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Załącznik
Załącznik I – Sprawozdanie Trybunału z zarządzania budżetem
i finansami za 2021 r.
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Wstęp
01 Przepisy finansowe mające zastosowanie do budżetu ogólnego Unii

(rozporządzenie finansowe) nakładają na delegowanego urzędnika zatwierdzającego
Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, czyli Sekretarza Generalnego, obowiązek
przedstawienia informacji z wykonania powierzonych mu obowiązków w postaci
rocznego sprawozdania z działalności. Sprawozdanie to przedstawiane jest
Trybunałowi i władzy budżetowej.

02 Dokument ten zawiera informacje finansowe i zarządcze, analizę efektywności

i skuteczności systemów kontroli wewnętrznej oraz doroczne poświadczenie
wiarygodności składane przez Sekretarza Generalnego. Dotyczy ono legalności
i prawidłowości oraz należytego zarządzania finansami w odniesieniu do transakcji
finansowych, za które Sekretarz odpowiada. Sprawozdanie Sekretarza Generalnego
stanowi uzupełnienie rocznego sprawozdania z działalności Trybunału, w którym
również omówiona jest podstawowa działalność instytucji i jej najważniejsze
osiągnięcia, z uwzględnieniem zasobów wykorzystanych w danym roku.

03 W kolejnych sekcjach niniejszego sprawozdania omówiono główne punkty

działalności Sekretarza Generalnego w 2021 r. Następnie przedstawiono najważniejsze
osiągnięcia i działania w poszczególnych obszarach zarządzania, w tym jeśli chodzi
o wykorzystanie zasobów budżetowych i kadrowych udostępnionych Sekretarzowi
Generalnemu. W odrębnych sekcjach dokumentu omówiono wyniki systemów kontroli
wewnętrznej oraz działania podjęte przez Trybunał w reakcji na uwagi zgłoszone przez
organ udzielający absolutorium. W ostatniej sekcji sprawozdania znajduje się
poświadczenie wiarygodności złożone przez delegowanego urzędnika
zatwierdzającego, czyli Sekretarza Generalnego. W załączniku natomiast zamieszczono
szczegółowe informacje wymagane przepisami rozporządzenia finansowego
i odnoszące się do zarządzania budżetem i finansami.
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Sekretarz Generalny
04 Zadaniem Sekretariatu Generalnego jest zapewnianie odpowiednich zasobów,

usług i wyposażenia niezbędnych Trybunałowi do wypełnienia powierzonej mu misji
i osiągnięcia strategicznych celów. Sekretarz Generalny odpowiada za administrację
i zarządzanie personelem Trybunału, jak również za budżet, obsługę językową i usługi
publikacji, szkolenia, cyfrowe środowisko pracy, bezpieczeństwo i ochronę oraz
ciągłość działania instytucji (obiekty, służbę medyczną itd.). Nadzoruje również pracę
sekretariatu Trybunału, który odpowiada za sprawne przygotowanie posiedzeń
Trybunału oraz podejmowanie działań w ich następstwie.

05 Zadania powierzone Sekretarzowi Generalnemu realizują trzy dyrekcje i dwie
jednostki organizacyjne:
o

Dyrekcja ds. Kadr, Finansów i Usług Ogólnych (SG1-DHR), która jest
odpowiedzialna za rekrutację, rozwój zawodowy, szkolenia, podróże służbowe,
zarządzanie zasobami kadrowymi, bezpieczeństwo i służbę medyczną;

o

Dyrekcja ds. Informacji, Środowiska Pracy i Innowacji (SG2-DIWI), która jest
odpowiedzialna za fizyczne miejsca pracy (budynki, zaplecze techniczne, biura
i logistykę), cyfrowe środowisko pracy (wyposażenie, usługi i sprzęt
informatyczny) oraz bibliotekę;

o

Dyrekcja ds. Obsługi Językowej i Redakcyjnej (SG3-LED), która zapewnia
w Trybunale usługi tłumaczeniowe, usługi pomocy językowej oraz publikacji;

o

inspektor ochrony danych, który monitoruje przestrzeganie unijnych przepisów
w zakresie ochrony danych i promuje kulturę pracy z poszanowaniem ochrony
danych osobowych;

o

urzędnik ds. bezpieczeństwa informacji, który jest odpowiedzialny za zarządzanie
bezpieczeństwem i planowanie w tym zakresie, opracowywanie i wdrażanie
polityki w dziedzinie bezpieczeństwa informacji, ograniczanie zagrożeń w tym
zakresie i przeprowadzanie audytów dotyczących bezpieczeństwa informacji.

06 Zgodnie ze stanem na koniec grudnia 2021 r. w poszczególnych dyrekcjach

i jednostkach organizacyjnych Sekretariatu Generalnego zatrudnionych było 338
pracowników (zob. rys. 1). Ponadto w SG2-DIWI zatrudniano znaczną liczbę
świadczeniodawców zewnętrznych zaangażowanych w realizację projektów
informatycznych Trybunału (82 pracowników zewnętrznych, przy czym nie wszyscy
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pracowali w pełnym wymiarze czasu). W SG1-DHR natomiast dodatkowe siedem osób
pracowało w służbie medycznej.

Rys. 1 – Pracownicy Sekretariatu Generalnego w rozbiciu na
poszczególne kategorie
Urzędnicy Pracownicy zatrudnieni Pracownicy
na czas określony
kontraktowi
Gabinet Sekretarza
Generalnego

3

Sekretariat Trybunału

4

2

5
2

6
113

44

SG1-DHR

50

19

SG2-DIWI

55

3

7

65

13

18

146

115

SG3-LED

Łączna liczba pracowników
danej służby

Inspektor ochrony danych

2

2

Urzędnik ds. bezpieczeństwa
informacji

1

1

230

37

Łączna liczba pracowników:
338

71

Źródło: Dyrekcja ds. Kadr, Finansów i Usług Ogólnych.

07 Sekretariat Generalny zarządza niemal całym budżetem Trybunału (kwotą

152 796 727 euro, co stanowi 99,4% budżetu). Wskaźnik wykonania budżetu w 2021 r.
był zadowalający: zaciągnięto zobowiązania na 96,8% ostatecznych środków
i zrealizowano płatności na kwotę 140 151 259 euro, co odpowiada 94,5% zobowiązań
(zob. tabela 1). Pozostałe linie budżetowe dotyczą kosztów prawnych i kosztów działań
informacyjnych, jak również kosztów wyjazdów niezarządzanych bezpośrednio przez
Sekretariat Generalny. Inspektor ochrony danych i urzędnik ds. bezpieczeństwa
informacji nie zarządzają żadnymi wydatkami.

Tabela 1 – Budżet zarządzany przez Sekretariat Generalny (w euro)
Dyrekcja

Środki

Zobowiązania

Płatności

Kadry, finanse i usługi ogólne

137 234 227

132 467 760

131 848 552

Informacje, środowisko pracy
i innowacje

14 751 000

14 747 585

7 579 044

Obsługa językowa i redakcyjna

1 212 000

1 024 619

723 663

153 197 227

148 239 964

140 151 259

99,7%

99,8%

99,9%

Ogółem
Udział w budżecie Trybunału (w %)

Źródło: Dyrekcja ds. Kadr, Finansów i Usług Ogólnych.
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Najważniejsze informacje na temat
działalności
08 Najważniejszym priorytetem Sekretarza Generalnego w ciągu roku było

złagodzenie wpływu pandemii COVID-19 na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników,
a jednocześnie utrzymanie ciągłości działania i ciągłości procesu decyzyjnego. Sekretarz
Generalny przeanalizował wpływ pandemii na wyniki osiągane przez pracowników,
a także ocenił równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, usługi
administracyjne oraz procedury kontroli. Analiza ta wykazała, że dzięki możliwościom
oferowanym przez nowe narzędzia cyfrowe oraz elastyczności, jaka nieodłącznie wiąże
się z pracą zdalną, pracownicy Trybunału byli w stanie opracować taką samą liczbę
publikacji i równie dobrej jakości jak przed wybuchem pandemii.

09 Opierając się na wnioskach wyciągniętych z dotychczasowych doświadczeń,

Trybunał stopniowo znosił wprowadzone ograniczenia, zgodnie z decyzjami
podejmowanymi przez władze luksemburskie. Jednym z wyzwań było ponowne
otwarcie siedziby Trybunału dla pracowników, tak aby mogli oni pracować
w warunkach odpowiadających bieżącej sytuacji sanitarnej. W listopadzie 2021 r.
przyjęto nowe rozwiązania dotyczące pracy w 2022 r., w ramach których pracę z biura
połączono z pracą zdalną. Te hybrydowe rozwiązania mają zapewnić bardziej
elastyczne podejście do czasu pracy i pozwolić pracownikom na godzenie pracy
z potrzebami życia prywatnego przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb służby
i dążeniu do większej równowagi płci i efektywności organizacyjnej. Decyzja formalnie
weszła w życie 1 stycznia 2022 r., ale w związku z sytuacją sanitarną w zakresie COVID19 wciąż zachowują ważność szczególne rozwiązania dotyczące pracy zdalnej.

10 2021 był również pierwszym rokiem realizacji strategii Trybunału na lata 2021–

2025 przyjętej w styczniu 2021 r. Dyrekcje Sekretariatu zareagowały szybko
i elastycznie na przyjęcie strategii i wdrożyły rozwiązania technologiczne
i organizacyjne niezbędne do osiągnięcia strategicznych celów Trybunału, przy czym
działaniom tym przyświecało nadrzędne założenie – zapewnienie wartości dodanej
i zwiększenie poziomu wiedzy, w tym wiedzy specjalistycznej, wśród pracowników.
Wspomnianą strategię Trybunału uzupełniono „Planem rozwoju pracowników, miejsca
pracy i usług towarzyszącym strategii Trybunału na lata 2021–2025”, a także polityką
Trybunału w zakresie różnorodności i włączenia społecznego i odnośnym planem
działania na lata 2021–2025.
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11 Podobnie jak w 2020 r. na wykonanie budżetu wpływ wciąż miała pandemia,

która sprawiła, że część środków przewidzianych w początkowym budżecie pozostała
w przypadku pewnych linii budżetowych niewykorzystana. Dotyczyło do
w szczególności wydatków na podróże służbowe, publikacje, Wspólną Służbę
Tłumaczeń Ustnych i Konferencji, posiedzenia oraz cele reprezentacyjne. Wskaźnik
wykonania w odniesieniu do zobowiązań i płatności był jednak nieznacznie wyższy niż
w 2020 r. Władza budżetowa dopuściła przesunięcie niewykorzystanych środków na
zaspokojenie nowych potrzeb: inwestycje w sprzęt i usługi informatyczne, nowy
system bezpieczeństwa i kontroli dostępu oraz udoskonalenie monitorowania drzwi,
a także modernizacja siedziby dzięki różnym inwestycjom, a w szczególności
uruchomienie projektu pilotażowego „Nowa wizja miejsca pracy w Trybunale”.
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Główne działania Sekretarza
Generalnego i uzyskane rezultaty
12 Sekretarz Generalny wspiera wdrażanie strategii Trybunału na lata 2021–2025,

realizując plany rozwoju towarzyszące strategii i priorytety w różnych powierzonych
mu obszarach działalności: IT, zasoby kadrowe, uczenie się i rozwój zawodowy, obsługa
językowa i redakcyjna oraz obsługa obiektów i wyposażenia. W planach rozwoju
uwzględniono fakt, że poszczególne polityki, rozwiązania robocze, miejsce pracy
i usługi muszą być przystosowane do nowych warunków panujących po zakończeniu
pandemii COVID-19. Do głównych priorytetów należało:
1)

zatrudnianie i utrzymanie wysoko wykwalifikowanych, wykształconych
i wyspecjalizowanych pracowników oraz rozwijanie ich umiejętności, a także
podtrzymanie zaangażowania i motywacji przez okres trwania kariery zawodowej;

2)

promowanie dobrostanu pracowników przez stworzenie bezpiecznego
i atrakcyjnego środowiska pracy, zapewnienie pracownikom wsparcia, oferowanie
elastycznej organizacji pracy oraz ułatwienie przechodzenia od materialnego do
wirtualnego środowiska pracy;

3)

wspieranie transformacji cyfrowej, dostosowanie do nowych warunków pracy
hybrydowej i wykorzystanie nowych technologii do modernizacji instytucji,
zarówno jednostek zajmujących się kontrolą, jak i innymi zadaniami, a także
uproszczenie procedur i zwiększenie produktywności;

4)

zadbanie o to, by zasoby budżetowe były zarządzane zgodnie z zasadami
oszczędności, efektywności i skuteczności;

5)

świadczenie usług językowych i usług publikacji wysokiej jakości i w krótkich
terminach;

6)

promowanie współpracy międzyinstytucjonalnej przez szukanie możliwości
wypracowania synergii oraz udział w opracowywaniu wspólnego podejścia
międzyinstytucjonalnego i korzystanie z niego (priorytet przekrojowy).
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13 Poziom osiągnięcia tych priorytetów mierzy się za pomocą wskaźników
efektywności operacyjnej (zob. tabela 2).

Tabela 2 – Status poszczególnych wskaźników efektywności operacyjnej
Priorytet
Wskaźnik
Kadry, finanse i usługi ogólne
1.

Odsetek nieobsadzonych stanowisk

2.

Średni odsetek odpowiedzi udzielonych
w terminie przez centrum obsługi
kadrowej w Trybunale

2.

Średnia liczba dni szkoleń zawodowych
w przeliczeniu na jednego kontrolera

2.

Średnia liczba dni szkoleń zawodowych
w przeliczeniu na jednego pracownika
niebędącego kontrolerem

4.

Uzyskanie przez Trybunał absolutorium
z zarządzania budżetem oraz opinia
kontrolera bez zastrzeżeń na temat
sprawozdania finansowego Trybunału

Informacje, środowisko pracy i innowacje
3.

Dostępność systemów o znaczeniu
krytycznym

Odsetek incydentów rozwiązanych
w pierwszych 24 godzinach od
zgłoszenia
Obsługa językowa i redakcyjna
3.

5.

Odsetek usług tłumaczenia
zrealizowanych w terminie

Źródło: realizacja rocznego programu prac na 2021 r.

Próg
Zielony: ≤ 3%
Żółty: >3%, ≤ 5%
Czerwony: > 5%
Zielony: ≥ 90%
Żółty: ≥ 75%, < 90%
Czerwony: < 75%
Zielony: ≥ 5 dni
Żółty: ≥ 4 dni, < 5 dni
Czerwony: < 4 dni
Zielony: ≥ 2 dni
Żółty: ≥ 1 dzień, < 2 dni
Czerwony: < 1 dzień
Zielony: uzyskano
absolutorium i opinię bez
zastrzeżeń
Czerwony: nie uzyskano
absolutorium lub
wydano opinię
z zastrzeżeniami bądź
negatywną

2021
2,7%
99,69%
8,45 dnia
4,29 dnia

Zielony

Zielony: ≥ 99,5%
Żółty: ≥ 99%, < 99,5%
Czerwony: < 99%

99,88%

Zielony: ≥ 95%
Czerwony: < 95%

95,98%

Zielony: ≥ 95%
Żółty: ≥ 90%, < 95%
Czerwony: < 90%

97,83%
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Kadry, finanse i usługi ogólne

14 Dyrekcja ds. Kadr, Finansów i Usług Ogólnych (SG1-DHR) odpowiada za kadry,

finanse, służbę medyczną, ochronę, protokół i wydarzenia oraz za inne usługi ogólne
w Trybunale. Zarządzała ona niemal 90,2% całego budżetu Trybunału na 2021 r. (zob.
tabela 1), przy czym większość tej kwoty przeznaczono na wynagrodzenia członków
i pracowników (zob. tabela 3).

Tabela 3 – Środki budżetowe i płatności Dyrekcji ds. Kadr, Finansów
i Usług Ogólnych w 2021 r. (w euro)
Linie budżetowe
Wynagrodzenia i dodatki

Środki

Płatności

Wykonanie
(w %)

114 511 182

112 601 021

98,3%

Inni wydatki pracownicze i usługi
zewnętrzne

6 998 000

6 312 412

90,2%

Podróże służbowe

1 529 000

265 851

17,4%

172 000

92 022

53,5%

Inne koszty osobowe

1 698 000

1 550 364

91,3%

Szkolenia zawodowe

650 000

406 083

62,5%

Pojazdy/transport

366 000

314 925

86,0%

Koszty reprezentacyjne

213 000

24 419

11,5%

Posiedzenia, wydarzenia
i konferencje

262 000

117 442

44,8%

Inne wydatki administracyjne

181 500

52 557

29,0%

126 580 682

121 737 095

96,2%

Służba medyczna i świadczenia
socjalne

OGÓŁEM

Uwaga: Podane wartości cząstkowe mogą nie odpowiadać wartościom zbiorczym ze względu na
zaokrąglenia.
Źródło: Dyrekcja ds. Kadr, Finansów i Usług Ogólnych.

15 Dział kadr na bieżąco reagował na okoliczności związane z pandemią COVID-19,

mając przede wszystkim na względzie dobrostan pracowników. Podjął jednak również
odpowiednie działania, aby uwzględnić priorytety ujęte w opracowanym przez
Sekretariat Generalny „Planie rozwoju pracowników, miejsca pracy i usług
towarzyszącym strategii Trybunału na lata 2021–2025”.

16 W kontekście pierwszego z priorytetów Sekretariatu Generalnego (zob. pkt 12)

zorganizowano dwa nabory wewnętrzne w obszarach kontroli i tłumaczeń, aby
obsadzić stanowiska zajmowane obecnie przez pracowników zatrudnionych na czas
określony. W wyniku naborów sporządzone zostały listy rezerwowe. Dyrekcja
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opublikowała również zaproszenia do wyrażenia zainteresowania skierowane do
ekspertów krajowych i zaczęła zatrudniać specjalistów zajmujących się danymi i analizą
matematyczną w wyniku naboru na stanowiska na czas określony ogłoszonego
w 2020 r. W ciągu roku ukończono procedury wyboru kandydatów na jedno
stanowisko dyrektorskie i osiem stanowisk kierowniczych. Po przyjęciu przez Trybunał
zmienionej polityki rotacji personelu zakończono przewidziane na ten rok
obowiązkowe i dobrowolne procedury w zakresie mobilności zawodowej. Dane
dotyczące rekrutacji w Trybunale w 2021 r. przedstawiono w tabeli 4 poniżej.

Tabela 4 – Członkowie i pracownicy Trybunału
Członkowie
Urzędnicy
Pracownicy zatrudnieni na
czas określony
Pracownicy kontraktowi
Eksperci krajowi
Stażyści
OGÓŁEM

2019
2
17

2020
3
18

2021
1
16

33

21

21

21
6
55

20
3
44

30
13
56

134

109

137

Źródło: Dyrekcja ds. Kadr, Finansów i Usług Ogólnych.

17 Choć 2021 rok okazał się wyjątkowo trudny, jeśli chodzi o rekrutację kontrolerów,

zwiększyła się liczba zatrudnionych pracowników, głównie w kategorii pracowników
zatrudnionych na czas określony. Przyciągnięcie utalentowanych pracowników staje się
coraz trudniejsze ze względu na wysokie koszty utrzymania w Luksemburgu oraz brak
kandydatów o profilach odpowiadających potrzebom instytucji.

18 Ponadto w ciągu roku dyrekcja zaktualizowała system oceny kompetencji

i wyników i uruchomiła usługę doradztwa dotyczącego rozwoju kariery. Trzech nowych
członków wybranych w 2020 r. do sieci osób zaufania rozpoczęło w pełni działalność
w tej roli.

19 Jeśli chodzi o szkolenia, obok kursów, warsztatów i prezentacji w 2021 r.

uruchomiono szereg projektów, w ramach których zapewniono pracownikom wysokiej
jakości usługi szkoleniowe w istotnych obszarach takich jak:
o

opracowanie programu szkoleniowego dla kierowników;

o

pomiar oddziaływania szkoleń;

o

opracowanie ram kompetencji;

o

zapewnienie programu szkoleniowego koordynatorom zadań;
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o

wprowadzenie serii spotkań „Share and Connect” w celu promowania uczenia się
przez całe życie dzięki dzieleniu się wiedzą;

o

wprowadzenie serii spotkań poświęconych Luksemburgowi „My Luxembourg:
time to find out more”, aby wzmocnić powiązania instytucji z państwem
gospodarzem i przyczynić się do integracji pracowników;

o

zorganizowanie w Trybunale po raz pierwszy Dni Przejrzystej Komunikacji.

20 Dyrekcja nawiązała ponadto współpracę z Eurostatem, zacieśniła współpracę

z OLAF i była gospodarzem wydarzeń w ramach organizowanego przez UE
Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa. Podobnie jak w 2020 r. w 2021 r.
doroczny dzień szkoleniowy przyjął postać wirtualnego tygodnia szkoleń. W programie
przewidziano wiele interesujących prezentacji, w tym szereg wystąpień pod nazwą
„Audit fair”, w którym aktywny udział wzięli przedstawiciele najwyższych organów
kontroli z państw spoza UE.

21 W kontekście promowania dobrostanu pracowników (drugi z priorytetów

Sekretariatu Generalnego, zob. pkt 12) istotnym osiągnięciem było wyznaczenie na
początku roku urzędnika ds. różnorodności i włączenia społecznego, a także przyjęcie
polityki w zakresie różnorodności i włączenia społecznego oraz powiązanego planu
działania. W ciągu roku realizowano różne działania w tym obszarze. Zatrudniono
również nowego okulistę i nowego lekarza odpowiedzialnego za weryfikację zwolnień
lekarskich. Rozszerzono ponadto zakres wsparcia psychologicznego dla pracowników.

22 Do innych istotnych działań należy zaliczyć:
o

kampanię promująca konieczność odnoszenia się do siebie z szacunkiem
w miejscu pracy pod nazwą RESPECT;

o

przekształcenie pożegnania instytucji z pracownikami odchodzącymi na
emeryturę w bardziej osobiste wydarzenie;

o

prace nad stworzeniem nowych stron poświęconych kwestiom kadrowym na
ogólnodostępnej stronie internetowej Trybunału;

o

przeprowadzenie ankiety na temat zaangażowania pracowników. Wyniki ankiety
zostaną wykorzystane do obliczenia nowych wskaźników efektywności
operacyjnej w ramach indeksu mierzącego zaangażowanie pracowników.

23 Służba ochrony wciąż odgrywała kluczową rolę, jeśli chodzi o wspieranie procesu
podejmowania decyzji i doradztwo w zespole technicznym ds. COVID-19 oraz
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Komitecie ds. Zarządzania Kryzysowego. Jednocześnie podjęła działania niezbędne do
utrzymania kwalifikacji pracowników służby i miała bardzo duży udział w uruchomieniu
projektu modernizacji systemu kontroli dostępu.

24 Zespół odpowiedzialny za wydarzenia, wizyty i protokół zapewniał nieprzerwane

wsparcie w organizacji wydarzeń online oraz pomoc w zakresie protokołu
w odniesieniu do oficjalnych wizyt w Trybunale. Tak długo, jak sytuacja sanitarna nie
pozwalała na przeprowadzanie wizyt na miejscu, wizyty grupowe organizowano online.
Odpowiednio dostosowano sposób świadczenia usług gastronomicznych, podjęto też
wszystkie niezbędne działania, aby zachować zgodność z krajowymi przepisami
w zakresie COVID-19. Zapewniono również wsparcie w dystrybucji masek i szybkich
testów diagnostycznych wszystkim pracownikom Trybunału.

25 W obszarze finansów i usług ogólnych kolejnym priorytetem Sekretariatu

Generalnego (zob. pkt 12) były odpowiednia jakość i terminowość płatności oraz
upowszechnienie korzystania z faktur elektronicznych. Działania te realizowano
z powodzeniem w ciągu roku. Audytor zewnętrzny wydał opinię bez zastrzeżeń
w odniesieniu do sprawozdania finansowego Trybunału za 2020 r.

Informacje, środowisko pracy i innowacje

26 Dyrekcja ds. Informacji, Środowiska Pracy i Innowacji (SG2-DIWI) jest

odpowiedzialna zarówno za cyfrowe środowisko pracy (wyposażenie, usługi i sprzęt
informatyczny), jak i za fizyczne miejsca pracy (budynki, zaplecze techniczne, biura
i logistykę). Odpowiada ona również za bibliotekę Trybunału. Dyrekcja zarządza 8,3%
budżetu Trybunału (zob. tabela 1). W tabeli 5 przedstawiono szczegółowe informacje
na temat wykorzystania środków i płatności przewidzianych w budżecie na 2021 r.

Tabela 5 – Środki budżetowe i płatności Dyrekcji ds. Informacji,
Środowiska Pracy i Innowacji w 2021 r. (w euro)
Linie budżetowe
Technologie informacyjne
Biblioteka i archiwa
Budynki i wyposażenie
OGÓŁEM

9 555 000

4 594 165

Wykonanie
(w %)
48,1%

490 000

411 934

84,1%

4 706 000

2 572 946

54,7%

14 751 000

7 579 044

51,4%

Środki

Płatności

Uwaga: Podane wartości cząstkowe mogą nie odpowiadać wartościom zbiorczym ze względu na
zaokrąglenia.
Źródło: Dyrekcja ds. Kadr, Finansów i Usług Ogólnych.
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27 Podobnie jak w latach wcześniejszych w 2021 r. prace SG2-DIWI miały zasadnicze

znaczenie dla zapewnienia ciągłości działania Trybunału. Zgodnie z priorytetami
Sekretariatu Generalnego (zob. pkt 12) dyrekcja zapewniała odpowiednio
dostosowywane usługi informatyczne i elastyczne rozwiązania w miejscu pracy. W tym
okresie Trybunał zrealizował swoje zamierzenia, jeżeli chodzi o zazwyczaj uzyskiwane
produkty (publikacje i inne zadania): sprawozdania z kontroli, konferencje, szkolenia,
kontakty z zainteresowanymi stronami, dialog z jednostkami kontrolowanymi przez
Trybunał oraz tłumaczenie dokumentów.

28 W 2021 r. w obszarze informacji i technologii zrealizowano szereg istotnych

działań:
o

przeprowadzono szeroko zakrojone procesy modernizacji i migracji infrastruktury
informatycznej: zmodernizowany został cały system przechowywania danych
w Trybunale, a centrum odzyskiwania danych przeniesiono do obiektów
w Betzdorf udostępnionych przez European Business Reliance Centre (EBRC);

o

powołano Komitet Sterujący ds. Technologii Informatycznych;

o

prowadzono nieprzerwanie prace w zakresie analizy danych w ramach współpracy
przy realizowaniu zadań kontrolnych (ECAlab);

o

dyrekcja brała aktywny udział w pracach Komitetu Sterującego ds. Technologii
Cyfrowych, wnosząc wkład w kolejne wersje planu rozwoju dotyczącego
wykorzystania technologii i danych w ramach kontroli;

o

osiągnięto sukces, jeżeli chodzi o prace sieci Technologia i innowacje na potrzeby
kontroli (TINA);

o

stworzono usługi automatyzacji procesów z wykorzystaniem robotów.

29 Z kolei następujące inne zadania rozpoczęte w 2021 r. będą kontynuowane
w 2022 r.:
o

uruchomiono nową stronę internetową Trybunału;

o

wymieniono system zarządzania kontaktami z zainteresowanymi stronami
i stworzono studio do nagrań audiowizualnych;

o

zmodernizowano system zarządzania tłumaczeniami pisemnymi;

o

opracowano system wyszukiwania dokumentów;
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o

stworzono portal poświęcony kwestiom prawnym.

30 Ogólnie rzecz biorąc, dyrekcja rozwiązała 19 804 zgłoszenia problemów

informatycznych, wdrożyła 179 wersji systemów informatycznych, zapewniła
dostępność systemów o znaczeniu krytycznym na poziomie 99,88% i zagwarantowała
w pełni stabilne otoczenie technologiczne w warunkach pracy hybrydowej
(wykonywanej zarówno zdalnie, jak i w siedzibie instytucji).

31 Duży nacisk położono również na eliminowanie zagrożeń dla

cyberbezpieczeństwa, nieprzerwanie monitorując i usprawniając systemy w obliczu
dużej liczby zagrożeń zgłaszanych przez zespół reagowania na incydenty komputerowe
w instytucjach unijnych. Do najgroźniejszych luk w zabezpieczeniach należały te
związane z siecią VPN zapewniającą zdalny dostęp do zasobów Trybunału oraz luki
dotyczące programu Microsoft obsługującego pocztę elektroniczną. Na koniec roku
odnotowano globalną lukę o krytycznym znaczeniu – Log4J. Na szczęście luki te nie
zagroziły bezpieczeństwu systemów w Trybunale.

32 Jeśli chodzi o budynki i wyposażenie, w 2021 r. odnotowano dwa istotne
osiągnięcia:

o

remont budynku K2. Roboty na dwóch kondygnacjach zostały już zakończone,
a na kolejnej mają zakończyć się w pierwszym kwartale 2022 r.;

o

zamontowanie aneksów kuchennych na wszystkich kondygnacjach budynku K3;

o

przeprowadzenie modernizacji wjazdu do garażu w budynku K3 pod kątem
bezpieczeństwa;

o

montaż nowego systemu kontroli dostępu (prace trwają);

o

zakończenie robót mających na celu wyeliminowanie problemów z elewacją
budynku K1 po oderwaniu się jednego ze szklanych paneli.

33 Rozpoczęto również analizę przyszłych scenariuszy dotyczących budynku K1.

W ramach tej nowej inicjatywy ma zostać określona przyszła strategia Trybunału
w zakresie budynków. Przeprowadzono wywiady i warsztaty z udziałem członków
i pracowników. Różne możliwe scenariusze zostaną przedstawione na forum Trybunału
w pierwszym kwartale 2022 r. W styczniu 2021 r. Komitet Administracyjny zapoznał się
z planem działania dotyczącym EMAS na lata 2020–2022. Obecnie trwa realizacja
planu.
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34 Wszystkie te działania przeprowadzono, zapewniając jednocześnie regularne

utrzymanie budynków użytkowanych obecnie przez Trybunał, rozwiązując problemy
zgłoszone przez pracowników (1 802 przypadki) i świadcząc usługi na najwyższym
poziomie pomimo dużego nakładu pracy koniecznego do utrzymania standardów
zdrowotnych w kontekście pandemii.

35 Biblioteka Trybunału nie przestała świadczyć swoich usług pracownikom

Trybunału w tych trudnych okolicznościach. Uruchomiono nową usługę „Ask the
Library” pozwalającą zwrócić się o pomoc w konkretnych sprawach. Uzupełnia ona
bardzo cenione w Trybunale narzędzie „BibliotECA Discovery” oraz usługi zapewniania
danych na potrzeby kontroli, które stanowią część procesu cyfryzacji Trybunału.

Obsługa językowa i redakcyjna

36 Dyrekcja ds. Obsługi Językowej i Redakcyjnej (SG3-LED) jest odpowiedzialna za

tłumaczenie pisemne i publikowanie wszystkich oficjalnych dokumentów Trybunału
w 24 językach urzędowych UE. Dyrekcja zarządza mniej niż 1% budżetu Trybunału (zob.
tabela 1). W tabeli 6 przedstawiono szczegółowe informacje na temat wykorzystania
środków budżetowych i płatności na 2021 r.

Tabela 6 – Środki budżetowe i płatności Dyrekcji ds. Obsługi Językowej
i Redakcyjnej w 2021 r. (w euro)
Linie budżetowe

Środki

Płatności

Wykonanie
(w %)

Tłumaczenia zlecone na zewnątrz oraz
współpraca międzyinstytucjonalna

837 000

548 240

65,5%

Tłumacze ustni

125 000

5 408

4,3%

Publikacje

250 000

170 015

68,0%

1 212 000

723 663

59,7%

OGÓŁEM

Uwaga: Podane wartości cząstkowe mogą nie odpowiadać wartościom zbiorczym ze względu na
zaokrąglenia.
Źródło: Dyrekcja ds. Kadr, Finansów i Usług Ogólnych.

37 W 2021 r. dyrekcja nadal realizowała priorytety Sekretariatu Generalnego (zob.

pkt 12). Pomimo trwającej pandemii podstawowa działalność dyrekcji przebiegała bez
zakłóceń, z taką samą intensywnością jak w 2019 i 2020 r. – w 2021 r. w ramach 2 753
zleceń przetłumaczono i zweryfikowano 227 003 strony (o 7 411 stron mniej niż
w 2020 r., co oznacza spadek o 3,16%). Ponadto usługą FastTrad, zapewniającą szybką
obsługę tłumaczeniową i redakcyjną krótkich tekstów w języku angielskim i francuskim,
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objęto 1 284 strony (607 stron tłumaczenia i 677 stron redakcji). 97,83% tłumaczeń
zostało ukończonych w terminie, a więc znacznie powyżej założonego poziomu
wskaźnika efektywności wynoszącego 95%.

38 Dyrekcja ds. Obsługi Językowej i Redakcyjnej nadal dążyła do dywersyfikacji

działalności – obok tłumaczenia pisemnego i weryfikacji świadczono również pomoc
językową kontrolerom i tworzono napisy do materiałów wideo. Zawiązała się również
współpraca w obszarze komunikacji. Zespoły językowe angielski, niemiecki, francuski,
włoski i niderlandzki opracowywały i tłumaczyły komunikaty prasowe, podnosząc
jakość tych tekstów dzięki dostosowaniu przesłania do docelowych odbiorców
i uwzględnieniu różnic kulturowych. Zespół tłumaczy i redaktorów języka angielskiego
udzielił wsparcia redakcyjnego w przypadku zdecydowanej większości publikacji
wydanych przez Trybunał w ciągu roku. Jeśli chodzi o sprawozdanie roczne, członkowie
zespołu wzięli udział w większości spotkań poprzedzających postępowanie
kontradyktoryjne i spotkań w trakcie postępowania, udzielając porad językowych
w przypadkach, gdy do tekstów wprowadzane były zmiany. W ciągu roku tłumacze
odbyli 16 podróży służbowych w celu świadczenia pomocy językowej. Ten rodzaj
działalności pozostawał na takim samym poziomie jak rok wcześniej (łącznie 14
podróży w 2020 r.), głównie ze względu na pandemię, która doprowadziła do
zmniejszenia liczby wizyt kontrolnych na miejscu. W ciągu roku zespoły francuski
i angielski wykonały łącznie sześć zleceń tworzenia napisów do materiałów wideo.

39 Trwały prace w ramach projektu TraMS zmierzające do zastąpienia głównego

systemu informatycznego dyrekcji. TraMS stworzy okazję do usprawnienia
i automatyzacji wewnętrznych procesów tłumaczeniowych, a jednocześnie zapewni
tłumaczom narzędzia tłumaczeniowe zintegrowane ze środowiskiem pracy.
Uruchomiono projekt zmierzający do wdrożenia TraMS (etap 1). Prace wdrożeniowe
przyjęły postać warsztatów, w ramach których miały zostać zdefiniowane i określone
procesy w nowym systemie, we współpracy z doradcami zewnętrznymi
i przedstawicielami Dyrekcji ds. Informacji, Środowiska Pracy i Innowacji. Główne prace
wdrożeniowe zaplanowano na lata 2022–2023.

40 W ciągu roku dokonano również przeglądu procesów operacyjnych z myślą o ich
optymalizacji i możliwościach wypracowania synergii. Przykłady tych działań
wymieniono poniżej:
o

sprawdzenie dwujęzycznych plików tłumaczeniowych stworzonych za pomocą
systemu GroupShare dla wszystkich zespołów językowych. Jednym z wniosków
z tego działania był postulat dostosowania sposobu pracy i wykorzystania narzędzi
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tłumaczeniowych przez zespół języka angielskiego do praktyk stosowanych
ogólnie w dyrekcji przy okazji migracji do systemu TraMS;
o

z dużym powodzeniem przetestowano nową zasadę obliczania najwcześniejszej
możliwej daty publikacji sprawozdań. Pozwala to lepiej zarządzać czasem
koniecznym do zrealizowania zadań przez wszystkie strony zaangażowane
w proces publikacji i zapewnia im jasne reguły;

o

w ramach grupy roboczej rozpoczęto analizę zadań zespołów odpowiedzialnych za
zarządzanie dokumentami i techniczną obsługę dokumentów z myślą o dalszej
harmonizacji działalności i wypracowaniu synergii.

41 Odstępstwo od rozporządzenia nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. dotyczące języka

irlandzkiego – przedłużone zmianami z 2010 i 2015 r. – przestało obowiązywać
31 grudnia 2021 r., co oznacza, że język irlandzki stał się językiem urzędowym instytucji
unijnych z dniem 1 stycznia 2022 r. W 2021 r. dyrekcja zatrudniła trzech tłumaczy
języka irlandzkiego, którzy stworzyli nowy zespół językowy.

Ochrona danych

42 W 2021 r. inspektor ochrony danych stał się bezpośrednim podwładnym

Sekretarza Generalnego. Stanowisko to objęła nowa osoba. Inspektor zapewnia wiedzę
specjalistyczną na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych i monitoruje ich
stosowanie. Służba inspektora nie zarządza żadnymi wydatkami.

43 W 2021 r. o doradztwo w sprawie zasad ochrony danych pracownicy Trybunału

zwracali się dwa razy częściej niż rok wcześniej. Zapewniono również kursy
i szczegółowe wytyczne w tej dziedzinie. Inspektor uczestniczył też w opracowywaniu
opinii i współpracy z innymi służbami dotyczącej aktualizacji wewnętrznych polityk
i procedur. Zwiększono również przejrzystość zasad dotyczących ochrony danych, tak
aby kontrolerzy mogli udostępnić je jednostkom kontrolowanym. Szczególny nacisk
położono na prawo Trybunału do uzyskania dostępu do informacji przy wykonywaniu
powierzonych mu zadań kontrolnych.

Bezpieczeństwo informacji

44 Podobnie jak inspektor ochrony danych również urzędnik ds. bezpieczeństwa

informacji stał się bezpośrednim podwładnym Sekretarza Generalnego. Urzędnik ten
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współpracuje blisko z Dyrekcją ds. Informacji, Środowiska Pracy i Innowacji.
Samodzielnie nie zarządza żadnymi wydatkami.

45 W 2021 r. urzędnik ds. bezpieczeństwa informacji zaprezentował swoją nową

strategię na nadchodzące lata, w której nacisk położono na priorytety i wyzwania na
okres 2021–2025. Głównym priorytetem pozostanie działalność informacyjna
i szkoleniowa w obszarze bezpieczeństwa informacji skierowana do pracowników.

46 2021 był rokiem szczególnie trudnym ze względu na powtarzające się cyberataki

i przypadki naruszenia ochrony danych, a także liczne zagrożenia, które wymagały
pilnego podjęcia działań, aby zaradzić krytycznym błędom w oprogramowaniu (zob. pkt
31). Trybunał zainstalował oprogramowanie zapewniające lepszą ochronę, dostosował
zasady bezpieczeństwa w celu ochrony informacji niejawnych UE oraz opracował
wytyczne dotyczące klasyfikowania informacji będących w posiadaniu Trybunału. Po
raz pierwszy przeprowadzono również dwie symulowane kampanie phishingowe, aby
zmierzyć świadomość pracowników w kwestiach związanych z cyberbezpieczeństwem.
Wdrożono również usługę podpisu elektronicznego, której dostawcą jest Komisja.
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Zamówienia publiczne w Sekretariacie
Generalnym
47 W 2021 r. Trybunał zastosował procedurę negocjacyjną zgodnie z pkt 11.1 lit. b)

załącznika I do rozporządzenia finansowego, aby udzielić jednego zamówienia
o wartości przekraczającej 60 000 euro. Celem tego zamówienia było odnowienie przez
Trybunał instytucjonalnej prenumeraty czasopisma „Financial Times” na lata 2021
i 2022. Całkowita wartość zamówienia wyniosła 168 615 euro (82 650 euro za 2021 r.
i 85 965 euro za 2022 r.).

48 „Financial Times” jest najbardziej renomowaną gazetą o profilu biznesowym

ukazującą się w języku angielskim, a ponadto na jej łamach publikowane są
kompleksowe informacje na temat polityk UE, jest zatem produktem unikalnym i nie
istnieje żadne rozsądne rozwiązanie alternatywne lub zamienne. Licencja obecnie
wykupiona przez Trybunał zapewnia pracownikom dostęp do treści cyfrowych
„Financial Times” zarówno w instytucji, jak i poza nią. Opłata za licencję naliczana jest
w oparciu o faktyczną liczbę regularnych czytelników. Do tej pory 558 użytkowników
w Trybunale utworzyło konto „Financial Times”, a grono faktycznych regularnych
czytelników liczyło 218 osób w momencie, gdy złożono ofertę dotyczącą prenumeraty.

49 Roczny wykaz umów, w tym umów o wartości od 15 000 do 60 000 euro, które

zostały zawarte w 2021 r. w ramach procedur negocjacyjnych, zostanie udostępniony
na stronie internetowej Trybunału najpóźniej do 30 czerwca 2022 r.

50 Wszystkie procedury negocjacyjne o wartości powyżej 15 000 euro zostały objęte

przez Trybunał rygorystycznymi kontrolami wewnętrznymi, tak aby zapewnić legalność
i prawidłowość wydatków oraz należyte zarządzanie finansami.
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Wyniki systemów kontroli
wewnętrznej wdrożonych przez
Sekretarza Generalnego
Systemy kontroli wewnętrznej

51 Na ramy prawne regulujące działalność Sekretarza Generalnego składają się:
o

rozporządzenie finansowe,

o

regulamin pracowniczy,

o

ramy kontroli wewnętrznej Trybunału,

o

regulamin Trybunału,

o

przepisy wewnętrzne w zakresie wykonania budżetu,

o

karta zadań i obowiązków subdelegowanego urzędnika zatwierdzającego;

o

wszelkie decyzje dotyczące wykorzystania zasobów kadrowych, materialnych
i finansowych Trybunału.

52 Ramy kontroli wewnętrznej stosowane w Trybunale uzupełniają powyższe ramy

prawne, tak aby zapewnić spójność ze zintegrowanym systemem kontroli wewnętrznej
ustanowionym przez Komitet Organizacji Sponsorujących Komisję Treadwaya (COSO).
W zamierzeniu mają one zapewnić wystarczającą pewność co do legalności,
prawidłowości i należytego zarządzania finansami w ramach wszystkich transakcji
finansowych, a także wspierać realizację celów operacyjnych poszczególnych dyrekcji.

53 Do systemu kontroli wewnętrznej nie wprowadzono w 2021 r. żadnych większym
zmian, a struktura organizacyjno-administracyjna pozostała niezmieniona. Na system
ten składają się odnośne procedury (w przypadku SG2-DIWI opierające się na
metodyce COBIT 5), nadzór zarządczy, mechanizmy kontrolne do celów zapobiegania
nieprawidłowościom i ich wykrywania oraz zautomatyzowane kontrole stanowiące
część systemów informacyjnych i obejmujące wszystkie najważniejsze procesy
operacyjne w Sekretariacie Generalnym.
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54 Do celów zarządzania finansowymi procesami operacyjnymi wykorzystywany jest

system SAP, co pozwala na odpowiedni rozdział obowiązków urzędnika
zatwierdzającego w zakresie inicjowania, weryfikacji i zatwierdzania wydatków. System
obejmuje zarządzanie budżetem, rezerwy środków, zobowiązania, zamówienia oraz
kontrole umów i faktur zgodnie z rozporządzeniem finansowym i wewnętrznymi
zasadami i procedurami Trybunału. W jego ramach przewidziano także
zautomatyzowane weryfikacje mające na celu zapobieganie błędom przy
przetwarzaniu danych finansowych. Ponadto pracownicy inicjujący procedury
i przeprowadzający weryfikacje korzystają z list kontrolnych, aby sprawdzić zgodność
zobowiązań budżetowych i zleceń płatniczych z rozporządzeniem finansowym.

55 We wszystkich trzech dyrekcjach ustanowiono program kontroli na potrzeby

oceny zgodności z rozporządzeniem finansowym i decyzjami Trybunału. Działając
w charakterze subdelegowanych urzędników zatwierdzających, dyrekcje te przesyłają
Sekretarzowi Generalnemu swoje poświadczenia wiarygodności. Poświadczenia te
uzupełniane są poświadczeniami wiarygodności przesyłanymi przez pozostałe dyrekcje,
jednostki organizacyjne i szefów gabinetów w Trybunale, którzy zatwierdzili wydatki
w 2021 r. (zob. pkt 07).

56 Kontrole przeprowadzone przez Dyrekcję ds. Kadr, Finansów i Usług Ogólnych

opierały się na analizie ryzyka za 2021 r., wynikach kontroli dotyczących 2020 r.,
wymianie informacji z Urzędem Administracji i Wypłacania Należności Indywidualnych
(PMO), zaleceniach audytorów wewnętrznych i zewnętrznych oraz innych informacji
uzyskanych w toku 2020 r. System obejmuje kontrole ex ante i ex post, które dotyczą
głównie aspektów finansowych, ale obejmują również inne rodzaje zagrożeń.
W tabeli 7 przedstawiono w skrócie przeprowadzone kontrole. PMO Komisji
odpowiada za kontrolowanie wynagrodzeń i uprawnień finansowych pracowników
Trybunału.
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Tabela 7 – Kontrole przeprowadzane przez Dyrekcję ds. Kadr, Finansów
i Usług Ogólnych
Kontrola

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Uprawnienia finansowe
Wynagrodzenia pracowników i członków Trybunału zarządzane przez
PMO
Legalność i prawidłowość płatności dokonanych w ramach
poszczególnych linii budżetowych zarządzanych przez dyrekcję
(z wyjątkiem podróży służbowych i kosztów na cele reprezentacyjne)
Podróże służbowe rozliczone przez PMO zgodnie z przewodnikiem
Trybunału dotyczącym podróży służbowych i decyzją Trybunału
w sprawie jego stosowania
Wydatki członków Trybunału na cele reprezentacyjne oraz koszty
paliwa
Kontrole krzyżowe dotyczące wydatków członków Trybunału na
podróże służbowe i cele reprezentacyjne, wraz z monitorowaniem
zużycia paliwa w pojazdach służbowych

Rodzaj
Ex ante /
Ex post(1)
Ex post(1)
Ex post
Ex ante(2) /
Ex post
Ex ante
Ex post

Miejsce zamieszkania pracowników Trybunału
Poprawność i kompletność dokumentów w aktach osobowych
pracowników Trybunału
Nieobecności pracowników i czas pracy

Ex post

Piwniczka
Środki podręczne

Ex post

Ex post
Ex post
Ex post

Uwaga: (1) kontrole przeprowadzone przez PMO; (2) wyłącznie w odniesieniu do podróży służbowych
zatwierdzonych przez Dyrekcję ds. Kadr, Finansów i Usług Ogólnych.
Źródło: Dyrekcja ds. Kadr, Finansów i Usług Ogólnych.

57 Kontrole przeprowadzone przez Dyrekcję ds. Informacji, Środowiska Pracy

i Innowacji opierały się na rezultatach przeglądu rejestru czynników ryzyka na 2022 r.,
analizie dojrzałości procesów za 2021 r. oraz wynikach monitorowania zaleceń z audytu
wewnętrznego. Uwzględniono również weryfikacje przeprowadzone przez audytora
zewnętrznego w ramach dorocznego przeglądu systemów IT. Z wyjątkiem pozycji
budżetowej dotyczącej biblioteki i archiwów wszystkie transakcje finansowe
realizowane przez dyrekcję objęte są kontrolą ex ante w celu wykrycia przypadków
nieprzestrzegania rozporządzenia finansowego oraz wszelkich błędów
i nieprawidłowości administracyjnych (np. niewłaściwe odniesienia, nieprawidłowe
daty w polach tekstowych oraz brak załączników, które nie są kluczowe). Kontrole
stanowiące integralną część zarządzania procesem uzupełniane są kontrolami ex post.
Te pierwsze obejmują regularne sprawdzanie procedur przetargowych dotyczących
zamówień o niskiej wartości, a także następujące kwestie:
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1)

przestrzeganie wymogów formalnych w ramach nowego zamówienia na
działalność operacyjną IT oraz zachowanie istniejących kluczowych wskaźników
efektywności;

2)

prawidłowość zarządzania finansowego w ramach projektu dotyczącego budynku
K2;

3)

wdrażanie regularnych zewnętrznych aktualizacji łatających luki
w zabezpieczeniach IT;

4)

kontrole uprawnień administratora na laptopach;

5)

efektywność narzędzia do monitorowania oprogramowania;

6)

przestrzeganie terminów realizacji;

7)

wprowadzenie oświadczeń o ochronie prywatności w narzędziach stosowanych
przez Trybunał do przetwarzania danych osobowych;

8)

kompletność dokumentacji wymaganej do opłacenia faktur;

9)

przestrzeganie zasad procesu zarządzania wersjami oprogramowania.

58 Kontrole przeprowadzone przez Dyrekcję ds. Obsługi Językowej i Redakcyjnej

opierały się na analizie ryzyka na 2021 r. i wynikach kontroli za 2020 r. Dotyczyły one
głównie aspektów finansowych, jakości świadczonych usług językowych oraz aspektów
organizacyjnych i informatycznych działalności dyrekcji. Kontrolami ex post objęto
następujące kwestie:
o

legalność i prawidłowość płatności dokonanych w ramach poszczególnych linii
budżetowych zarządzanych przez dyrekcję;

o

efektywność i jakość narzędzi do tłumaczenia wspomaganego komputerowo;

o

jakość wykonanych tłumaczeń. Ocenę uzupełniono systemem uzyskiwania
informacji zwrotnych od użytkowników, których uwagi poddano analizie.

Przegląd zarządzania ryzykiem

59 Od 2016 r. – gdy Trybunał przyjął ramy zarządzania ryzykiem – wszystkie izby

kontroli i dyrekcje Trybunału mają obowiązek przeprowadzać analizę ryzyka
w odniesieniu do prowadzonej działalności. Analiza obejmuje opis wpływu danego
zagrożenia, jeśli się ono urzeczywistni, wprowadzone kontrole wewnętrzne, a także
działania podjęte w celu ograniczenia prawdopodobieństwa wystąpienia danego
czynnika ryzyka i zmniejszenia jego ewentualnego wpływu. Kontrole stanowią
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podstawę do opracowania planów działania w zakresie zarządzania ryzykiem, które są
uwzględniane przy opracowywaniu koncepcji i wdrażaniu kontroli ex ante i ex post.
Wyniki tych kontroli znajdują następnie odzwierciedlenie w dorocznym oświadczeniu
delegowanego urzędnika zatwierdzającego zamieszczanym w rocznym sprawozdaniu
z działalności, a także w ocenach ryzyka na kolejny rok. Przy opracowywaniu koncepcji
systemów kontroli wewnętrznej pod uwagę bierze się również kwestię racjonalności
kosztów związanych z działaniami kontrolnymi.

60 W ramach cyklu oceny ryzyka na 2021 r. rozpoznano następujące główne
zagrożenia:
o

wpływ pandemii COVID-19 na zasoby i warunki pracy w Trybunale, w tym
dostosowanie do nowych realiów pracy hybrydowej, zdrowie i bezpieczeństwo
pracowników;

o

nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia finansowego, jeśli chodzi o legalność
i prawidłowości płatności oraz zasadę oszczędności, efektywności i skuteczności
działań. Zagrożenie to obejmuje również ryzyko wystąpienia nadużyć finansowych
w związku z powszechniejszym korzystaniem z faktur elektronicznych;

o

zależność od świadczeń podmiotów zewnętrznych (w tym Komisji) oraz jakość
tych świadczeń;

o

naruszenia ochrony danych lub przypadki nieprzestrzegania zasad ochrony
danych, w tym w wyniku cyberataków. W ramach tego zagrożenia należy również
wziąć pod uwagę obciążenie administracyjne związane ze złożonymi ramami
prawnymi i sprawozdawczymi w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony danych;

o

kwestie kadrowe, takie jak problem zaspokojenia potrzeb w zakresie rekrutacji,
zapewnienia pracownikom równowagi między życiem zawodowym a prywatnym,
przyciągnięcie i zatrzymanie pracowników oraz rosnący średni wiek personelu.

61 Działalność Trybunału budzi duże zainteresowanie opinii publicznej. Trybunał

prowadzi kontrole w sposób otwarty i przejrzysty, udostępniając na bieżąco wyniki
prowadzonych prac. W ostatnich miesiącach Trybunał oraz obowiązujący w nim
regulamin stały się przedmiotem artykułów prasowych. Instytucja zamierza wyjaśnić
wszystkie nierozstrzygnięte kwestie z władzą budżetową.

Efektywność i skuteczność systemów kontroli wewnętrznej

62 W styczniu 2022 r. wszystkie dyrekcje dokonały przeglądu wyników własnych

kontroli ex ante i ex post. W ramach kontroli nie wykryto żadnych poważniejszych
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uchybień w systemach kontroli wewnętrznej. Dyrektorzy zweryfikowali także status
wszystkich niezrealizowanych zaleceń z audytów wewnętrznych, tak aby dopilnować,
że zostaną one zrealizowane w przewidzianych terminach. Przed podpisaniem
oświadczenia zgodnie z art. 74 ust. 9 rozporządzenia finansowego delegowany
urzędnik zatwierdzający przeanalizował informacje zawarte w sprawozdaniach
z kontroli wewnętrznych sporządzonych przez wszystkich dyrektorów.

Dyrekcja ds. Kadr, Finansów i Usług Ogólnych

63 W toku kontroli ex ante przeprowadzonych przez Dyrekcję ds. Kadr, Finansów

i Usług Ogólnych (pozycje nr 4 i 5 w tabeli 7) nie wykryto żadnych poważniejszych
problemów odnoszących się do roku budżetowego 2021, jeśli chodzi o koszty podróży
służbowych zatwierdzonych przez dyrekcję, koszty poniesione przez członków na cele
reprezentacyjne oraz zużycie paliwa w samochodach służbowych. Na początku 2022 r.
Trybunał dokonał przeglądu odnośnych zasad pod kątem ich adekwatności.

64 Kontrole ex post dotyczące legalności i prawidłowości płatności dokonanych

w ramach linii budżetowych, za które dyrekcja odpowiada, objęły dobraną losowo
próbę 126 płatności, tj. około 19% wszystkich płatności objętych kontrolami (pozycja 3
w tabeli 7). W ramach tych kontroli wykryto przypadki nieprzestrzegania wymogów
formalnych w trzech płatnościach, ale nie miały one wpływu finansowego – dwie
płatności powinny były zostać częściowo zaksięgowane w 2020 r., jednej natomiast
dokonano w ramach zobowiązania budżetowego, którego nie poprzedziło
zobowiązanie prawne. Przypadki te zostały odnotowane w wykazie wyjątków
prowadzonym w Trybunale, a pracownikom przypomniano o obowiązujących
zasadach. Ogólnie rzecz biorąc, płatności były legalne i prawidłowe, a wymagana
dokumentacja – dostępna. Dzięki systemowi SAP i przewidzianym w nim
automatycznym kontrolom, a także dzięki temu, że członkowie zespołu SAP są bardzo
dobrze zaznajomieni z tym systemem (korzystają z niego od 2008 r.), działalność mogła
być prowadzona zgodnie z normalnymi procedurami. Rozpowszechnienie pracy zdalnej
nie wpłynęło na procesy zarządcze.

65 W 2021 r. zwiększyła się liczba podróży służbowych, ale wciąż pozostawała

poniżej poziomów sprzed pandemii. Audytor wewnętrzny wykrył przy tym błędy
w kosztach podróży, których nie udało się wykryć ani w ramach kontroli ex ante, ani
ex post. W ramach kontroli ex post tych kosztów (pozycje 4 i 6 w tabeli 7) nie wykryto
poważnych problemów z rozliczeniami podróży służbowych przez PMO. Kontrole te nie
wykazały, by stwierdzone uchybienia wpłynęły istotnie na legalność i prawidłowość
kosztów. Większość wykrytych błędów dotyczyła obliczenia wysokości diet dziennych
oraz zwrotu kosztów podróży w przypadku podróży służbowych łączonych z wyjazdem
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prywatnym. Kontrole krzyżowe kosztów na cele reprezentacyjne i diet dziennych
wypłacanych w ramach podróży służbowych nie wykazały żadnych błędów.

66 Dyrekcje i szefowie gabinetów, którzy korzystali ze środków w ramach tej linii

budżetowej i którym urzędnik zatwierdzający przekazał odpowiednie uprawnienia,
również skontrolowali koszty podróży służbowych i przedstawili Sekretarzowi
Generalnemu odpowiednie poświadczenie wiarygodności. W ramach tych kontroli nie
wykryto żadnych istotnych błędów w procedurach dotyczących podróży służbowych
w 2021 r. W przypadku niektórych podróży konieczne było przedstawienie dodatkowej
dokumentacji, ale dzięki kontrolom ex ante przeprowadzonym w przypadku
zdecydowanej większości podróży można było wyeliminować zawczasu ewentualne
problemy.

67 Analiza zatwierdzonych delegacji służbowych i zadeklarowanych kosztów

wykazała, że w zdecydowanej większości przypadków zatwierdzania dokonywali
wyznaczeni subdelegowani urzędnicy zatwierdzający. Spośród 1 732 delegacji
służbowych i deklaracji kosztów 60 zostało zatwierdzonych bez formalnego
upoważnienia, głównie ze względu na zarejestrowanie w systemie Trybunału
nieprawidłowych informacji. Ustanowiono nową procedurę, aby zapobiec
występowaniu takich sytuacji w przyszłości. Ponadto 43 podróże służbowe zostały
zatwierdzone już po tym, jak dany członek lub pracownik Trybunału udał się w podróż.
Przypadki te zostały zarejestrowane w wykazie wyjątków.

68 Kontrole ex post podróży służbowych obejmowały również monitorowanie

zwrotu kosztów za niewykorzystane bilety lotnicze, z którego wynika, że wskaźnik
zwrotu kosztów jest wysoki, a zarządzanie odzyskiwaniem środków przebiega
sprawnie. Podobnie jak w poprzednich latach wyniki kontroli zostaną przekazane
pracownikom.

69 Ogólnie rzecz biorąc, wyniki kontroli PMO były pozytywne. Kontrole ex ante

dotyczące uprawnień finansowych nie wykazały żadnych szczególnych problemów.
Kontrole ex post wykazały z kolei, że rozbieżności w paskach wypłaty za ostatnie 12
miesięcy zostały wyjaśnione i uzasadnione, a dodatek na zagospodarowanie oraz urlop
rodzicielski i rodzinny – naliczone prawidłowo. Odzyskanie środków było konieczne w:
o

czterech przypadkach dotyczących dodatku edukacyjnego;

o

jednym przypadku dotyczącym naliczenia podatku od wynagrodzeń;

o

jednym przypadku dotyczącym diet dziennych wypłacanych w pierwszych
miesiącach po osiedleniu się w miejscu zatrudnienia;
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o

jednym przypadku dotyczącym diet dziennych wypłacanych pracownikom
rozpoczynającym pracę lub zmieniającym miejsce zatrudnienia w sytuacjach, gdy
przyznano urlop specjalny na przeprowadzkę.

70 Miejsce zamieszkania pracowników (pozycje 1 i 2 w tabeli 7) zweryfikowano na

podstawie odległości między miejscem zatrudnieniem i zadeklarowanym miejscem
zamieszkania. Kontrole wykazały, że z wyjątkiem siedmiu przypadków wszyscy
pracownicy mieszkali nie więcej niż 80 km od miejsca zatrudnienia. Wspomniane
siedem przypadków zostanie objętych dalszym monitorowaniem. Zweryfikowano
ponadto stałe miejsce zamieszkania 15 dobranych losowo pracowników. Wszyscy ci
pracownicy przedstawili wystarczające dowody potwierdzające zadeklarowany adres
zamieszkania.

71 Aktami pracowników zarządzano w oparciu o procedurę, która uwzględniała

trwającą pandemię. Na potrzeby kontroli (pozycja 8 w tabeli 7) dobrano losowo 20 akt
osobowych (próba niereprezentatywna) i stwierdzono, że w 11 przypadkach występują
braki w dokumentacji. Wśród najważniejszych brakujących dokumentów należy
wymienić akt małżeństwa, dowód osobisty, zaświadczenie o miejscu zamieszkania,
dokument o przeniesieniu uprawnień emerytalnych, certyfikat potwierdzający
znajomość trzeciego języka na potrzeby awansu, świadectwo urodzenia oraz decyzja
o pracy w niepełnym wymiarze.

72 Stworzone zostaną nowe procedury wewnętrzne w celu określenia, które

dokumenty należy zawrzeć w aktach osobowych w momencie zatrudnienia pracownika
lub w sytuacji, gdy dochodzi do przeniesienia między instytucjami. Procedury te
powinny zostać wdrożone w porozumieniu z innymi instytucjami, w szczególności PMO
i Komisją.

73 Kontrolami ex post objęto również nieobecności pracowników i czas pracy
(pozycja 9 w tabeli 7). W wyniku tych kontroli
o

odzyskano dziewięć dni urlopu wyrównawczego przyznanego ze względu na
nadgodziny;

o

zawieszono wypłacanie dodatku otrzymywanego przez trzech pracowników
przebywających na urlopie zdrowotnym dłużej niż 30 dni;

o

w 31 przypadkach przyznano okresową możliwość pracy w niepełnym wymiarze
ze względów zdrowotnych;
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o

ponownej ocenie poddano sześć przypadków niezdolności do pracy, a jedną taką
sprawę otwarto;

o

przeprowadzono dwie kontrole medyczne.

74 Pozostałe kontrole ex post (pozycje 10 i 11 w tabeli 7) nie wykazały żadnych

poważniejszych problemów. Ogółem w rejestrze wyjątków odnotowano pięć
przypadków niezgodności z przepisami i jeden wyjątek. Żadna z tych sytuacji nie miała
wpływu finansowego, a ponadto podjęto działania mające na celu zaradzenie
wykrytym incydentom.

Informacje, środowisko pracy i innowacje

75 W ramach kontroli ex ante przeprowadzonych przez Dyrekcję ds. Informacji,

Środowiska Pracy i Innowacji dotyczących transakcji finansowych w systemie SAP nie
wykryto żadnych istotnych uchybień. Spośród 2 008 transakcji w systemie SAP, w tym
zamówień, wniosków o płatność i faktur, jedynie 45 zwrócono w celu dokonania korekt
(oznacza to bardzo niewielki wzrost względem 2020 r.). Faktury zwrócono w związku
z koniecznością dodania dokumentacji, skorygowania informacji lub potwierdzenia
konieczności zakupu. Ponadto w ramach kontroli wykryto dwa przypadki niespełnienia
wymogów formalnych – jedną płatność wykonano bez odpowiedniego zobowiązania
prawnego, inną natomiast w sytuacji, gdy zamówione usługi i artykuły nie zostały
w pełni dostarczone. Oba te przypadki zostały zarejestrowane w wykazie wyjątków.

76 W wyniku kontroli ex post uprawnień administratora na laptopach (pozycja 4

w pkt 57) usunięto dziewięć kont, a trzy konta zostały zdezaktywowane. Ponadto
utworzono 10 kont i nową procedurę roboczą w katalogu usług „Service Now”, aby
zarządzać tworzeniem kont uprzywilejowanych w środowisku informatycznym
Trybunału. Dyrekcja wykryła również, że pewne licencje nie były wykorzystywane,
w związku z czym zrezygnowała z nich (pozycja 5 w pkt 57). W ramach pozostałych
kontroli nie wykryto żadnych poważniejszych problemów. W większości kontroli
(dotyczących pozycji 1, 2, 6, 7, 8 i 9 w pkt 57) zidentyfikowano możliwości
wprowadzenia usprawnień do istniejących procedur.

77 Przeprowadzono również kontrole zamówień o niskiej wartości pod kątem

zgodności z przepisami rozporządzenia finansowego dotyczącymi progu 15 000 euro
łącznych zakupów u jednego dostawcy. Nie wykazały one żadnych istotnych błędów
lub niedociągnięć. W jednym przypadku zamówienia na podobne usługi złożone
u jednego dostawcy przekroczyły kwotę 15 000 euro w okresie czteroletnim. Przypadek
ten został wyjaśniony i zarejestrowany w wykazie wyjątków.
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Obsługa językowa i redakcyjna

78 W wyniku kontroli ex post dotyczących legalności i prawidłowości płatności

dokonanych w ramach linii budżetowych, za które dyrekcja odpowiada, stwierdzono,
że płatności te były legalne i prawidłowe, a wymagana dokumentacja – dostępna.
Wykryto trzy przypadki niezgodności z przepisami, gdy przez kilka dni zobowiązanie
prawne nie było objęte zobowiązaniem budżetowym. Przypadki te zostały
zarejestrowane w wykazie wyjątków.

79 Różne zespoły językowe dyrekcji powszechnie korzystają z narzędzi do

tłumaczenia wspomaganego komputerowo. Wyjątkiem w tym względzie jest zespół
języka angielskiego, który ma własne procedury ze względu na szczególny charakter
wykonywanych zadań. Jedynie 1,1% skontrolowanych segmentów tłumaczeniowych
miało status tłumaczenia odrzuconego lub niezatwierdzonego.

80 W 2021 r. jakość tłumaczeń pisemnych Trybunału została po raz pierwszy

sprawdzona przez Parlament Europejski. Kontrole dotyczyły przede wszystkim
tłumaczeń wykonanych przez te dziesięć zespołów językowych, których kierownicy nie
byli w stanie zapewnić kontroli jakości, ponieważ ich język ojczysty był różny od języka
zespołu. Do kontroli wybrano dziesięć dokumentów, tak aby uwzględnić najważniejsze
rodzaje publikacji Trybunału. W każdym wybranym dokumencie sprawdzone zostały
dwie strony (czyli łącznie 200 stron, tj. 2 x 10 x 10). W przypadku siedmiu języków nie
wykryto żadnych poważniejszych problemów, natomiast w pozostałych trzech pewna
liczba przetłumaczonych dokumentów uzyskała punktację z oceny poniżej 80%. Uwagi
oceniających zostały poddane analizie. Jakość tłumaczeń sprawdzono również na
podstawie uwag przekazanych przez osoby korzystające z usług dyrekcji. W 2021 r.
otrzymano 89 takich uwag, głównie od pracowników Trybunału, ale również od innych
podmiotów.

81 Jak wynika z przeprowadzonych kontroli, były one głównie pozytywne. Na tej

podstawie kierownicy zespołów językowych stwierdzili, że tłumaczenia miały
akceptowalną jakość, i przesłali stosowne poświadczenia wiarygodności dyrektorowi.

Dyrekcja Służb Prezesa i Służba Prawna

82 Dyrekcja Służb Prezesa odpowiada za linię budżetową dotyczącą działań

informacyjnych Trybunału oraz stosunków międzyinstytucjonalnych. W ramach tej linii
w 2021 r. przewidziano 250 000 euro środków. Służba Prawna z kolei jest
odpowiedzialna za linię budżetową dotyczącą kosztów prawnych i odszkodowań, która

32
obejmuje kwotę 50 000 euro. W ramach przeprowadzonych kontroli nie wykryto
żadnych istotnych błędów w tych dwóch liniach budżetowych.

Wniosek co do systemu kontroli wewnętrznej

83 Wyniki kontroli ex ante i ex post za 2021 r. świadczą o tym, że system kontroli

wewnętrznej w Sekretariacie Generalnym funkcjonuje skutecznie i prawidłowo, a także
że ryzyko finansowe i niefinansowe w poszczególnych dyrekcjach Sekretariatu znajduje
się pod kontrolą. W toku kontroli wykryto pewne nieistotne błędy, a także
stwierdzono, że konieczne jest zrewidowanie niektórych procedur. Koszt kontroli
uznaje się za racjonalny – na realizację odnośnych zadań przeznaczono 15,2
ekwiwalentu pełnego czasu pracy (EPC) (w tym 0,2 EPC w PMO). Przeprowadzony
przegląd potwierdził również solidność systemu zarządzania, który opiera się na
zintegrowanym oprogramowaniu i w dużej mierze na kontrolach automatycznych.

84 W 2021 r. w wyniku zaleceń Służby Audytu Wewnętrznego w systemie kontroli

wewnętrznej położono większy nacisk na racjonalność kontroli pod względem kosztów
oraz zwrócono większą uwagę na wpływ pandemii na kontrole. Pozwoliło to poprawić
jakość sprawozdawczości i podkreślić rolę ram kontroli wewnętrznej w Trybunale.

85 Ogólne wnioski audytora wewnętrznego za 2021 r. dotyczące systemu kontroli

wewnętrznej są pozytywne: w większości obszarów działalności Sekretariatu
Generalnego obarczonych wysokim ryzykiem popełnienia błędu ustanowiono
wiarygodne mechanizmy kontrolne, a także zapewniono podział obowiązków
pomiędzy poszczególnych pracowników w przypadku kontroli ex ante i ex post. Nie
wykryto żadnych niedociągnięć, które poważnie podważałyby wiarygodność
poświadczeń dotyczących legalności i prawidłowości transakcji finansowych za 2021 r.
(zob. pkt 65).
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Działania podjęte w następstwie decyzji o udzieleniu
absolutorium za 2019 r.
86 29 kwietnia 2021 r. Parlament Europejski udzielił absolutorium1 z wykonania budżetu za rok budżetowy 2019. Poniżej przedstawiono opis
działań podjętych w następstwie uwag przedstawionych w decyzji o udzieleniu absolutorium.
Poszczególne ustępy decyzji PE w sprawie udzielenia absolutorium
za 2019 r.
1. zwraca uwagę, że kontroli rocznego sprawozdania finansowego
Trybunału Obrachunkowego (zwanego dalej „Trybunałem”) dokonuje
niezależny audytor zewnętrzny w celu zastosowania tych samych
zasad przejrzystości i rozliczalności, które Trybunał stosuje do
kontrolowanych przez niego jednostek; odnotowuje z zadowoleniem
opinię audytora, że sprawozdanie finansowe Trybunału prawidłowo
i rzetelnie przedstawia jego sytuację finansową;
2. zauważa, że w 2019 r. budżet Trybunału wyniósł ogółem
146 890 000 EUR (w porównaniu z 146 469 000 EUR w 2018 r.
i 141 240 000 EUR w 2017 r.) oraz że do końca 2019 r. wykorzystano
98 % wszystkich środków budżetowych (w porównaniu z 96,21 %
w 2018 r. i 97,73 % w 2017 r.);

1

Decyzja 2020/2144(DEC) Parlamentu Europejskiego.

Odpowiedź Trybunału

Nie dotyczy

Nie dotyczy
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Poszczególne ustępy decyzji PE w sprawie udzielenia absolutorium
za 2019 r.

Odpowiedź Trybunału

3. przypomina, że budżet Trybunału jest przede wszystkim
administracyjny oraz że znaczną jego część stanowią wydatki związane
Nie dotyczy
z pracownikami instytucji (Tytuł 1) oraz z budynkami, ruchomościami,
wyposażeniem i różnymi kosztami operacyjnymi (Tytuł 2);
4. przypomina, że wskaźniki wykonania dla Tytułu 2 nie ulegają
wystarczającej poprawie: wskaźnik wykonania zobowiązania wynosi
64,17 % (w porównaniu z 59,13 % w 2018 r. i 57,13 % w 2017 r.),
natomiast wskaźnik wykonania płatności – 62,21% (w porównaniu
z 55,11 % w 2018 r. i 55,75 % w 2017 r.); podkreśla, że w dokumencie
uzupełniającym do rezolucji w sprawie absolutorium za 2018 r.
Trybunał potwierdził, że będzie nadal dokładał starań na rzecz
poprawy wskaźników wykonania budżetu i uważnie analizował ich
preliminarze budżetowe;

5. odnotowuje uwagę Trybunału, że właściwsze jest monitorowanie
wykonania budżetu w ramach Tytułu 2 z perspektywy dwóch lat;
stwierdza, że w okresie dwóch lat (2018–2019) dokonano 91,38 %
płatności ze środków budżetowych i 98,04 % płatności na
zobowiązania;

Wykonanie budżetu
Trybunał uznaje za bardziej stosowne, by monitorować wykonanie
tytułu 2 – a w szczególności wskaźnik wykonania płatności – w ujęciu
dwuletnim. Jeśli spojrzeć na zagadnienie z tej perspektywy,
w okresie dwóch lat (2018–2019) wskaźnik płatności względem
środków budżetowych za 2018 r. wyniósł 91,38%, a płatności
względem zobowiązań – 98,04%. W ujęciu rocznym z kolei na koniec
2019 r. wskaźnik środków, na które zaciągnięto zobowiązania,
wyniósł 96,94%, natomiast wskaźnik płatności względem zobowiązań
– 64,17%, a płatności względem środków budżetowych – 62,21%.
Wskaźnik wykorzystania środków w tytule 2 w 2021 r. sięgnął
95,39% (wobec 93,38% w roku 2020). Płatności objęły 50,44%
ostatecznych środków i 52,88% zobowiązań (w 2020 r. wskaźniki te
wyniosły odpowiednio 51,46% i 55,11%). Kwota zobowiązań
przeniesionych na 2022 r. zgodnie z art. 12 rozporządzenia
finansowego wyniosła 44,95% ostatecznych środków oraz 47,12%
zobowiązań (w 2020 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 41,92%
oraz 44,89%). Niezależnie od powyższego Trybunał będzie nadal
dokładał starań, by poprawić wskaźniki wykonania płatności.
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za 2019 r.
6. odnotowuje przedłużenie przeniesienia środków, na przykład
w wysokości 3 057 772 EUR w 2019 r. w ramach rozdziału 21
(Przetwarzanie danych, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem
i utrzymanie) w porównaniu z 4 310 280 EUR w 2018 r. ze względu na
trwające projekty informatyczne; stwierdza, że całkowita kwota
środków przeniesionych w ramach Tytułu 2 z 2018 r. na 2019 r.
wyniosła 6 068 597 EUR, i uznaje za pozytywne, że skutkowało to
dokonaniem płatności w wysokości 5 777 454 EUR ze środków
przeniesionych;
7. zwraca uwagę, że środki przeniesione w ramach Tytułu 1 i 2 z roku
budżetowego 2018 na rok budżetowy 2019 wyniosły 7 406 944 EUR
i dały podstawę do płatności w wysokości 6 553 576 EUR, co
odpowiada wskaźnikowi wykorzystania w wysokości 88,48 %,
równemu wskaźnikowi wykorzystania w 2018 r.;
8. docenia fakt, że Trybunał rozpatruje sugestię zawartą w rezolucji
w sprawie absolutorium za 2018 r., zgodnie z którą niezależne
sprawozdanie roczne dotyczące instytucji Unii należy przedstawić
w ramach debat na temat strategii Trybunału na lata 2021–2025,
która powinna zostać przyjęta do końca 2020 r.; w związku z tym
ponownie podkreśla potrzebę przeprowadzenia przez Trybunał
głębszej analizy każdej z instytucji, aby Parlament mógł wypełniać
swoje obowiązki jako organ udzielający absolutorium;

Odpowiedź Trybunału

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Obszar szczegółowy – Administracja
Kontrolę działu 5 WRF – Administracja przeprowadza się zgodnie
z metodyką kontroli Trybunału mającą zastosowanie do
poświadczenia wiarygodności. Pozwala ona Trybunałowi na wydanie
oceny szczegółowej w odniesieniu do tego obszaru. Przez wiele lat
Trybunał systematycznie informował, że obszar ten jest obarczony
niewielkim ryzykiem, a odnotowywane poziomy błędu nie
przekraczają progu istotności. Prace kontrolne Trybunału za 2019 r.
obejmowały analizę systemów nadzoru i kontroli w wybranych
organach UE oraz kwestię zwiększającej się liczby pracowników
kontraktowych.
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za 2019 r.

Odpowiedź Trybunału
Zgodnie ze strategią Trybunału na lata 2021–2025 informacje
ilościowe podawane w sprawozdaniu rocznym zostaną w miarę
możliwości uzupełnione o elementy jakościowe opierające się na
wynikach szczegółowych prac Trybunału w zakresie rozwiązań
systemowych i zgodności. Podejście Trybunału do programowania
przewiduje staranny dobór zadań kontrolnych, uwzględniający cele
strategiczne instytucji, rozpoznane ryzyka oraz stanowiska
zainteresowanych stron (w tym stanowiska Konferencji
Przewodniczących Komisji PE). Trybunał dokłada wszelkich starań, by
wybrać odpowiednie tematy kontroli, biorąc jednocześnie pod
uwagę posiadane zasoby.
Obecnie prowadzi prace koncepcyjne dotyczące podejścia do
kontroli do celów poświadczenia wiarygodności, odnotowuje jednak,
że podanie poziomów błędu dla dodatkowych obszarów wydatków
wymagałoby istotnego zwiększenia zasobów.

9. z zadowoleniem przyjmuje zaangażowanie Trybunału, zgodnie
z wnioskiem Parlamentu, w przygotowanie pierwszego sprawozdania
na temat wyników wykonania budżetu Unii, którego celem jest ocena
rezultatów uzyskanych na podstawie wydatków z budżetu Unii,
w szczególności przedstawienie oceny wyników w ramach każdej
polityki Unii; uważa, że kontrola wykonania ma zasadnicze znaczenie
dla oceny rzeczywistego wpływu inwestycji unijnych;

Nie dotyczy
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za 2019 r.
10. ubolewa, że działania podjęte przez Trybunał w następstwie
rezolucji w sprawie absolutorium za rok 2018 dostarczają jedynie
ograniczonych odpowiedzi na uwagi Parlamentu; podkreśla, że
działania następcze mają kluczowe znaczenie dla stwierdzenia przez
Komisję Kontroli Budżetowej Parlamentu, czy Trybunał wdrożył
zalecenia Parlamentu; wzywa Trybunał do przedstawienia wszystkich
niezbędnych odpowiedzi i bardziej szczegółowych wyjaśnień
dotyczących wdrożenia zaleceń Parlamentu w kolejnym sprawozdaniu
uzupełniającym, z wyraźnym odniesieniem do każdego ustępu
rezolucji w sprawie absolutorium, oraz do dostarczenia wszystkich
niezbędnych dokumentów;
11. powtarza zalecenie Trybunału, aby Komisja co roku publikowała
we wcześniejszym terminie sprawozdanie roczne z zarządzania
i wykonania w celu zbadania prawidłowości przedstawianych
informacji i sporządzenia odnośnego sprawozdania; uznaje
ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19, które zmusiły Trybunał
do opublikowania sprawozdania rocznego za rok 2019 w listopadzie
2020 r.;

Odpowiedź Trybunału

Działania podjęte przez Trybunał w następstwie rezolucji w sprawie
absolutorium
Trybunał będzie starał się udzielić możliwie jak najdokładniejszych
odpowiedzi w sprawozdaniach temat tych działań i jest gotów
przedstawić wszelkie dokumenty poświadczające i dalsze
szczegółowe informacje, które zostaną uznane za niezbędne.

Nie dotyczy
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Odpowiedź Trybunału

Zasoby ludzkie
12. odnotowuje, że na koniec 2019 r. istniały 853 stanowiska stałe
i czasowe w porównaniu z 891 stanowiskami w 2013 r., co stanowi
spadek o 4,26 %; zauważa w szczególności, że liczba stanowisk stałych
zmniejszyła się o 6,91 punktu procentowego, podczas gdy liczba
stanowisk tymczasowych wzrosła o 10,07 punktu procentowego;
zwraca się do Trybunału o sprawdzenie, czy rosnąca tendencja do
zatrudniania pracowników na stanowiskach tymczasowych odpowiada
szczególnym potrzebom Trybunału, czy też jest raczej odpowiedzią na
ograniczenia budżetowe; zauważa, że poziom zatrudnienia jest stale
kontrolowany, a plan zatrudnienia Trybunału pozostaje niezmieniony
w stosunku do 2017 r. i 2018 r. z wynikiem 853 stanowisk; stwierdza,
że po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii i zgodnie
z wynikiem negocjacji w tej sprawie w 2019 r. dostosowano
odpowiednio plan zatrudnienia;

Rekrutacja i możliwości rozwoju zawodowego
Podobnie jak inne instytucje z siedzibą w Luksemburgu, Trybunał
boryka się z trudnościami w zatrudnianiu i zatrzymaniu na
stanowiskach urzędników z list laureatów wybranych w konkursach
EPSO. Wiele z tych osób woli bowiem rozpocząć karierę zawodową
w instytucjach unijnych w Brukseli. Główną przyczyną takiego stanu
rzeczy są rosnące koszty utrzymania w Luksemburgu, których nie
kompensuje – w odróżnieniu od sytuacji w innych państwach UE –
żaden współczynnik korygujący. Z tego względu w ostatnich latach
Trybunał coraz częściej uciekał się do zatrudniania pracowników na
czas określony w niższych stopniach zaszeregowania w grupie
funkcyjnej AD, a w kilku przypadkach przeprowadził procedury
naboru na stanowiska kontrolerów na czas określony.

13. z uznaniem przyjmuje fakt, że Trybunał, zgodnie z przyjętą
strategią na lata 2018–2020, rozszerzył współpracę z naukowcami,
środowiskiem akademickim i ośrodkami analitycznymi oraz że z dniem
1 czerwca 2020 r. Trybunał oddelegował 15 pracowników do innych
organów międzynarodowych; zauważa, że Trybunał regularnie
przyjmuje pracowników oddelegowanych z innych instytucji
międzynarodowych, a także zapewnia 55 staży (w porównaniu z 60
w 2018 r.) dla absolwentów uniwersytetów na okres od trzech do
pięciu miesięcy; zauważa, że w 2019 r. odbyło się sześć nieodpłatnych
staży; zwraca się do Trybunału o przyznanie stażystom dodatku
pokrywającego co najmniej koszty ich utrzymania, również

Staże w Trybunale
Co do zasady Trybunał przyznaje stażystom dodatek pokrywający
przynajmniej koszty utrzymania, również w przypadku staży
krótkoterminowych. Sześć bezpłatnych staży w 2019 r., o których
wspomniał Parlament Europejski, miało nietypowy charakter.
Celem było zachęcenie stażystów do obserwowania prac Trybunału,
a większość z nich trwała krótko (maksymalnie jeden miesiąc).
Jedynie dwa objęły okres trzech miesięcy. Trzy osoby zostały
wysłane na staż przez krajowe organy kontroli, w związku z czym
otrzymywały one wynagrodzenie z macierzystej instytucji.
W przypadku jednego stażu obejmującego bardzo krótki
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w przypadku staży krótkoterminowych; z zadowoleniem przyjmuje
fakt, że Trybunał zawarł liczne partnerstwa z uniwersytetami
i organizacjami zawodowymi na rzecz przyszłej współpracy;

14. zauważa, że polityka rekrutacyjna Trybunału, oparta na reformie
z 2016 r. oraz na ogólnych zasadach i warunkach zatrudnienia
w instytucjach Unii, czyni z Trybunału organizację pracującą w trybie
zadaniowym; odnotowuje, że pracownicy są przypisani do puli
obejmującej cały Trybunał, z której przydziela się zasoby do izb
obrachunkowych i zadań; stwierdza, że w procesie przydzielania
pracowników pochodzących z puli do zadań Trybunał zwraca
szczególną uwagę na to, aby zapewnić dostępność niezbędnej wiedzy
fachowej i zasobów ludzkich w odpowiednim czasie oraz odpowiednią
rotację pracowników w zespołach dzięki regularnej mobilności;

Odpowiedź Trybunału
okres (1–30 czerwca 2019 r.) uczestnik stażu mieszkał już
w Luksemburgu. Kolejny zorganizowano na podstawie porozumienia
ze szkołą tłumaczeniową działającą w Belgii, która co roku wybiera
jedną osobę, którą wysyła na krótki staż w Trybunale (w tym
przypadku 1 lutego – 30 kwietnia 2019 r.).

Nie dotyczy
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15. z uznaniem przyjmuje fakt, że w wyniku badania satysfakcji
pracowników przeprowadzonego w 2018 r. Trybunał podejmował
działania na rzecz dobrostanu pracowników, takie jak utworzona sieć
poufnych osób kontaktowych Trybunału w całej organizacji, w celu
zapewnienia specjalistycznego i, w razie potrzeby, anonimowego
wsparcia dla pracowników; zauważa, że Trybunał zapewnia również
możliwość bezpłatnego skorzystania z pięciu sesji z psychologami,
organizuje prezentacje na temat sposobów radzenia sobie
z wypaleniem zawodowym, zaś dla kadry kierowniczej – na temat
wykrywania przypadków nękania i odpowiedzi na nie;

Odpowiedź Trybunału

Nie dotyczy
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16. wyraża zaniepokojenie z powodu spadku liczby kobiet pełniących
funkcje kierownicze z 30 % w 2018 r. do 20 % w 2019 r. oraz spadku
liczby kobiet kierujących działami z 39 % w 2018 r. do 35 % w 2019 r.;
zauważa jednak niewielki wzrost liczby kobiet wchodzących w skład
Trybunału z 21% (sześć z dwudziestu ośmiu członków) do 25 %
w 2019 r. (siedem z dwudziestu ośmiu członków); podkreśla
zaangażowanie Komisji Kontroli Budżetowej Parlamentu
Europejskiego na rzecz wspierania procesu przeglądu nominacji
członków Trybunału w celu osiągnięcia równowagi płci (w 2019 r.
w Trybunale zasiadało siedem kobiet i 21 mężczyzn); przypomina, że
do państw członkowskich apeluje się, by aktywniej zachęcały kobiety
do ubiegania się o tego rodzaju stanowiska; przypomina, że podczas
procedury mianowania Rada powinna zawsze przedstawiać co
najmniej dwóch kandydatów – jedną kobietę i jednego mężczyznę;

Równowaga płci
W ostatnich latach sytuacja w zakresie równowagi płci wśród kadry
kierowniczej Trybunału poprawiła się – w okresie do stycznia 2022 r.
odsetek kobiet na stanowiskach dyrektorskich wzrósł do 40%,
tymczasem w przypadku stanowisk kierowników wynosi on 37%.
Nowa polityka w zakresie różnorodności i włączenia społecznego na
lata 2021–2025 oraz powiązany z nią plan działania obejmują szereg
działań, które mają zachęcić kobiety do obejmowania stanowisk
kierowniczych:
• kontynuowanie praktyki Sekretarza Generalnego polegającej na
regularnym wysyłaniu do dyrektorów i kierowników wiadomości
elektronicznej przypominającej o zachęcaniu kobiet do
obejmowania stanowisk koordynatorów zadań;
• przeprowadzanie wywiadów lub anonimowych ankiet wśród
zatrudnionych w Trybunale kobiet (w grupie zaszeregowania AD9
lub wyższej), mających wątpliwości co do podejmowania ról
przywódczych, w celu zrozumienia powodów ich wahania
i zaproponowania rozwiązań alternatywnych (np. dzielenie roli
koordynatora zadania przez dwoje urzędników);
• organizowanie nieformalnych sesji umożliwiających dzielenie się
wiedzą przez kobiety posiadające doświadczenie na
stanowiskach koordynatorów zadań;
• ustalenie, że raz na sześć miesięcy dyrektorzy będą przekazywać
odpowiednim izbom informacje na temat udziału kobiet
i mężczyzn w puli stanowisk koordynatorów działań, a także że
informacje te będą następnie przekazywane Sekretarzowi
Generalnemu; przedstawianie przez Sekretarza Generalnego co
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•

•

•

17. z zadowoleniem przyjmuje nieustanne starania Trybunału na
szczeblu administracyjnym na rzecz promowania równych szans
zawodowych dla pracowników, w szczególności na rzecz osiągnięcia
równowagi płci na stanowiskach kierowniczych; zauważa, że w 2019 r.
Trybunał uruchomił program rozwoju kadry kierowniczej mający na

Odpowiedź Trybunału
pół roku podsumowania bieżącej sytuacji na forum Komitetu
Administracyjnego;
organizowanie szkoleń, sesji coachingowych i doradczych na
rzecz zatrudnionych w Trybunale kobiet, zarówno przez
doradców ds. kariery, jak i inne kobiety, które mogą być wzorem
do naśladowania;
wywiady z kobietami uczestniczącymi w programie rozwijania
zdolności przywódczych, opracowanie dokumentu otwierającego
debatę przedstawiającego ich motywacje i trudności, z którymi
musiały się zmierzyć, a także zapewnienie wsparcia polegającego
na mentoringu lub coachingu; zbadanie istniejących inicjatyw
wspierających takich jak program rozwoju talentów kobiet
utworzony przez Komisję;
przeprowadzanie rozmów z osobami odchodzącymi z pracy
w Trybunale na temat zakończenia pracy, obejmujących pytania
mające wyjaśnić przyczyny rezygnacji kobiet z pracy, a także
opracowanie dokumentu podsumowującego wnioski z tych
rozmów; raz do roku przeanalizowanie wszystkich rozmów na
temat zakończenia pracy oraz omówienie wniosków
z właściwymi dyrekcjami.

Nie dotyczy
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celu rozwijanie umiejętności potencjalnych kierowników przy
zapewnieniu równego udziału kobiet i mężczyzn;

Odpowiedź Trybunału

44

18. docenia udział Trybunału we Wspólnym Komitecie ds. Równych
Szans oraz w planie działań na rzecz równości szans na lata 2018–
2020, w którym poruszono również kwestie wieku
i niepełnosprawności; zwraca się do Trybunału o przedstawienie
organowi udzielającemu absolutorium sprawozdania z realizacji planu
działań;

W następstwie wspomnianego planu na lata 2018–2020
przeprowadzono dalsze działania, które stanowiły część większego
projektu mającego na celu opracowanie nowej strategii i planu
działania w zakresie różnorodności i włączenia społecznego na lata
2021–2025. Plan został przyjęty w maju 2021 r. Celem nowego planu
jest zmniejszenie wszelkich ewentualnych nierówności. Trybunał
zamierza zachęcać mężczyzn do urlopu wychowawczego przez
zorganizowanie sesji, na której mężczyźni korzystający z urlopu
wychowawczego obecnie lub w przeszłości będą mogli podzielić się
swoimi doświadczeniami, lub znalezienie wolontariuszy, którzy
zostaną osobami kontaktowymi dla mężczyzn szukających doradztwa
na ten temat.
Będzie również nadal prowadził analizę ex post dorocznych procedur
awansu w celu potwierdzenia, że na awansach nie zaważyły
nieuświadomione uprzedzenia związane z urlopem macierzyńskim
czy wychowawczym, pracą w niepełnym wymiarze czasu lub
odnoszące się do wszelkich innych grup demograficznych w obrębie
personelu (związanych z wiekiem, narodowością, rodzajem umowy).
Trybunał planuje również poprawić wsparcie na rzecz pracy
w niepełnym wymiarze, opracowując system zatrudnienia, który
skompensowałby utratę EPC w zespołach i izbach wynikającą z pracy
części personelu w niepełnym wymiarze oraz ze wszystkich
przedłużających się nieobecności personelu (np. urlopy
macierzyńskie, urlopy z przyczyn osobistych, długie zwolnienia
lekarskie, przydzielenie innej funkcji). Ta utrata EPC ma zostać
zrekompensowana w najbardziej dotkniętych tym problemem
służbach.
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Odpowiedź Trybunału
Wreszcie Trybunał będzie promował zachowanie zdrowej równowagi
pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym, zachęcając do tego, by
pod względem kultury i organizacji pracy bardziej koncentrować się
na rezultatach, a nie na liczbie godzin pracy i fizycznej obecności, tak
aby zespoły pracujące w trybie hybrydowym mogły skutecznie
wykonywać swoje zadania w elastycznych warunkach. Przez całą
pierwszą połowę 2021 r. Trybunał prowadził kampanię poświęconą
prawu do bycia offline i równowadze między życiem zawodowym
i prywatnym. Planowane są dalsze działania w tym kierunku.
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19. wzywa Trybunał, aby starał się o dalszą poprawę w zakresie
geograficznej równowagi pracowników (szczególnie w grupach
funkcyjnych AST 1-4 i 5-9 występuje znaczna nadreprezentacja
niektórych narodowości); wzywa Trybunał do przygotowania planu
działań w zakresie rekrutacji nowych pracowników z uwzględnieniem
równowagi geograficznej, zgodnie z art. 7 regulaminu pracowniczego;

Odpowiedź Trybunału
Trybunał bierze udział w międzyinstytucjonalnych spotkaniach
z EPSO mających na celu omówienie dobrych praktyk w zakresie
przyciągania bardziej zróżnicowanego grona kandydatów i poprawy
równowagi geograficznej wśród pracowników. Ma zamiar nadal
współpracować z EPSO w ramach jego projektu dotyczącego
stworzenia narzędzia monitorowania równości i różnorodności
w naborach we współpracy z państwami członkowskimi. Trybunał
publikuje również raz do roku informacje na temat reprezentacji
poszczególnych regionów geograficznych w rocznym bilansie
społecznym Trybunału. Obejmują one dane na temat wszystkich
pracowników, w tym kierowników i asystentów, w podziale na
poszczególne narodowości.
W nowej strategii Trybunału w zakresie różnorodności i włączenia
społecznego na lata 2021–2025 oraz powiązanym z nią planie
działania Trybunał przewidział podjęcie dyskusji z członkami
Trybunału pochodzącymi z niedostatecznie reprezentowanych
państw na temat tego, jak przyciągnąć lub zachęcić kandydatów
i tym samym zapewnić bardziej zróżnicowane grono ubiegających się
o pracę. Na późniejszym etapie Trybunał opracuje plan działania,
w którym uwzględniona zostanie uwaga Parlamentu Europejskiego
i wyniki analizy przeprowadzonej przez Trybunał. Plan działania
będzie dla Trybunału punktem wyjścia do dalszej dyskusji.
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20. zauważa, że elastyczna organizacja pracy jest dostępna dla
wszystkich członków personelu z wyjątkiem niektórych kategorii,
w przypadku których nie jest to możliwe ze względów praktycznych;
odnotowuje jednak, że zdecydowaną większość pracowników
korzystających z tych rozwiązań w 2019 r. stanowiły kobiety (87 %
pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy i 68
% pracowników, którzy wzięli urlop rodzicielski lub ze względów
rodzinnych); wzywa Trybunał, aby przeanalizował tę sytuację
w kontekście swojej polityki w zakresie możliwości rozwoju
zawodowego i różnorodności; zachęca Trybunał do uzupełnienia
elastycznej organizacji pracy o ochronę prawa pracowników do bycia
offline;

Odpowiedź Trybunału
Równość szans
W maju 2021 r. Trybunał przyjął nowy plan działania w zakresie
różnorodności i włączenia społecznego na lata 2021–2025. Celem
nowego planu działania jest zmniejszenie wszelkich ewentualnych
nierówności. Trybunał zamierza zachęcać mężczyzn do urlopu
wychowawczego przez zorganizowanie sesji, na której mężczyźni
korzystający z urlopu wychowawczego obecnie lub w przeszłości
będą mogli podzielić się swoimi doświadczeniami, lub znalezienie
wolontariuszy, którzy zostaną osobami kontaktowymi dla mężczyzn
szukających doradztwa na ten temat.
Będzie również nadal prowadził analizę ex post dorocznych procedur
awansu w celu potwierdzenia, że na awansach nie zaważyły
nieuświadomione uprzedzenia związane z urlopem macierzyńskim
czy wychowawczym, pracą w niepełnym wymiarze czasu lub
odnoszące się do wszelkich innych grup demograficznych w obrębie
personelu (związanych z wiekiem, narodowością, rodzajem umowy).
Trybunał planuje również poprawić wsparcie na rzecz pracy
w niepełnym wymiarze, opracowując system zatrudnienia, który
skompensowałby utratę EPC w zespołach i izbach wynikającą z pracy
części personelu w niepełnym wymiarze oraz ze wszystkich
przedłużających się nieobecności personelu (np. urlopy
macierzyńskie, urlopy z przyczyn osobistych, długie zwolnienia
lekarskie, przydzielenie innej funkcji). Ta utrata EPC ma zostać
zrekompensowana w najbardziej dotkniętych tym problemem
służbach.
Wreszcie Trybunał będzie promował zachowanie zdrowej równowagi
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21. podziela uwagi Trybunału dotyczące wysokich kosztów utrzymania
w Luksemburgu jako jednego z głównych czynników, które są
przyczyną trudności w zakresie zatrudniania i zatrzymywania
pracowników; wyraża zaniepokojenie z powodu pogłębiającego się
problemu, jakim jest spadek siły nabywczej urzędników służby
cywilnej UE pełniących służbę w Luksemburgu;

Odpowiedź Trybunału
pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym, zachęcając do tego, by
pod względem kultury i organizacji pracy bardziej koncentrować się
na rezultatach, a nie na liczbie godzin pracy i fizycznej obecności, tak
aby zespoły pracujące w trybie hybrydowym mogły skutecznie
wykonywać swoje zadania w elastycznych warunkach. Przez całą
pierwszą połowę 2021 r. Trybunał prowadził kampanię poświęconą
prawu do bycia offline i równowadze między życiem zawodowym
i prywatnym. Planowane są dalsze działania w tym kierunku.

Nie dotyczy
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Budynki, ochrona
22. z zadowoleniem przyjmuje modernizację budynku K2 w celu
unowocześnienia jego infrastruktury technicznej, z uwzględnieniem
nowych kwestii związanych z ochroną środowiska, oraz
przekształcenia obecnych pomieszczeń archiwalnych (które nie są już
potrzebne w związku z cyfryzacją) w kompleks wspólnych przestrzeni
umożliwiających pracę zespołową i sprzyjających dobrostanowi
pracowników, takich jak sale konferencyjne i wideokonferencyjne
oraz kąciki kawowe;
23. docenia fakt, że Trybunał przeprowadził w 2017 r. badanie
wstępne oraz uwzględnił jego wyniki w obecnym projekcie
modernizacji; zauważa, że Trybunał nadal korzysta z indywidualnych
biur i dysponuje niewielką przestrzenią umożliwiającą pracę
zespołową; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że zorganizowano
specjalne sesje w celu przedstawienia projektu pracownikom,
a uzyskane od nich informacje zwrotne były na ogół pozytywne;
24. z zadowoleniem przyjmuje poprawę warunków bezpieczeństwa,
w szczególności budowę dodatkowych ogrodzeń, nowych barierek
parkingowych i terminala wjazdowego na parking w budynku K3,
który to projekt zostanie ukończony w 2020 r.; zauważa, że w 2019 r.
oprócz stałych wydatków, takich jak okresowe kontrole instalacji,
Trybunał zainwestował 123 000 EUR w bezpieczeństwo fizyczne;

Odpowiedź Trybunału

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy
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25. zwraca uwagę na środki przyjęte w celu zapewnienia
bezpieczeństwa personelu, a mianowicie na plan awaryjny
w przypadku poważnych incydentów, wewnętrzną procedurę
postępowania w sytuacji ewentualnego wypadku jądrowego oraz
umowę o gwarantowanym poziomie usług zawartą z Europejską
Służbą Działań Zewnętrznych, umożliwiającą korzystanie z jej porad
dotyczących misji do krajów o wysokim i krytycznym poziomie
zagrożenia;
Ochrona środowiska
26. zauważa, że pod koniec 2019 r. przeprowadzono kontrolę
zewnętrznego systemu ekozarządzania i audytu (EMAS), w wyniku
której Trybunał z powodzeniem odnowił certyfikat EMAS na lata
2020–2022 i przyjął nowy plan działania w celu przeciwdziałania
kryzysowi klimatycznemu; zwraca uwagę, że bilans emisji CO2 przez
Trybunał jest publikowany co roku na jego stronie internetowej, aby
umożliwić śledzenie starań, jakie Trybunał podejmuje na rzecz
zmniejszenia swojego śladu węglowego w ramach szerszego projektu
EMAS i osiągnięcia celu strategii „Europa 2020” w zakresie
zrównoważonego rozwoju, który to cel został zatwierdzony przez
Radę Europejską w 2010 r.;

Odpowiedź Trybunału

Nie dotyczy

Nie dotyczy
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Cyfryzacja, cyberbezpieczeństwo
27. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w połowie 2018 r. Trybunał
przyjął plan działania na rzecz cyberbezpieczeństwa obejmujący ramy
czasowe trzech lat; odnotowuje, że w 2019 r. osiągnięto następujące
cele: skuteczniejsze i regularniejsze naprawianie luk
w zabezpieczeniach oprogramowania, zapobieganie
nieuprawnionemu dostępowi do usług w chmurze, przegląd strategii
bezpieczeństwa informacji oraz poprawa zdolności monitorowania
bezpieczeństwa; wyraża zadowolenie z sesji informacyjnej na temat
cyberbezpieczeństwa dla pracowników Trybunału; zauważa, że
Trybunał korzysta również z usług i infrastruktury w zakresie
cyberbezpieczeństwa świadczonych przez zespół reagowania na
incydenty komputerowe w instytucjach, organach i agencjach UE;
28. z zadowoleniem przyjmuje utworzenie komitetu sterującego ds.
transformacji cyfrowej, którego celem jest kontynuacja transformacji
cyfrowej audytu w ramach inicjatywy pod nazwą „Transformacja
cyfrowa Europejskiego Trybunału Obrachunkowego” („ECA audit goes
digital”); zauważa, że w 2019 r. laboratorium Europejskiego Trybunału
Obrachunkowego (ECALab) – interdyscyplinarne laboratorium
innowacji ukierunkowane na cyfrową transformację kontroli
z wykorzystaniem danych i technologii, wsparło dziesięć zadań
kontrolnych, w tym projekt pilotażowy dotyczący wykorzystywania
dużych zbiorów danych do kontroli wykonania zadań; zwraca się do
Trybunału, aby zgłaszał Parlamentowi wszelkie przeszkody napotkane
podczas uzyskiwania od instytucji unijnych danych w formacie
nadającym się do odczytu maszynowego;

Odpowiedź Trybunału

Nie dotyczy

Wykorzystanie technologii i danych w ramach kontroli
W strategii Trybunału na lata 2021–2025 wśród kluczowych
priorytetów wskazano zwiększenie wykorzystania technologii
i danych w ramach prowadzonych kontroli. Trybunał określił przy
tym cele, których realizacja ma przyspieszyć transformację cyfrową
prac kontrolnych. Obejmują one między innymi: (i) dążenie do
uzyskania bezpiecznego i łatwego dostępu do danych jednostek
kontrolowanych; (ii) wspieranie technologii cyfrowych i promowanie
otwartości na ich wykorzystanie w prowadzonych przez siebie
pracach kontrolnych; (iii) inwestowanie w rozwijanie niezbędnych
umiejętności i zdobywanie wiedzy przez pracowników; (iv)
wdrażanie narzędzi i technik kontroli cyfrowej odpowiednich do
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29. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w kwietniu 2019 r.
opublikowano decyzję Trybunału nr 6-2019 w sprawie polityki
otwartych danych i ponownego wykorzystywania dokumentów oraz
że systemy informatyczne Trybunału opierają się na solidnych
zasadach architektury, które uwzględniają podejście oparte na
stosunku kosztów do korzyści w odniesieniu do głównych technologii
nabywanych na poziomie międzyinstytucjonalnym; z zadowoleniem
przyjmuje fakt, że zgodnie z tymi zasadami w Trybunale stosowane są
technologie open source; zachęca Trybunał do priorytetowego
podejścia do technologii open source, aby uniknąć uzależnienia od
jednego dostawcy, zachować kontrolę nad własnymi systemami
technicznymi, zapewnić silniejsze gwarancje prywatności i ochrony
danych użytkowników oraz zwiększyć bezpieczeństwo i przejrzystość
dla opinii publicznej;
30. odnotowuje z zadowoleniem, że Trybunał ustanowił w 2016 r.
plan działań, aby przygotować się do przyjęcia rozporządzenia (UE)
2016/679 i zachować zgodność z nim, od chwili jego wejścia w życie
dla instytucji, organów i jednostek organizacyjnych; zauważa, że
w 2019 r. dokonano reorganizacji obowiązków w zakresie ochrony
danych i bezpieczeństwa informacji, aby podzielić i wzmocnić
przydzielone zasoby;

Odpowiedź Trybunału
obszaru objętego kontrolą, w tym narzędzia zautomatyzowanego
gromadzenia i analizy danych, a także wykorzystywanie posiadanego
już potencjału cyfrowego.
Aby osiągnąć powyższe cele, Trybunał przyjął plan rozwoju
opracowany przez Komitet Sterujący ds. Technologii Cyfrowych. Plan
dotyczy wykorzystania danych i technologii cyfrowych w ramach
kontroli i ma być realizowany przez kolejne pięć lat przez rozmaite
służby instytucji. Na etapie wdrażania planu priorytetem będzie
rozpoznanie możliwości dostępu do danych instytucji unijnych oraz
pozyskania przez Trybunał danych w formacie gotowym do
wykorzystania. W tym kontekście Trybunał będzie informował
o wszelkich napotkanych trudnościach w uzyskaniu od instytucji
danych nadających się do odczytu maszynowego.
Powołano nowy zespół, który ma wspierać wykorzystanie nauki
o danych i odnośnych technologii w kontroli. W skład zespołu
wchodzą wysoko wykwalifikowani naukowcy zajmujący się nauką
o danych i kontrolerzy IT. Zespół współpracuje ściśle z wszystkimi
izbami, wspierając transformację cyfrową prac kontrolnych
Trybunału.
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Odpowiedź Trybunału

31. zachęca Trybunał do postępowania zgodnie z zaleceniami
Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w kwestii renegocjowania
międzyinstytucjonalnej umowy licencyjnej i umowy wdrożeniowej
podpisanej między instytucjami Unii a przedsiębiorstwem Microsoft
w 2018 r. z myślą o celu, jakim jest osiągnięcie niezależności cyfrowej,
uniknięcie uzależnienia od jednego dostawcy i braku kontroli oraz
zapewnienie ochrony danych osobowych;

Systemy informatyczne Trybunału opierają się na solidnych zasadach
strukturalnych, które obejmują podejście uwzględniające koszty
i korzyści. Są one dostosowane do podstawowych technologii, na
które udzielane są zamówienia międzyinstytucjonalne. Na podstawie
tych kryteriów Trybunał postanowił wdrożyć pewne elementy
bezpłatnego i otwartego oprogramowania jako jeden z kluczowych
komponentów swojego portfolio. Jeśli chodzi o opracowywanie
bezpłatnego i otwartego oprogramowania, Trybunał pragnie
podkreślić, że jego działalność w zakresie tworzenia
oprogramowania jest bardzo ograniczona, jako że stosuje on zasadę,
zgodnie z którą przedkłada ponowne wykorzystanie nad zakup
i zakup nad opracowywanie oprogramowania od podstaw.
Trybunał ściśle monitoruje zalecenia Europejskiego Inspektora
Ochrony Danych i w pełni popiera wysiłki instytucji unijnych
(reprezentowanych przez DG ds. Informatyki Komisji), by
dostosować porozumienie z firmą Microsoft do przepisów
rozporządzenia unijnego.

Współpraca międzyinstytucjonalna
32. zachęca Trybunał do dalszego rozwoju synergii i racjonalizacji
z innymi organami unijnymi poprzez współpracę
międzyinstytucjonalną; odnotowuje, że Trybunał korzysta z narzędzi
i usług oferowanych przez inne instytucje lub wspólnie z nimi, takich
jak umowa o gwarantowanym poziomie usług zawarta z Urzędem
Administracji i Wypłacania Należności Indywidualnych Komisji,
obejmująca zarządzanie emeryturami, prawami finansowymi i listą
płac; zauważa, że Trybunał korzysta z narzędzi informatycznych

Umowy o gwarantowanym poziomie usług
Trybunał uczestniczy w pracach rozmaitych komisji i grup roboczych
o charakterze stałym i doraźnym, na forum których instytucje UE
współpracują ze sobą, wymieniają się informacjami i najlepszymi
praktykami, a także, w miarę możliwości, wypracowują wspólne
rozwiązania. Trybunał jest żywo zainteresowany wypracowywaniem
synergii z innymi instytucjami UE przez zawieranie umów
o gwarantowanym poziomie usług i zamierza korzystać ze wszystkich
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Komisji w takich dziedzinach, jak podróże służbowe, zasoby ludzkie,
szkolenia i tłumaczenia pisemne; z zadowoleniem przyjmuje udział we
wspólnych procedurach udzielania zamówień z różnymi innymi
instytucjami w dziedzinie IT, tłumaczeń itp.;

33. przyznaje, że zgodnie z metodyką uzgodnioną między instytucjami
koszt zlecania tłumaczeń pisemnych do realizacji poza jednostką
w 2019 r. wyniósł 2 740 366 EUR, a gdyby odpowiednie tłumaczenia
zostały wykonane przez służby wewnętrzne, całkowity koszt tych
samych stron wyniósłby 4 647 880 EUR;

Odpowiedź Trybunału
możliwości współpracy z innymi instytucjami i organami UE. Umowę
tego rodzaju Trybunał zawarł z Komisją Europejską. Jej szeroki zakres
obejmuje ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie na wypadek
bezrobocia, emerytury, obliczanie i wypłacanie wynagrodzeń,
zarządzanie uprawnieniami finansowymi i wydatkami na podróże
służbowe. Umowy z innymi instytucjami UE dotyczą zapewnienia
międzyinstytucjonalnego oprogramowania informatycznego. Nawet
jeśli nie we wszystkich przypadkach przeprowadzono formalną
analizę kosztów i korzyści, umowy te przynoszą wyraźne korzyści
Trybunałowi. Współpraca z Komisją obejmuje również inne obszary,
np. szkolenie zawodowe. Trybunał organizuje różne procedury
przetargowe w porozumieniu z innymi instytucjami i jest gotów
korzystać z innych możliwości nawiązania współpracy
międzyinstytucjonalnej.

Nie dotyczy
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34. zwraca się do Trybunału o przedstawienie informacji na temat
wszelkich usprawnień dokonanych w zakresie wydajności procesów
administracyjnych, które są niezbędne w świetle stale rosnącego
obciążenia pracą; przypomina ponadto o konieczności realizowania
obecnych reform w celu zapewnienia, aby Trybunał był dobrze
przygotowany do reagowania na przyszłe wyzwania;

Odpowiedź Trybunału
Efektywność prac Trybunału
Trybunał nieustannie dąży do zwiększenia efektywności
prowadzonych przez siebie prac, zarówno jeśli chodzi o prace
prowadzone na potrzeby poświadczenia wiarygodności, jak
i w ramach kontroli wykonania zadań. Zgodnie z założeniami strategii
na lata 2021–2025 Trybunał dokona przeglądu swoich metod
i praktyk, tak by prawidłowo przeprowadzać i odpowiednio
dostosować swoje prace kontrolne prowadzące do wydania
poświadczenia wiarygodności. Wiąże się z tym korzystanie na
większą skalę z danych oraz narzędzi i technologii informatycznych,
przy czym w krótkim terminie potencjał w tym zakresie wykazują
finansowe kontrole wiarygodności rozliczeń oraz kontrole
prawidłowości dochodów i wydatków administracyjnych.
Trybunał korzysta z każdej możliwości usprawnienia procedur,
zwiększenia efektywności i przeznaczenia możliwie jak największej
części zasobów na działalność podstawową. Ostatnim przykładem
takich starań jest zamiar Trybunału, by w przypadku Dyrekcji ds.
Obsługi Językowej i Redakcyjnej ograniczyć prace polegające
wyłącznie na tłumaczeniu pisemnym i weryfikowaniu dokumentów –
dzięki zmniejszeniu zakresu weryfikacji i korzystaniu w większym
stopniu z wykonawców zewnętrznych – tak aby tłumacze mogli
bardziej bezpośrednio wspierać kontrolerów w prowadzonych
pracach, np. pomagając redagować sprawozdania z kontroli
i zapewniając tłumaczenie ustne podczas spotkań z jednostkami
kontrolowanymi.
Średni czas opracowywania sprawozdań specjalnych wyniósł 15,1
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35. zwraca się do Trybunału o zbadanie możliwości wpisania się do
rejestru służącego przejrzystości na podstawie umowy
o gwarantowanym poziomie usług; uznaje współpracę
międzyinstytucjonalną między Trybunałem a innymi instytucjami
i organami Unii za pośrednictwem umów o gwarantowanym poziomie
usług; zwraca się o informacje, czy przed zawarciem jakiejkolwiek
umowy przeprowadzana jest ocena kosztów i korzyści;

Odpowiedź Trybunału
miesiąca w okresie objętym strategią na lata 2018–2020. Dla
porównania w latach 2013–2017 liczba ta wynosiła 16,9. Trybunał
będzie nadal starał się skrócić średni czas opracowywania
sprawozdań specjalnych, nie obniżając jednocześnie ich jakości.

15 grudnia 2020 r. Parlament Europejski, Komisja Europejska i Rada
zatwierdziły na szczeblu politycznym porozumienie
międzyinstytucjonalne w sprawie obowiązkowego rejestru
przejrzystości. To nowe porozumienie zastąpi porozumienie z 2014 r.
Po tym, jak wspomniane trzy instytucje zatwierdzą porozumienie
zgodnie z własnymi procedurami, zostanie ono opublikowane
w Dzienniku Urzędowym UE i wejdzie w życie dwudziestego dnia po
publikacji. Trybunał odnotowuje możliwość przewidzianą w art. 11
porozumienia.
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36. z zadowoleniem przyjmuje porozumienie administracyjne
podpisane w 2019 r. zapewniające ustrukturyzowane ramy
współpracy między Trybunałem a Europejskim Urzędem ds.
Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz wprowadzające
ułatwienia w zakresie terminowej wymiany informacji na mocy
rozporządzenia (UE, Euratom) nr 883/2013 i decyzji Trybunału
dotyczących dochodzeń wewnętrznych; z zadowoleniem przyjmuje
fakt, że porozumienie to zaowocowało już skuteczniejszą współpracą
między Trybunałem a OLAF-em, ustanowieniem stałych punktów
kontaktowych umożliwiających częstą wymianę informacji oraz
szybszym i bardziej regularnym przekazywaniem informacji zwrotnych
na temat spraw przekazywanych przez Trybunał do OLAF-u; zauważa,
że porozumienie to zawiera również przepisy dotyczące kwestii
nieoperacyjnych, takich jak organizacja sesji szkoleniowych,
warsztatów i wymiany personelu; odnotowuje, że w 2019 r. Trybunał
zgłosił OLAF-owi dziesięć przypadków podejrzeń o nadużycia
finansowe w porównaniu z dziewięcioma przypadkami zgłoszonymi
w 2018 r. (osiem zidentyfikowanych w trakcie prac kontrolnych i dwa
przypadki wypowiedzenia przez osoby trzecie);

Odpowiedź Trybunału

Nie dotyczy
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Odpowiedź Trybunału

37. zauważa, że Prokuratura Europejska (EPPO) i Trybunał
porozumiały się w sprawie omówienia warunków przyszłej umowy
administracyjnej w celu określenia ram ich współpracy; zwraca się do
Trybunału, aby przekazał odpowiednie informacje Komisji Kontroli
Budżetowej Parlamentu Europejskiego; z zadowoleniem przyjmuje
fakt, że Trybunał przyczynił się do utworzenia służby audytu
wewnętrznego Prokuratury Europejskiej;

Umowa administracyjna z EPPO
Trybunał i EPPO uzgodniły i przyjęły porozumienie robocze, które
zostało podpisane we wrześniu 2021 r. W porozumieniu
podkreślono, że oba podmioty wspólnie dążą do maksymalnego
zwiększenia efektywności, jeśli chodzi o zwalczanie nadużyć
finansowych, korupcji i wszelkich innych przestępstw naruszających
interesy finansowe UE, a także unikanie powielania wysiłków.
Uzgodnienia dotyczą w szczególności następujących kwestii
i warunków: terminowa współpraca w zakresie przekazywania
i wymiany informacji i danych oraz zapewnienia dostępu do nich;
środki ostrożnościowe zastosowane przez Trybunał; dostęp EPPO do
siedziby Trybunału w celu prowadzenia dochodzeń; udostępnienie
Trybunałowi informacji przez EPPO na potrzeby kontroli. Obie strony
zamierzają również współpracować w zakresie szkoleń w obszarach
będących przedmiotem wspólnego zainteresowania i mogą
organizować wymiany pracowników. Zaplanowano również
regularne spotkania przedstawicieli EPPO i Trybunału.

38. wyraża zadowolenie w związku z podpisaniem w październiku
2019 r. protokołu ustaleń z Europejskim Bankiem Centralnym (EBC),
w którym zawarto praktyczne ustalenia dotyczące wymiany informacji
w zakresie działalności nadzorczej EBC;

Nie dotyczy
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39. docenia współpracę Trybunału z najwyższymi organami kontroli
państw członkowskich, umożliwiającą mu wspieranie prac w zakresie
niezależnej kontroli zewnętrznej w Unii i jej państwach członkowskich;
zauważa zaangażowanie Trybunału w prace Międzynarodowej
Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (INTOSAI), Europejskiej
Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (EUROSAI) oraz
Nie dotyczy
Europejskiej Grupy Regionalnej INTOSAI, w szczególności w jej
grupach roboczych ds. audytu środowiskowego, technologii
informacyjnych oraz audytu funduszy przeznaczonych na katastrofy
i klęski żywiołowe, a także w ramach jej grupy zadaniowej ds. audytu
i etyki;
40. zauważa, że Europejska Rzecznik Praw Obywatelskich zwróciła się
do Trybunału (w kontekście konsultacji podjętych ze wszystkimi
instytucjami Unii) o przedstawienie uwag do projektu praktycznych
zaleceń dla unijnych organów administracji w sprawie użycia języków
urzędowych UE w komunikacji ze społeczeństwem (sprawa
SI/98/2018/DDJ), do którego Trybunał odniósł się, wykazując, że jego
obecna polityka spełnia już obowiązujące wymogi; domaga się, aby
w procesie tym uwzględniono krajowe języki migowe;

Odpowiedź Trybunału

Użycie krajowych języków migowych
Trybunał przeprowadzi analizę wykonalności dotyczącą
ewentualnego uwzględnienia krajowych języków migowych.
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41. podkreśla starania Trybunału zmierzające do dalszej poprawy
sposobu komunikowania się z zainteresowanymi stronami, mediami
i ogółem społeczeństwa; zdaje sobie sprawę, że po wyborach do
Parlamentu Europejskiego w 2019 r. Trybunał uruchomił portal
publikacji zapewniający wszystkim posłom do Parlamentu
Europejskiego dostęp do istotnych faktów i danych liczbowych;
wyraża zadowolenie, że portal ten jest obecnie również publicznie
dostępny na stronie internetowej Trybunału i umożliwia szybkie
i łatwe wyszukiwanie sprawozdań i publikacji; z zadowoleniem
przyjmuje obecną reorganizację strony internetowej Trybunału, której
celem jest zapewnienie większej dostępności i łatwiejszego śledzenia
prac i wyników;

Odpowiedź Trybunału

Nie dotyczy

42. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Trybunał dostrzega duży wzrost
zainteresowania mediów, szczególnie w odniesieniu do jego
Nie dotyczy
sprawozdań specjalnych;
Zarządzanie wewnętrzne, kontrola wewnętrzna, wyniki
43. uznaje, że Trybunał stosuje zestaw kluczowych wskaźników
wykonania w celu monitorowania osiągniętych postępów; zauważa
z uznaniem, że analiza Trybunału wykazała, iż 96 % zaleceń zawartych
w sprawozdaniu rocznym za rok 2015 oraz 94 % zaleceń zawartych
w sprawozdaniach specjalnych za rok 2015 zostało wdrożonych
w całości, w przeważającej mierze lub w niektórych aspektach;
odnotowuje, że Trybunał wydał 6 sprawozdań rocznych, 36
sprawozdań specjalnych, 3 opinie, 18 wstępnych przeglądów kontroli
i 4 inne publikacje, stanowiące część łącznie 67 publikacji wydanych
w 2019 r.; zauważa, że w 2019 r. około 52 % zasobów kontrolnych

Pomiar wartości dodanej prac Trybunału
Trybunał ocenia, w jaki sposób jego prace są postrzegane – pod
kątem możliwego oddziaływania i użyteczności – przez czytelników
jego sprawozdań w Parlamencie Europejskim, Radzie i Komisji,
agencjach UE, stałych przedstawicielstwach państw członkowskich,
agencjach i NOK państw członkowskich, organizacjach
pozarządowych, środowiskach akademickich, mediach i innych
zainteresowanych podmiotach. Od 2018 r. Trybunał przeprowadza
anonimowe ankiety elektroniczne, aby dać odbiorcom możliwość
podzielenia się opinią na temat wybranych sprawozdań. W ankietach
mogą oni wyrazić swoje zdanie na temat jakości sprawozdań, a także
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Trybunału zostało wykorzystanych na prace związane
z poświadczeniem wiarygodności oraz na kontrole finansowe agencji
i innych organów Unii; zwraca się do Trybunału o przedstawienie
sprawozdania na temat wpływu i zadowolenia z jego sprawozdań
specjalnych i innych produktów, a także na temat wybranych
tematów kontroli;

Odpowiedź Trybunału
przekazać ogólne sugestie dotyczące prac Trybunału. Trybunał
publikuje wyniki ankiet w odrębnej sekcji rocznych sprawozdań
z działalności. W 2020 r. 84% respondentów stwierdziło, że
publikacje Trybunału są przydatne (88% w 2019 r.), a 75% – że
sprawozdania Trybunału prawdopodobnie wywrą zamierzony wpływ
(81% w 2019 r.). Po przyjęciu strategii na lata 2021–2025 Trybunał
dokona również przeglądu – i w razie potrzeby aktualizacji – działań
z zakresu oceny wyników.
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44. wzywa Trybunał do zbadania sposobów dostarczenia większej
ilości informacji na temat wydatków administracyjnych pozostałych
instytucji Unii w kontekście absolutorium; ponownie stwierdza, że
ogólne podejście kontrolne Trybunału wymaga dalszych prac
kontrolnych i lepiej ukierunkowanej oceny; ponawia apel o bardziej
szczegółowy przegląd wydatków administracyjnych i działań
wspierających innych instytucji Unii, zwłaszcza w odniesieniu do
tematów, które stają się coraz ważniejsze, a nawet krytyczne;

Odpowiedź Trybunału
Kontrolę działu 5 WRF – Administracja przeprowadza się zgodnie
z metodyką kontroli Trybunału mającą zastosowanie do
poświadczenia wiarygodności. Pozwala ona Trybunałowi na wydanie
oceny szczegółowej w odniesieniu do tego obszaru. Przez wiele lat
Trybunał systematycznie informował, że obszar ten jest obarczony
niewielkim ryzykiem, a odnotowywane poziomy błędu nie
przekraczają progu istotności. Prace kontrolne Trybunału w 2019 r.
obejmowały analizę systemów nadzoru i kontroli w wybranych
organach UE oraz kwestię zwiększającej się liczby pracowników
kontraktowych.
Zgodnie ze strategią Trybunału na lata 2021–2025 informacje
ilościowe podawane w sprawozdaniu rocznym zostaną w miarę
możliwości uzupełnione o elementy jakościowe opierające się na
wynikach szczegółowych prac Trybunału w zakresie rozwiązań
systemowych i zgodności. Podejście Trybunału do programowania
przewiduje staranny dobór zadań kontrolnych, uwzględniający cele
strategiczne instytucji, rozpoznane ryzyka oraz stanowiska
zainteresowanych stron (w tym stanowiska Konferencji
Przewodniczących Komisji PE). Trybunał dokłada wszelkich starań, by
wybierać odpowiednie tematy kontroli, biorąc jednocześnie pod
uwagę posiadane zasoby.
Obecnie prowadzi prace koncepcyjne dotyczące podejścia do
kontroli do celów poświadczenia wiarygodności, odnotowuje jednak,
że podanie poziomów błędu dla dodatkowych obszarów wydatków
wymagałoby istotnego zwiększenia zasobów.
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45. z zadowoleniem przyjmuje wysiłki Trybunału, zgodnie
z rozporządzeniem finansowym, na rzecz sporządzania sprawozdań
specjalnych generalnie w ciągu 13 miesięcy, a także zauważa, że
średni czas potrzebny na sporządzenie sprawozdań specjalnych
w dalszym ciągu przekracza ten termin;

Efektywność prac Trybunału
Trybunał nieustannie dąży do zwiększenia efektywności
prowadzonych przez siebie prac, zarówno jeśli chodzi o prace
prowadzone na potrzeby poświadczenia wiarygodności, jak
i w ramach kontroli wykonania zadań. Zgodnie z założeniami strategii
na lata 2021–2025 Trybunał dokona przeglądu swoich metod
i praktyk, tak by prawidłowo przeprowadzać i odpowiednio
dostosować swoje prace kontrolne prowadzące do wydania
poświadczenia wiarygodności. Wiąże się z tym korzystanie na
większą skalę z danych oraz narzędzi i technologii informatycznych,
przy czym w krótkim terminie potencjał w tym zakresie wykazują
finansowe kontrole wiarygodności rozliczeń oraz kontrole
prawidłowości dochodów i wydatków administracyjnych.
Trybunał korzysta z każdej możliwości usprawnienia procedur,
zwiększenia efektywności i przeznaczenia możliwie jak największej
części zasobów na działalność podstawową. Ostatnim przykładem
takich starań jest zamiar Trybunału, by w przypadku Dyrekcji ds.
Obsługi Językowej i Redakcyjnej ograniczyć prace polegające
wyłącznie na tłumaczeniu pisemnym i weryfikowaniu dokumentów –
dzięki zmniejszeniu zakresu weryfikacji i korzystaniu w większym
stopniu z wykonawców zewnętrznych – tak aby tłumacze mogli
bardziej bezpośrednio wspierać kontrolerów w prowadzonych
pracach, np. pomagając redagować sprawozdania z kontroli
i zapewniając tłumaczenie ustne podczas spotkań z jednostkami
kontrolowanymi.
Średni czas opracowywania sprawozdań specjalnych wyniósł 15,1
miesiąca w okresie objętym strategią na lata 2018–2020. Dla

64
Poszczególne ustępy decyzji PE w sprawie udzielenia absolutorium
za 2019 r.

46. wyraża zadowolenie z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej
w zakresie kosztów podróży służbowych członków i urzędników
wysokiego szczebla, kosztów reprezentacyjnych członków oraz
wykorzystania floty samochodowej Trybunału, której celem było
sprawdzenie wiarygodności systemów zarządzania i kontroli
Trybunału mających zastosowanie do członków i urzędników
wysokiego szczebla; zauważa, że zdecydowana większość losowo
wybranych operacji poddanych badaniu przez Służbę Audytu
Wewnętrznego (IAS) była zgodna z zasadami i procedurami
obowiązującymi w Trybunale;

Odpowiedź Trybunału
porównania w latach 2013–2017 liczba ta wynosiła 16,9. Trybunał
będzie nadal starał się skrócić średni czas opracowywania
sprawozdań specjalnych, nie obniżając jednocześnie ich jakości.

Nie dotyczy
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47. zauważa, że w swojej opinii z 17 grudnia 2020 r. Trybunał
Sprawiedliwości stwierdził, że rzecznik generalny Trybunału
Sprawiedliwości wskazał, że jeden z członków naruszył kodeks
postępowania członków Trybunału, nadużywając praw i przywilejów
związanych ze stanowiskiem w ramach czynności niezwiązanych z jego
obowiązkami, dopuszczając się nieusprawiedliwionych nieobecności
Nie dotyczy
i nie zgłaszając działalności zewnętrznej, przekazując poufne
informacje w sposób nieuprawniony, a także pozostając w konflikcie
interesów; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Trybunał zwrócił się do
OLAF-u o przeprowadzenie dochodzenia, wniósł sprawę do Trybunału
Sprawiedliwości i zobowiązał się zastosować zalecane sankcje w celu
odzyskania wszystkich strat dla budżetu Unii;
48. stwierdza ponadto, że z kontroli wynika, że sprawa tego
konkretnego członka objętego dochodzeniem przez OLAF była
odosobnionym przypadkiem; odnotowuje, że w sprawozdaniu
stwierdzono, że w systemach zarządzania i kontroli Trybunału
wykazano pewne uchybienia, które jednak od tego czasu zostały
skutecznie usunięte, a – ogólnie rzecz biorąc – obowiązujące obecnie
Nie dotyczy
procedury zarządzania i kontroli są zasadniczo wiarygodne; bierze pod
uwagę fakt, że Służba Audytu Wewnętrznego wydała zalecenia mające
na celu dalsze usprawnienie systemu zarządzania i kontroli,
a sprawozdanie z kontroli było ściśle poufne i otrzymali je wszyscy
członkowie oraz sekretarz generalny Trybunału;

Odpowiedź Trybunału
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49. odnotowuje opinię rzecznika generalnego z 17 grudnia 2020 r.,
w której wyraźnie stwierdza on, że doszło do naruszenia obowiązków
wynikających z pełnienia funkcji członka Trybunału, i zaleca
zastosowanie sankcji odpowiadającej pozbawieniu tego konkretnego
członka dwóch trzecich uprawnień emerytalnych i związanych z nimi
świadczeń od dnia wydania wyroku w niniejszej sprawie;

Odpowiedź Trybunału

Nie dotyczy

50. zauważa, że wszystkie zadania kontrolne z rocznego programu
prac Służby Audytu Wewnętrznego na rok 2019 zostały zamknięte,
z wyjątkiem trzech, które będą kontynuowane w 2020 r.: „Umowa
o świadczenie usług PMO”, „Audyt modelu zarządzania umowami
dotyczącymi budynków / obiektów użytkowych” oraz „Szkolenia inne
niż językowe”; zauważa, że w 2019 r. Służba Audytu Wewnętrznego
zakończyła realizację dwóch pozostałych wybranych zadań z rocznego
Nie dotyczy
programu prac na rok 2018; odnotowuje, że Służba Audytu
Wewnętrznego potwierdziła strategiczne znaczenie komitetu
horyzontalnego odpowiedzialnego za przeprowadzanie przez Trybunał
kontroli zapewnienia jakości związanych z zasadami, standardami
i metodyką audytu; z zadowoleniem przyjmuje wdrażanie zalecenia
Służby Audytu Wewnętrznego dotyczącego opracowania rozwiązań
w zakresie kontroli jakości;
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51. przyjmuje do wiadomości, że Służba Audytu Wewnętrznego
dokonała przeglądu projektu decyzji w sprawie ram kontroli
wewnętrznej Trybunału w 2019 r.; zauważa, że Służba Audytu
Wewnętrznego zaproponowała uwzględnienie w projekcie decyzji
dodatkowego zapisu nakazującego wyraźne poinstruowanie
delegowanych urzędników zatwierdzających o konieczności wdrożenia
zasad i aspektów kontroli wewnętrznej w 2019 r. oraz
o przeprowadzeniu co najmniej raz w roku ogólnej oceny wdrożenia
i funkcjonowania całości ram kontroli wewnętrznej, a także
o konieczności przeprowadzenia takiej oceny po raz pierwszy
najpóźniej w kontekście rocznego sprawozdania z działalności za rok
2020;
52. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Służba Audytu Wewnętrznego
uznała ogólnie za rzetelne kontrole ex post przeprowadzone
w większości obszarów wysokiego ryzyka związanych z pracą dyrekcji
sekretariatu generalnego, w oparciu o rejestr ryzyka i cele operacyjne;
wyraża wdzięczność w związku z otrzymywaniem informacji
(w szczególności w kontekście problemów stwierdzonych
w przeszłości w wyniku dochodzenia OLAF-u w sprawie jednego
z członków Trybunału), z których wynika, że Służba Audytu
Wewnętrznego nie stwierdziła żadnych uchybień o takim znaczeniu,
które mogłyby poważnie podważyć ogólną wiarygodność systemów
kontroli wewnętrznej wprowadzonych przez delegowanego urzędnika
zatwierdzającego w odniesieniu do legalności i prawidłowości operacji
finansowych w 2019 r.; byłby wdzięczny za takie informowanie na
bieżąco również w przyszłości;

Odpowiedź Trybunału

Nie dotyczy

Służba Audytu Wewnętrznego będzie nadal przekazywała stosowne
informacje władzy budżetowej w rytmie rocznym w ramach
sprawozdania rocznego Trybunału dla organu udzielającego
absolutorium na temat funkcji audytu wewnętrznego.
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53. zgadza się z obecną strategią Trybunału zmierzającą do
zwiększenia wartości dodanej poświadczenia wiarygodności,
położenia większego nacisku na aspekty związane z efektywnością
działań Unii oraz zagwarantowania jasnego przekazu informacji
odbiorcom; zauważa, że w 2019 r. grupa czterech najwyższych
organów kontroli (najwyższe organy kontroli w Estonii, Niderlandach,
Danii i Stanach Zjednoczonych Ameryki) przeprowadziła przegląd
partnerski strategii Trybunału; odnotowuje, że sprawozdanie to
zostało opublikowane w marcu 2020 r. i stanowi cenny wkład
w opracowanie kolejnej strategii;

Odpowiedź Trybunału

Nie dotyczy

Przejrzystość
54. zauważa, że członkowie są upoważnieni do korzystania z pojazdów
służbowych w ramach wykonywania obowiązków służbowych;
stwierdza, że korzystanie z samochodów służbowych do innych celów
niż podróże służbowe nie jest ujęte w wykonywaniu takich
obowiązków oraz że od dnia 1 stycznia 2017 r. koszty i przebieg
kilometrów związane z korzystaniem z samochodów służbowych
znacznie się zmniejszyły; kładzie nacisk na nowe przepisy dotyczące
Nie dotyczy
korzystania z samochodów służbowych i kierowców, aby
zagwarantować, że podróże posłów są związane tylko
z wykonywaniem ich obowiązków; ponownie wyraża opinię, że
wykorzystywanie pojazdów służbowych do celów prywatnych nie
powinno mieć miejsca w żadnych okolicznościach, zważywszy, że takie
praktyki mogą zaszkodzić reputacji Trybunału i, ogólnie rzecz biorąc,
instytucji Unii; zwraca uwagę, że w dniu 1 stycznia 2020 r. weszły
w życie nowe przepisy, w których wprowadzono miesięczną składkę
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w wysokości 100 EUR na nieoficjalne użytkowanie pojazdów, a także
odpowiedzialność członków i sekretarza generalnego za niektóre
koszty i opłaty;

Odpowiedź Trybunału
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55. ubolewa, że Trybunał podjął jedynie bardzo ograniczone działania
następcze w odniesieniu do ust. 18 rezolucji o udzieleniu
absolutorium za 2018 r. w zakresie potrzeby prowadzenia rejestru
urlopów członków Trybunału; zauważa, że Trybunał rozważy
przeprowadzenie analizy porównawczej przepisów i najlepszych
praktyk istniejących w innych instytucjach Unii w odniesieniu do
obecności i nieobecności unijnych osób pełniących wysokie
stanowiska publiczne, jak określono w rozporządzeniu (UE) 2016/300;
przypomina, że Parlament zdecydowanie wezwał Trybunał, aby
ustanowił procedury prowadzenia rejestru urlopów wypoczynkowych,
zwolnień chorobowych i nieobecności w pracy członków, tak aby
zagwarantować faktyczne odnotowywanie wszystkich urlopów
branych przez członków; podkreśla, że obecna praktyka może
podważać zaufanie obywateli i instytucji Unii do Trybunału;

Rejestr urlopów
Członkom Trybunału, podobnie jak innym osobom piastującym
równie wysokie stanowiska w pozostałych instytucjach UE, nie
przysługuje coroczny urlop wypoczynkowy. Nie są oni zatrudnieni
przez instytucję na podstawie umowy o pracę, nie są też urzędnikami
w rozumieniu regulaminu pracowniczego. Przeprowadzona w 2021 r.
analiza porównawcza praktyk stosowanych w tym obszarze przez
inne instytucje, w szczególności instytucje, których członkowie są
objęci przepisami rozporządzenia (UE) 2016/300, potwierdziła taki
stan rzeczy.
Członkowie Trybunału są jednocześnie zobowiązani do pełnienia
powierzonych im funkcji z należytym poświęceniem i w służbie Unii
zgodnie z postanowieniami Traktatów (art. 10 dotyczący
zaangażowania i lojalności w kodeksie postępowania członków
i byłych członków Europejskiego Trybunału Obrachunkowego,
Dz.U. L 30/10 z 28.1.2021). Ten obowiązek należytego
zaangażowania obejmuje również obowiązek uczestniczenia
w pewnych spotkaniach. W ramach przepisów wewnętrznych
Trybunał ustanowił procedurę, zgodnie z którą członek Trybunału
przewodniczący posiedzeniu Trybunału, izby lub komitetu jest
zobowiązany do rejestrowania obecności i nieobecności członków na
posiedzeniu. Nieobecność może zostać usprawiedliwiona na
podstawie należycie uzasadnionego pisemnego wniosku ze
wskazaniem konkretnej przyczyny (choroba, ważne okoliczności
rodzinne, siła wyższa lub podróż służbowa). Sekretariat Trybunału
prowadzi odnośny rejestr zawierający te informacje oraz wszelkie
dokumenty poświadczające.
Obecność członków na posiedzeniach Trybunału, Komitetu
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56. zwraca uwagę, że w świetle obowiązku uczestniczenia przez
członków we wszystkich posiedzeniach Trybunału, izb i komitetu
administracyjnego, do którego należą, sekretariat Trybunału prowadzi
listę obecności; stwierdza, że przedstawia ona obecności
i nieobecności członków i wskazuje również, które nieobecności są
uważane przez prezesa Trybunału za usprawiedliwione; zauważa, że
lista obecności jest częścią przepisów Trybunału dotyczących
stosowania jego regulaminu wewnętrznego;

Odpowiedź Trybunału
Administracyjnego i izb kontroli jest regularnie ewidencjonowana.
Informacje na ten temat po raz pierwszy zamieszczono w rocznym
sprawozdaniu z działalności za 2020 r. (s. 49). W nadchodzących
latach Trybunał będzie w dalszym ciągu podawał informacje na
temat obecności członków. Podane dane liczbowe wskazują, że ze
względu na wysoką frekwencję nie wystąpiły żadne problemy
z osiągnięciem kworum.

Nie dotyczy
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Konflikt interesów, molestowanie, sygnalizowanie nieprawidłowości
57. zwraca się do Trybunału o przedstawienie informacji na temat
ustaleń dotyczących trzech skarg w sprawie molestowania,
zgłoszonych i zbadanych w 2019 r.; stwierdza, że zostały one
rozpatrzone zgodnie z procedurami określonymi w ramach polityki na
rzecz utrzymania zadowalającego środowiska pracy i zwalczania
mobbingu i molestowania seksualnego; przyjmuje w odniesieniu do
wydatków, że dochodzenia w każdej ze spraw były prowadzone
wewnętrznie i w związku z tym nie pociągały za sobą żadnych
dodatkowych kosztów; przyjmuje z zadowoleniem zamiar
przeprowadzania co trzy lata oceny polityki Trybunału w zakresie
ochrony pracowników przed molestowaniem i że taka ocena miała
być przeprowadzona w 2020 r.;

Odpowiedź Trybunału
Sprawy dotyczące molestowania
W 2019 r. do służby prawnej wpłynęły trzy skargi dotyczące
rzekomych przypadków molestowania. W dwóch sprawach organ
powołujący zdecydował się wszcząć dochodzenie administracyjne.
W obu tych przypadkach dochodzenie przeprowadzono zgodnie
z decyzją Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 99-2007
ustanawiającą ogólne przepisy wykonawcze dotyczące prowadzenia
dochodzeń administracyjnych. Jedną sprawę zamknięto, nie
nakładając środków dyscyplinarnych, ponieważ brak było
wystarczających dowodów potwierdzających, że doszło do
zarzucanego nękania. W drugim przypadku organ powołujący
stwierdził, że nieodpowiednie zachowanie miało miejsce, i osobę,
która się go dopuściła, przeniesiono na niższy stopień. W trzecim
przypadku Komitet ds. Etyki wydał opinię, na podstawie której
sprawę zamknięto bez podejmowania dalszych działań. Obecnie
prowadzony jest przegląd obowiązujących w Trybunale ram
prawnych dotyczących przypadków molestowania.
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58. podkreśla fakt, że najwyższe organy kontroli w Polsce i Chorwacji
przeprowadziły wnikliwy przegląd partnerski ram etycznych
Trybunału; zauważa, że w opiniach partnerów system kontroli
etycznej Trybunału powinien zostać poddany dalszym usprawnieniom
poprzez wprowadzenie bardziej kompleksowej oceny ryzyka
w zakresie etyki, większą spójność i jasność zasad etycznych oraz
poprawę działań informacyjnych i komunikacyjnych;

Odpowiedź Trybunału
Ramy etyczne
Trybunał uwzględnił już dużą część zaleceń sformułowanych przez
instytucje partnerskie przy okazji aktualizacji kodeksu postępowania
i ram etycznych obowiązujących członków oraz w toku odnowienia
mandatów i składu grupy doradców ds. etyki. Obecnie pracuje nad
aktualizacją ram etycznych dotyczących wszystkich pracowników,
która obejmie kompleksową ocenę ryzyka w tym obszarze.
Ponadto ramy etyczne obowiązujące w Trybunale są jednym
z priorytetowych zagadnień, które powinny zostać objęte kontrolą
w 2023 r. Opracowaniu nowych ram etycznych przyznano wysoki
priorytet, ale aktualizacja ram została przesunięta na 2022 r., a więc
odnośną kontrolę będzie można przeprowadzić w 2023 r.
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59. popiera wnioski wyciągnięte z przeglądu partnerskiego
w odniesieniu do potrzeby wprowadzenia systematycznego
uaktualniania oświadczeń o braku konfliktu interesów, co
zwiększyłoby ich wiarygodność; ponownie wyraża zaniepokojenie
faktem, że deklaracje interesów mają charakter oświadczenia
własnego, a biorąc pod uwagę obecne ramy prawne, ani Trybunał ani
jego Komitet ds. Etyki nie posiadają uprawnień do prowadzenia
dochodzeń w celu kontrolowania prawdziwości i kompletności
zadeklarowanych danych; wzywa Trybunał do dopilnowania, aby
członkowie składali deklaracje interesów, a nie deklaracje o braku
konfliktu interesów; podkreśla, że należy wzmocnić obowiązujące
procedury, w tym uprawnienia Komitetu ds. Etyki, aby zagwarantować
brak konfliktu interesów; podziela stanowisko, że komisja etyki
odgrywa kluczową rolę w zakresie, w jakim przewodniczący
i członkowie Trybunału mogą zwracać się do niej o poradę we
wszelkich kwestiach związanych z etyką i interpretacją kodeksu
postępowania; zauważa ponadto, że komisji powierza się
zatwierdzanie wszelkich działań zewnętrznych podejmowanych przez
jej członków, w tym byłych członków, którzy zamierzają prowadzić
działalność w ciągu dwóch lat następujących po ich odejściu
z Trybunału, jednak nie można tego uznać za skuteczny instrument
zabezpieczający przed konfliktem interesów, co podkreślono już
w ubiegłorocznej rezolucji w sprawie udzielenia absolutorium.;
z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie zmienionego kodeksu
postępowania członków i byłych członków Trybunału
Obrachunkowego, a w szczególności szersze informacje wymagane

Odpowiedź Trybunału

Deklaracje
Zgodnie z niedawno zaktualizowanym (styczeń 2021 r.) kodeksem
postępowania członków i byłych członków Trybunału członkowie są
zobowiązani do składania deklaracji o braku konfliktu interesów.
Deklaracje składane są co roku lub częściej w pewnych określonych
przypadkach, np. w przypadku zaistnienia istotnych zmian w zakresie
deklarowanych informacji. Członkowie są odpowiedzialni za
sporządzanie własnych deklaracji, które są następnie publikowane
na stronie Trybunału.
Zgodnie z art. 19 ust. 7 nowego kodeksu postępowania Trybunał
przyjmuje corocznie sprawozdanie dotyczące stosowania kodeksu
postępowania, w tym prac Komitetu ds. Etyki. Jest ono następnie
publikowane na stronie internetowej Trybunału.
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w deklaracjach o braku konfliktu interesów oraz zwiększoną rolę
Komitetu ds. Etyki; zauważa, że Trybunał będzie publikować roczne
sprawozdanie ze stosowania kodeksu postępowania; zauważa
ponadto, że Trybunał dokonuje obecnie przeglądu ram etycznych
dotyczących jego personelu;

Odpowiedź Trybunału
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Oświadczenie delegowanego urzędnika
zatwierdzającego
87 Ja, niżej podpisany, Sekretarz Generalny Europejskiego Trybunału

Obrachunkowego, działając jako delegowany urzędnik zatwierdzający, niniejszym:
o

oświadczam, że informacje zawarte w tym sprawozdaniu są prawdziwe
i poprawne;

o

stwierdzam, że mam wystarczającą pewność, że:
— zasoby przeznaczone na działania opisane w niniejszym sprawozdaniu
zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz zgodnie z zasadami
należytego zarządzania finansami;
— ustanowione procedury kontroli dają niezbędne gwarancje odnośnie do
legalności i prawidłowości transakcji leżących u podstaw rozliczeń
i zapewniają właściwe postępowanie w przypadku pojawienia się zarzutów
nadużyć finansowych lub podejrzenia nadużycia;
— koszty kontroli i płynące z nich korzyści są proporcjonalne.

88 Moja wystarczająca pewność opiera się na osądzie własnym i informacjach,

którymi dysponuję, takich jak sprawozdania i oświadczenia subdelegowanych
urzędników zatwierdzających, sprawozdania audytora wewnętrznego i sprawozdania
niezależnego biegłego rewidenta za poprzednie lata budżetowe.

89 Potwierdzam, że nie jestem świadomy istnienia faktów, które nie zostały

zgłoszone w niniejszym sprawozdaniu, a które mogłyby negatywnie wpłynąć na
interesy Trybunału.
Luksemburg, 24 marca 2022 r.

Zacharias Kolias
Sekretarz Generalny
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Załącznik I – Sprawozdanie Trybunału z zarządzania budżetem
i finansami za 2021 r.
Aby otworzyć dokument, proszę kliknąć tutaj.
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