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Auditoři provedou přezkum reakce veřejného zdravotnictví a
hospodářské odezvy na covid‐19
Evropský účetní dvůr (EÚD) dnes revidoval svůj plán práce na rok 2020, aby zaměřil svou činnost
na problematiku související s onemocněním covid‐19: upravil rozsah, koncepci a načasování řady
probíhajících úkolů a dále rozhodl, že některé úkoly, které měly být podle původního plánu
zahájeny v roce 2020, provádět nebude. Externí auditor EU rovněž zařadil do svého plánu dva
nové přezkumy: jeden týkající se příspěvku EU k veřejnému zdraví a druhý týkající se její odezvy
na pandemii koronaviru v podobě hospodářských opatření. Cílem obou přezkumů je přispět
k veřejné diskusi o tom, jak EU a její členské státy zvládají dopady pandemie. Přispějí také
k získaným zkušenostem a debatě o úloze EU a jejích subjektů v průběhu této krize i krizí
budoucích.

Pandemie onemocnění covid‐19 přinesla EU a jejím členským státům bezprecedentní výzvy v široké
škále oblastí politiky. EÚD revidoval svůj plán práce tak, aby jeho činnosti v roce 2020 tyto výzvy
flexibilně a v maximálně možné míře odrážely. Auditoři tam, kde to bylo nutné, upravili rozsah
svých aktuálních auditních úkolů a změnili jejich koncepci i časový plán, aby zohlednili nastalé
i probíhající změny okolností. Rozhodli se ukončit provádění čtyř úkolů a přidat dva přezkumy se
specifickým zaměřením na krizi vyvolanou onemocněním covid‐19.
„Evropská komise i další evropské a národní orgány odpovědné za provádění politik a programů EU
stále fungují v krizovém režimu. Chápeme jejich stávající limity, s nimiž se v kontextu auditů potýkají,
a naši auditoři vyvinou maximální úsilí, aby je nezatěžovali a nezabírali jim čas, který je nutno
věnovat naléhavé práci související s odpovědí na krizi,“ uvedl předseda EÚD Klaus‐Heiner Lehne.
„Smyslem přepracování plánu práce v reakci na covid‐19 je zajistit, aby naše audity a přezkumy
přispěly k veřejné diskusi o tom, jak dobře EU a její členské státy zvládají dopady pandemie.“
Dva nové přezkumy budou nezávislým, objektivním a nestranným přezkumem opatření EU a její
role při zvládání této krize ve dvou klíčových oblastech:
‐

Reakce veřejného zdravotnictví na onemocnění covid‐19 s jeho závažnými hospodářskými
a sociálními důsledky je deklarovanou prioritou normotvůrců EU a veřejných správ v celé
Evropě. Odezva ze strany EU je již předmětem značného zájmu, došlo ke vzniku napětí mezi
povinnostmi EU vyplývajícími z právních předpisů a očekáváním veřejnosti a s jistotou lze
říci, že bude předmětem intenzivních politických diskusí na nejvyšší úrovni. Hlavním cílem
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tohoto přezkumu bude podívat se na přijatá opatření a zdroje využité Komisí a agenturami
EU k ochraně veřejného zdraví v odpovědi na pandemii.
‐

Přezkum hospodářské odezvy se soustředí na opatření a výzvy v kontextu hospodářské
koordinace EU a poskytne ucelený přehled opaření hospodářské politiky přijatých EU a
členskými státy v boji proti pandemii. Bude odrážet jejich náklady a správní mechanismy a
zmapuje rizika a příležitosti pro budoucí fiskální a hospodářskou koordinaci EU, jež bude
vycházet z rozhodnutí, která orgány členských států a EU přijaly a budou muset přijmout
v blízké budoucnosti.

Součástí obou přezkumů bude popisný přehled skutečností v příslušné oblasti a informativní
posouzení významných problémů v oblasti finančního řízení, správy, transparentnosti a vyvozování
odpovědnosti. Přezkumy budou vycházet především z veřejně dostupných dokumentů, umožní
identifikovat konkrétní problémy vyžadující další, podrobnější auditní práci a budou využity i při
přípravě dalších auditů.

Revidovaný plán práce EÚD na rok 2020 je k dispozici na jeho internetové stránce (eca.europa.eu).
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Opatření EÚD přijatá v souvislosti s pandemií COVID‐19
Evropský účetní dvůr (EÚD) podnikl nezbytná opatření k tomu, aby byl nadále schopen i v průběhu
pandemie covid‐19 efektivně poskytovat služby v oblasti auditu veřejného sektoru v EU a včas
předkládat auditní zprávy, stanoviska a přezkumy v míře, v níž je to za současné složité situace možné.
Zároveň bychom rádi vyjádřili svou vděčnost všem, kteří svou prací zachraňují životy a bojují proti
pandemii v Lucembursku, v EU a po celém světě. Hodláme také plně podporovat politiku lucemburské
vlády v oblasti ochrany veřejného zdraví. Podnikáme kroky ke zmírnění dopadů současné zdravotní krize
na své zaměstnance a přijali jsme preventivní opatření, abychom minimalizovali možné riziko pro
zaměstnance i jejich rodiny.
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