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Kontrolerzy UE wezmą pod lupę kwestie 
odbudowy gospodarczej, energii, klimatu, 
bezpieczeństwa i wiele innych zagadnień 
Europejski Trybunał Obrachunkowy opublikował dziś program prac na rok 2023 i kolejne lata, 
w którym wyszczególnił priorytety kontrolne, jakimi będzie się kierować w najbliższej 
przyszłości. Obejmują one szeroki zakres zagadnień i odzwierciedlają główne wyzwania 
i problemy, z jakimi musi zmierzyć się UE w odpowiedzi na liczne trwające obecnie kryzysy. 
Kontrolerzy będą w dalszym ciągu sprawdzać, czy UE właściwie wykorzystuje pieniądze 
podatników do osiągnięcia zamierzonych rezultatów. 

Program prac Trybunału na lata 2023+ zawiera wykaz 82 tematów powiązanych ze strategicznymi 
obszarami priorytetowymi. Przykładowo 12 kontroli będzie dotyczyć pakietu na rzecz odbudowy 
po pandemii „Next Generation EU” (NGEU), który opiewa na 800 mld euro i obejmuje przede 
wszystkim Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF). Jeżeli chodzi o obszar 
„Zmiana klimatu, środowisko i zasoby naturalne”, w programie prac ujęto 21 kontroli, które będą 
dotyczyć m.in. bezpieczeństwa energetycznego, zanieczyszczeń, transportu zwierząt 
i zrównoważonej produkcji żywności. Trybunał przyjrzy się również działaniom zewnętrznym UE, 
takim jak pomoc dla uchodźców, mobilność wojskowa oraz wspólna polityka zagraniczna 
i bezpieczeństwa. 

— Wszyscy obywatele UE mierzą się obecnie ze skutkami wielu kryzysów: światowej pandemii, 
szybko postępującej zmiany klimatu, a ostatnio masowego kryzysu energetycznego, migracyjnego 
i dotyczącego bezpieczeństwa, spowodowanego wojną Rosji przeciwko Ukrainie – powiedział 
prezes Trybunału Tony Murphy. — Jako niezależny kontroler UE Trybunał sprawdzi, czy fundusze 
UE zostały dobrze wydane na pomoc w przezwyciężeniu skutków tych licznych kryzysów. 

Kontrolerzy Trybunału zbadają ponadto kluczowe kwestie dotyczące konkurencyjności 
gospodarki UE, takie jak produkcja baterii, inwestycje w sztuczną inteligencję i promowanie 
transportu wodoru. Jeżeli chodzi o politykę fiskalną, w szczególności przyjrzą się unijnemu 
nadzorowi bankowemu, konkurencji podatkowej w UE oraz wynikom Europejskiego Funduszu na 
rzecz Inwestycji Strategicznych. Zajmą się też wieloma innymi zagadnieniami istotnymi dla UE – 
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od przejrzystości działalności lobbingowej w procesie podejmowania decyzji przez UE 
i praworządności po bezpieczeństwo ruchu drogowego i cyfryzację opieki zdrowotnej. Ponadto 
tematem trzech kontroli będzie zwalczanie nadużyć finansowych, a w szczególności: działania UE 
mające na celu rozwiązanie problemu konfliktu interesów, unijna strategia zwalczania nadużyć 
finansowych oraz działania UE służące zwalczaniu oszustw związanych z VAT w przywozie. 

Informacje ogólne 

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. Sprawozdania z kontroli i opinie sporządzane przez Trybunał 
to zasadnicze ogniwo łańcucha rozliczalności UE. Służą one do rozliczania podmiotów 
odpowiedzialnych za wdrażanie polityki i programów UE: Komisji Europejskiej, innych organów 
UE oraz organów administracji w państwach członkowskich. Pomagają również obywatelom UE 
lepiej zrozumieć, w jaki sposób Unia i państwa członkowskie stawiają czoła bieżącym i przyszłym 
wyzwaniom. 

Program prac 2023+ jest dostępny na stronie internetowej Trybunału eca.europa.eu. 
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Biuro prasowe Trybunału – e-mail: press@eca.europa.eu  
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