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Luksemburg, 14 listopada 2022 r. 

Kontrolerzy apelują o lepsze uwzględnienie 
nadrzędnych priorytetów politycznych 
w budżecie UE 
 
Między unijnymi programami wydatków występują duże różnice, jeśli chodzi o stopień, 
w jakim Komisja uwzględnia w nich nadrzędne unijne priorytety polityczne dotyczące zmiany 
klimatu, ochrony różnorodności biologicznej, równouprawnienia płci, zrównoważonego 
rozwoju i transformacji cyfrowej – stwierdzono w nowym sprawozdaniu opublikowanym przez 
Europejski Trybunał Obrachunkowy. Kontrolerzy ustalili, że priorytetem najsłabiej 
uwzględnionym w budżecie UE jest kwestia płci. Ponadto występują istotne różnice 
w sposobie pomiaru przez Komisję wkładu budżetu UE w realizację poszczególnych z pięciu 
kluczowych przekrojowych strategii politycznych oraz w sposobie informowania o postępach 
w tym zakresie.  
 
– Komisja powinna lepiej uwzględnić nadrzędne unijne priorytety polityczne w swoich ramach 
wykonania, biorąc jednocześnie pod uwagę koszty i wykonalność tego przedsięwzięcia. Uwaga ta 
odnosi się w szczególności do równouprawnienia płci, transformacji cyfrowej i celów 
zrównoważonego rozwoju – powiedział François-Roger Cazala, członek Trybunału 
odpowiedzialny za to sprawozdanie. – Powinna również usprawnić swoją sprawozdawczość 
dotyczącą przekrojowych priorytetów politycznych, aby ukazać, jak gospodarnie wykorzystuje się 
wydawane pieniądze. Trybunał zaleca też, by w sprawozdawczości poświęciła więcej uwagi tym 
wydatkom, które przyczyniają się do realizacji wielu priorytetów politycznych jednocześnie. 
 
Komisja poinformowała, że w pełni uwzględniła kluczowe nadrzędne priorytety polityczne UE 
w unijnych programach budżetowych, niemniej kontrolerzy wykryli istotne różnice w tym 
względzie między takimi zagadnieniami jak zmiana klimatu i różnorodność biologiczna z jednej 
strony a kwestia płci z drugiej. Kontrolerzy stwierdzili, że choć pięć wspomnianych wyżej 
priorytetów przekrojowych zostało uwzględnionych w różnym stopniu w unijnych programach 
wydatków takich jak programy dotyczące badań naukowych, rolnictwa i rozwoju regionalnego, 
Komisja przedstawiła nadmiernie pozytywne wnioski co do postępów w uwzględnianiu celów. 
Priorytety dotyczące klimatu i różnorodności biologicznej zostały w dużej mierze uwzględnione 
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odpowiednio, a cele ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju i transformacji cyfrowej 
uwzględniono częściowo. Kwestię płci wzięto natomiast pod uwagę w dużo mniejszym stopniu. 
 
W odniesieniu do klimatu i różnorodności biologicznej Komisja opracowała metody 
monitorowania wydatków obejmujące wiele programów, aby ustalić kwotę przeznaczoną na 
rzecz tych priorytetów i przedstawić odpowiednie informacje. Ustanowiła także ramy, aby 
zmierzyć wkład wnoszony przez budżet UE. Informacje sprawozdawcze przedstawione przez 
Komisję nie są jednak dokładne. Związane to jest z przyjęciem pewnych założeń i uchybieniami 
dotyczącymi zawyżania wydatków, na które już wcześniej zwrócili uwagę kontrolerzy. Komisja 
przedstawia jedynie ograniczone informacje na temat wkładu wnoszonego przez programy UE 
w realizację celów zrównoważonego rozwoju i transformację cyfrową, natomiast rozwiązania 
służące do pomiaru wkładu programów na rzecz równouprawnienia płci udoskonalono, ale wciąż 
występują w nich niedociągnięcia.  
 
Komisja monitoruje wydatki na rzecz klimatu i różnorodności biologicznej, rozpoczęła też takie 
monitorowanie w odniesieniu do kwestii płci. Udostępnia jednak niewiele informacji o tym, czy 
wydatki UE przyczyniają się do realizowania wielu priorytetów jednocześnie. Ponadto Komisja 
nie mierzy wyników wydatków UE, jeśli chodzi o faktyczne oddziaływanie na priorytety 
przekrojowe, choć pracuje nad powiązanym projektem pilotażowym dotyczącym pomiaru 
wyników.  
 
Informacje ogólne 
 
Komisja realizuje przekrojowe priorytety polityczne za pośrednictwem różnych programów 
wydatków. Zamierza również w coraz większym stopniu uwzględniać te priorytety przy 
opracowywaniu i wykonywaniu budżetu UE, tak aby w unijnych programach wydatków brano 
pod uwagę nie tylko cele właściwe dla samego programu, ale również cele przekrojowe. 
Uwzględnienie przekrojowych strategii politycznych jako integralnego elementu w unijnych 
programach wydatków – zarówno na etapie opracowywania koncepcji, jak i realizacji i oceny – 
pozwala zapewnić jak największą przejrzystość, jeśli chodzi o przydzielanie środków na rzecz 
poszczególnych priorytetów. Zapewnia również kompleksowy przegląd wyników budżetu UE. 
 
W tym roku po raz pierwszy kontrolerzy przedstawili informacje na temat przekrojowych 
priorytetów politycznych UE jako całości. Skontrolowali 11 programów wydatków, w ramach 
których łącznie dokonano 90% ogółu płatności zrealizowanych do końca 2021 r. w czterech 
działach wieloletniego budżetu. Pięć wspomnianych priorytetów odgrywa istotną rolę 
w bieżących wieloletnich ramach wydatków UE obejmujących okres do 2027 r.  
 
Pełny tekst sprawozdania dotyczącego wyników wykonania budżetu UE – stan na koniec 2021 r. 
jest dostępny na stronie internetowej Trybunału. Zob. również wcześniejsze sprawozdania 
Trybunału na temat sprawozdawczości dotyczącej klimatu, uwzględnienia kwestii płci i 
sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju. 
 
Kontakt dla prasy 
Biuro prasowe Trybunału – e-mail: press@eca.europa.eu 
Damijan Fišer – e-mail: damijan.fiser@eca.europa.eu – tel.: (+352) 621 552 224 
Vincent Bourgeais – e-mail: vincent.bourgeais@eca.europa.eu – tel.: (+352) 691 551 502 
Claudia Spiti – e-mail: claudia.spiti@eca.europa.eu – tel.: (+352) 691 553 547 
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