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Audítori preskúmajú verejné zdravie v EÚ a hospodársku 
reakciu na ochorenie COVID-19 
 
Európsky dvor audítorov (EDA) dnes zrevidoval svoj plán práce na rok 2020, aby zmenil 
zameranie svojej práce na aspekty týkajúce sa ochorenia COVID-19: upravil rozsah, prístup a 
harmonogram niekoľkých prebiehajúcich úloh a okrem toho sa rozhodol nepokračovať v 
niektorých úlohách, ktoré mali pôvodne začať v roku 2020. Externý audítor EÚ taktiež doplnil do 
plánu práce dve nové preskúmania: jedno o príspevku EÚ k verejnému zdraviu a druhé o reakcii 
jej hospodárskej politiky na pandémiu koronavírusu. Cieľom oboch preskúmaní je prispieť k 
verejnej diskusii o tom, ako EÚ a jej členské štáty riešili účinky pandémie. Okrem toho prispejú k 
vyvodeniu skúseností a diskusii o úlohe EÚ a jej orgánov počas tejto a budúcich kríz.  

 
Pandémia ochorenia COVID-19 vyústila do bezprecedentných výziev pre EÚ a jej členské štáty v 
širokej škále oblastí politiky. EDA zrevidoval svoj plán práce s cieľom zabezpečiť, aby jeho práca v 
roku 2020 čo najviac a pružne reagovala na tieto výzvy. Podľa potreby audítori zmenili rozsah 
svojich prebiehajúcich úloh a upravili prístup a harmonogram, aby zohľadnili zmenené a meniace 
sa okolnosti. Rozhodli sa tiež nepokračovať v štyroch úlohách a doplniť dve preskúmania s 
osobitným zameraním na krízu spôsobenú ochorením COVID-19. 
 
„Európska komisia a iné orgány EÚ a vnútroštátne orgány zodpovedné za vykonávanie politík a 
programov EÚ stále pôsobia v krízovom režime. Rozumieme ich súčasným obmedzeniam pri 
vykonávaní auditov a naši audítori budú dbať na to, aby ich nadmerne nezaťažovali a neohrozovali 
ich naliehavú prácu v reakcii na túto krízu,“ uviedol predseda EDA Klaus-Heiner Lehne.  „Touto 
revíziou nášho plánu práce v dôsledku ochorenia COVID-19 chceme zabezpečiť, aby naše audity a 
preskúmania prispeli k verejnej diskusii o tom, ako EÚ a jej členské štáty riešili účinky pandémie.“  
 
Dve nové preskúmania poskytnú nezávislé, objektívne a nestranné preskúmanie opatrení a úloh 
EÚ pri riešení krízy v dvoch kľúčových oblastiach: 
 

- Reakcia v oblasti verejného zdravia na ochorenie COVID-19 s jej vážnymi hospodárskymi 
a sociálnymi dôsledkami je prioritou tvorcov politík EÚ a orgánov verejnej správy v celej 
Európe. Reakcia EÚ je už v centre pozornosti s napätím medzi právnymi povinnosťami EÚ 
a verejnými očakávaniami, ako aj s istotou intenzívnych politických rokovaní na najvyššej 
úrovni. Hlavným účelom tohto preskúmania bude preskúmať prijaté opatrenia a zdroje, 
ktoré Komisia a agentúry EÚ využili na ochranu verejného zdravia v reakcii na pandémiu.  
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- Preskúmanie hospodárskej reakcie sa zameria na opatrenia a výzvy v kontexte 
hospodárskej koordinácie EÚ a poskytne ucelené hodnotenie opatrení v rámci 
hospodárskych politík EÚ a členských štátov na boj proti pandémii. Zachytí ich náklady a 
mechanizmy riadenia a tiež mapovanie rizík a príležitostí pre budúcnosť fiškálnej a 
hospodárskej koordinácie EÚ vyplývajúcej z rozhodnutí, ktoré členské štáty a orgány EÚ 
prijali a budú musieť prijať v blízkej budúcnosti.  

 
Obe preskúmania poskytnú opisný prehľad faktov v príslušnej oblasti a informatívne posúdenie 
významných otázok finančného riadenia, správy vecí verejných, transparentnosti a zodpovednosti. 
Budú vychádzať najmä z verejne dostupnej dokumentácie a pomôžu identifikovať konkrétne 
problémy, ktoré si vyžadujú ďalšiu podrobnejšiu audítorskú prácu, a budú slúžiť ako príprava 
týchto auditov. 
 
 
Revidovaný plán práce EDA na rok 2020 je dostupný na jeho webovom sídle eca.europa.eu. 
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Opatrenia prijaté EDA 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. 
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