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Audítori preskúmajú odolnosť
inštitúcií EÚ počas pandémie
Pandémia ochorenia COVID-19 mala ďalekosiahle účinky na fungovanie inštitúcií EÚ.
Európsky dvor audítorov (EDA) vykonáva audit toho, ako odolne inštitúcie EÚ reagovali
na krízu spôsobenú pandémiou a ako sa z nej poučili.
„Pandémia ochorenia COVID-19 si vyžiadala, aby organizácie na celom svete prispôsobili svoje
pracovné metódy tak, aby zostali funkčné,“ povedal Marek Opiola, člen Európskeho dvora
audítorov zodpovedný za audit. „Inštitúcie EÚ nie sú výnimkou: boli nútené reagovať a prispôsobiť
sa novým okolnostiam. Náš audit sa zameriava na to, ako reagovali a čo sa naučili.“
EDA vykonáva audit odolnosti hlavných inštitúcií EÚ (Parlament, Rada, Komisia a Súdny dvor) voči
pandémii COVID-19. Audit sa bude týkať reakcie v Bruseli, Luxemburgu, Štrasburgu a v rôznych
krajinách, v ktorých sa nachádza Spoločné výskumné centrum Komisie.
Audítori predovšetkým preskúmajú, či inštitúcie EÚ zaviedli ucelené a pravidelne aktualizované
plány na zabezpečenie kontinuity činností a pripravenosti a či sa tieto plány riadili uznávanými
normami. Audítori taktiež skontrolujú, ako sa reakcia inštitúcií vyvíjala počas krízy a ako dokázali
plniť svoje príslušné mandáty reagujúc na nové výzvy vyvolané krízou. Audit sa napokon zameria
na ponaučenia, ktoré inštitúcie získali, aby sa pripravili na obdobie po pandémii.
Tento audit je súčasťou série auditov, ktoré vykonal Európsky dvor audítorov s cieľom posúdiť vplyv
krízy spôsobenej ochorením COVID-19 v EÚ. Ďalšia práca sa zameriava na politickú reakciu EÚ;
tento audit sa zameria na samotné inštitúcie EÚ, ktoré umožňujú túto reakciu.
EDA nedávno uverejnil dve preskúmania reakcie EÚ na krízu súvisiacu s ochorením COVID-19,
jedno sa týkalo zdravotných a druhé hospodárskych aspektov, a osobitnú správu o právach
cestujúcich v leteckej doprave počas pandémie. Vo svojom pláne práce na rok 2021 oznámil,
že každý štvrtý nový audit sa bude tento rok týkať reakcie EÚ na pandémiu COVID-19 a balíka
opatrení na obnovu.
Základné informácie
Každá inštitúcia EÚ funguje najmä nezávisle. Pokiaľ ide o riadenie pracovnej sily, sú zväčša
autonómne v rámci spoločného regulačného rámca. Otázky, ako sú plány na zabezpečenie
Účelom tejto tlačovej správy je prezentovať hlavné body podkladového dokumentu k auditu Európskeho dvora audítorov. Úplné znenie
správy je uverejnené na webovom sídle eca.europa.eu v angličtine.
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kontinuity činností, posúdenia rizík, bezpečnosť informačných technológií, pracovné podmienky
a riadenie budov, sa riadia vnútornými pravidlami každej inštitúcie.
Podľa plánu má byť audit dokončený v polovici roku 2022. Podkladové dokumenty k auditom sú
založené na prípravnej práci vykonanej pred začiatkom auditu a nemali by sa považovať
za audítorské pripomienky, závery ani odporúčania. Úplné znenie podkladového dokumentu
k auditu je dostupné v angličtine na webovom sídle EDA (eca.europa.eu).
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