odporność na zagrożenia 
dla bezpieczeństwa UE 

oraz poszanowanie 
europejskich wartości 
wolności, demokracji 

i praworządności 

2023 i kolejne lata 

Działania przygotowawcze Unii 
w zakresie badań nad obronnością 

Kontrola w celu ocenienia, czy działania przygotowawcze Unii w zakresie badań nad obronnością (PADR) były skuteczne, 
jeżeli chodzi o testowanie mechanizmów finansowania i pobudzania współpracy pomiędzy podmiotami w państwach 
członkowskich UE. 

Inicjatywa „Spotlight” Kontrola w celu ocenienia, czy wkłady UE we wspólną inicjatywę UE i ONZ „Spotlight” stanowią efektywny sposób 
działania na rzecz eliminacji przemocy wobec kobiet i dziewcząt na całym świecie. 

Równość szans dla osób 
z niepełnosprawnościami 

Kontrola w celu ocenienia, czy UE podejmuje skuteczne działania na rzecz zapewnienia równości szans osobom 
z niepełnosprawnościami. 

Europejska Służba Działań 
Zewnętrznych 

Kontrola w celu ocenienia, czy Europejska Służba Działań Zewnętrznych jest dobrze wyposażona, by skutecznie 
przyczyniać się do zapewnienia spójności wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB). 

Eliminowanie przyczyn migracji 
w Afryce 

Kontrola w celu dokonania oceny, czy w ramach projektów realizowanych za pośrednictwem kryzysowego funduszu 
powierniczego UE dla Afryki osiągnięto oczekiwane rezultaty przy jednoczesnym poszanowaniu podstawowych praw 
człowieka. 

Instrument Pomocy dla Uchodźców 
w Turcji 

Kontrola dotycząca realizacji zaleceń sformułowanych w sprawozdaniu specjalnym nr 27/2018 i mająca na celu ocenienie 
rezultatów komponentu rozwoju w ramach pierwszej transzy środków przyznanych na rzecz Instrumentu Pomocy dla 
Uchodźców w Turcji. 

Praworządność w UE Kontrola w celu zbadania, czy nowy mechanizm warunkowości w zakresie praworządności stanowi skuteczne narzędzie 
ochrony interesów finansowych UE w przypadku naruszania zasad praworządności w obszarze polityki spójności. 
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Obszar polityki 
i finansowania UE oraz 

planowany rok publikacji 
Nazwa zadania Rodzaj kontroli 

i cel zadania kontrolnego 

 

Zmiana klimatu, 
środowisko i zasoby 

naturalne 

 

2022 

Trwałość inwestycji w infrastrukturę 
i dywersyfikację na obszarach 
wiejskich 

Kontrola w celu zbadania, czy Komisja i państwa członkowskie podjęły stosowne działania, aby pokierować inwestycjami 
w rozwój obszarów wiejskich, w szczególności związanymi z dywersyfikacją i infrastrukturą, co przełożyłoby się na 
projekty przynoszące długotrwałe korzyści. 

Opodatkowanie energii i dotacje 
w energetyce 

Przegląd w celu przeanalizowania opodatkowania energii i polityki dotyczącej dotacji pod kątem wkładu tego sektora 
w cele klimatyczne UE. 

Regiony górnicze w okresie 
transformacji 

Kontrola w celu uzyskania informacji na temat roli, jaką odegrało finansowanie unijne w transformacji społeczno-
gospodarczej regionów, w których następował upadek przemysłu węglowego, oraz zbadanie, czy Komisja i najważniejsze 
organy krajowe/regionalne zarządzały tym finansowaniem tak, aby osiągnąć najlepsze efekty. 

Nielegalne połowy Kontrola w celu ocenienia, czy unijne działania dotyczące nielegalnych połowów były ukierunkowane na wyeliminowanie 
głównych zagrożeń i promowały zrównoważone korzystanie z wód. 

Uwzględnianie kwestii klimatu 
w polityce 

Kontrola w celu ocenienia, czy Komisja przekazuje odpowiednie i wiarygodne informacje na temat wydatków w zakresie 
klimatu oraz postępów w realizacji celu dotyczącego przeznaczenia 20% wydatków na kwestie klimatyczne w latach 
2014–2020. 

Ochrona gleb i gospodarowanie 
obornikiem 

Kontrola w celu ocenienia, czy wspólna polityka rolna i odpowiednie postanowienia dyrektywy azotanowej umożliwiają 
UE prowadzenie zrównoważonego zarządzania glebami i unikanie nadmiernego stężenia gnojowicy. 

Intermodalny transport towarowy Kontrola w celu ocenienia, czy projekty finansowane przez UE są skuteczne, jeżeli chodzi o stymulowanie 
zrównoważonego intermodalnego transportu towarowego. 
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Obszar polityki 
i finansowania UE oraz 

planowany rok publikacji 
Nazwa zadania Rodzaj kontroli 

i cel zadania kontrolnego 

Zmiana klimatu, 
środowisko i zasoby 

naturalne 

 

2022 

Gospodarka o obiegu zamkniętym Kontrola w celu zbadania skuteczności wsparcia etapów projektowania i produkcji w ramach gospodarki o obiegu 
zamkniętym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Zmiana klimatu i pomoc rozwojowa 
Kontrola w celu ocenienia światowego sojuszu na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu + (GCCA+), głównej inicjatywy 
w ramach działań zewnętrznych UE dotyczącej walki ze zmianą klimatu, pod kątem skuteczności pomocy udzielanej 
państwom znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji w zakresie ograniczania ryzyka i dostosowywania się do zmian. 
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Obszar polityki 
i finansowania UE oraz 

planowany rok publikacji 
Nazwa zadania Rodzaj kontroli 

i cel zadania kontrolnego 

Zmiana klimatu, 
środowisko i zasoby 

naturalne 

 

2023 i kolejne lata 

Cele klimatyczne 
Kontrola w celu zgromadzenia informacji na temat stopnia osiągnięcia celów klimatyczno-energetycznych na 2020 r. oraz 
ocenienia, czy unijne ramy zarządzania w zakresie energii i klimatu zapewniają rzetelną podstawę do osiągnięcia celów 
na 2030 r. 

Niebieska energia i zintegrowana 
polityka morska 

Kontrola w celu ocenienia, czy unijna zintegrowana polityka morska i inicjatywy finansowane przez UE przyczyniły się do 
zrównoważonego wzrostu w sektorze energii oceanicznej. 

Inteligentne miasta 
Kontrola w celu ocenienia (i) skuteczności projektów badawczych finansowanych przez UE i (ii) ich wpływu na 
przekształcanie miast w miasta (bardziej) inteligentne. Jednym z celów kontroli będzie też zbadanie, czy w koncepcji 
programu „Horyzont Europa” (z uwzględnieniem misji) wzięto pod uwagę wnioski wyciągnięte z wcześniejszych działań. 

Transport zwierząt Kontrola w celu zbadania oddziaływania przepisów UE na transport żywych zwierząt. 

Hodowla ryb Kontrola w celu ocenienia wsparcia z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) na rzecz projektów 
z zakresu akwakultury wraz z wykazaniem rezultatów, kosztów i zrównoważenia pod kątem środowiskowym. 

Odpady niebezpieczne Przegląd mający na celu przedstawienie aktualnej sytuacji w zakresie wytwarzania, ponownego użycia, recyklingu 
i oznakowywania odpadów niebezpiecznych na terenie UE oraz ich przemieszczania do państw trzecich. 

Biopaliwa 
Kontrola w celu ocenienia unijnego wsparcia na rzecz wprowadzania na rynek biopaliw zrównoważonych ekologicznie, 
polegająca na sprawdzeniu, czy wsparcie to doprowadziło do eksploatacji zrównoważonych zasobów i zmieniło stopień 
ich wykorzystania. 

Samochodowa emisja CO2 i duże 
zbiory danych 

Kontrola w celu ocenienia, czy sprawozdawczość dotycząca emisji z samochodów jest wiarygodna i czy umożliwia 
poprawne i terminowe pobieranie odnośnych grzywien. W ramach kontroli przeanalizowany zostanie również wpływ 
elastyczności przyznanej producentom oraz rozbieżności pomiędzy emisjami zanieczyszczeń w warunkach rzeczywistych 
i laboratoryjnych dzięki dużym zbiorom danych. 
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Obszar polityki 
i finansowania UE oraz 

planowany rok publikacji 
Nazwa zadania Rodzaj kontroli 

i cel zadania kontrolnego 

Polityka fiskalna i finanse 
publiczne w Unii 

 

2022 

Galaktyka budżetowa 2021+ Kontrola w celu ocenienia obowiązującej koncepcji unijnej architektury finansowej, w tym zmian wprowadzonych w WRF 
na lata 2021–2027 i w inicjatywie Next Generation EU. 

Weryfikacja DNB Kontrola w celu ocenienia, czy Komisja skutecznie i efektywnie zarządzała cyklem weryfikacji dochodu narodowego 
brutto (DNB) w latach 2016–2019. 

Unijny nadzór bankowy Kontrola w celu uzyskania pewności co do skuteczności zarządzania nadzorem nad istotnymi instytucjami kredytowymi, 
który sprawuje Europejski Bank Centralny. 

Jednolity rynek funduszy 
inwestycyjnych 

Kontrola w celu ocenienia, w jakim zakresie ustanowiono właściwie działający jednolity rynek funduszy inwestycyjnych, 
a także czy rynek ten zapewnia ochronę stabilności finansowej i inwestorów. 

Polityka fiskalna i finanse 
publiczne w Unii 

 

2023 i kolejne lata 

Odzyskiwanie środków unijnych Kontrola w celu ocenienia procedur kontroli na poziomie Komisji i państw członkowskich, gwarantujących skuteczne 
i terminowe odzyskanie przez UE środków finansowych, które zostały wydane w sposób nieprawidłowy. 

Nowy rodzaj zasobów własnych 
opartych na niepoddawanych 
recyklingowi odpadach 
opakowaniowych z tworzyw 
sztucznych 

Kontrola w celu ocenienia, czy Komisja ustanowiła odpowiednie ramy zarządzania nowym rodzajem zasobów własnych 
opartych na niepoddawanych recyklingowi odpadach opakowaniowych z tworzyw sztucznych, w tym ramy dotyczące 
poboru i weryfikacji składek państw członkowskich. 

Szkodliwa konkurencja podatkowa 
w UE 

Kontrola w celu ocenienia koncepcji, realizacji i skuteczności środków politycznych i regulacyjnych podjętych przez 
Komisję w celu zwalczania oszustw podatkowych, unikania opodatkowania i uchylania się od niego w UE. 
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Obszar polityki 
i finansowania UE oraz 

planowany rok publikacji 
Nazwa zadania Rodzaj kontroli 

i cel zadania kontrolnego 

 

Inne obszary 

 

2022 

Konsultanci zewnętrzni Kontrola w celu ocenienia, czy korzystając z usług konsultantów zatrudnionych przez wykonawców, Komisja zapewnia 
gospodarne wykorzystanie środków i chroni swoje interesy. 

Inicjatywa LEADER 
Kontrola w celu ocenienia, czy inicjatywa LEADER/podejście oparte na rozwoju lokalnym kierowanym przez społeczność 
przyniosły korzyści w zakresie rozwoju lokalnego oraz czy Komisja, państwa członkowskie i lokalne grupy działania 
odpowiednio zarządzały kosztami i ryzykiem związanym z tym podejściem. 

Wiarygodne statystyki Kontrola w celu ocenienia, na ile skutecznie Komisja zapewnia dobrej jakości dane statystyczne na poziomie 
europejskim. 

Wykluczanie podmiotów 
gospodarczych 

Kontrola w celu ocenienia, czy Komisja ustanowiła dobrze funkcjonujący system wykluczania, tak aby zapewnić, by środki 
UE nie trafiały do nierzetelnych odbiorców. 

Udzielanie zamówień publicznych  Przegląd w celu przeanalizowania ogólnounijnych tendencji i aspektów właściwych dla poszczególnych krajów na 
podstawie danych z Elektronicznego Dziennika Przetargowego (TED). 

Inne obszary 

 

2023 i kolejne lata 

Cyfryzacja zarządzania środkami 
finansowymi UE 

Przegląd w celu przeanalizowania stanu cyfryzacji zarządzania środkami UE i ich kontroli, związanych z tym zagrożeń 
i wyzwań oraz konsekwencji dla kontroli. 

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

Zarządzanie i kontrola w ramach 
polityki spójności 

Kontrola w celu ocenienia, czy kontrole przeprowadzane przez instytucje zarządzające państw członkowskich (określane 
mianem kontroli zarządczych pierwszego szczebla) są w pełni skuteczne, jeżeli chodzi o zapobieganie błędom 
w wydatkach w ramach polityki spójności. 

Sektor wina Kontrola dotycząca tego, w jakim zakresie wsparcie na rzecz unijnego sektora wina w ramach wspólnej polityki rolnej 
pomogło temu sektorowi w uzyskaniu większej konkurencyjności i odporności. 
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O TRYBUNALE 

Europejski Trybunał Obrachunkowy jest zewnętrznym kontrolerem UE. 
W skład Trybunału wchodzi po jednym członku z każdego państwa 
członkowskiego. Wspomaga ich około 900 pracowników 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 i profesjonalne prace kontrolne 
o istotnym oddziaływaniu. W ten sposób przyczynia się on do zapewnienia
większej rozliczalności i przejrzystości oraz sprawniejszego zarządzania
finansami unijnymi, a jednocześnie do pogłębienia zaufania obywateli do
UE. Trybunał dąży do tego, by skutecznie reagować na obecne i przyszłe
wyzwania stojące przed UE w szybko zmieniających się okolicznościach.

Wizja Trybunału: Trybunał stawia sobie za cel, 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, przeglądy i opinie sporządzane przez Trybunał są 
zasadniczym ogniwem 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. 

Ponadto prace Trybunału mają pomóc obywatelom UE lepiej zrozumieć, 
w jaki sposób Unia i państwa członkowskie stawiają czoła bieżącym 
i przyszłym wyzwaniom. 

Ladislav BALKO
Słowacja

Lazaros S. LAZAROU
Cypr

Pietro RUSSO
Włochy

Baudilio TOMÉ MUGURUZA
Hiszpania

Iliana IVANOVA
Bułgaria

Alex BRENNINKMEIJER
Niderlandy

Nikolaos MILIONIS
Grecja

Bettina JAKOBSEN
Dania

Samo JEREB 
Słowenia

Jan GREGOR
Czechy

Mihails KOZLOVS
Łotwa

Rimantas ŠADŽIUS
Litwa

Leo BRINCAT
Malta

João FIGUEIREDO († 29 czerwca 2021 r.)
Portugalia

Juhan PARTS
Estonia

Ildikó GÁLL-PELCZ
Węgry

Eva LINDSTRÖM
Szwecja

Tony MURPHY
Irlandia

Hannu TAKKULA
Finlandia

Annemie TURTELBOOM
Belgia

Viorel ȘTEFAN
Rumunia

Ivana MALETIĆ
Chorwacja

François-Roger CAZALA
Francja

Joëlle ELVINGER
Luksemburg

Helga BERGER
Austria

Marek OPIOŁA
Polska

Klaus-Heiner LEHNE
Niemcy



16 

 

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,  

— roczne sprawozdanie dotyczące wyników wykonania budżetu UE, 

— 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).

PRAWA AUTORSKIE 

© 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. 

W przypadku ponownego wykorzystania dokumentów wymagane jest zweryfikowanie praw autorskich, jeżeli konkretna treść wskazuje na możliwą do zidentyfikowania osobę 
fizyczną, tak jak zdjęcia, na których przedstawiono pracowników Trybunału lub prace stron trzecich. Uzyskanie zezwolenia na ponowne wykorzystanie dokumentu unieważnia 
wymienione wcześniej ogólne zezwolenie. Należy w nim wyraźnie opisać wszelkie ograniczenia dotyczące wykorzystania dokumentów.

W celu wykorzystania lub powielenia treści niebędącej własnością UE może być konieczne wystąpienie o zgodę bezpośrednio do właścicieli praw autorskich.

Oprogramowanie lub dokumenty objęte prawem własności przemysłowej, takie jak patenty, znaki towarowe, wzory użytkowe, znaki graficzne i nazwy nie są objęte polityką 
Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w zakresie ponownego wykorzystywania i nie jest udostępniana licencja na nie.

Na stronach internetowych instytucji Unii Europejskiej dostępnych w domenie europa.eu zamieszczane są odsyłacze do stron zewnętrznych. Trybunał nie kontroluje ich 
zawartości i w związku z tym zachęca użytkowników, aby we własnym zakresie zapoznali się z polityką ochrony prywatności i polityką w zakresie praw autorskich stosowanymi na 
tych stronach.
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