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Słowo wstępne Prezesa 

Nowa strategia Trybunału do 2025 r. 

Europejski Trybunał Obrachunkowy przyjął nową strategię na nadchodzące pięć lat. 

Strategia ta opiera się na dotychczasowych osiągnięciach i do 2025 r. będzie wyznaczać kierunek prac 
Trybunału działającego w charakterze niezależnego zewnętrznego kontrolera UE. Została ona 
opracowana w ramach procesu partycypacyjnego z udziałem pracowników wszystkich szczebli 
organizacyjnych Trybunału. 

Kontekst strategiczny 

Unia, która umacnia swoją pozycję na arenie międzynarodowej 
i zapewnia ochronę swoim obywatelom 

Unia Europejska jest dumna ze swoich nadzwyczajnych osiągnięć, które na zawsze zapiszą się na 
kartach historii Europy. Zapewniła ona bezprecedensowy okres pokoju oraz rozwoju 
gospodarczego, społecznego i kulturalnego. Jesteśmy także świadkami integracji politycznej krajów 
i narodów na naszym kontynencie. 

Na przestrzeni lat ów proces integracji europejskiej był naznaczony trudnościami i kryzysami. Mimo 
to UE zawsze z powodzeniem podejmowała niezbędne kroki, by trudności te przezwyciężyć. 
Pokazała również, że jest w stanie działać dynamicznie i zdecydowanie, podejmując szeroko 
zakrojone innowacyjne inicjatywy świadczące o odporności i żywotności naszej Unii. WRF na lata 
2021–2027 oraz instrument Next Generation EU, których wdrożenie będzie przedmiotem kontroli 
Trybunału, stanowią wyraźne przejawy tej żywotności. 

Słowo wstępne 
Prezesa 
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Czas szybko zachodzących przemian 

Nasz świat staje się coraz bardziej złożony, a ponadto stanowi przestrzeń narastającej rywalizacji 
i konkurencji. Co więcej, zmienia się on w niespotykanym dotąd tempie. W trakcie prac nad 
niniejszą strategią Trybunał wziął pod uwagę nowo pojawiające się wyzwania w wymienionych 
poniżej kluczowych obszarach. 

• Konkurencyjność i spójność europejska: rewolucja technologiczna i naukowa pociągająca  
za sobą głęboką zmianę modeli gospodarczych oraz transformację rynków pracy, niosąca 
wyzwania natury etycznej, z jakimi będą musiały zmierzyć się społeczeństwa europejskie. 
Procesom tym będą towarzyszyć spory handlowe, zmiany demograficzne, a także nowe wyzwania 
w obszarze zdrowia publicznego. 

• Wyzwania w zakresie klimatu i zasobów w Europie: zmiana klimatu; większy wpływ ludzkości na 
środowisko; niezrównoważone wykorzystanie zasobów.  

• Bezpieczeństwo i wartości europejskie: poważne zmiany w globalnym układzie sił; migracja na 
masową skalę; wyzwania w obszarach takich jak ład liberalno-demokratyczny, praworządność 
i multilateralizm; zagrożenia dla obrony i bezpieczeństwa, w tym terroryzm. 

• Europejskie finanse publiczne: negatywne perspektywy dla zrównoważonych budżetów 
publicznych; narastające oczekiwania w stosunku do sektora publicznego; nowe wyzwania dla 
systemów finansowych i zarządzania finansami przez UE i państwa członkowskie; kwestia ochrony 
środków publicznych przed nadużyciami i korupcją; odpowiednie wykorzystanie możliwości 
oferowanych przez cyfryzację. Elementem przysparzającym dodatkowych trudności w tym 
obszarze jest konieczność podejmowania działań w odpowiedzi na pandemię COVID-19. 

Cele strategiczne Trybunału 
Trybunał – jako niezależny zewnętrzny kontroler UE – będzie wypełniał powierzone mu zadania, mając 
na względzie opisane powyżej wyzwania, tak aby wnieść wkład na rzecz bardziej odpornej, 
zrównoważonej i sprawiedliwej Unii Europejskiej.  

W swojej strategii na lata 2021–2025 przedstawia on, jak zamierza wywiązywać się z tych zadań, dążąc 
do realizacji trzech celów strategicznych: 

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

• Cel 2 – Ukierunkowanie kontroli na obszary i zagadnienia, w których Trybunał może wnieść 
największą wartość dodaną;  

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

W strategii na lata 2021–2025 Trybunał określił ponadto wartości, jakimi będzie się kierował, 
nakreślił swoją misję i wizję, a także przedstawił środki, które pomogą mu w realizacji celów 
strategicznych.  

 

 

 

Klaus-Heiner LEHNE 
Prezes Europejskiego Trybunału Obrachunkowego
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Wartości, misja i wizja Trybunału 
Europejski Trybunał Obrachunkowy jest zewnętrznym kontrolerem UE. W skład 
kolegium Trybunału wchodzi po jednym członku z każdego państwa członkowskiego. 
Wspomaga ich około 900 pracowników ze wszystkich krajów UE. W swojej pracy 
Trybunał kieruje się następującymi wartościami: 

Niezależność 
Trybunał wykonuje swoje obowiązki niezależnie od 
jakiegokolwiek wpływu, który mógłby zagrażać rzetelności jego 
osądu zawodowego lub mógłby zostać za taki uznany. 

Uczciwość Trybunał postępuje w sposób uczciwy, godny zaufania i działa 
wyłącznie w interesie publicznym UE. Dąży do tego, by dawać 
dobry przykład zarówno w ramach wykonywanych prac, jak 
i metod zarządzania instytucją. 

Obiektywizm 
Trybunał jest bezstronny i obiektywny, a wnioski z kontroli 
formułuje w oparciu o wystarczające, stosowne i wiarygodne 
dowody. 

Przejrzystość Trybunał przedstawia swoje ustalenia w jasno sformułowanych, 
kompleksowych i łatwo dostępnych sprawozdaniach 
publikowanych we wszystkich językach UE, z poszanowaniem 
wymogów poufności i ochrony danych osobowych.  

Profesjonalizm Zgodnie z międzynarodowymi standardami kontroli Trybunał 
dba o to, by pozyskiwać, rozwijać i utrzymywać wiedzę, 
umiejętności i doświadczenie na najwyższym poziomie 
zarówno w dziedzinie kontroli publicznej, jak i w zakresie 
zarządzania finansami i polityką UE. 

 

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. 
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Cel 1 – Zapewnienie większej rozliczalności i przejrzystości oraz 
usprawnienie mechanizmów kontroli w odniesieniu do 
wszystkich rodzajów działań UE 
Rozliczalność i przejrzystość to istotne elementy systemu demokratycznego, które 
mają zasadnicze znaczenie dla utrzymania zaufania obywateli do UE i jej finansów. 
Zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej „Trybunał Obrachunkowy 
sprawuje kontrolę rachunków Unii” i ponosi odpowiedzialność za wzmacnianie 
rozliczalności działań UE wspólnie z innymi instytucjami unijnymi. 

Na przestrzeni lat Trybunał zidentyfikował liczne luki w zakresie rozliczalności i kontroli 
w unijnych ramach instytucjonalnych i prawnych, zwłaszcza w obszarach, w których UE 
działa w oparciu o podejście międzyrządowe. Obecnie kontrola zewnętrzna instytucji 
i organów unijnych oraz działań realizowanych przez UE jest częściowo rozdrobniona, 
a co za tym idzie – potencjalnie niespójna. Prace kontrolne mogą się nakładać 
i dublować ze względu na istnienie wielu szczebli audytu i kontroli w UE. 

W ciągu najbliższych pięciu lat Trybunał zamierza korzystać z powierzonej mu roli 
zewnętrznego kontrolera Unii, aby: 

o analizować system zarządzania UE oraz mechanizmy zapewniania rozliczalności 
i przejrzystości; 

o wskazywać luki w zakresie kontroli i rozliczalności, a także przypadki nakładania 
i dublowania się działań kontrolnych w ramach obecnych i przyszłych struktur UE; 

o badać jakość i wiarygodność informacji oraz danych przekazywanych przez 
jednostki kontrolowane na temat wdrażania polityki unijnej i zarządzania 
finansami UE. 

Ponadto Trybunał jest przekonany, że najlepszym rozwiązaniem byłoby przyznanie 
mu uprawnień do kontrolowania wszystkich instytucji i organów UE ustanowionych 
na mocy Traktatów, a także wszystkich struktur międzyrządowych, które mają 
kluczowe znaczenie dla funkcjonowania UE. Byłoby to zgodne z głównym zadaniem 
Trybunału, które polega na zapewnieniu rozliczalności wszystkich instytucji i organów 
zarządzających funduszami unijnymi i wdrażających politykę UE. 

W związku z tym Trybunał będzie otwarcie wspierał wszelkie inicjatywy mające na celu 
doprecyzowanie i poszerzenie zakresu powierzonych mu uprawnień, a także będzie 
współpracował ze wszystkimi właściwymi organami, by zrealizować ten cel. 
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Cel 2 – Ukierunkowanie kontroli wykonania zadań na obszary 
i zagadnienia, w których Trybunał może wnieść największą 
wartość dodaną 
Trybunał – jako zewnętrzny kontroler Unii – ukierunkowuje swoje kontrole na 
zagadnienia o największej wadze. Dzięki swojej pracy Trybunał przyczynia się do 
lepszego nadzoru demokratycznego i należytego zarządzania finansami, a także wnosi 
wkład w debatę publiczną. Adekwatne i aktualne sprawozdania z kontroli, opinie i inne 
publikacje są źródłem niezależnych analiz i ocen dla jego partnerów. 

W oparciu o ocenę ryzyka oraz analizę tendencji i priorytetów wskazanych przez 
partnerów instytucjonalnych i jednostki kontrolowane Trybunał określił cztery obszary 
strategiczne, na które zamierza położyć największy nacisk w swoich kontrolach 
wykonania zadań w okresie objętym strategią. Są to: 

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, 

o polityka fiskalna i finanse publiczne w Unii. 

Dzięki programowaniu prac w perspektywie wieloletniej Trybunał zapewni, by 
kontrolami objęte zostały również nowe inicjatywy, jak na przykład zarządzanie 
instrumentem Next Generation EU, a także zagadnienia horyzontalne, takie jak 
zrównoważoność i wartości UE. Będzie też w dalszym ciągu przeprowadzał analizy 
ogólnych kwestii związanych z wykonaniem zadań, uwzględniając w swoich kontrolach 
na przykład zagadnienia na poziomie polityki/programu lub zagadnienia tematyczne. 
Kolejnym obszarem jego działalności będzie wspieranie walki z nadużyciami 
finansowymi przynoszącymi szkodę budżetowi UE. W ramach kontroli wybranych  
do realizacji Trybunał będzie pomagał w zapobieganiu nadużyciom finansowym, 
weryfikując w tym celu na wszystkich szczeblach, czy w programach finansowanych  
ze środków UE występują uchybienia, które otwierają pole do nadużyć, a także 
uwzględniając w tych pracach swoje doświadczenia z kontroli na potrzeby 
poświadczenia wiarygodności. Trybunał zacieśni też współpracę przy kontrolach 
z organami odpowiedzialnymi za wykrywanie nadużyć i będzie dokonywał regularnej 
oceny ich działań. 

Trybunał będzie w dalszym ciągu rozwijał swoje metody pracy i narzędzia, dążąc do 
zwiększenia wydajności kontroli wykonania zadań i szerszego stosowania podejścia 
opartego na ocenie ryzyka oraz – w odpowiednich przypadkach – podając informacje 
na temat poszczególnych krajów. Ponadto udoskonali swoje zalecenia, tak by miały 
one większe oddziaływanie i były bardziej adekwatne, przydatne, praktyczne 
i opłacalne do wdrożenia. Zapewni też ich ściślejsze monitorowanie (zarówno na 
szczeblu instytucji i organów UE, jak i państw członkowskich).  
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Cel 3 – Zapewnienie wysokiego poziomu pewności za 
pośrednictwem kontroli w wymagającym i zmieniającym się 
otoczeniu 
Kolejne wieloletnie ramy finansowe (WRF) na lata 2021–2027 oraz instrument Next 
Generation EU przyniosą istotne zmiany, a co za tym idzie – wyzwania dla Trybunału. 
Dotyczy to w szczególności sprawozdań poświadczających, a mianowicie 
poświadczenia wiarygodności i sprawozdania rocznego Trybunału. 

W celu sprostania nowym wyzwaniom Trybunał będzie nadal rozwijał swoje podejście 
kontrolne i wykorzystywał dostępne dane i informacje, dzięki czemu będzie w stanie 
w dalszym ciągu zapewniać wysoki poziom pewności zgodnie ze swoimi uprawnieniami 
wynikającymi z Traktatu i w pełnej zgodności z międzynarodowymi standardami 
kontroli w sektorze publicznym.  

Zmiany wynikające z przyjęcia kolejnych WRF i instrumentu Next Generation EU są 
daleko idące i będą miały wpływ na finansowanie i wykorzystanie budżetu UE. Pojawią 
się bowiem nowe rodzaje zasobów własnych, a w najważniejszych obszarach polityki 
przewidziano ewentualne odejście od zasad kwalifikowalności na rzecz ukierunkowania 
na wyniki. Trybunał będzie działał proaktywnie i bardzo ściśle monitorował te zmiany, 
tak by odpowiednio dostosować i rozwinąć swoje podejście w zakresie kontroli na 
potrzeby poświadczenia wiarygodności i publikować adekwatne i aktualne 
sprawozdania.  

Informacje ilościowe podawane w sprawozdaniu rocznym zostaną uzupełnione 
o elementy jakościowe opierające się na wynikach szczegółowych prac Trybunału 
w zakresie rozwiązań systemowych i zgodności. W tym kontekście Trybunał 
przeanalizuje również zdolności naprawcze po stronie jednostek kontrolowanych. 

Trybunał zamierza bardziej efektywnie wykorzystywać swoje zasoby w ramach prac 
na potrzeby poświadczenia wiarygodności.  

W okresie objętym strategią Trybunał dokona przeglądu swoich metod i praktyk, tak 
by prawidłowo przeprowadzać i odpowiednio dostosować swoje prace kontrolne 
prowadzące do wydania poświadczenia wiarygodności. Wiąże się z tym korzystanie  
na większą skalę z danych oraz narzędzi i technologii informatycznych, przy czym 
w krótkim terminie potencjał w tym zakresie wykazują finansowe kontrole 
wiarygodności rozliczeń oraz kontrole prawidłowości dochodów i wydatków 
administracyjnych. 

W swoim podejściu kontrolnym Trybunał nadal będzie brał pod uwagę fakt, że 
w zależności od obszaru polityki UE występować może różny poziom ryzyka. Z tego 
względu zarówno ryzyko, jak i wszelkie inne dostępne informacje będą analizowane  
na etapach planowania i przeprowadzania bezpośredniego badania transakcji.  

W latach 2021–2025 Trybunał będzie w dalszym ciągu korzystać w możliwie 
najszerszym zakresie z wyników prac przeprowadzonych przez jednostki 
kontrolowane i innych audytorów, co pozwoli mu na bardziej efektywne 
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wykorzystanie własnych zasobów, a jednocześnie zmniejszy obciążenie 
administracyjne po stronie beneficjentów.  

Działalność Trybunału 
Aby osiągnąć cele przewidziane w strategii, Trybunał polega na swoich pracownikach, 
którzy są jego najważniejszym zasobem. W związku z tym celem jego polityki kadrowej 
(nabór, szkolenia, ścieżki rozwoju zawodowego itp.) będzie zapewnienie odpowiednich 
zdolności w zakresie kontroli, tak aby sprostać przyszłym wyzwaniom. 

Trybunał będzie ponadto korzystał z wprowadzonych niedawno usprawnień w zakresie 
wewnętrznej organizacji pracy i zarządzania zasobami, a także podejmie istotne 
działania optymalizacyjne w obszarach przedstawionych poniżej. 

Wykorzystanie technologii w ramach kontroli 
W obszarach objętych kontrolą coraz więcej danych jest dostępnych w formie 
elektronicznej, co otwiera przed Trybunałem możliwości korzystania z nowych narzędzi 
i technologii informatycznych z myślą o usprawnieniu prac. W tym celu Trybunał 
będzie: 

o dążyć do uzyskania bezpiecznego i łatwego dostępu do danych jednostek 
kontrolowanych; 

o wspierać technologie cyfrowe i promować otwartość na ich wykorzystanie 
w prowadzonych przez siebie pracach kontrolnych; 

o inwestować w rozwijanie niezbędnych umiejętności i zdobywanie wiedzy przez 
pracowników; 

o wdrażać narzędzia i techniki kontroli cyfrowej odpowiednie do obszaru objętego 
kontrolą, w tym narzędzia zautomatyzowanego gromadzenia i analizy danych, 
a także wykorzystywać swój istniejący już potencjał cyfrowy. 

Jednocześnie dzięki swoim kontrolom Trybunał będzie wspierał prace nad 
rozwiązaniami cyfrowymi i ich zastosowaniem w ramach zarządzania polityką 
i programami UE oraz ich kontroli. W tym celu będzie starał się uzyskać odnośne 
zobowiązanie na wysokim szczeblu ze strony Komisji, co pozwoli mu na usprawnienie 
prac kontrolnych i rozszerzenie ich zakresu dzięki większemu wykorzystaniu technologii 
cyfrowych. 
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Jakość prac kontrolnych i sprawozdawczości Trybunału 
Trybunał będzie w dalszym ciągu czuwał nad odpowiednią jakością swoich prac 
kontrolnych, korzystając w tym celu ze wzmocnionych procedur kontroli jakości 
opierających się na międzynarodowych standardach. Procedury te obejmują nadzór 
i przegląd, niezależną ocenę jakości oraz wdrożenie planu zapewnienia jakości. Jest 
niezmiernie istotne, by partnerzy Trybunału mieli zaufanie do zasadności jego ustaleń 
i mogli polegać na jego wnioskach i zaleceniach. 

Trybunał przedstawia wyniki kontroli i innych prac w jasny i przystępny sposób, tak 
aby osiągnąć możliwie największe oddziaływanie. Opracowanie i przygotowanie 
sprawozdań ma pod tym względem kluczowe znaczenie. Trybunał czuwa nad tym, by 
przedstawiać zagadnienia o charakterze często technicznym w sposób jasny i prosty.  

Trybunał udoskonali swoją sprawozdawczość poprzez: 

o zapewnianie wysokiej jakości językowej publikowanych tekstów i konsekwentne 
stosowanie jasnego języka, mając na względzie zakładaną grupę odbiorców; 

o dopilnowanie, by wszystkie publikacje były spójne pod względem redakcyjnym 
i wizualnym; 

o skupianie się w swoich publikacjach na najważniejszych wnioskach; 

o korzystanie na większą skalę z materiałów audiowizualnych i prezentowanie 
danych w bardziej dynamicznej formie. 

Współpraca Trybunału z partnerami instytucjonalnymi 
W ciągu nadchodzących pięciu lat Trybunał zamierza korzystać z powierzonych mu 
uprawnień i zwiększyć oddziaływanie swoich prac poprzez czynny i konstruktywny 
udział w dyskusjach na temat najważniejszych zagadnień dla Unii Europejskiej. Aby 
zrealizować ten cel, istotne będzie wsparcie ze strony partnerów instytucjonalnych. 

Oznacza to, że w latach 2021–2025 Trybunał musi jeszcze bardziej zintensyfikować 
działania informacyjne, zwłaszcza skierowane do: 

o Parlamentu Europejskiego, w tym w szczególności Komisji Kontroli Budżetowej, 
Komisji Budżetowej i komisji sektorowych; 

o Rady (zacieśnienie współpracy poprzez na przykład zintensyfikowanie kontaktów 
z jednostkami odpowiedzialnymi za przygotowanie decyzji Rady).  
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Trybunał podejmie również nowe inicjatywy w celu zacieśnienia kontaktów z: 

o rządami państw członkowskich (kontakty z przedstawicielami państw, które 
w danym momencie sprawują rotacyjną prezydencję, oraz pogłębienie 
współpracy na szczeblu ministerstw, ze szczególnym naciskiem na kluczowe 
kwestie stwierdzone w toku kontroli); 

o parlamentami krajowymi (organizowanie regularnych wymian informacji 
z komisjami parlamentarnymi odpowiedzialnymi za sprawy UE, ze szczególnym 
naciskiem na kluczowe kwestie stwierdzone w toku kontroli). 

Jednocześnie Trybunał będzie w dalszym ciągu dążył do utrzymania konstruktywnych 
kontaktów z Komisją, która jest główną jednostką kontrolowaną, przestrzegając 
międzynarodowych standardów w tym zakresie. 

Działania informacyjne Trybunału 
Sprawozdania z kontroli, przeglądy oraz opinie wydawane przez Trybunał są przydatne 
szczególnie dla osób i podmiotów odpowiedzialnych za opracowywanie, wdrażanie, 
nadzorowanie bądź monitorowanie polityki i programów unijnych, jednak działania 
informacyjne Trybunału są skierowane do wszystkich obywateli UE. 

Trybunał zamierza w związku z tym dalej rozwijać swoje działania informacyjne.  

W latach 2021–2025 Trybunał wprowadzi zmiany w tym obszarze poprzez: 

o koncentrowanie się w większym stopniu na informowaniu o najważniejszych 
wnioskach o charakterze przekrojowym, a nie jedynie na promowaniu 
określonych publikacji; 

o korzystanie z bardziej zróżnicowanych kanałów komunikacji i formatów; 

o ukierunkowanie działań informacyjnych przede wszystkim na wybrane kluczowe 
media na poziomie unijnym, krajowym i regionalnym, tak aby zagwarantować, że 
informacje o wynikach prac Trybunału zostaną odpowiednio rozpowszechnione; 

o stosowanie bardziej ukierunkowanego podejścia w ramach działań 
informacyjnych, tak aby zwiększyć ich zasięg. 
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Współpraca Trybunału z organami partnerskimi 
Współpraca i wymiana doświadczeń z partnerskimi organami kontroli publicznej z UE 
i z całego świata przynosi korzyści wszystkim zaangażowanym stronom, zwłaszcza jeśli 
chodzi o omawianie i rozwijanie metodyki i technik kontroli oraz wymianę wiedzy na 
ten temat. Trybunał zamierza uczestniczyć w tych działaniach, dzieląc się wiedzą 
fachową w określonych obszarach, a także korzystając z możliwości zdobywania nowej 
wiedzy.  

W latach 2021–2025 Trybunał będzie: 

o dążyć do zintensyfikowania współpracy dwustronnej i wielostronnej z wszystkimi 
najwyższymi organami kontroli w UE; 

o analizować, w jaki sposób zapewnić największe korzyści wszystkim podmiotom 
uczestniczącym w pracach Komitetu Kontaktowego zrzeszającego szefów NOK 
w UE, a jednocześnie dbać o to, by prace te były jak najbardziej użyteczne i miały 
jak największe oddziaływanie; 

o dążyć do zacieśnienia współpracy z organami kontroli publicznej spoza Unii 
Europejskiej, a także brać czynny udział w pracach INTOSAI, EUROSAI i innych 
forów współpracy w zakresie kontroli publicznej; 

o rozwijać współpracę w kwestiach takich jak opracowywanie zawodowych 
standardów kontroli, zarządzanie wiedzą, rozwój umiejętności pracowników oraz 
budowanie zdolności. 

Rozliczalność Trybunału 
Trybunał dąży do tego, by osiągnąć najwyższe standardy przejrzystości i rozliczalności 
we wdrażaniu niniejszej strategii, a także do tego, by zwiększyć wydajność w ramach 
swoich prac. 

Do realizacji tych celów w latach 2021–2025 będą się przyczyniać następujące 
inicjatywy: 

o przełożenie strategii na plany działania obejmujące cele pośrednie i wymierne 
wyniki; 

o dostosowanie przyjętych przez Trybunał wskaźników wykonania do niniejszej 
strategii; 

o okresowe informowanie o postępach we wdrażaniu strategii, a także 
przeprowadzenie przeglądu śródokresowego w 2023 r. i oceny partnerskiej 
w 2024 r. 
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