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Komunikat prasowy 
Luksemburg, 7 maja 2020 r. 

Rok 2019 w liczbach i ustaleniach, czyli działalność unijnych 
kontrolerów w skrócie – w jaki sposób unijna polityka 
i wydatki tworzą wartość dodaną w terenie 
Jak wynika z nowo opublikowanego sprawozdania z działalności, Europejski Trybunał 
Obrachunkowy w coraz większym stopniu koncentruje się na ocenianiu wyników i wartości 
dodanej osiągniętych dzięki unijnym wydatkom i działaniom regulacyjnym. W 2019 r. Trybunał, 
pełniący funkcję zewnętrznego kontrolera UE, opublikował 67 sprawozdań, przeglądów i opinii 
dotyczących wielu problemów, którym stawia obecnie czoło Unia, związanych między innymi 
z transgraniczną opieką zdrowotną, energią ze źródeł odnawialnych, cyberbezpieczeństwem, 
migracjami i zarządzaniem budżetowym. W obecnej sytuacji, gdy przed państwami 
członkowskimi stoją bezprecedensowe wyzwania w zakresie zdrowia publicznego i gospodarki 
wywołane pandemią COVID-19, wszystkie instytucje unijne muszą wykorzystać swoje 
dotychczasowe doświadczenia do wprowadzenia dalszych usprawnień w zarządzaniu finansami 
unijnymi i doprowadzić do osiągnięcia założonych przez UE celów – stwierdził Klaus-Heiner Lehne, 
prezes Trybunału. 

Sprawozdanie z działalności zawiera pełne omówienie kontroli i publikacji Trybunału w 2019 r., jego 
działalności kontrolnej w państwach członkowskich UE i państwach trzecich, a także współpracy 
Trybunału z głównymi partnerami. Przedstawiono w nim ponadto kluczowe informacje na temat 
pracowników Trybunału, zarządzania i finansów. Kontrolerzy zastosowali przy tym do własnej 
instytucji te same standardy przejrzystości i rozliczalności, które stosują wobec kontrolowanych 
przez siebie podmiotów. 

– Ze względu na pandemię COVID-19 Unia Europejska i państwa członkowskie stoją w obliczu 
bezprecedensowych wyzwań. Jesteśmy na ostatniej prostej negocjacji w sprawie kolejnego budżetu 
długoterminowego, których wynik określi moc finansowania unijnego na najbliższych siedem lat – 
oświadczył prezes Klaus-Heiner Lehne. – Obecnie ważniejsze niż kiedykolwiek jest, aby Unia 
osiągała założone cele, a pomagając obywatelom UE w przezwyciężaniu tego kryzysu, ukazywała 
wartość dodaną, jaką niosą za sobą współpraca i solidarność na szczeblu unijnym. 

W 2019 r. Trybunał opublikował 36 sprawozdań tematycznych z kontroli wykonania zadań 
i przeglądów działań unijnych, rocznych sprawozdań z kontroli zgodności dotyczących budżetu UE 
i agencji, opinii w sprawie zmienionych przepisów finansowych oraz uwag na temat następnych 
długoterminowych ram budżetowych UE (WRF na lata 2021–2027). Poza przedstawieniem 
poświadczenia wiarygodności dotyczącego sprawozdania finansowego UE i prawidłowości 
wydatków kontrolerzy wnieśli wkład w opracowanie lepszych przepisów i przyczynili się do tego, by 
polityka i programy unijne prowadziły do uzyskania wartości dodanej przez osiągnięcie lepszych 
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wyników niż te, które można byłoby osiągnąć, ograniczając się do działań na poziomie krajowym. 
W swoich zaleceniach wskazali sposoby na oszczędne wydatkowanie środków i unikanie 
marnotrawstwa, usprawnienie działań lub skuteczniejsze osiąganie wyznaczonych celów 
politycznych. Niektóre zalecenia mogą przynieść efekty szybciej niż inne, jednak – jak wynika ze 
sprawozdania z działalności – stopień realizacji zaleceń jest wysoki, z czego wynikają 
długoterminowe korzyści dla obywateli UE: około 95% zaleceń sformułowanych w sprawozdaniach 
z 2015 r. zostało zrealizowanych do 2019 r. 

Oddziaływanie Trybunału zależy także w dużym stopniu od tego, w jaki sposób decydenci polityczni 
korzystają z wyników jego pracy. Sprawozdania, przeglądy i opinie kontrolerów stanowią zasadniczy 
element łańcucha rozliczalności UE, ponieważ pomagają Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
w monitorowaniu realizacji celów UE i w rozliczaniu Komisji i innych organów odpowiedzialnych za 
zarządzanie budżetem UE wynoszącym około 160 mld euro rocznie. W 2019 r. kontrolerzy po raz 
kolejny przedstawili dużą liczbę sprawozdań Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Ponadto 
omówili zawarte w nich główne wnioski z przedstawicielami parlamentów rekordowej liczby 21 
państw członkowskich. Prawie 90% odbiorców, którzy otrzymali sprawozdania, uznało je za 
przydatne, a ponad 80% stwierdziło, że sprawozdania te mają istotne oddziaływanie. 

W ciągu roku kontrolerzy spędzili 3 605 osobodni na wizytach kontrolnych na terenie UE i poza jej 
granicami. Celem tych wizyt było zebranie dowodów kontroli. Najwięcej kontroli na miejscu 
przeprowadzono w większych państwach członkowskich, takich jak Włochy (430 dni), Polska (345) 
i Niemcy (316), a najmniej – na Malcie (5), Cyprze (7) i w Luksemburgu (8). Mimo że kontrole 
Trybunału nie mają konkretnie na celu wykrywania nadużyć finansowych, kontrolerzy zgłosili jednak 
10 przypadków podejrzenia takiego nadużycia (w 2018 r. – 9) do Europejskiego Urzędu ds. 
Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF). W latach 2010–2018 OLAF zalecił odzyskanie łącznie 
313 mln euro na podstawie kontroli przeprowadzonych przez Trybunał.  

Europejski Trybunał Obrachunkowy jest niezależną instytucją kontroli UE z siedzibą w Luksemburgu, 
funkcjonującą od 1977 r. Zatrudnia około 900 pracowników, w tym po jednym członku z każdego 
państwa członkowskiego oraz ekspertów krajowych. Dwie trzecie jego personelu to kontrolerzy, 
którzy pochodzą ze wszystkich krajów UE. Około połowę pracowników stanowią kobiety. Budżet 
Trybunału na 2019 r. wynosił niespełna 147 mln euro, czyli niecałe 0,1% wydatków UE ogółem oraz 
około 1,5% łącznych unijnych wydatków administracyjnych. Sprawozdania Trybunału zostały 
zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz władze budżetowe UE.  

Sprawozdanie z działalności Trybunału za 2019 r. jest dostępne w 23 językach UE pod adresem 
eca.europa.eu. 

 
Kontakt dla dziennikarzy zainteresowanych tym sprawozdaniem:  
Damijan Fišer – e-mail: damijan.fiser@eca.europa.eu, tel.: (+352) 4398 45410 tel. kom.: (+352) 621 55 22 24 
 

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

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

  
 


