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Komunikat prasowy 
Luksemburg, 28 maja 2020 r. 

Kontrolerzy zweryfikują działania w obszarze zdrowia 
publicznego i gospodarki podjęte przez UE w odpowiedzi na 
pandemię COVID-19 
 
Europejski Trybunał Obrachunkowy zaktualizował dziś swój program prac na 2020 r., tak aby 
skupić się w większym stopniu na zagadnieniach dotyczących pandemii COVID-19. W tym celu 
zmienił zakres szeregu zadań będących w toku, zmodyfikował przyjęte w ich ramach podejście 
i harmonogram ich realizacji, a ponadto zdecydował o wstrzymaniu części zadań, które 
pierwotnie miały się rozpocząć w 2020 r. Trybunał, pełniący rolę zewnętrznego kontrolera UE, 
postanowił również uzupełnić swój program prac o dwa nowe przeglądy: jeden z nich ma 
dotyczyć zaangażowania UE w obszarze zdrowia publicznego, drugi natomiast – działań w 
zakresie polityki gospodarczej podjętych przez Unię w odpowiedzi na pandemię koronawirusa. 
Obydwa te przeglądy mają stanowić wkład w publiczną dyskusję na temat tego, jak UE i jej 
państwa członkowskie radzą sobie ze skutkami pandemii. Ponadto ułatwią one analizę zdobytych 
dotychczas doświadczeń, a także będą stanowiły głos w debacie na temat roli UE i jej organów w 
trakcie obecnego kryzysu, jak i w obliczu podobnych kryzysów w przyszłości.  

 
W wyniku pandemii COVID-19 zarówno UE, jak i państwa członkowskie stanęły przed 
bezprecedensowymi wyzwaniami w wielu obszarach polityki. Trybunał zaktualizował swój program 
prac, tak aby zadania realizowane przezeń w 2020 r. w elastyczny sposób odzwierciedlały te 
wyzwania w możliwie największym stopniu. W stosownych przypadkach kontrolerzy zmienili zakres 
zadań będących już w toku, a także zmodyfikowali przyjęte podejście oraz harmonogram prac, aby 
odpowiednio uwzględnić nowe i wciąż zmieniające się okoliczności. Podjęli również decyzję o 
wstrzymaniu czterech zadań i opracowaniu dwóch dodatkowych przeglądów, które będą dotyczyć 
kryzysu związanego z pandemią COVID-19. 
 
– Komisja Europejska, jak również inne organy unijne i krajowe odpowiedzialne za wdrażanie 
polityki i programów UE działają nadal w trybie kryzysowym. Trybunał zdaje sobie sprawę, że 
obecnie mają one ograniczone możliwości uczestnictwa w kontrolach, a kontrolerzy dokładają 
wszelkich starań, by ich nadmiernie nie obciążać i nie zakłócać realizacji pilnych działań 
podejmowanych w odpowiedzi na kryzys – powiedział Klaus-Heiner Lehne, prezes Trybunału. – 
Dzięki aktualizacji programu prac poprzez uwzględnienie w nim zagadnień związanych z pandemią 
COVID-19 Trybunał pragnie zagwarantować, że jego kontrole i przeglądy będą stanowiły wkład w 
publiczną dyskusję na temat tego, na ile skutecznie UE i państwa członkowskie radziły sobie ze 
skutkami pandemii.  
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Dwa nowe przeglądy zapewnią niezależne, obiektywne i bezstronne informacje na temat działań UE 
i jej roli w walce z kryzysem w dwóch kluczowych obszarach. 
 

- Działania w zakresie zdrowia publicznego podejmowane w odpowiedzi na pandemię 
COVID-19, która ma poważne konsekwencje gospodarcze i społeczne, stanowią 
bezwzględny priorytet dla decydentów unijnych i organów administracji publicznej w całej 
Europie. Reakcja UE znalazła się już w centrum zainteresowania opinii publicznej, co wynika 
z rozdźwięku między zobowiązaniami prawnymi UE a oczekiwaniami społecznymi, i bez 
wątpienia będzie przedmiotem intensywnych dyskusji politycznych na najwyższym szczeblu. 
Odnośny przegląd będzie miał na celu przede wszystkim przeanalizowanie działań 
podjętych przez Komisję i agencje UE oraz zasobów wykorzystanych przez nie w celu 
ochrony zdrowia publicznego w obliczu pandemii.  

 
- Przegląd dotyczący reakcji gospodarczej skoncentruje się z kolei na działaniach i 

wyzwaniach w obszarze koordynacji gospodarczej UE i zapewni kompleksowe informacje na 
temat działań w zakresie polityki gospodarczej podejmowanych przez UE i państwa 
członkowskie w celu zwalczania pandemii. Uwzględnione zostaną w nim koszty tych działań, 
mechanizmy zarządzania, jak również różne czynniki ryzyka oraz możliwości rozwoju 
koordynacji budżetowej i gospodarczej na szczeblu UE w przyszłości będące wynikiem 
decyzji, które państwa członkowskie i organy UE już podjęły lub podejmą w najbliższym 
czasie.  

 
Każdy z tych przeglądów będzie obejmował opis stanu faktycznego w danym obszarze oraz 
gruntowną analizę istotnych kwestii dotyczących zarządzania finansami, sprawowania rządów, 
przejrzystości i rozliczalności. Przeglądy te, opierające się głównie na publicznie dostępnych 
dokumentach, pomogą wskazać konkretne zagadnienia wymagające dalszych, bardziej 
szczegółowych prac kontrolnych i posłużą za materiał przygotowawczy do takich kontroli. 
 
 
Zaktualizowany program prac na 2020 r. jest dostępny na stronie internetowej Trybunału: 
eca.europa.eu. 
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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 ograniczyć ryzyko, na które narażeni są jego pracownicy i ich rodziny. 
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