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Kroki podjęte przez Europejski Trybunał Obrachunkowy w obliczu pandemii COVID-19 

W związku z trwającą pandemią COVID-19 Europejski Trybunał Obrachunkowy podjął niezbędne kroki, by w dalszym 
ciągu skutecznie sprawować funkcje kontroli publicznej w UE oraz terminowo opracowywać sprawozdania z kontroli, 
opinie i przeglądy – w zakresie, w jakim jest to możliwe w obecnych okolicznościach. Trybunał pragnie jednocześnie 
podziękować pracownikom służb, które ratują życie i są zaangażowane w walkę z pandemią w Luksemburgu, w UE, 
jak i na całym świecie. Trybunał wspiera politykę rządu Luksemburga w zakresie ochrony zdrowia publicznego. Dąży 
także do uchronienia swojego personelu przed skutkami obecnego kryzysu zdrowotnego i przedsięwziął środki 
zapobiegawcze, tak aby w możliwie największym stopniu ograniczyć ryzyko, na które narażeni są jego pracownicy 
i ich rodziny. 

Komunikat prasowy 
Luksemburg, 15 kwietnia 2020 r. 

Przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 
z wykorzystaniem unijnych funduszy strukturalnych wymaga 
zachowania odpowiedniej równowagi między większą 
elastycznością a rozliczalnością – twierdzą kontrolerzy 

Aby pomóc państwom członkowskim w łagodzeniu skutków pandemii COVID-19, Komisja 
Europejska proponuje tymczasowo poluzować zasady wydatkowania środków z europejskich 
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (funduszy ESI). Jak wynika z nowo opublikowanej 
opinii Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, wsparcie UE powinno zostać jak najszybciej 
udostępnione państwom członkowskim, ale poluzowanie obecnie obowiązujących procedur 
pociąga za sobą ryzyko.  

Komisja przedłożyła swój wniosek w ramach działań podejmowanych przez UE w odpowiedzi na 
kryzys związany z pandemią COVID-19. Nowe przepisy, zaproponowane jako środek 
nadzwyczajny, miałyby w szczególności umożliwiać szybsze udostępnianie środków z funduszy ESI 
państwom członkowskim, dając im tym samym większą elastyczność, by ukierunkować wsparcie 
UE na obszary, w których jest ono najbardziej potrzebne. Tym samym państwa członkowskie 
mogłyby na przykład występować o finansowanie unijne na poziomie 100% bez konieczności 
zapewnienia dofinansowania ze środków własnych i bez wymogu przeznaczenia określonego 
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odsetka środków na kluczowe obszary tematyczne, takie jak badania naukowe czy klimat. Co 
więcej, dysponowałyby one bardziej elastycznymi możliwościami przesuwania środków między 
programami i regionami, a także mogłyby samodzielnie decydować, na które obszary je 
przeznaczyć. 

– Obecna sytuacja wymaga pilnego uruchomienia wszystkich dostępnych środków finansowych, 
tak aby przeciwdziałać skutkom pandemii COVID-19 w obszarze zdrowia oraz uchronić przed nimi 
przedsiębiorców i obywateli – powiedziała Iliana Ivanova, członkini Trybunału odpowiedzialna 
za tę opinię. – Krótkoterminowe działania zaproponowane przez Komisję są niezbędne do tego, 
by wesprzeć państwa członkowskie w łagodzeniu skutków kryzysu. Należy jednak zachować 
właściwą równowagę, a przedłożony wniosek nie powinien pociągać za sobą znacznych 
kompromisów z punktu widzenia rozliczalności. 

Kontrolerzy zaobserwowali, że we wniosku nie przedstawiono dodatkowych wyjaśnień co do 
zamierzonego charakteru operacji wspierających zdolności reagowania kryzysowego. Podkreślają 
również, że nie zagwarantowano, by Komisja czy prawodawcy mieli łatwy dostęp do 
wiarygodnych informacji na temat wydatków z funduszy ESI w związku z pandemią COVID-19, co 
potencjalnie może osłabić rozliczalność z wykorzystania funduszy względem obywateli UE. 

Kontrolerzy podkreślają, że Komisja będzie zobowiązana ściśle monitorować rozwój sytuacji, tak 
aby zapewnić, by tymczasowe i nadzwyczajne środki obowiązywały jedynie tak długo, jak 
wymagać tego będzie ta wyjątkowa sytuacja. Podczas gdy niektóre z nich miałyby być dostępne 
jedynie przez określony czas, pozostałe mogłyby obowiązywać do końca 2023 r., a więc do końca 
okresu dokonywania płatności w ramach bieżących programów. Dzięki temu państwa 
członkowskie mogłyby sfinansować wszelkie operacje reagowania kryzysowego, a także działania 
podjęte już w związku z pandemią COVID-19. 

Wniosek Komisji jest obecnie omawiany przez dwa organy prawodawcze – Parlament Europejski 
i Radę – i ma zostać sfinalizowany w nadchodzących tygodniach. 

Informacje dla redaktorów 

Europejski Trybunał Obrachunkowy sporządził opinię nr 3/2020 w sprawie zmiany przepisów UE 
dotyczących wykorzystania europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w odpowiedzi 
na pandemię COVID-19 na wniosek Parlamentu Europejskiego i Rady, zgodnie z Traktatem 
o funkcjonowaniu UE. Opinia jest obecnie dostępna na stronie internetowej Trybunału 
eca.europa.eu w języku angielskim. Wkrótce ukażą się również pozostałe wersje językowe. 
W 2018 r. Trybunał opublikował opinię na temat wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie 
wspólnych przepisów na lata 2021–2027. Niedługo opublikuje ponadto kolejną opinię w sprawie 
zmienionego wniosku dotyczącego tego rozporządzenia. 

Kontakt dla dziennikarzy zainteresowanych tą opinią 
Damijan Fišer – E-mail: damijan.fiser@eca.europa.eu Tel.: (+352) 4398 45 510 / Tel. kom.: (+352) 
621 55 22 24 
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