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Priopćenje za medije

Luxembourg, 28. svibnja 2020.

Revizori će obaviti pregled javnozdravstvenog i gospodarskog
odgovora EU-a na pandemiju bolesti COVID-19
Europski revizorski sud (Sud) danas je izmijenio svoj godišnji program rada za 2020. godinu kako
bi svoj rad usmjerio na aspekte povezane s pandemijom bolesti COVID-19: prilagodio je opseg,
pristup i raspored niza zadataka koji su tijeku te je, povrh toga, odlučio obustaviti neke od
zadataka čiji je početak izvorno bio planiran za 2020. Vanjski revizor EU-a u program je uvrstio i
dva nova pregleda: jedan o doprinosu EU-a javnom zdravstvu i jedan o gospodarskoj politici koju
je EU primijenio kao odgovor na pandemiju izazvanu koronavirusom. Svrha je obaju pregleda dati
doprinos javnoj raspravi o tome kako se EU i njegove države članice nose s učincima pandemije.
Nadalje, pružit će se pregled izvučenih pouka, kao i doprinos raspravi o ulozi EU-a i njegovih tijela
tijekom ove krize, ali i budućih kriza.
Pandemija bolesti COVID-19 postavila je potpuno nove izazove pred EU i njegove države članice,
koji su se odnosili na širok raspon područja politike. Sud je izmijenio svoj program kako bi svojim
radom tijekom 2020. doprinio suočavanju s tim izazovima koliko god je to moguće, i to na
fleksibilan način. Revizori su, gdje je to bilo moguće, promijenili opseg tekućih zadataka i prilagodili
pristup i raspored obavljanja zadataka kako bi se uzele u obzir novonastale okolnosti. Također su
odlučili obustaviti četiri zadatka i nadopuniti program s dva pregleda koja su posebno usmjerena na
krizu uzrokovanu pandemijom bolesti COVID-19.
„Europska komisija, ostala tijela EU-a i nacionalna tijela nadležna za provedbu politika i programa
EU-a još uvijek djeluju u izvanrednim okolnostima izazvanima krizom. Svjesni smo njihovih
trenutačnih ograničenja u pogledu sudjelovanja u revizijama i naši će revizori pomno voditi računa o
tome da se ta tijela prekomjerno ne opterete i da se ne ometa njihov važan rad na borbi protiv
krize”, poručio je predsjednik Suda Klaus-Heiner Lehne „Unošenjem ovih izmjena potaknutih
pandemijom bolesti COVID-19 u program rada Suda, želimo zajamčiti da će naše revizije i pregledi
doprinijeti javnoj raspravi o tome koliko se dobro EU i njegove države članice nose s učincima
pandemije.”
Ta će dva nova pregleda pružiti neovisan, objektivan i nepristran prikaz mjera i uloge EU-a u borbi
protiv krize u dvama ključnim područjima, a to su:
̶

javnozdravstveni odgovor na pandemiju bolesti COVID-19, koja za sobom ostavlja teške
gospodarske i društvene posljedice, proglašen je prioritetom za donositelje politika EU-a i
javna tijela diljem Europe. Odgovor EU-a već se prati pod povećalom, pri čemu postoji
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određeni nerazmjer između pravnih odgovornosti EU-a i očekivanja javnosti te se po tom
pitanju sa sigurnošću mogu očekivati intenzivne političke rasprave na najvišoj razini. Glavna
je svrha takvog pregleda steći uvid u poduzete aktivnosti i upotrijebljene resurse Komisije i
agencija EU-a u svrhu zaštite javnog zdravlja tijekom pandemije.
̶

Pregled gospodarskog odgovora bit će usmjeren na mjere i izazove u kontekstu
gospodarske koordinacije EU-a te će se njime dati sveobuhvatan prikaz mjera za borbu
protiv pandemije u okviru gospodarske politike EU-a i država članica. Pružit će se pregled
povezanih troškova i upravljačkih mehanizama te utvrditi rizici i prilike za buduću fiskalnu i
gospodarsku koordinaciju EU-a koji proizlaze iz odluka koje su tijela država članica i EU-a
već donijela i koje će morati donijeti u bliskoj budućnosti.

Svaki od tih pregleda pružit će opisni prikaz činjenica u predmetnom području, kao i informativnu
procjenu važnih pitanja u vezi s financijskim upravljanjem, upravljačkim strukturama,
transparentnošću i odgovornošću. Uglavnom će se temeljiti na javno dostupnoj dokumentaciji te će
pomoći u utvrđivanju konkretnih pitanja za koja će biti potrebne dodatne, temeljitije revizije. Isto
tako, poslužit će kao priprema za takve revizije.
Izmijenjeni program rada Suda za 2020. godinu dostupan je na njegovim internetskim stranicama
(eca.europa.eu).
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Mjere koje je Sud uveo u pogledu pandemije COVID-19
Europski revizorski sud (Sud) poduzeo je potrebne korake kako bi tijekom pandemije COVID-19 mogao
nastaviti djelotvorno djelovati kao javni revizor EU-a i na vrijeme objavljivati revizijska izvješća, mišljenja
i preglede, u onoj mjeri u kojoj je to u ovim teškim vremenima moguće. Sud istodobno izražava
zahvalnost svima koji rade na spašavanju ljudskih života i koji se bore protiv pandemije u Luksemburgu,
EU-u i svijetu. Također bezrezervno podržava politiku koju luksemburška vlada provodi radi zaštite
javnog zdravlja. Sud radi na ublažavanju učinaka tekuće zdravstvene krize na svoje djelatnike i
poduzima mjere predostrožnosti kako bi rizik za njih i njihove obitelji sveo na najmanju moguću razinu.
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