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Komunikat prasowy 
Luksemburg, 6 maja 2021 r. 

Działalność kontrolerów UE w 2020 r. 
– zmiany w metodach pracy 
i podróżach służbowych 
Rok 2020 był wyjątkowy. Przyniósł bowiem wiele trudności, a niekiedy również niepewność co 
do jutra. Nie były to jednak problemy, z jakimi nie można się było uporać. Europejski Trybunał 
Obrachunkowy bardzo dobrze poradził sobie ze wszystkimi wyzwaniami – wynika 
z opublikowanego dziś sprawozdania z działalności.  

Wybuch kryzysu związanego z pandemią COVID-19 na początku 2020 r. nie przeszkodził 
Trybunałowi w prowadzeniu kontroli wykonania zadań i prawidłowości działań UE. Przez cały rok 
udało mu się też utrzymać ciągłość działania. Trybunał w dalszym ciągu przedstawiał obywatelom 
i decydentom UE niezależne sprawozdania dotyczące zagadnień o kluczowym znaczeniu, 
wskazując w nich skuteczne rozwiązania i zwracając uwagę na niedociągnięcia. 

W 2020 r. Trybunał przeprowadził kontrole w różnych obszarach wydatków unijnych poświęcone 
wielu wyzwaniom, przed jakimi stoi obecnie UE. Kontrole te dotyczyły przykładowo – by 
wymienić tylko niektóre z zagadnień – środowiska (różnorodność biologiczna na użytkach 
rolnych, wydatki na rzecz działań w dziedzinie klimatu, środowisko morskie), mobilności 
(nadmierne natężenie ruchu w miastach, projekty drogowe i transportowe na terenie całej UE), 
polityki społecznej (ubóstwo dzieci, inwestycje w dziedzinie kultury) oraz zagadnień 
gospodarczych (polityka konkurencji, unia rynków kapitałowych, ochrona handlu). 

Trybunał wykazał się również elastycznością i w obliczu nowej sytuacji i zmieniających się 
okoliczności związanych z pandemią COVID-19 zmodyfikował swój program prac. Zakres 
niektórych zadań kontrolnych będących już w toku został skorygowany, a ponadto Trybunał 
przystąpił do opracowania dwóch przekrojowych przeglądów dotyczących reakcji UE w obszarze 
gospodarki i zdrowia publicznego na kryzys związany z pandemią COVID-19. Dokumenty te 
zostały sporządzone w bardzo krótkim terminie.  

https://www.eca.europa.eu/
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Pomimo drastycznie ograniczonych możliwości przeprowadzania kontroli na miejscu Trybunał 
zdołał przedstawić wszystkie sprawozdania roczne w terminach przewidzianych w przepisach. 
Opublikował także 32 sprawozdania specjalne i przeglądy oraz wydał 11 opinii, które dotyczyły 
przede wszystkim wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 oraz inicjatywy „Next 
Generation EU”.  

– Również dla nas, kontrolerów UE, kryzys związany z pandemią COVID-19 stanowi prawdziwą 
cezurę. Rok 2020 wymógł zmianę naszych metod pracy. Stanowi również punkt zwrotny 
w finansach unijnych – w ciągu najbliższych siedmiu lat UE będzie mogła dokonać wydatków 
w wysokości 1,8 bln euro, z czego 750 mld euro zostanie przeznaczone na działania podjęte 
w bezpośredniej odpowiedzi na kryzys wywołany przez pandemię COVID-19. Wiążą się z tym 
nowe, poważne obowiązki dla naszej instytucji – powiedział prezes Trybunału Klaus-Heiner 
Lehne. – Zapewniam Państwa, że Trybunał zrobi wszystko, co w jego mocy, by w dalszym ciągu 
wywiązywać się ze swoich obowiązków niezależnego kontrolera zewnętrznego UE i chronić 
interesy podatników europejskich. 

W 2020 r. kontrolerzy UE starali się ponadto wybiec myślami w przyszłość, tak by odpowiednio 
przygotować się na przyszłe wyzwania. W tym celu opracowana została nowa strategia na lata 
2021–2025, w której wytyczono kierunek działań Trybunału na nadchodzące pięć lat. 
W programie prac 2021+ przedstawiono z kolei priorytety kontroli i omówiono szczegółowo 73 
sprawozdania specjalne i przeglądy planowane do publikacji w 2021 i 2022 r. Jedno na cztery 
zadania kontrolne, których realizacja ma się rozpocząć w tym roku, będzie dotyczyć działań 
podjętych przez UE w reakcji na pandemię COVID-19 oraz wdrażania inicjatywy „Next Generation 
EU”. 

 

Informacje ogólne  

Europejski Trybunał Obrachunkowy jest niezależną instytucją kontroli UE z siedzibą 
w Luksemburgu, funkcjonującą od 1977 r. Zatrudnia on około 900 pracowników, przy czym dwie 
trzecie jego personelu to kontrolerzy, którzy pochodzą ze wszystkich krajów UE. Około połowę 
pracowników stanowią kobiety. Budżet Trybunału na 2020 r. wynosił około 152 mln euro, czyli 
niecałe 0,1% wydatków UE ogółem oraz około 1,5% łącznych unijnych wydatków 
administracyjnych.  

Sprawozdania z kontroli, przeglądy i opinie sporządzane przez Trybunał są zasadniczym ogniwem 
łańcucha rozliczalności UE. Pozwalają one Parlamentowi Europejskiemu i Radzie monitorować 
i nadzorować realizację celów polityki UE oraz rozliczać podmioty odpowiedzialne za zarządzanie 
budżetem UE, zwłaszcza w ramach corocznej procedury udzielenia absolutorium.  

Roczne sprawozdanie z działalności za 2020 r. jest dostępne na stronie internetowej Trybunału 
(eca.europa.eu) w 23 językach UE. 

Sprawozdanie z działalności zawiera pełne omówienie kontroli i publikacji Trybunału w 2020 r., 
jego działalności kontrolnej w państwach członkowskich UE i państwach trzecich, a także 
współpracy Trybunału z głównymi partnerami. W dokumencie przedstawiono także najważniejsze 
informacje na temat pracowników Trybunału, zarządzania i finansów. 

 

https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/ecadefault.aspx
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Kontakt dla prasy 

Biuro prasowe Trybunału: press@eca.europa.eu  
- Vincent Bourgeais: vincent.bourgeais@eca.europa.eu – tel. kom.: (+352) 691 551 502 
- Claudia Spiti: claudia.spiti@eca.europa.eu – tel. kom.: (+352) 691 553 547 
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