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Opatrenia EDA prijaté v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 

Európsky dvor audítorov (EDA) podnikol potrebné kroky na to, aby bol i počas pandémie ochorenia COVID-19 naďalej 
schopný poskytovať účinnú verejnú audítorskú službu v EÚ a včas predkladať audítorské správy, stanoviská a podkladové 
dokumenty k auditu do takej miery, v akej je to v týchto náročných časoch možné. Súčasne by sme radi vyjadrili vďaku 
všetkým, ktorí svojou prácou zachraňujú životy a bojujú proti pandémii v Luxembursku, EÚ a na celom svete. Sme tiež 
odhodlaní podporovať politiku luxemburskej vlády v oblasti ochrany verejného zdravia. Zmierňujeme účinky 
pretrvávajúcej zdravotnej krízy na našich zamestnancov a prijali sme preventívne opatrenia, aby sme v najväčšej možnej 
miere obmedzili riziko pre nich a ich rodiny. 

Tlačová správa 
Luxemburg 15. apríla 2020 

Zmierňovanie šírenia ochorenia COVID-19 využitím 
štrukturálnych fondov EÚ si vyžaduje rovnováhu medzi 
väčšou flexibilitou a povinnosťou zodpovedať sa, konštatujú 
audítori 

Európska komisia navrhuje dočasné uvoľnenie výdavkových pravidiel pre európske štrukturálne 
a investičné fondy (EŠIF) s cieľom pomôcť členským štátom zmierniť dôsledky šírenia ochorenia 
COVID-19. Podľa nového stanoviska Európskeho dvora audítorov (EDA) podpora EÚ musí byť 
členským štátom k dispozícii čo najskôr, uvoľnenie zavedených postupov však predstavuje riziká.  

Návrh Komisie je súčasťou reakcie EÚ na krízu súvisiacu s ochorením COVID-19. Konkrétne sa ako 
výnimočné opatrenie navrhujú nové pravidlá na rýchlejšie prevedenie prostriedkov z EŠIF členským 
štátom a poskytnutie väčšej flexibility, aby mohli zacieliť podporu EÚ tam, kde je to najviac potrebné. 
Členským štátom by to napríklad umožnilo požiadať o 100 % financovanie z prostriedkov EÚ bez ich 
vlastného spolufinancovania alebo bez potreby vyčleniť fixný podiel na kľúčové témy, ako je výskum 
alebo klíma. Okrem toho by mohli ľahšie presúvať finančné prostriedky medzi svojimi programami 
a regiónmi a sami rozhodovať, kam ich chcú zacieliť. 

„Súčasná situácia si vyžaduje naliehavú mobilizáciu všetkých dostupných finančných prostriedkov 
na riešenie dôsledkov šírenia ochorenia COVID-19 na zdravie, podniky a občanov,“ povedala Iliana 
Ivanova, členka EDA zodpovedná za toto stanovisko. „Táto krátkodobá reakcia navrhnutá Komisiou 
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je potrebná na podporu členských štátov pri zmierňovaní dôsledkov krízy, ale mala by sa stanoviť 
správna rovnováha a tento návrh by nemal viesť k podstatným kompromisom, pokiaľ ide 
o zodpovednosť.“ 

Audítori poznamenávajú, že návrh neposkytuje dodatočné objasnenie zamýšľaného charakteru 
operácií na podporu kapacít reakcie na krízu. Takisto zdôrazňujú, že Komisia alebo zákonodarcovia by 
nemali ľahko dostupné spoľahlivé informácie o výdavkoch z EŠIF v reakcii na šírenie ochorenia COVIDI-
19, čo by mohlo mať vplyv na povinnosť zodpovedať sa občanom EÚ za využívanie finančných 
prostriedkov. 

Komisia bude musieť pozorne monitorovať vývoj situácie, aby zabezpečila, že dočasné a výnimočné 
opatrenia budú zavedené len dovtedy, kým si to vyžaduje mimoriadna situácia, konštatujú audítori. 
Zatiaľ čo niektoré opatrenia by boli k dispozícii na pevne stanovené obdobie, iné by mohli zostať 
v platnosti až do konca roka 2023, keď sa skončia platby súčasného programového obdobia. Členským 
štátom by to umožnilo financovať ich operácie reakcie na krízu a financovať opatrenia súvisiace 
s ochorením COVID-19, ktoré už prijali. 

O návrhu Komisie v súčasnosti rokujú dva zákonodarné orgány – Európsky parlament a Rada – a jeho 
dokončenie sa očakáva v nadchádzajúcich týždňoch. 

Poznámky pre redaktorov 

Stanovisko EDA č. 3/2020 k zmene nariadenia EÚ o využívaní európskych štrukturálnych a investičných 
fondov v reakcii na šírenie ochorenia COVID-19 si vyžiadal Európsky parlament a Rada v súlade 
so Zmluvou o fungovaní EÚ. V súčasnosti je dostupné na webovom sídle EDA eca.europa.eu 
v angličtine, čoskoro budú nasledovať ďalšie jazyky. Audítori v roku 2018 vydali stanovisko 
k navrhovanému nariadeniu o spoločných ustanoveniach (NSU) na obdobie 2021 – 2027 a onedlho 
vydajú ďalšie stanovisko k navrhovanej zmene NSU na roky 2021 – 2027. 

Kontakt pre médiá v súvislosti s týmto stanoviskom: 
Damijan Fišer – e-mail: damijan.fiser@eca.europa.eu (+352) 4398 510 / mobil: (+352) 621 55 22 24 
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