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Najwyższe organy kontroli w UE 
zareagowały szybko na pandemię 
COVID-19 
Pandemia COVID-19 stała się zarzewiem jednego z najbardziej destruktywnych jak dotąd 
kryzysów zdrowotnych na świecie, który miał olbrzymi wpływ tak na społeczeństwa, 
gospodarkę, jak i poszczególne osoby. Pandemia wpłynęła na wiele kwestii, w tym istotnie 
zaburzyła prace najwyższych organów kontroli w UE. Zareagowały one bardzo szybko na 
zaistniałą sytuację kryzysową, przeznaczając znaczną ilość zasobów na ocenę i kontrolowanie 
działań podjętych w reakcji na kryzys. Kompendium kontroli wydane przez Komitet 
Kontaktowy, który zrzesza najwyższe organy kontroli w UE, zawiera przegląd wyników prac 
kontrolnych przeprowadzonych w związku z pandemią COVID-19 i opublikowanych przez nie 
w 2020 r. 

Skutki pandemii dla UE i państw członkowskich były dramatyczne, destrukcyjne, ale i wysoce 
asymetryczne. Moment wybuchu pandemii, jej zasięg i charakter, jak również odpowiedź na nią 
różniły się istotnie w zależności od państwa członkowskiego i regionu. Różnice występowały 
niekiedy nawet na szczeblu lokalnym. Pandemia wpłynęła na zdrowie publiczne, działalność 
gospodarczą, rynek pracy, edukację i finanse publiczne.  

W przypadku większości dziedzin, w których dały się odczuć skutki pandemii, UE ma jedynie 
ograniczone uprawnienia do podejmowania działań. Taki stan rzeczy wynika po części z tego, że 
dziedzina zdrowia publicznego nie należy do wyłącznych kompetencji UE, a po części z tego, że 
wśród państw członkowskich brakowało gotowości, czy też wstępnej zgody, do podjęcia 
wspólnych działań. Ów brak skoordynowanego podejścia sprawił, że władze krajowe i regionalne 
działały niezależnie od siebie, gdy wdrażały środki zapobiegawcze i powstrzymujące 
rozprzestrzenianie się pandemii, zamawiały sprzęt lub ustanawiały plany odbudowy gospodarki 
i programy utrzymania miejsc pracy w celu złagodzenia skutków społeczno-gospodarczych 
pandemii. Tym niemniej wydaje się, że po trudnych początkach UE i państwa członkowskie 
usprawniły współpracę, by wspólnie dążyć do zniwelowania skutków sytuacji kryzysowej.  

– Pandemia COVID-19 wywołała wielowymiarowy kryzys, który odcisnął piętno na nieomal 
wszystkich obszarach życia publicznego i prywatnego – stwierdził prezes Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego, Klaus-Heiner Lehne. – Wywrze ona ogromny wpływ na sposób, w jaki 
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będziemy żyć i pracować w przyszłości. Wirusy nie zważają na granice państwowe, dlatego też 
Unia potrzebuje środków, które pozwolą jej wspierać państwa członkowskie. Na tym etapie 
trudno jeszcze ocenić, czy wyciągnęliśmy wnioski z niedawnych doświadczeń, na przykład co do 
konieczności ściślejszej współpracy.  

NOK państw członkowskich oraz Europejski Trybunał Obrachunkowy szybko rozpoczęły realizację 
wielu zadań kontrolnych i działań z zakresu monitorowania. Oprócz 48 kontroli zakończonych 
w 2020 r. wciąż trwa lub jest planowanych na najbliższe miesiące ponad 200 innych działań 
kontrolnych. 

W opublikowanym dzisiaj kompendium przedstawiono ogólne wprowadzenie do zagadnienia 
pandemii oraz podsumowano jej skutki dla UE i państw członkowskich, w tym wskazano, jakie 
działania podjęto w odpowiedzi na nią. Przedstawiono również wyniki kontroli przeprowadzonych 
przez Europejski Trybunał Obrachunkowy i najwyższe organy kontroli Belgii, Cypru, Niemiec, 
Łotwy, Litwy, Niderlandów, Portugalii, Rumunii, Słowacji i Szwecji. W publikacji zawarto 
streszczenia 17 sprawozdań (spośród 48) opublikowanych w 2020 r. i dotyczących pięciu obszarów 
priorytetowych, którymi są: zdrowie publiczne, cyfryzacja, działania o charakterze społeczno-
gospodarczym, finanse publiczne i ryzyko oraz ogólna odpowiedź na różnych szczeblach 
administracji publicznej. 

Informacje ogólne 

Kompendium kontroli jest efektem współpracy między europejskimi najwyższymi organami 
kontroli w ramach Komitetu Kontaktowego UE. Zostało one pomyślane jako źródło informacji dla 
osób zainteresowanych wpływem pandemii COVID-19 oraz pracami kontrolnymi NOK 
odnoszącymi się do tego zagadnienia. Obecnie publikacja dostępna jest w j. angielskim na stronie 
internetowej Komitetu Kontaktowego. Wkrótce dokument ukaże się także w innych językach 
urzędowych UE.  

Ukazująca się właśnie publikacja to czwarte kompendium kontroli przygotowane przez Komitet 
Kontaktowy. Pierwsze kompendium – na temat bezrobocia młodzieży i integracji ludzi młodych na 
rynku pracy – zostało opublikowane w czerwcu 2018 r. Drugie kompendium dotyczyło zdrowia 
publicznego w UE i ukazało się w grudniu 2019 r. Trzecie kompendium, opublikowane w grudniu 
2020 r., dotyczyło cyberbezpieczeństwa w UE i państwach członkowskich. 

Komitet Kontaktowy jest autonomicznym i niezależnym zgromadzeniem o charakterze 
niepolitycznym, które zrzesza prezesów NOK państw członkowskich UE i Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego. Stanowi forum, na którym omawiane i rozpatrywane są kwestie związane z UE, 
będące przedmiotem wspólnego zainteresowania. Poprzez wspieranie dialogu i zacieśnianie 
współpracy między swoimi członkami Komitet Kontaktowy wnosi istotny wkład w skuteczną 
i niezależną kontrolę zewnętrzną polityki i programów UE. 

Kontakt dla prasy 
Biuro prasowe Trybunału: press@eca.europa.eu 
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