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Działalność Trybunału w 2021 r. –
kontrolowanie osiągnięć Unii jest teraz
szczególnie istotne
Europejski Trybunał Obrachunkowy opublikował dzisiaj swoje roczne sprawozdanie
z działalności za 2021 r. Jest to przegląd prac Trybunału z 2021 r., w którym znalazły się
informacje na temat zarządzania instytucją, jej personelu i finansów. W dokumencie opisano
też, w jaki sposób Trybunał – dzięki pracy 900 zatrudnionych w nim osób – przedstawiał
niezależne i obiektywne sprawozdania na tematy istotne dla przyszłości UE. Państwa
członkowskie mierzą się obecnie z wieloma nieprzewidzianymi wyzwaniami. W tej sytuacji
Trybunał odgrywa kluczową rolę, gdyż wskazuje, jakie działania UE okazały się udane, a które
można by ulepszyć. Formułuje też zalecenia dotyczące wprowadzenia zmian, które pozwolą UE
wykorzystać w pełni swój potencjał. Prace te pozwalają UE oprzeć się na swoich wcześniejszych
doświadczeniach w usprawnianiu zarządzania finansowego, a także zadbać o to, by unijne
wydatki przyniosły oczekiwane rezultaty.
W 2021 r. pomimo pandemii Trybunał nieprzerwanie prowadził działalność, a kontrolerzy
pracowali, przestrzegając obowiązujących ograniczeń dotyczących podróżowania i zdrowia
publicznego. Możliwości przeprowadzania kontroli na miejscu były nadal znacznie ograniczone,
kontrolerzy przystosowali się jednak do tej sytuacji, błyskawicznie wprowadzili zmiany w swoich
metodach pracy i opanowali nowe narzędzia, tak aby nawet w czasie pandemii móc prowadzić
skuteczne kontrole publiczne w UE.
W efekcie kontrolerom UE udało się terminowo przedstawić miarodajne wnioski z kontroli
i sformułować istotne zalecenia. W 2021 r. ukazało się 55 publikacji Trybunału, w tym 32
sprawozdania specjalne i przeglądy dotyczące szeregu wyzwań, z którymi UE mierzy się w różnych
obszarach wydatków i polityki. Kontrolerzy zajęli się takimi kwestiami jak wspólna polityka rolna
(WPR) i zmiana klimatu, zasada „zanieczyszczający płaci”, elektromobilność, unijna agencja
ochrony granic Frontex, unijna współpraca z państwami spoza UE w zakresie powrotów
migrantów o nieuregulowanym statusie, wymiana informacji podatkowych, zrównoważone
finansowanie, pranie pieniędzy i problem dezinformacji. Opublikowali też dwa sprawozdania
związane z pandemią COVID-19: przegląd na temat działań UE w zakresie zdrowia publicznego
i sprawozdanie dotyczące praw pasażerów lotniczych w czasie trwania pandemii.

Pełny tekst rocznego sprawozdania z działalności dostępny jest na stronie eca.europa.eu.
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Publikacje Trybunału – sprawozdania z kontroli, przeglądy i opinie – są zasadniczym ogniwem
łańcucha rozliczalności UE. Pozwalają one Parlamentowi Europejskiemu i Radzie monitorować
i nadzorować realizację celów polityki unijnej oraz rozliczać z zarządzania budżetem UE podmioty
odpowiedzialne, zwłaszcza Komisję Europejską.
– Nie zakończyła się jeszcze pandemia COVID-19, a tuż za granicami UE wybuchł kolejny straszny
kryzys – powiedział prezes Trybunału Klaus-Heiner Lehne. – Nastały ponure czasy dla Europy.
Jedność UE i osiąganie założonych rezultatów są teraz dużo ważniejsze niż kiedykolwiek
wcześniej. Europejski Trybunał Obrachunkowy ma teraz do odegrania jeszcze istotniejszą rolę.
Pamiętając o tym, będziemy podejmowali dalsze działania zmierzające do oceny wartości dodanej
działań UE.
W programie prac 2022+ opublikowanym w grudniu 2021 r. Trybunał przedstawił swoje
priorytety kontroli na nadchodzące lata i omówił szczegółowo 79 zapowiadanych sprawozdań
specjalnych i przeglądów. W programie wskazano też cztery strategiczne obszary działania
Trybunału: konkurencyjność gospodarczą UE; odporność na zagrożenia dla bezpieczeństwa UE
oraz poszanowanie europejskich wartości wolności, demokracji i praworządności; zmianę
klimatu, środowisko i zasoby naturalne oraz politykę fiskalną i finanse publiczne w Unii.
Szesnaście z tych sprawozdań będzie dotyczyło kwestii związanych z reakcją UE na pandemię
COVID-19 – takich jak zakup szczepionek – oraz serii kontroli Instrumentu na rzecz Odbudowy
i Zwiększania Odporności (inicjatywy Next Generation EU), który ustanowiono, aby pomóc
Europie zmierzyć się z konsekwencjami pandemii.

Informacje ogólne
Europejski Trybunał Obrachunkowy jest niezależnym zewnętrznym organem kontroli UE
z siedzibą w Luksemburgu, funkcjonującym od 1977 r. Pracuje w nim około 900 osób – obywateli
wszystkich krajów UE. W 2021 r. Trybunał zatrudnił 80 nowych pracowników i zapewnił 56 staży
trwających od trzech do pięciu miesięcy dla absolwentów wyższych uczelni. Około połowy
personelu Trybunału to kobiety. Budżet Trybunału na 2021 r. wynosił około 153,7 mln euro, czyli
niecałe 0,1% wydatków UE ogółem oraz około 1,5% łącznych unijnych wydatków
administracyjnych.
Trybunał istnieje, aby:
- sprawdzać, czy UE prowadzi właściwą sprawozdawczość finansową i prawidłowo stosuje
unijne przepisy finansowe, a także czy unijne strategie i programy pozwalają osiągnąć
wyznaczone cele i zapewniają gospodarne wykorzystanie środków;
- za sprawą prowadzonych prac przyczyniać się do poprawy zarządzania finansami UE oraz
propagować rozliczalność i przejrzystość;
- ostrzegać przed zagrożeniami, poświadczać wiarygodność, wskazywać niedociągnięcia
i udane rozwiązania oraz formułować wytyczne dla unijnych decydentów
i prawodawców;
- przedstawiać swoje uwagi i zalecenia Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, rządom
i parlamentom państw członkowskich oraz opinii publicznej.
Roczne sprawozdanie z działalności za 2021 r. jest dostępne na stronie internetowej Trybunału
(eca.europa.eu) w 24 językach UE.
Sprawozdanie z działalności zawiera pełne omówienie kontroli i publikacji Trybunału z 2021 r.,
jego działalności kontrolnej w państwach członkowskich UE i państwach trzecich, a także
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współpracy Trybunału z głównymi partnerami. W dokumencie przedstawiono także najważniejsze
informacje na temat pracowników Trybunału, zarządzania i finansów.
Kontakt dla prasy
Biuro prasowe Trybunału: press@eca.europa.eu
- Vincent Bourgeais: vincent.bourgeais@eca.europa.eu – tel. kom.: (+352) 691 551 502
- Damijan Fišer: damijan.fiser@eca.europa.eu – tel. kom.: (+352) 621 552 224
- Claudia Spiti: claudia.spiti@eca.europa.eu – tel. kom.: (+352) 691 553 547
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