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Auditoři chválí odolnost orgánů EU
v období pandemie
Orgány EU prokázaly během pandemie COVID-19 značnou odolnost, zní závěr dnes zveřejněné
zprávy Evropského účetního dvora. Evropský parlament, Rada, Evropská komise a Soudní dvůr
EU reagovaly rychle a pružně a pomohly jim také jejich předchozí investice do digitalizace. Pro
orgány EU však ještě bude náročné v prostředí po pandemii inovace a flexibilitu vyplývající
z krize co nejlépe využít.
Na konci ledna 2020 byl v Evropě oficiálně zaznamenán první případ onemocnění COVID-19.
Během několika týdnů se onemocnění rozšířilo po celé EU. Protože lidé byli nabádáni k tomu, aby
zůstali doma a pracovali na dálku, musely společnosti a instituce najít způsob, jak zajistit
kontinuitu činnosti. Orgány EU byly již v nedávné minulosti konfrontovány s krizemi v oblasti
zdraví a bezpečnosti: epidemií viru Ebola (2014) v případě delegací EU a teroristickými útoky
v Bruselu (2016) a Štrasburku (2018). Rozsah a trvání krize COVID-19 však neměly obdoby. Aby
auditoři EU posoudili odolnost orgánů EU v době krize, zkoumali míru jejich připravenosti a
hodnotili, jak se vypořádaly s pandemií COVID-19 a jaké poznatky z toho načerpaly.
„Orgány EU nebyly vůči krizi COVID-19 imunní. Krize měla zásadní a dalekosáhlé důsledky pro
způsob, jakým orgány fungují a jak jejich zaměstnanci pracují,“ uvedl člen EÚD odpovědný za
audit Marek Opioła. „Odolné organizace jsou ty, které jsou schopny poučit se z krize a vyjít z ní
silnější. Domníváme se, že subjekty EU během posledních dvou let krize svou odolnost prokázaly.“
Již v druhé polovině února 2020 začaly čtyři kontrolované orgány aktivovat své plány kontinuity
provozu. Plány se staly dobrým východiskem jejich reakce na krizi, říkají auditoři, ačkoli nebyly ve
skutečnosti koncipovány tak, aby řešily dlouhodobé narušení činnosti, které onemocnění
COVID-19 způsobilo. Orgány EU je tedy musely přizpůsobit a doplnit jednorázovými
rozhodnutími. Podle auditorů v tom byly úspěšné, přestože koordinaci omezovala autonomie
orgánů a jejich různé úkoly a platné předpisy v hostitelských členských státech se lišily.
I přes rozdílné přístupy se orgánům podařilo omezit narušení činnosti na nejmenší možnou míru a
plnit svěřené úkoly. Činnosti dále probíhaly v podobném rozsahu jako v předchozích letech.
Orgány zvládly schválit i důležité iniciativy – jako je plán na podporu oživení NextGenerationEU
v objemu 750 miliard EUR – a sedmiletý rozpočet EU na období 2021–2027. Auditoři vyzdvihují
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skutečnost, že těchto úspěchů bylo dosaženo, aniž bylo ohroženo zdraví a pracovní a životní
podmínky zaměstnanců. Přes rozdílnou míru připravenosti kontrolované orgány EU během šesti
týdnů úspěšně poskytly řešení pro práci na dálku všem zaměstnancům. Pandemie urychlila
zavedení nástrojů komunikace a týmové spolupráce i bezpapírových pracovních postupů. Přesto
není digitalizace správních postupů, zejména elektronická fakturace, ještě dokončena.
Jakmile byla omezení z jara 2020 zrušena, zahájily orgány EU hodnocení poznatků získaných
během reakce na krizi COVID-19 a začaly určovat inovace, které by mohly být zachovány i po
odeznění krize. Pokud by se například rozšířila práce na dálku, mohlo by to přinést významné
úspory, zejména cestovních nákladů a případně i nákladů na výstavbu kancelářských prostor.
Změny týkající se cestování a budov a také rozšíření práce na dálku také nabízejí příležitosti,
pokud jde o dopady na životní prostředí. Ty však nebyly jednoznačně popsány, uvádějí auditoři.

Obecné informace
Audit se týká čtyř orgánů EU: Evropského parlamentu, Rady, Evropské komise a Soudního
dvora EU.
Tato zpráva je součásti řady auditních úkolů, které EÚD v souvislosti s krizí COVID-19 provádí. Je
prvním posouzením dopadu krize na fungování orgánů EU.
Zvláštní zpráva 18/2022 „Orgány EU a COVID-19 – Reakce byla rychlá, ovšem bude ještě náročné
co nejlépe využít inovace a flexibilitu vyplývající z krize“ je k dispozici na internetové stránce EÚD
(eca.europa.eu).
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