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Navrhované zmeny mechanizmu EÚ
v oblasti civilnej ochrany by mali byť
dokončené starostlivo
Podľa stanoviska Európskeho dvora audítorov, ktoré bolo dnes uverejnené, si nedávny návrh
na zmenu „mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany“ (UCPM), vyžaduje ďalšie objasnenie.
Predovšetkým je potrebné rozhodnúť o tom, ako sa budú využívať a monitorovať jeho zvýšené
zdroje. Hoci je nevyhnutné urýchliť reakciu EÚ na krízy, musia prevládať zásady správneho
finančného riadenia a zodpovednosti, varujú audítori.
Európska rada rokovala 26. marca 2020 o reakcii EÚ na pandémiu COVID-19. Následne vyzvala
Európsku komisiu, aby predložila návrhy na vytvorenie „ambicióznejšieho a rozsiahlejšieho
systému krízového riadenia“ v EÚ. V tejto súvislosti Komisia do menej ako dvoch mesiacov navrhla
zmenu mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany. Celkovým cieľom tohto legislatívneho návrhu
je zabezpečiť, aby EÚ mohla svojim občanom v Európe a mimo nej poskytnúť lepšiu krízovú
a núdzovú podporu.
„Krízy sú zo svojej podstaty nepredvídateľné. Pandémia COVID-19 však jasne naznačila, že je
absolútne potrebné, aby bola EÚ lepšie pripravená a schopná rýchlo reagovať,“ uviedol Leo
Brincat, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za toto stanovisko. „Nedávny návrh,
ktorým sa mení mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany, je v tejto súvislosti krokom vpred.
Komisia by si však pri stanovovaní svojej budúcej reakcie na krízové riadenie nemala zamieňať
rýchlosť s unáhlenosťou“.
Návrhom Komisie sa zvyšujú rozpočtové kapacity mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany
z 1,4 mld. EUR na 3,5 mld. EUR na roky 2021 – 2027 s cieľom pomôcť tomuto mechanizmu
prevziať nové úlohy, ako je vytvorenie strategických rezerv zdravotníckeho vybavenia, rozvoj
kapacít zdravotníckej evakuácie alebo vytvorenie pohotovostných lekárskych tímov. Audítori však
poukazujú na chýbajúce náležité posúdenie potrieb. V návrhu sa uvádza len veľmi málo dôkazov
o potrebe tohto zvýšenia rozpočtu o 2 mld. EUR, keďže sa v ňom neuvádza žiadny odhad nákladov
spojených s týmito novými úlohami. To znemožňuje určiť, či je navrhovaný rozpočet vhodný
na dosiahnutie plánovaných cieľov.
Okrem toho niektorým novým navrhovaným cieľom chýbajú zodpovedajúce ukazovatele
výkonnosti či osobitné monitorovanie. Návrh už nezaručuje minimálny podiel výdavkov na každý
z troch kľúčových strategických pilierov stratégie reakcie EÚ na krízu (prevencia, pripravenosť
Účelom tejto tlačovej správy je prezentovať hlavné body stanoviska Európskeho dvora audítorov. Úplné znenie stanoviska je uverejnené na
webovom sídle eca.europa.eu.
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a reakcia). Audítori preto zastávajú názor, že by bolo užitočné zahrnúť mechanizmus podávania
správ o skutočných výdavkoch mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany pre každý z týchto
pilierov.
Pokiaľ ide o pravidlá verejného obstarávania, audítori vítajú navrhované zmeny. Súčasné právne
predpisy o spoločných postupoch verejného obstarávania majú určité inherentné obmedzenia,
ako sa to nedávno ukázalo počas krízy spôsobenej ochorením COVID-19: prvý postup sa začal až
štyri týždne po prvých potvrdených prípadoch. Okrem toho, podľa pravidiel spoločného
obstarávania, hoci je Komisia zodpovedná za podpísanie rámcovej zmluvy, vybavenie môžu priamo
kupovať len členské štáty. Podľa návrhu bude Komisia môcť vykonávať obstarávanie priamo,
aby mohla v tomto procese zohrávať autonómnejšiu úlohu. Podľa audítorov by to EÚ mohlo
umožniť rýchlejšie reagovať a zároveň znížiť zaťaženie členských štátov. Podobne aj návrh Komisie
využívať nepriame riadenie popri priamom riadení na plnenie rozpočtu mechanizmu Únie v oblasti
civilnej ochrany má tiež potenciál zvýšiť flexibilitu reakcie EÚ na krízy.
Poznámky pre redaktorov
Zodpovednosť za predchádzanie katastrofám a krízam na ich území, prípravu na ne a reakciu na ne
stále nesú predovšetkým členské štáty EÚ. Európska komisia však zohráva podpornú úlohu
v oblasti civilnej ochrany. To znamená, že niektoré opatrenia v tejto oblasti sa prijímajú na úrovni
EÚ a že samotná EÚ bude zohrávať významnejšiu úlohu pri reagovaní na budúce ohrozenia
zdravia.
Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany bol zriadený v roku 2013 s cieľom zlepšiť spoluprácu
medzi EÚ a zúčastnenými štátmi s cieľom účinnejšie predchádzať prírodným katastrofám
a katastrofám spôsobeným ľudskou činnosťou, pripraviť sa na ne a reagovať na ne. Každá krajina
na svete môže požiadať o pomoc v rámci mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany.
Toto stanovisko k mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany dopĺňa ostatné stanoviská, ktoré
EDA nedávno uverejnil, o výnimočnej flexibilite pri využívaní európskych štrukturálnych
a investičných fondov, o REACT-EU a nariadení o spoločných ustanoveniach, o Fonde
na spravodlivú transformáciu a Mechanizme spravodlivej transformácie a o Mechanizme
na podporu obnovy a odolnosti.
EDA prispieva k zlepšovaniu správy finančných záležitostí EÚ uverejňovaním stanovísk k návrhom
nových alebo revidovaných právnych predpisov s finančným vplyvom. Tieto stanoviská poskytujú
nezávislé posúdenie legislatívnych návrhov externým audítorom EÚ.
Podľa právneho základu návrhu Komisie je konzultácia s EDA povinná. Rada sa preto obrátila
na EDA so žiadosťou o jeho stanovisko.
Stanovisko EDA č. 9/2020 k návrhu Komisie na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady,
ktorým sa mení rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany je
v súčasnosti dostupné v angličtine na webovom sídle EDA eca.europa.eu. Ďalšie jazyky budú
k dispozícii onedlho.
Informácie o opatreniach EDA prijatých v reakcii na pandémiu ochorenia COVID-19 nájdete tu.
Kontakt pre médiá v súvislosti s týmto stanoviskom:
Vincent Bourgeais – e-mail: vincent.bourgeais@eca.europa.eu
Tel.: (+352) 4398 47502 / mobil: (+352) 691 551 502
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