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UE w latach 2018–2020 – trudne uwarunkowania

Lata 2018–2020 będą dla Unii Europejskiej rozstrzygającym okresem. Stoi ona w obliczu decyzji o zasadniczym znac-
zeniu. Dla Europejskiego Trybunału Obrachunkowego zmiany zachodzące w ogólnej polityce unijnej, zarządzaniu 
finansami UE i jego środowisku zawodowym są źródłem ogromnych wyzwań, lecz stwarzają też nowe możliwości 
(zob. wykres).

� Technologia: eksploracja 
danych, kontrola cyfrowa, 
otwarte oprogramowanie 
(open source)
� Metody oceny (w tym nauki 
społeczne)
� Zmieniający się kontekst 
oceny
� Międzynarodowe standardy 
i metody rachunkowości i 
kontroli 
� Kontakty z innymi 
kontrolerami (takimi jak 
najwyższe organy kontroli/
INTOSAI, EUROSAI, Komitet 
Kontaktowy)
� Rozwój kwali�kacji 
pracowników

� Rosnąca złożoność 
�nansowania UE, konsekwencje 
brexitu
� „Budżet zorientowany na 
wyniki”
� Większa gotowość / 
wiarygodność systemów 
kontroli wewnętrznej
� Brak elastyczności WRF 
i budżetów rocznych
� Dostosowanie wydatków 
unijnych do celów UE
� Ocena WRF na lata 
2014-2020
� Opracowanie charakterystyki 
WRF po 2020 r.

� Główne wyzwania w ramach 
polityki, takie jak migracja, 
bezpieczeństwo, kryzys 
�nansowy, zmiana klimatu, 
brexit, inwestycje w kapitał 
ludzki i w infrastrukturę, 
wolny handel i globalizacja
� Nowe obszary i instrumenty 
polityki
� Wywieranie wpływu za 
pośrednictwem działań 
administracyjnych i przepisów 
(tj. bez wydatkowania 
środków)
� Ocena strategii „Europa 
2020”
� Strategia „Europa 2020” 
i co dalej?
� Poszerzenie zakresu 
zarządzania gospodarczego 
i �nansowego w Unii 
Europejskiej Europene

ŚRODOWISKO 
ZAWODOWE

ZARZĄDZANIE 
FINANSAMI UEPOLITYKA UE 

Wyzwania
i możliwości 

stojące przed 
Trybunałem 

w ramach strategii na 
lata 2018-2020

Wyzwania i możliwości w środowisku Trybunału
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Zaufanie do UE zmniejsza się, gdy nie jest wykazywana wartość dodana

Wyzwania stanowią okazję do doskonalenia się i zwiększania wydajności. Równocześnie jednak obciążają zasoby 
Unii i wystawiają na próbę jej potencjał, a także pociągają za sobą zagrożenie dla gospodarności i uzyskiwania 
pożądanego oddziaływania. Aby Unia mogła skutecznie stawiać czoło stojącym przed nią wyzwaniom, musi 
ona podejmować decyzje i ustalać priorytety w sposób kompetentny i oparty na wiedzy. Obywatele muszą mieć 
możliwość przekonania się, że UE działa w sposób uczciwy i praworządny, rozważnie wykorzystuje pieniądze podat-
ników, ma jasno określone cele i osiąga rezultaty, do których osiągnięcia się zobowiązała.

Brak dowodów na to, że dzięki pieniądzom i działaniom unijnym osiągane są pozytywne rezultaty, osłabi zaufanie 
obywateli do UE. Obserwowany obecnie dystans obywateli wobec instytucjami UE stanowi zagrożenie dla jej 
istnienia.

W latach 2018-2020 Trybunał wniesie wkład w rozwiązanie 
problemów stojących przed UE

Zdaniem Trybunału jest on dobrze przygotowany do podjęcia wyzwań i wykorzystania możliwości, jakie wiążą się 
ze sprawowaniem rządów w UE i właściwym wydatkowaniem środków unijnych. Tym samym – jako niezależny kon-
troler – jest odpowiednią instytucją, by wspomóc obywateli UE w podjęciu decyzji o tym, czy mogą zaufać instytuc-
jom unijnym w zakresie uzyskiwania odpowiednich rezultatów.

…ponieważ na tym polega jego misja

W 2017 r. przypada czterdziesta rocznica ustanowienia Trybunału. Misja Trybunału jako zewnętrznego kontrol-
era UE polega na dążeniu do poprawy zarządzania finansami UE, propagowaniu rozliczalności i przejrzystości 
oraz sprawowaniu funkcji niezależnego strażnika interesów finansowych obywateli Unii Europejskiej. Trybunał os-
trzega przed zagrożeniami, zapewnia wiarygodność, wskazuje niedociągnięcia i sukcesy oraz formułuje wskazówki 
dla decydentów i ustawodawców unijnych na temat tego, jak poprawić kierowanie polityką i programami unijnymi, 
a także jak zadbać o to, by obywatele Europy wiedzieli, w jaki sposób wydawane są ich pieniądze.
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…ze względu na promowane przezeń wartości

Wartości, na straży których stoi Trybunał, to rozliczalność, przejrzystość, profesjonalizm, uczciwość, bezstronność 
i zdolność reagowania.

…oraz dlatego, że podejmie działania strategiczne

Trybunał dąży do tego, aby poprzez swoją strategię 
na lata 2018-2020 wnieść wartość dodaną polegającą 
na zapewnieniu obywatelom UE, decydentom 
i wszystkim zaangażowanym w proces wdrażania, 
by uzyskiwali nowe i terminowe informacje na 
temat budżetu UE, obszarów jej polityki i przepisów 
wykonawczych, a także lepiej zrozumieli te za-
gadnienia. Trybunał ma też na celu ukazanie oby-
watelom uprawnień UE w konkretnych obszarach 
polityki, wyjaśnienie, co zostało osiągnięte za ich 
pośrednictwem, oraz jakie działania należy podjąć, 
by sprostać przyszłym wyzwaniom. Dzięki swojej 
niezależności, kompetencjom i zasobom Trybunał 
wesprze kontrolę publiczną oraz usprawnienia, 
innowacje i kształcenie w sektorze publicznym UE. 
Tym samym przyczyni się do wzmocnienia zaufania 
do UE i jej instytucji pod względem sposobów 
rozwiązywania obecnych problemów.

Główne produkty działalności Trybunału to:
- sprawozdania roczne, w których omawiane są głównie wyniki prac 

związanych z kontrolami finansowymi i kontrolami zgodności w zakresie 
budżetu Unii Europejskiej i Europejskich Funduszy Rozwoju (EFR), lecz 
także pewne aspekty dotyczące zarządzania budżetem i osiąganych 
wyników;

- sprawozdania specjalne, w których przedstawiane są wyniki wybranych 
kontroli wykonania zadań i kontroli zgodności w konkretnych obszarach 
wydatków lub polityki, bądź w odniesieniu do kwestii związanych 
z budżetem lub zarządzaniem;

- publikacje przekrojowe, takie jak przeglądy horyzontalne i dokumenty 
informacyjne;

- opinie w sprawie nowych lub zmienionych aktów prawnych mających 
znaczny wpływ na zarządzanie finansami;

- specjalne sprawozdania roczne dotyczące unijnych agencji, organów 
zdecentralizowanych i wspólnych przedsięwzięć.

Cele strategiczne Trybunału na lata 2018-2020

Trybunał musi stale rozwijać sposób, w jaki służy obywatelom UE i ich przedstawicielom, tak by dostosowywać 
się do wyzwań i wykorzystywać nowe możliwości. W ciągu najbliższych trzech lat Trybunał rozbuduje zakres 
produktów swojej działalności (zob. ramka), tak aby poświadczenie wiarygodności zwiększało wartość dodaną 
w kontekście bieżącego zarządzania finansami UE. Publikacje Trybunału będą koncentrowały się na uzyskiwanych 
wynikach, ich przesłanie dla czytelników będzie jaśniejsze, a wewnętrzne procesy będą lepiej ukierunkowane na 
produkty.
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Większa wartość dodana poświadczenia wiarygodności 
w kontekście bieżącego zarządzania finansami UE

Zaufanie obywateli do mechanizmów zarządzania finansami UE wzrośnie, jeżeli obywa-
tele i ich przedstawiciele zyskają pewność, że obowiązujące przepisy są przestrzegane. 
Wydawane przez Trybunał poświadczenie wiarygodności dotyczące sprawozdania 
finansowego UE oraz legalności i prawidłowości transakcji leżących u jego podstaw 
przyczyniło się do przestrzegania przepisów unijnych w znacznie większym stopniu 
(zob. ramka). Pozytywne zmiany w systemach zarządzania i kontroli stanowią dla 
Trybunału okazję do przyjrzenia się na nowo podejściu kontrolnemu w ramach poświadczenia wiarygodności. 
Obecnie kontrola w ramach poświadczenie wiarygodności opiera się głównie na bezpośrednim badaniu zgodności 
szerokiej, reprezentatywnej i losowo dobrej próby płatności.

W latach 2018-2020 podejście kontrolne Trybunału 
w ramach poświadczenia wiarygodności zostanie 
zmodyfikowane w taki sposób, by można było 
odnieść korzyści z usprawnień (wprowadzonych) 
w zarządzaniu finansami UE (zob. poniżej). Pozwoli 
to kontrolerom na skoncentrowanie się na ocenie, 
czy UE uzyskuje odpowiednie rezultaty na rzecz 
swoich obywateli oraz – w razie konieczności – 
szczegółowe zbadanie wybranych zagadnień 
w zakresie zgodności w zarządzaniu finansami UE.

Podejście w ramach poświadczenia wiarygodności 
na lata 2018-2020 będzie nadal oparte na uprawnieniach Trybunału wynikających z Traktatu i w pełni zgodne 
z międzynarodowymi standardami kontroli w sektorze publicznym. Trybunał oceni możliwości korzystania z in-
formacji na temat legalności i prawidłowości przekazanych przez jednostki kontrolowane, w tym także na temat 
podjętych przez nie działań naprawczych. Takie podejście w ramach poświadczenia wiarygodności objęłoby więcej 
elementów jakościowych. Oczekuje się, że doprowadzi też ono do ograniczenia bezpośredniego badania płatności 
przez Trybunał. Powinno również przyczynić się do większej racjonalności kosztowej poświadczenia wiarygodności 
bez zwiększania obciążeń kontrolnych i audytowych. Trybunał przeprowadzi w tej sprawie szczegółowe konsultacje 
ze swoimi partnerami i jednostkami kontrolowanymi.

Opracowanie nowego podejścia w zakresie poświadczenia wiarygodności nastąpi równolegle z szerszą 
modyfikacją sprawozdania rocznego Trybunału i obejmie usprawnienie dorocznej sprawozdawczości dotyczącej 
wyników i informacji na temat działań unijnych w państwach członkowskich i regionach (zob. inicjatywy w ramach 
następnego celu strategicznego).

W ciągu ostatnich 20 lat poświadczenie wiarygodności wydawane 
przez Trybunał przyczyniło się do znacznej poprawy zarządzania 
finansami UE
- Pozytywne opinie pokontrolne na temat wiarygodności sprawozdania 

finansowego UE począwszy od 2007 r.
- Znacznie mniej błędów w płatnościach UE
- Większa rozliczalność i przejrzystość w zarządzaniu finansami UE
- Sprawniejsze systemy kontroli prowadzące do lepszej ochrony, 

wykrywalności i skuteczniejszych pomiarów błędów w Komisji 
i w państwach członkowskich

- Skuteczniejsze działania naprawcze w przypadku wykrycia błędów
- Uproszczenia procedur dzięki lepszym przepisom
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Większy nacisk na wyniki osiągane dzięki działaniom 
unijnym

Obywatele UE i ich przedstawiciele nie tylko oczekują zapewnienia, by ich pieniądze 
były wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami, lecz chcą także wiedzieć, czy 
zostały osiągnięte zamierzone cele. Od początku swojego istnienia jako instytucji 
Trybunał prowadził sprawozdawczość na temat wartości dodanej i wyników osiąganych 
dzięki funduszom i politykom UE. Obecne uwarunkowania stawiają jednak przed nim 
nowe wyzwania i możliwości. W latach 2018-2020 publikacje Trybunału będą dotyczyły 
przede wszystkim oceny wyników dzięki takim elementom jak:

Bardziej precyzyjna ocena 
wartości dodanej działań UE

W przyszłości Trybunał częściej będzie zajmował się kwestiami dotyczącymi faktycznych wyników, takimi jak uzyskanie zami-
erzonych rezultatów i oddziaływania oraz znaczenie działań UE dla obywateli. Wobec konieczności przeprowadzania reform 
w UE Trybunał będzie także w miarę możliwości oceniał, czy działania na poziomie UE stanowiły najlepszy sposób osiągnięcia 
pożądanego wyniku oraz czy w kontekście celów finansowania lub polityki na poziomie unijnym byłaby przydatna większa 
czy mniejsza interwencja. Będzie także prowadził wyważoną sprawozdawczość, uwzględniają osiągnięcia i biorąc pod uwagę 
nieodłączne ograniczenia.

Szeroki ogląd działań UE Liczne działania UE mają miejsce w ramach szeroko zakrojonych, wzajemnie powiązanych obszarów polityki, i są podejmow-
ane równolegle do działań w sektorze publicznym na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym. Trybunał przeprowadzi 
szeroko zakrojone przeglądy działań UE w różnych obszarach polityki, przykładowo opracowując przeglądy horyzontalne. 
Umożliwi to obywatelom i ich przedstawicielom ogląd wydatków i działań administracyjnych UE jako części większej całości. 
Przeprowadzenie ocen na dużą skalę pomoże także Trybunałowi w wyodrębnieniu tych działań unijnych, które wymagają 
większej uwagi i przeprowadzenia ukierunkowanych na nie kontroli.

Szybkie udzielanie 
odpowiedzi na pilne i wąsko 
określone zapytania 
dotyczące działań UE

Oddziaływanie sprawozdań Trybunału jest uzależnione od ich adekwatności, jakości i aktualności. Trybunał zadba o bardziej 
terminowe wydawanie swoich publikacji, koncentrując się na najbardziej istotnych zagadnieniach (na przykład dzięki publikacji 
„sprawozdań specjalnych w trybie przyspieszonym”). Termin publikacji ma szczególne znaczenie, gdy istnieje zapotrzebowanie 
na prace Trybunału w związku z bieżącymi wydarzeniami lub pilnym wnioskiem partnera. Z myślą o takich sytuacjach Trybunał 
wprowadzi więc nowy produkt mający postać „przeglądu punktowego w trybie pilnym”, obejmujący wąski zakres tematyczny 
i mający na celu ustalenie stanu faktycznego dotyczącego danego zagadnienia w krótkim czasie.

Lepsze porównanie metod 
i rezultatów działań UE

Trybunał będzie w większym zakresie wskazywał i rozpowszechniał przykłady najlepszych praktyk dotyczących wyników 
osiąganych dzięki funduszom politykom UE. Działania UE często są wdrażane w państwach członkowskich, można więc 
oczekiwać, że ich rezultaty będą różnić się w zależności od obszaru geograficznego, okoliczności i zwyczajów administra-
cyjnych. W miarę możliwości Trybunał oceni te różnice, jeżeli będzie to użyteczne dla procesu wzajemnego uczenia się, w jaki 
sposób najlepiej wykorzystywać fundusze i polityki UE.

Większe oddziaływanie 
zaleceń formułowanych 
przez Trybunał w celu 
usprawnienia działań UE

W swoich sprawozdaniach Trybunał formułuje liczne zalecenia, mające na celu poprawę wyników osiąganych za 
pośrednictwem unijnych funduszy i działań administracyjnych. Mając na uwadze ograniczenia praktyczne jednostek 
kontrolowanych, Trybunał zadba o to, by zalecać usuwanie niedociągnięć w sposób racjonalny pod względem kosztów. 
W stosownych przypadkach Trybunał uwzględni także potencjalne braki w ramach prawnych. Będzie też ściśle monitorował 
wszystkie stosowne zalecenia, a podsumowania monitorowania będą publikowane.

Doroczna sprawozdawczość 
na temat wyników działań 
UE

W ostatnich latach partnerzy Trybunału postulowali częstsze przekazywanie informacji na temat wyników osiąganych dzięki 
funduszom UE, Komisja Europejska dąży natomiast do usprawnienia swojej sprawozdawczości dotyczącej wyników osiąganych 
dzięki środkom unijnym za pomocą inicjatywy „ Budżet zorientowany na wyniki”. Trybunał będzie prowadził dalsze prace 
nad cyklicznymi ocenami ogólnego wykonania budżetu oraz wyników osiągniętych w ramach poszczególnych działów WRF 
i głównych funduszy unijnych.

Wgląd w działania UE skiero-
wane przeciw nadużyciom 
finansowym i korupcji

Poprzez swoje prace Trybunał przyczynia się do ochrony interesów finansowych UE. W latach 2018-2020 Trybunał zapewni 
większy wgląd w działania UE skierowane przeciw nadużyciom finansowym i korupcji. Obejmie to szersze informowanie 
o zagrożeniach nadużyciem i korupcją oraz o jakości systemów wykrywania i zapobiegania w Komisji Europejskiej, innych 
organach wdrażających i w OLAF.
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Zapewnianie różnym kręgom odbiorców jasnych informacji 
na temat wyników prac Trybunału

Prowadzone przez Trybunał kontrole działań UE doprowadzą do zwiększenia zaufania 
jedynie o tyle, o ile Trybunał będzie w stanie w jasny sposób informować o swoich 
ustaleniach i zaleceniach. Kwestia ta ma obecnie szczególnie duże znaczenie, ponieważ 
wiele podmiotów przekazujących informacje współzawodniczy pomiędzy sobą o uwagę 
decydentów i instytucji wdrażających. Wpływ Trybunału na poprawę działań UE będzie 
zależał od tego, na ile skutecznie będzie się on 
komunikował ze swoimi partnerami (zob. ramka).

W latach 2018-2020 Trybunał usprawni i lepiej 
wykorzysta kontakty ze swoimi partnerami, 
w szczególności poprzez:

Trybunał komunikuje się z następującymi podmiotami:
- organy polityczne odpowiedzialne za nadzór (czyli Parlament Europejski, 

Rada UE, parlamenty i rządy państw członkowskich);
- jednostki kontrolowane odpowiedzialne za zarządzanie funduszami 

i polityką UE (w szczególności Komisja i władze krajowe);
- inni kontrolerzy (tacy jak najwyższe organy kontroli państw 

członkowskich);
- media;
- inni partnerzy (tacy jak uniwersytety, ośrodki analityczne, organizacje 

pozarządowe i grupy interesów);
- o ile to bezpośrednio możliwe – obywatele UE.

Dotarcie do PE, Rady 
i władz krajowych

W ostatnich latach Trybunał pogłębił wymianę informacji z Parlamentem Europejskim, przykładowo poprzez nawiązanie 
regularnych kontaktów z wyspecjalizowanymi komisjami. Aby skutecznie wpływać na proces podejmowania decyzji dotyczących 
zarządzania finansami UE i innych praktyk administracyjnych, publikacje Trybunału i zawarte w nich zalecenia muszą także trafić 
do Rady i władz państw członkowskich. Trybunał będzie dążył do poprawy jakości wymiany informacji z Radą UE na poziomie poli-
tycznym i technicznym, a także z parlamentami i rządami państw członkowskich. Osiągnie to dzięki uwzględnieniu w większym 
zakresie, poza informacjami od korespondentów unijnych, przeglądów mediów krajowych. Proces ten ułatwi wielojęzyczne 
podejście przyjęte przez personel Trybunału i stosowane w jego sprawozdaniach.

Ukierunkowanie na mo-
menty decyzyjne w cyklu 
polityki UE

Decyzje na temat funduszy i polityk UE są podejmowane w kilku kluczowych momentach, na ogół przy okazji przeglądów i zmian 
istniejących programów i przepisów lub przy renegocjacjach wieloletniego budżetu UE – wieloletnich ram finansowych. Trybunał 
zadba o bardziej terminowe publikowanie swoich sprawozdań i opinii, tak aby były one dostępne dla Parlamentu Europejskiego 
i Rady wtedy, gdy będą wymagane na potrzeby przeglądu przepisów.

Formułowanie 
najważniejszych wni-
osków i podkreślenie ich 
w całej gamie publikacji

Trybunał powiększył ostatnio zarówno ofertę, jak i liczbę swoich publikacji. Próbuje on w sposób bardziej skuteczny wskazywać 
ustalenia o charakterze przekrojowym, wynikające z różnych prac w wielu obszarach. Trybunał wykorzysta te informacje do 
sformułowania spójnych, najważniejszych wniosków i wskazania kwestii horyzontalnych na podstawie ustaleń poczynionych 
w wielu obszarach, a następnie uwzględni je w całej gamie swoich publikacji. W ten sposób najważniejsze wnioski przyciągną 
większą uwagę, a co za tym idzie, będą miały większą siłę oddziaływania.

Nawiązanie trwalszego 
dialogu na temat pub-
likacji Trybunału

Tradycyjnie komunikaty Trybunału dotyczą przede wszystkim jego sprawozdań końcowych. W przyszłości będzie on jednak 
informował – publikując analizy ryzyka i dokumenty informacyjne – w większym stopniu o swoich planowanych zadaniach, 
bieżącej pracy i rezultatach roboczych. Kontakty ze środowiskiem spoza Trybunału na temat postępów prac ulepszy jego publikacje 
i zmaksymalizuje oddziaływanie jego pracy.
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Bardziej dostępne 
i przyciągające uwagę 
publikacje

Realizacja celu polegającego na zwiększeniu oddziaływania i lepszej komunikacji z obywatelami będzie wymagała intensywnej 
pracy nad stroną opisową sprawozdań Trybunału, a także nad jasną strukturą i językiem, który powinien być pozbawiony wyrażeń 
żargonowych. Trybunał podejmie starania, aby na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego i danych poddanych analizie 
podczas kontroli opracowywać przekonujące teksty sprawozdań.

Wykorzystanie rezul-
tatów prac Trybunału 
w wieększym stopniu 
w celu dotarcia do kluc-
zowych grup partnerów

Obecnie Trybunał oferuje ustandaryzowane publikacje, takie jak sprawozdanie roczne i sprawozdania specjalne. Sprawozdania te 
mają wprawdzie zazwyczaj charakter kompleksowy, na ogół jednak przedstawiają tylko część informacji zebranych podczas kon-
troli. Poza tym ważne informacje zawarte w tych sprawozdaniach mogą nie docierać do właściwych partnerów. Aby temu zaradzić, 
Trybunał będzie przygotowywał publikacje oparte na sprawozdaniach, lecz dostosowane do potrzeb głównych grup partnerów. 
W miarę możliwości będą one obejmowały leżące u podstaw sprawozdań zestawy danych. Te publikacje informacyjne połączą 
w sobie ustalenia pochodzące z kilku sprawozdań Trybunału, a ponadto mogą się w nich znaleźć rezultaty prac innych kontrolerów 
lub oceniających.

Ukierunkowanie organizacji pracy na produkty

Strategia Trybunału na lata 2013-2017 doprowadziła do reorganizacji tej instytucji po to, 
by była ona bardziej elastyczna i lepiej ukierunkowana na jej podstawową działalność – 
prowadzenie kontroli. Obecnie Trybunał będzie wykorzystywał swoje zwiększone 
zdolności do osiągnięcia celów strategicznych na lata 2018-2020. W nadchodzących 
latach będzie ponadto w większym stopniu korzystać z osiągnięć technologii, by 
wprowadzić innowacje w pracach kontrolnych, a w swoich publikacjach czynić większy 
użytek ze zgromadzonej wiedzy.

Pracownicy Pracownicy Trybunału są jego podstawowym zasobem i to oni stanowią źródło wiedzy fachowej w instytucji. Wydłużenie kariery 
zawodowej i ograniczone możliwości naboru sprawiają, że uczenie się przez całe życie i zmiana stanowiska w obrębie instytucji 
stały się zasadniczymi elementami polityki kadrowej Trybunału. Trybunał będzie wykorzystywał i pogłębiał wiedzę swoich 
pracowników oraz ich różnorodność poprzez ułatwianie im nawiązywania wzajemnych kontaktów. Pogłębi także powiązania 
pomiędzy swoimi pracownikami a kręgami specjalistów poza instytucją.

Technologia Rozwój technologii oferuje daleko sięgające możliwości innowacji w pracach kontrolnych. Duże zbiory danych (big data) i otwarte 
dane (open data) pozwalają na analizy korelacji, sieci lub wielkich zbiorów tekstu. Niedrogie narzędzia służące do wizualizacji 
danych pozwalają skuteczniej formułować ustalenia kontroli i lepiej informować o nich w sprawozdaniach. W swoich kontrolach 
Trybunał będzie w pełni wykorzystywał nowe technologie.

Planowanie Elastyczność oraz zdolność Trybunału do innowacji zależą od tego, w jaki sposób pokieruje on swoimi przyszłymi pracami. Podczas 
planowania weźmie on pod uwagę pięć szeroko zakrojonych obszarów priorytetowych na lata 2018-2020 (zob. ramka). 
Planowanie to będzie nie tylko lepiej odpowiadać na potrzeby partnerów Trybunału, lecz będzie miało także bardziej elastyczny 
charakter, tak aby uwzględniać zmiany zachodzące w UE.

Obszary priorytetowe Trybunału w planowaniu prac na lata 2018-2020
- Zrównoważone wykorzystywanie zasobów naturalnych oraz przeciwdziałanie zmianie klimatu
- Inwestycje na rzecz spójności, wzrostu i włączenia społecznego
- Wyzwania związane z migracją, bezpieczeństwem i globalnym zrównoważonym rozwojem
- Funkcjonujący jednolity rynek i trwała unia walutowa
- Finansowanie systemu UE i administrowanie nim w sposób odpowiedzialny i skuteczny

Procesy Proces kontroli w Trybunale obejmuje rygorystyczne procedury polegające na sprawdzeniu skontrolowanego stanu faktycznego 
z udziałem Komisji i innych jednostek kontrolowanych. Ponadto w Trybunale funkcjonuje kompleksowy system kontroli jakości 
wykonania zlecenia badania dotyczący wszystkich publikacji końcowych. Trybunał będzie podejmował starania w celu dalszego 
objaśnienia i przyspieszenia procesu kontroli, zachowując przy tym dbałość o jakość publikacji.
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Podsumowanie – wkład w budowanie zaufania do UE w latach 
2018-2020

Dążąc do realizacji celów strategicznych 
do 2020 r., Trybunał jako niezależny 
kontroler będzie wykazywał, jakie 
rozwiązania w zakresie wydatków 
unijnych i działań finansowanych 
przez UE się sprawdzają, a jakie są 
nieefektywne. Powinno to przyczynić 
się do poprawy sposobu działania 
i rozumienia UE, co z kolei będzie 
miało pozytywny wpływ na wzmoc-
nienie zaufania do UE. Trybunał będzie 
wydawał poświadczenie wiarygodności, 
które w świetle niedawnych 
usprawnień w zarządzaniu finansami 
UE zapewni większą wartość dodaną 
i będzie prowadziło do usprawnień 
w przyszłości. Trybunał będzie 
publikował sprawozdania stanowiące 
lepszą odpowiedź na najbardziej 
palącą kwestię dla obywateli UE: Co 
osiąga się dzięki środkom unijnym 
i innym interwencjom? Publikacje 
Trybunału doprowadzą do zmian, o ile 
będzie on w stanie lepiej informować 
o swoich ustaleniach. Poza tym zgodnie 
z wewnętrzną organizacją Trybunału 
jego pracownicy, technologia i wiedza 
fachowa zostaną w pełni wykorzystane 
na rzecz jego publikacji.

Autorytet Trybunału jako kontrolera opi-
era się na zapewnianiu racjonalnych argumentów. Aby jednak wzmocnić zaufanie do UE, prace kontrolne Trybunału 
muszą obecnie i w przyszłości odnosić się bezpośrednio do problemów jego głównego partnera, czyli obywateli 
europejskich). Unia Europejska to bowiem nie liczby, a ludzie.

Pomoc w lepszym 
zrozumieniu UE

Wspieranie 
sprawniejszego 

funkcjonowania UE

Wskazanie, które 
rozwiązania są skuteczne 
w kontekście UE, a które 

nie są efektywne

Wkład w budowanie 
zaufania do UE

Zwiększenie 
wartości  
dodanej 

poświadczenia 
wiarygodności

Większy nacisk 
na wyniki 
osiągane dzięki 
działaniom 
unijnym UE

Jasne przesłanie dla różnych kręgów odbiorców

Co nastąpi 
w ramach strategii 
na lata 2018-2020? 
4 cele strategiczne

Co Trybunał 
zamierza osiągnąć 

za pomocą 
strategii na lata 

2018-2020?

Ukierunkowanie organizacji pracy na produkty
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