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Uvodna riječ
Godina 2020. bila je, najblaže rečeno, poprilično neobična. Globalna pandemija bolesti
COVID-19 izazvala je dosad nezabilježenu zdravstvenu i gospodarsku krizu. Kriza je,
među ostalim, znatno utjecala na rad vrhovnih revizijskih institucija (VRI-jevi) u cijelom
svijetu, pri čemu VRI-jevi u okviru Kontaktnog odbora nisu iznimka. VRI-jevi EU-a brzo
su reagirali na krizu i odlučili dodijeliti znatna sredstva – kako odmah tako i u narednim
godinama – za procjenu i reviziju odgovora na COVID-19. Ova zbirka revizija sadržava
pregled relevantnih publikacija koje su VRI-jevi izdali 2020. godine i prikazuje
neposredan odgovor VRI-jeva EU-a na krizu.
Zbirka je ujedno rezultat prve inicijative EU-a za umrežavanje revizija, novog oblika
suradnje VRI-jeva EU-a u području revizije koji je usmjeren na strateški odabrana
područja politike ili na izvanredne događaje koji imaju ili koji će vrlo vjerojatno imati
znatan učinak na naša društva.
Usporedna revizija tradicionalni je oblik međunarodne suradnje u području revizije i
zahtijeva pomno usklađene revizijske pristupe. Velika je prednost inicijative EU-a za
umrežavanje revizija to što omogućuje fleksibilniju koordinaciju sudionika, koji se stoga
mogu bolje usredotočiti na situacije i potrebe na specifičnoj (nacionalnoj) razini. S
obzirom na poremećaje koje je prouzročila i njezin predvidiv srednjoročni i dugoročni
učinak na EU i države članice, pandemija se nameće kao očita tema tog novog oblika
suradnje.
Mišljenja sam da je ovom pilot-projektu uvelike doprinijelo upravo šire promicanje
stručnih znanja i iskustava u pogledu novih izazova koji su se pojavili tijekom
pandemije. Primjerice, na inicijativu VRI-jeva Finske i Ujedinjene Kraljevine projektna
skupina EUROSAI-ja zadužena za COVID-19 1 osmislila je brojne aktivnosti u cilju
promicanja razmjene informacija i međusobne potpore u pogledu relevantnih ideja za
revizije, revizijskih pristupa i iskustava.
Ova zbirka revizije započinje općim uvodom u problematiku pandemije i sažetkom
njezinih učinaka na države članice EU-a, uključujući povezane odgovore. Zatim slijedi
pregled revizija koje je 2020. godine provelo i o kojima je izvijestilo 11 VRI-jeva EU-a u
pet prioritetnih područja, a to su: javno zdravlje, digitalizacija, društveno-gospodarski
odgovor, javne financije i povezani rizici te opći odgovor na različitim upravnim
razinama.

1

Projektna skupina EUROSAI-ja zadužena za reviziju odgovora na pandemiju bolesti
COVID-19

Uvodna riječ
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Nadamo se da će naš rad i posvećenost poboljšanju javnog djelovanja i odgovornosti u
EU-u doprinijeti boljem pružanju javnih usluga u korist svih građana EU-a.

Klaus-Heiner Lehne
predsjednik Europskog revizorskog suda
predsjednik Kontaktnog odbora
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Sažetak
I Pandemija bolesti COVID-19 jedna je od najozbiljnijih zdravstvenih kriza koju svijet
pamti s obzirom na to da je ostavila ozbiljne posljedice na društvo, gospodarstva i
pojedince diljem svijeta. Procjena njezina učinka na EU i države članice u ovoj fazi
može, u najboljem slučaju, biti okvirna, no već se sada jasno ističu određeni aspekti:
o

višedimenzionalnost krize;

o

njezin znatan i razoran učinak na EU u cjelini;

o

njezin neujednačen učinak na različite države članice, ali i na regionalnoj pa čak i
lokalnoj razini, i to iz vremenskog, kvantitativnog ili kvalitativnog aspekta.

II U većini područja koja su teško pogođena pandemijom EU ima samo ograničene

ovlasti za djelovanje. Razlog djelomično leži u tome što javno zdravlje nije u isključivoj
nadležnosti EU-a, ali djelomično i u nedovoljnoj pripremljenosti država članica ili
početnoj nemogućnosti postizanja dogovora o zajedničkom odgovoru. Zbog početne
neujednačenosti krize i nedostatka koordiniranog pristupa nacionalne i regionalne
vlasti samostalno su uvodile mjere za sprječavanje i suzbijanje širenja zaraze, nabavu
osobne zaštitne opreme ili uspostavu paketa za oporavak i programa za očuvanje
radnih mjesta, kako bi se ublažile društveno-gospodarske posljedice.

III Međutim, čini se da su EU i države članice nakon početnih poteškoća poboljšali

koordinaciju poduzimajući komplementarne mjere za ublažavanje posljedice krize.
Najbolji je primjer toga dogovor o instrumentu za oporavak Next Generation EU,
najvećem i najistaknutijem instrumentu dosad, kojim je EU zakoračio u neistraženo
područje kako bi se suočio s izazovima i dugoročnim posljedicama pandemije.

IV Iz ove zbirke revizija vidljivo je da su VRI-jevi država članica i Europski revizorski

sud (Sud) brzo reagirali na trenutačnu krizu i pokrenuli brojne revizijske aktivnosti i
aktivnosti praćenja. Osim 48 revizijskih aktivnosti koje su dovršene 2020., trenutačno
je u tijeku ili u planu još više od 200 drugih revizijskih aktivnosti koje će se dovršiti
2021. ili 2022. godine.

Sažetak
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V U ovoj zbirci revizija iznose se sažetci 17 izvješća koja je 11 VRI-jeva EU-a objavilo

2020. godine 2 i koji su razvrstani u pet prioritetnih područja, a to su: javno zdravlje,
digitalizacija, društveno-gospodarski odgovor, javne financije i povezani rizici te opći
odgovor na različitim razinama vlasti.

2

VRI-jevi Belgije, Cipra, Latvije, Litve, Nizozemske, Njemačke, Portugala, Rumunjske,
Slovačke, Švedske i Sud.
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Uvod
1. Pandemija bolesti COVID-19 jedna je od najozbiljnijih zdravstvenih kriza koju svijet

pamti s obzirom na to da je ostavila ozbiljne posljedice na društvo, gospodarstva i
pojedince diljem svijeta. Predstavlja prijetnju životima građana EU-a, a usto je povećala
opterećenje za naše javnozdravstvene sustave i dovela do naglog pada rasta. Do
sredine 2020. godine gospodarska aktivnost naglo je usporila, što je dovelo do porasta
nezaposlenosti. U skladu s prvotnim prioritetima koje je utvrdilo Europsko vijeće,
mjere koje je EU poduzeo u cilju ublažavanja učinka bolesti COVID-19 bile su
usmjerene na ograničavanje širenja virusa, opskrbu medicinskom opremom, pomoć
istraživačima da što prije pronađu cjepivo i pomoć državama članicama u suočavanju s
društvenim i gospodarskim poteškoćama 3.

2. Pandemija je imala neujednačen učinak u EU-u, a jedan od razloga je i taj što se

virus različitim zemljama širio različitom brzinom. Imajući u vidu to i činjenicu da na
samom početku pandemije nije postojao koordinirani pristup na razini EU-a,
nacionalne vlade morale su usvojiti niz različitih mjera i pristupa kako bi zadržale virus
pod kontrolom, očuvale javnozdravstveni sustav i zaštitile građane. Reakcije su
obuhvaćale zatvaranje granica, potpuna i djelomična ograničenja kretanja te stroge
higijenske i sigurnosne mjere. Kad je riječ o društveno-gospodarskom aspektu,
osigurani su znatni iznosi fiskalne potpore u cilju zaštite poduzeća, kućanstava i
pojedinaca u rizičnim situacijama.

3. Države članice istodobno su uvele mjere za jačanje financija na lokalnoj i

regionalnoj razini i utvrdile blaža fiskalna pravila. Osim toga, nacionalne su vlade,
prema svojim mogućnostima, najavile pakete za oporavak ulaganja čija ukupna
vrijednost već sada premašuje vrijednost paketa donesenih tijekom financijske krize
2008. godine 4. Cilj je tih javnih ulaganja ublažiti negativne učinke ograničenjâ kretanja i
osigurati brz gospodarski poticaj kako bi se zadržalo isto stanje kao i prije krize i, u
nekim područjima politike, čak i poboljšalo. Većina financijskih sredstava za oporavak

3

Europsko vijeće, Zaključci predsjednika Europskog vijeća nakon videokonferencije o
covidu-19, 10. ožujka 2020.

4

Europska komisija, Questions and answers: Communication on fiscal policy response to
coronavirus pandemic, 3. ožujka 2021.
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ponajprije je usmjerena na javno zdravlje, digitalizaciju, socijalnu zaštitu i – katkad
neselektivno, a katkad i kako bi se olakšala zelena tranzicija – na šire gospodarstvo.

4. Svrha ovog pregleda nije opisati sve aspekte podrijetla i širenja koronavirusa ili na

sveobuhvatan način razmotriti njegov učinak na EU i države članice, uključujući njihov
odgovor 5, već omogućiti stjecanje saznanja o općem kontekstu i uvjetima u kojima su
djelovali VRI-jevi. Stoga je I. DIO – Učinak bolesti COVID-19 na EU i države članice
usmjeren na učinak bolesti u odabranim područjima u EU-u i mjere koje su poduzete,
uglavnom na razini EU-a, kako bi se svladali izazovi u vezi sa zdravljem, društvenogospodarskim aspektima i fiskalnim pitanjima. Usto, uzimajući u obzir da gotovo svaka
procjena učinka zasad može, u najboljem slučaju, biti tek okvirna, izradili smo niz
prikaza podataka kako bi prikazali višedimenzionalnost krize, ali i njezin znatan, ali i
neujednačen učinak na EU i njegove države članice. Budući da se nacionalne mjere
država članica uvelike međusobno razlikuju i da zbog kvalitete i količine dostupnih
podataka nije moguća smislena usporedba, ističemo tek nekoliko nacionalnih mjera u
područjima u kojima su pojedinačni VRI-jevi proveli revizije.

5. Tijekom 2020. godine 11 VRI-jeva EU-a6 objavilo je 48 izvješća o nizu mjera koje su

poduzete na nacionalnoj i nadnacionalnoj razini kao odgovor na COVID-19.
II. DIO – Pregled rada VRI-jeva sadržava sažetke 17 od tih izvješća, koji su razvrstani u
pet prioritetnih područja. U svakom se sažetku iznose kontekst i razlozi za provedbu
revizijske aktivnosti te određeni ključni nalazi i zaključci. Kako bi zbirka bila prihvatljive
duljine, svaki VRI dostavio je pojedinosti o samo jednom izvješću po prioritetnom
području, odnosno ukupno najviše tri izvješća. U Prilog – Cjeloviti popis publikacija
povezanih s bolešću COVID-19 koje su VRI-jevi EU-a objavili 2020. godine nalazi se
cjeloviti popis svih relevantnih publikacije koje su VRI-jevi objavili 2020. godine.

5

Budući da je zbirka revizija digitalna publikacija i da se predmetna tema neprestano razvija i
mijenja, za dodatne informacije preporučuju se poveznice na najrelevantnije internetske
izvore kojima smo se služili pri izradi ovog izdanja. Informacije dostupne na tim
poveznicama vjerojatno će se redovito ažurirati.

6

VRI-jevi Belgije, Cipra, Latvije, Litve, Nizozemske, Njemačke, Portugala, Rumunjske,
Slovačke, Švedske i Sud.
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6. Iz ove zbirke vidljivo je da su VRI-jevi država članica i Sud brzo reagirali na

trenutačnu krizu. Od pojave pandemije u Europi proveli su niz izrazito relevantnih
revizijskih aktivnosti i aktivnosti praćenja. Osim revizijskih aktivnosti koje su
dovršene 2020., trenutačno je u tijeku ili u planu još više od 200 drugih revizijskih
aktivnosti koje će se dovršiti tijekom 2021. ili 2022. godine.
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I. DIO – Učinak bolesti COVID-19 na EU
i države članice
Tri pandemijska vala poremetila su gotove sve aspekte
svakodnevnog života

7. Krajem 2019. godine lokalna tijela nadležna za zdravstvo u Wuhanu (Kina) prijavila
su velik broj slučajeva upale pluća. Znanstvenici su utvrdili da je uzrok tome novi
koronavirus, koji su službeno nazvali „teški akutni respiratorni sindrom koronavirus 2”
(SARS-CoV-2). Kako bi se izbjegla moguća zamjena s prvotnim virusom SARS, koji se
2003. godine prvi put proširio Kinom i još četirima zemljama, Svjetska zdravstvena
organizacija (WHO) objavila je da će se nova bolest nazvati „COVID-19”. Virus se brzo
širio svijetom jer se lako prenosi s čovjeka na čovjeka. WHO je 30. siječnja 2020.
proglasio „izvanrednu javnozdravstvenu situaciju od međunarodnog značaja”, a ta je
situacija 11. ožujka prepoznata kao pandemija. Znanstvenici se u načelu slažu da se
COVID-19 širi brže i da je smrtonosniji od, primjerice, ostalih virusa SARS ili sezonske
gripe 7.

8. Pandemija je od ožujka 2020. do travnja 2021. godine imala tri vala, koji su samo u
EU-u bili obilježeni s više od 30 milijuna slučajeva zaraze i 712 000 smrtnih slučajeva 8
(vidjeti Prikaz podataka 1.: Učinak na javno zdravlje). U travnju 2020. godine, na
vrhuncu prvog vala, najpogođenije su bile države članice u zapadnoj Europi. No učinak
drugog i trećeg vala (u studenome 2020. odnosno siječnju 2021. godine) bio je veći u
zemljama središnje i istočne Europe, koje su u prvom valu većim dijelom bile
pošteđene, a sada se stopa zaraze u tim zemljama počela povećavati 9.

Odaberite poveznicu za više informacija o globalnim kretanjima u vezi s bolešću
COVID-19.

7

WHO, Coronavirus disease (COVID-19): Similarities and differences with influenza,
17. ožujka 2020.

8

ECDC, COVID-19 situation update for the EU/EEA, 26. svibnja 2021.

9

LSE, Incorporating complexity into policy learning: The case of Covid-19 in Europe,
22. veljače 2021.
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Slika 1 – Broj zaraženih bolešću COVID-19 po regijama

Izvor: Sud, na temelju podataka platforme Our World in Data.
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Pobliže o prvom valu višedimenzionalne krize

9. Situacija koja je započela kao zdravstvena kriza ubrzo je prerasla u društveno-

gospodarsku krizu potaknutu naporima uloženima u suzbijanje širenja zaraze i
spašavanje života. Kao odgovor na prvi val i u nedostatku koordiniranog pristupa na
razini EU-a, vlade i tijela država članica morale su poduzeti neposredne jednostrane
mjere kao što su samostalno zatvaranje državnih granica ili nabava zaštitne i
medicinske opreme isključivo za vlastito stanovništvo. Kako bi se dodatno zaustavilo
širenje bolesti, uspostavljene su razne mjere za sprječavanje i suzbijanje širenja zaraze
kao što su održavanje fizičke udaljenosti i obvezna uporaba zaštitnih maski za lice te su
posvuda postavljena sredstva za dezinfekciju ruku. Ograničenja kretanja, od selektivnih
mjera do potpunih zatvaranja, imala su golem učinak na osobnu i gospodarsku
aktivnost. No kad je riječ o strogosti i opsegu tih mjera, postojale su znatne razlike
među državama članicama, pa čak i među regijama.

10. U prvoj polovici 2020. godine bili su pogođeni gotovo svi gospodarski sektori

(vidjeti Slika 2 budući da je naloženo zatvaranje poduzeća, tvornica, restorana, barova,
kazališta i sportskih objekata. U uslužnom sektoru, osobito u sektoru prometa,
maloprodaje, trgovine, rekreacije i ugostiteljstva (vidjeti Okvir 1), pretrpljeni su znatni
financijski gubitci. BDP u zemljama skupine EU-27 smanjio se za 11,2 % 10, što je
pokazalo da je riječ o najozbiljnijoj gospodarskoj krizi od Drugog svjetskog rata (vidjeti
Prikaz podataka 2.: Učinak na gospodarstvo).
Odaberite poveznicu za više informacija o učinku bolesti COVID-19 na sektore u EU-u.

10

Eurostat, Euroindicators 53/2021, 30. travnja 2021.
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Slika 2 – Promjene u bruto dodanoj vrijednosti u razdoblju 2019. – 2020.

Izvor: Sud, na temelju podataka Eurostata.

11. Ograničenja kretanja, karantene i samoizolacija doveli su do radikalnih promjena

na tržištu rada. Rad na daljinu postao je norma gdje god i kad god je to bilo moguće. U
slučajevima u kojima rad na daljinu nije bio moguć bilo je potrebno uvesti razdoblja
privremene odsutnost, otpustiti radnike ili skratiti radno vrijeme. U prvoj polovici
2020. godine u EU-u je došlo do najvećeg tromjesečnog pada stope zaposlenosti u
ovom stoljeću, i to sa 73 % (prvo tromjesečje) na 72 % (drugo tromjesečje) 11, što znači
da je bez posla ostao jedan milijun Europljana. Privremeno je otpušteno više od
19 milijuna radnika, a ukupni broj stvarno odrađenih sati u prosjeku je smanjen za
15 % 12. No stope nezaposlenosti povećavale su se sporije i manje zamjetno, što
11

Eurostat, objava za medije 150/2020, 8. listopada 2020.

12

Eurostat, Hours of work in detail – quarterly statistics, podatci preuzeti u travnju 2021.
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upućuje na visoku stopu iskorištavanja programa namijenjenih očuvanju radnih mjesta
i veći broj radnika koji napuštaju tržište rada 13 (vidjeti i Prikaz podataka 3.: Učinak na
tržište rada).
Odaberite poveznicu za više informacija o promjenama u području zapošljavanja i
socijalnih pitanja.

12. Taj je prevrat znatno utjecao na plaće jer je značio i gubitak dohotka u svim

državama članicama, i to od 1 % do 12 % 14 ukupne zarade po radniku. Međutim,
postojale su i znatne socioekonomske razlike s obzirom na to da su najpogođenije bile
skupine s niskim dohotkom, kao što su mladi i radnici na privremenom radu. Najteže
posljedice na kućanstva ublažene su s pomoću brojnih programa nadoknade plaća i
očuvanja radnih mjesta (npr. SURE, vidjeti odlomak 36 i Slika 8), koji su doprinijeli
smanjenju ukupnih gubitaka dohotka.
Odaberite poveznicu za više informacija o gubitku dohotka.

13

ESB, The impact of the COVID-19 pandemic on the euro area labour market, 7. siječnja 2021.

14

Na temelju promjene u odnosu na prethodnu godinu, razdoblje 2019. – 2020. Eurostat,
Impact of COVID-19 on employment income – advanced estimates, podatci iz
listopada 2020.
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Okvir 1
COVID-19 i turistički sektor 2020. godine
Svjetska turistička organizacija Ujedinjenih naroda (UNWTO) redovito objavljuje
Svjetski turistički barometar. Prema ažuriranim podatcima iz ožujka 2021., samo
2020. godine broj međunarodnih turističkih dolazaka smanjio se za 73 % (preko
900 milijuna turista manje) 15, što je znatno utjecalo na prihode hotela i restorana,
organizatora putovanja, putničkih agencija, organizatora kružnih putovanja i
zračnih prijevoznika te je izravno ugrozilo više od 174 milijuna radnih mjesta 16, od
čega više od 10 milijuna u EU-u 17. Prema podatcima OECD-a, u Grčkoj, Portugalu,
Austriji, Španjolskoj i Italiji, zemljama koje u različitoj mjeri posebno ovise o
turizmu, postojala je najveća vjerojatnost za gubitak velikog dijela BDP-a, što bi
imalo pogubne gospodarske i društvene posljedice 18.

Slika 3 – Promjena u očekivanoj vrijednosti turizma, razdoblje
2019. – 2020.

Izvor: Sud, na temelju zimske prognoze Komisije (2021.).

U proširenim scenarijima za razdoblje 2021. – 2024. UNWTO predviđa „oporavak
međunarodnog turizma do druge polovice 2021. godine. No kad je riječ o
međunarodnim dolascima, povratak na razine iz 2019. godine mogao bi trajati od
dvije i pol do četiri godine”. 19
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Od ljeta ispunjenog nadom do drugog vala

13. U tim su okolnostima pozitivni rezultati mjera ograničenja kretanja, zajedno s

nadom u pronalazak cjepiva i ljetnim vremenom, potaknuli očekivanja da će pandemiji
uskoro doći kraj. U lipnju 2020. godine EU i države članice postupno ublažavaju
društvena i gospodarska ograničenja. Smanjenje broja oboljelih i umrlih od bolesti
COVID-19, snažan oporavak BDP-a u zemljama EU-27 (rast do 11,5 %20 od drugog do
trećeg tromjesečja 2020.) i povećanje stopa zaposlenosti naizgled su potvrdili uvjerenje
da se situacija nalazi na prekretnici. Stanje se polagano vratilo na „normalnu situaciju s
ograničenjima”. Uz određena zdravstvena i sigurnosna ograničenja barovi i restorani
ponovno su otvoreni, dopuštena su društvena i kulturna događanja, a čak je i ponovno
bilo moguće putovati.

14. Optimizam iz ljetnih mjeseci naglo je ugašen na jesen kada je drugi val, uvelike

potaknut zaraznijim i smrtonosnijim sojem virusa koji je prvi put zabilježen u
Ujedinjenoj Kraljevini, ugasio nade kako građana tako i političara. U skladu s
upozorenjima znanstvenika, stope zaraze i smrtnosti dosegnule su dotad nezabilježene
razine. Većina država članica ponovno je uvela mjere ograničenja kretanja i zabrane
putovanja, iako su one u većini slučajeva bile manje stroge, a često su se i nevoljko
uvodile s obzirom na to da su ljudi bili iscrpljeni i manje spremni poduprijeti i poštovati
uspostavljena pravila i ograničenja.

15. Ukupno gledajući, nakon razmjerno stabilnog rasta od 1,6 % tijekom 2019.21,

BDP u zemljama EU-27 smanjio se za 6,2 % tijekom 2020. godine, a države članice
pretrpjele su različite, ali u svakom slučaju znatne, razine gubitka BDP-a. U

15

UNWTO, Impact assessment of the COVID-19 outbreak on international tourism.

16

WTTC, „174m Travel & Tourism jobs could be lost due to COVID-19 and travel restrictions”,
says WTTC, 29. listopada 2020.

17

Europska komisija, Tourism and employment: how the severity of future coronavirus waves
could impact jobs, 26. kolovoza 2020.

18

Europski parlament, Parliamentary questions, 15. travnja 2020.

19

Ibid, odlomak 16.

20

Eurostat, objava za medije 178/2020, 8. prosinca 2020.

21

Eurostat, objava za medije 30/2021, 9. ožujka 2021.
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projekcijama za sljedeće dvije godine i dalje su vidljive znatne razlike među zemljama.
Očekuje se da će BDP u zemljama EU-27 ponovno narasti, i to za 4,2 % tijekom 2021. i
4,4 % tijekom 2022., no gospodarski oporavak bit će neujednačen: neke države članice
možda će se do kraja 2021. uspjeti vratiti na razine prije krize, no neke će s tim imati
poteškoće do kraja 2022. godine 22 (vidjeti Slika 4). To se može objasniti strukturnim
razlikama u nacionalnim gospodarstvima (npr. stupanj ovisnosti o turizmu),
raznolikošću strategija za borbu protiv pandemije i financijskom situacijom prije krize,
što je u nekim zemljama ograničilo opseg potpore.
Odaberite poveznicu za više informacija o proljetnoj gospodarskoj prognozi Komisije
iz 2021.

Slika 4 – Predviđeni rast BDP-a u EU-u, razdoblje 2021. – 2022.

Izvor: Sud, na temelju proljetne prognoze Komisije (2021.).

16. Istodobno je 2020. godine „ukupni udio duga u BDP-u u EU-u europodručju

porastao za više od 13 postotnih bodova i dosegnuo 92 % u EU-u i 100 % u
europodručju. […] Predviđa se da će 2021. godine udjeli duga u BDP-u dodatno rasti i
dosegnuti novi vrhunac od otprilike 95 % u EU-u i 102 % u europodručju, a zatim će se
2022. blago smanjiti 23”, kako se navodi u Komisijinoj prognozi iz proljeća 2021. Razlog
za to velikim je dijelom pad poreznih prihoda zbog usporavanja gospodarske aktivnosti
i provedba diskrecijskih mjera kao što su porezne olakšice, smanjenje poreznih stopa i
izvanredni rashodi za potporu zapošljavanju i zdravstvenom sektoru. Barem jedna
22

Europska komisija, zimska gospodarska prognoza iz 2021..

23

Europska komisija, proljetna gospodarska prognoza iz 2021..
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trećina država članica može očekivati smanjenje udjela duga u BDP-u u naredne dvije
godine, no u ostalim će zemljama 2022. godine taj udio biti znatno veći od 100 %24
(vidjeti i Prikaz podataka 5.: Učinak na javne financije).

Od nade koja se polagala u cijepljenje do trećeg vala

17. Prvo cjepivo protiv bolesti COVID-19 dobilo je odobrenje EU-a za stavljanje u

promet 21. prosinca 2020., nakon čega su izdana odobrenja i za tri preostala
predložena cjepiva (vidjeti odlomak 28). Početak 2021. godine činio se obećavajućim,
no stvarno stanje bilo je drukčije. Provedba strategije cijepljenja nije ispunila
očekivanja 25 zbog nedovoljnog broja cjepiva, propusta u isporuci i koordinaciji te
prekomjerne birokracije, što je usporilo postupak cijepljenja i zbog čega je zaraza
izmakla kontroli. K tomu su se u Europi počeli širiti novi zarazniji sojevi virusa kao što
su mutacije beta („južnoafrički soj”) i gama („brazilski soj”) 26, koje su kulminirale u
trećem valu. Bilo je potrebno produljiti ili ponovno uvesti ograničenja kretanja i
postrožiti ostala ograničenja. Istodobno je rastao broj građanskih i političkih prosvjeda
protiv strogih mjera za sprječavanje i suzbijanje širenja zaraze, koji su u nekim
slučajevima bili popraćeni masovnim prosvjedima.

18. Zasad se sa sigurnošću može utvrditi samo to da je pandemija bolesti

COVID-19 prouzročila višedimenzionalnu i neujednačenu krizu koja se odrazila na
gotovo sva područja javnog i privatnog života, neovisno o tome je li riječ o javnom
zdravlju, gospodarskoj aktivnosti, tržištu rada, obrazovanju ili javnim financijama.
Vrijeme, razmjer i stvarni učinak pandemije te odgovor na nju uvelike su se razlikovali
na razini EU-a, ali i na nacionalnoj i regionalnoj, a katkad čak i na lokalnoj razini. Neke
države članice i regije trenutačno su pogođenije od drugih, no iskustvo je pokazalo da
se cijela situacija može promijeniti u nekoliko tjedana. Djelovanje nekih država članica
uvjetovano je strukturnim deficitima koji su postojali prije krize i koji ograničavaju
kapacitete potrebne za suočavanje sa situacijom i pokretanje projekata koji će utjecati
na budućnost. Već je sada jasno da će COVID-19 imati dugotrajne posljedice na naš
način života i rada u budućnosti, što obuhvaća i potrebu za većom i boljom suradnjom
s obzirom na to da virusi ne poznaju državne granice.

24

Europska komisija, jesenska gospodarska prognoza iz 2020..

25

Prvotni cilj EU-a bio je cijepiti najmanje 70 % odraslog stanovništva do početka ljeta 2021.

26

ECDC, Infographic:Mutation of SARS-CoV-2 - current variants of concern, 19. travnja 2021.
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Učinak na odabrana područja politike: prikazi podataka

19. Budući da u ovoj fazi gotovo svaka procjena učinka bolesti COVID-19 na EU i

države članice može, u najboljem slučaju, biti tek okvirna i da je teško utvrditi
odgovarajuću graničnu točku, radije puštamo da brojke u određenom trenutku i u
odabranim područjima politike govore za sebe. Uz prethodno navedene informacije
koje se iznose kronološkim redoslijedom izradili smo i niz prikaza podataka s pomoću
kojih će se dobiti objedinjena slika o stanju u EU-u i državama članicama tijekom 2020.
Prikazi podataka ne sadržavaju cjelovitu sliku svakog područja politike, već se u njima
nastoje prikazati sljedeći aspekti krize:
(a) njezina višedimenzionalnost, odnosno činjenica da kriza nije ograničena samo na
javno zdravlje;
(b) njezin znatan i razoran učinak na EU u cjelini; i
(c) njezin neujednačen učinak na države članice, i to iz vremenskog, kvantitativnog ili
kvalitativnog aspekta.

I. DIO – Učinak bolesti COVID-19 na EU
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Prikaz podataka 1.: Učinak na javno zdravlje

Izvor: Sud, na temelju podataka platforme Our World in Data.
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Prikaz podataka 2.: Učinak na gospodarstvo

Izvor: Sud, na temelju podataka Eurostata i proljetne prognoze Komisije (2021.).
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Prikaz podataka 3.: Učinak na tržište rada

Izvor: Sud, na temelju podataka Eurostata.
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Prikaz podataka 4.: Učinak na kućanstva i pojedince

Izvor: Sud, na temelju podataka Eurostata.
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Prikaz podataka 5.: Učinak na javne financije

Izvor: Sud, na temelju podataka Eurostata i proljetne prognoze Komisije (2021.).
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Definiranje odgovora na COVID-19

20. EU ima ograničene ovlasti za djelovanje u većini područja koja su ozbiljno

pogođena pandemijom ili u kojima konkretna intervencija jest ili bi trebala biti dio
djelotvornog odgovora. Razlog djelomično leži u tome što ta područja nisu u isključivoj
nadležnosti EU-a, ali djelomično i u tome što je, s obzirom na to da se nadležnost dijeli
s državama članicama, stupanj pripravnosti prije krize bio nizak. Stoga je nakon
izbijanja krize u početku bilo teško postići dogovor o zajedničkim mjerama i
instrumentima. Ipak, čini se da je EU nakon početnih teškoća riješio probleme u
pogledu koordinacije, potpore i dodatnih mjera. Sada uspješnije ublažava učinke krize,
ojačao je kapacitete država članica za rješavanje najhitnijih pitanja u području
javnozdravstvene, socioekonomske i fiskalne politike.

Javno zdravlje

21. Područje javnog zdravlja u isključivoj je nadležnosti država članica. Međutim, EU

može poduprijeti i dopunjavati politike država članica u području javnog zdravlja 27, i to,
primjerice, koordinacijom suradnje u slučaju prekograničnih prijetnji i prirodnih
katastrofa. EU je također nadležan za epidemiološki nadzor, praćenje, mehanizam za
rano upozoravanje (uglavnom u okviru Europskog centra za sprečavanje i kontrolu
bolesti (ECDC), vidjeti i Slika 5) i mjere za borbu protiv ozbiljnih prekograničnih prijetnji
zdravlju (uključujući planiranje pripravnosti i odgovora) 28.
Odaberite poveznicu za informacije o javnom zdravstvu.

27

Relevantno djelovanje „usmjereno je prema poboljšanju javnog zdravlja, sprečavanju
tjelesnih i duševnih bolesti i oboljenja” (članak 168. UFEU-a), a obuhvaća i suzbijanje
ozbiljnih prijetnji zdravlju.

28

Europska komisija, Odluka br. 1082/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća od
22. listopada 2013. o ozbiljnim prekograničnim prijetnjama zdravlju.
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Slika 5 – Aktivnosti ECDC-a u vezi s pandemijom bolesti COVID-19

Izvor: Sud, na temelju podataka ECDC-a.

Nabava medicinske opreme i opskrba medicinskom opremom

22. U ožujku 2020. godine Komisija je uspostavila strateški mehanizam za stvaranje

zaliha i distribuciju medicinske opreme (poznat pod nazivom rescEU29) koji zahtijeva
blisku suradnju EU-a i država članica (vidjeti i Okvir 2). Države članice u ime EU-a
primaju i nabavljaju ključnu medicinsku opremu. S pomoću proračuna od
29

Program rescEU dio je Mehanizma EU-a za civilnu zaštitu, čiji je cilj jačanje zaštite od
katastrofa i upravljanja novim rizicima. U okviru programa uspostavljena je i nova europska
zaliha resursa (uključujući kanadere, helikoptere, medicinsku opremu itd.) koja se može
mobilizirati u izvanrednim situacijama.
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380 milijuna eura Komisija financira do 100 % razvoja i provedbe mehanizma rescEU te
upravlja distribucijom medicinske opreme kao što su respiratori, osobna zaštitna
oprema (OZO), cjepiva, lijekovi i laboratorijske zalihe.
Odaberite poveznicu za više informacija o programu rescEU.

Okvir 2
Zajedno protiv bolesti COVID-19 (stanje u siječnju 2021.)
„Mnoge zemlje EU-a poduzele su i mnogo više od onoga na što su se obvezale u
okviru programâ EU-a. Primjerice, kada je virus u početku teško pogodio Italiju,
brojne su zemlje poslale potporu. Austrija je donirala medicinske maske i
respiratore, Danska je osigurala opremu za bolnice na terenu, Češka je poslala
zaštitna odijela, a Njemačka pet tona medicinskih potrepština. Francuska je
ostalim državama članicama poslala više od dva milijuna maski za lice. Mađarska,
Austrija i Nizozemska poslale su 150 respiratora u Češku.
Do prosinca 2020. godine iz zdravstvenih rezervi iz sustava rescEU raspodijeljeno je
ukupno 620 000 zaštitnih maski FFP2 i FFP3 te 50 000 artikala za zaštitu tijela.
Osim toga, Češkoj je na šest mjeseci posuđeno 30 respiratora. S pomoću rezervi iz
sustava rescEU poboljšava se stanje pripravnosti u EU-u. Zalihe se neprestano
obnavljaju, a isporuke se redovito obavljaju na zahtjev zemalja kojima je to
najpotrebnije.
Kada je u listopadu 2020. godine u Belgiji porastao broj ozbiljnih slučajeva bolesti
COVID-19, sustav zdravstvene skrbi u toj zemlji prešao je u krizno stanje. Susjedna
Njemačka primila je pacijente iz Belgije i smjestila ih u bolnice čiji su odjeli
intenzivne njege raspolagale s većim brojem kreveta. Njemačka je tijekom prvog
vala primila više od 230 pacijenata u kritičnom stanju iz Italije, Francuske i
Nizozemske. Pacijente iz Francuske i Italije primali su i Austrija i Luksemburg.”
Izvor: Vijeće, 5 ways the EU and member states work together against COVID-19, 18. siječnja 2021.
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23. U travnju 2020. godine30 Vijeće je aktiviralo Instrument za hitnu potporu (ESI)31.

Riječ je o alatu kojim se EU-u omogućuje da s pomoću hitne potpore iz općeg
proračuna pomogne državama članicama u suočavanju s posljedicama krize na ljude i
gospodarstvo. Potpora može obuhvaćati središnju nabavu, koordinaciju i prijevoz
potrebne medicinske opreme, pomoć u zapošljavanju dodatnog zdravstvenog osoblja i
pružanje financijske pomoći. Zajedničke zalihe iz Instrumenta za hitnu potporu i
programa rescEU financiraju se s 3 milijarde eura iz proračuna EU-a te još
3 milijarde eura koje osiguravaju države članice.
Odaberite poveznicu za više informacija o Instrumentu za hitnu potporu.

24. U travnju 2020. godine Komisija je pokrenula nekoliko zajedničkih postupaka

javne nabave u kojima je sudjelovalo do 25 država članica. Na temelju tog dogovora
države članice mogu naručivati osobnu zaštitnu opremu (zaštitna odijela, rukavice,
zaštitne naočale, štitnike za lice i maske), respiratore, laboratorijsku opremu (setove,
reagense, štapiće za uzimanje brisa i potrošni laboratorijski materijal), terapeutike
(remdesivir) i lijekove za intenzivnu njegu (analgetike, antibiotike, miorelaksanse,
anestetike itd.).
Odaberite poveznicu za više informacija o zajedničkoj nabavi.
Potpora istraživanju radi pronalaska odgovarajućeg liječenja, dijagnostike i cjepiva

25. EU je od ožujka 2020. godine u istraživačke projekte u vezi s koronavirusom u

okviru programa za istraživanje i inovacije Obzor 2020 uložio više od 660 milijuna eura.
Osigurana su bespovratna sredstva za projekte koji se, među ostalim, bave
dijagnostikom, liječenjem, cjepivima, epidemiologijom, proizvodnjom te medicinskom i
digitalnom tehnologijom.

26. U srpnju 2020. Komisija i Europska investicijska banka (EIB) osigurale su

njemačkom biotehnološkom društvu CureVac 75 milijuna eura iz financijskih sredstava
programa Obzor 2020. radi razvoja cjepiva i širenja proizvodnje. EIB je isto tako sklopio
sporazum o financiranju s njemačkim poduzećem BioNTech SE radi razvoja njegova

30

Europska komisija, COM/2020/175 final, 2. travnja 2020.

31

Vijeće, Uredba (EU) 2016/369 od 15. ožujka 2016. o pružanju hitne potpore unutar Unije,
16. ožujka 2016.
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programa cjepiva u vrijednosti od 100 milijuna eura (uz potporu kreditnim zajmovima
iz programa Obzor 2020.).
Odaberite poveznicu za više informacija o projektima u okviru programa Obzor 2020.

27. U lipnju 2020. Komisija je predstavila strategiju EU-a za cjepiva u cilju ubrzavanja

razvoja, proizvodnje i uvođenja cjepiva. Od tada je potpisala sporazume sa šest
farmaceutskih poduzeća (vidjeti Slika 6), čime je državama članicama omogućeno da
kupe cjepiva čim ih EU odobri za stavljanje u promet na prijedlog Europske agencije za
lijekove (EMA, vidjeti Okvir 3).
Odaberite poveznicu za više informacija o strategiji EU-a za cjepiva.

Slika 6 – Doze cjepiva koje je osigurala Komisija (svibanj 2021.)

Izvor: Sud, na temelju podataka Komisije.
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28. Komisija je dosad izdala uvjetna odobrenja za stavljanje u promet sljedećih
cjepiva:

(a) BioNtech i Pfizer (21. prosinca 2020.);
(b) Moderna (6. siječnja 2021.);
(c) Oxford-AstraZeneca (29. siječnja 2021.);
(d) Johnson & Johnson (11. ožujka 2021.).

Okvir 3
Europska agencija za lijekove
Sjedište Europske agencije za lijekove (EMA) nalazi se u Amsterdamu, a agencija je
osnovana Uredbom (EEZ) br. 2309/93, koja je kasnije zamijenjena Uredbom (EZ)
br. 726/2004. Djeluje u okviru mreže na razini cijelog EU-a i koordinira znanstvene
resurse koje su na raspolaganje stavila nacionalna tijela kako bi se zajamčili
evaluacija i nadzor lijekova koji se upotrebljavaju za liječenje ljudi i životinja.
EMA ima ključnu ulogu u kampanji cijepljenja protiv bolesti COVID-19 s obzirom na
to da su sveobuhvatne i neovisne evaluacije novih lijekova koje provode njezini
znanstveni odbori osnova u skladu s kojom Komisija izdaje odobrenje za stavljanje
u promet lijekova u EU-u 32.

Gospodarstvo i javne financije

29. Nadležnost EU-a u pogledu gospodarstva uvelike se razlikuje ovisno o području

politike. Europski semestar okvir je u skladu s kojim EU koordinira gospodarsku politiku
u svim državama članicama (uključujući posebna pravila o fiskalnom nazoru). Semestar
je uspostavljen kao odgovor na nedostatke u gospodarskom upravljanju EU-a, koji su
uglavnom prepoznati tijekom financijske i gospodarske krize iz 2008., a svrha mu je
spriječiti rast neravnoteža i zajamčiti konvergenciju i stabilnost u EU-u. Taj postupak
vode Komisija i Vijeće. No odluke o gospodarskoj i fiskalnoj politici u konačnici donose

32

EMA, „Authorisation of medicines”.
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države članice, i to u granicama zajednički dogovorenih pravila (npr. usklađenost s
kriterijima iz Maastrichta).

30. Istodobno Komisija ima odlučujuću ulogu kad je riječ o nacionalnim programima
državne potpore, s obzirom na to da provjerava usklađenost država članica s pravilima
EU-a za sprječavanje nepravednog tržišnog natjecanja i može blokirati prekomjernu
financijsku potporu korporativnom sektoru. Međutim, Komisija pod određenim
uvjetima može obustaviti opća pravila i odobriti iznimnu dodjelu državne potpore
(vidjeti odlomak 32).

31. Vijeće i Komisija upravljaju i financijskom pomoći državama članicama u kojima

dođe do ozbiljnih gospodarskih ili financijskih poremećaja (s pomoću Mehanizma za
europsku financijsku stabilnost i instrumenta za platnu bilancu). Dosad se proračun
EU-a nije izrađivao s namjerom kratkoročnog ublažavanja velikih gospodarskih šokova
jer je ograničen gornjim granicama za potrošnju sredstava iz višegodišnjeg financijskog
okvira i različitim pravilima o potrošnji sredstava u okviru određenih programa. U tom
je smislu uspostava instrumenta za oporavak „Next Generation EU” (NGEU) promjena
paradigme jer se njime po prvi put omogućuje EU-u da svoju potrošnju financira
zaduživanjem (vidjeti i odlomak 39).
Privremeno izuzeće od pravila o državnoj potpori EU-a

32. Komisija je 19. ožujka 2020. donijela novi privremeni okvir za mjere dodjele

državne potpore kojim je državama članicama omogućeno da dodijele državnu
potporu trgovačkim društvima i poduzećima pogođenima krizom. Od ožujka 2021.
Komisija je donijela više od 470 odluka kojima se odobrava otprilike 580 33 nacionalnih
mjera povezanih s pandemijom o kojima su je obavijestile sve države članice. Komisija
je dosad četiri puta izmijenila privremeni okvir u svrhu, među ostalim, povećanja
opsega javne potpore (npr. za istraživanja), zaštite radnih mjesta i gospodarstva te u
korist dokapitalizacije. Do kraja ožujka 2021. Komisija je odobrila državnu potporu u
vrijednosti od 3 bilijuna eura (vidjeti Slika 7), što je otprilike 22 % BDP-a zemalja
skupine EU-27 iz 2019. godine 34.
Odaberite poveznicu za više informacija o državnoj potpori.

33

Europska komisija, Competition State aid Brief 1/2021, ožujak 2021.

34

Vlastiti izračun na temelju podataka Eurostata.
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Izvor: Sud, na temelju podataka Komisije (Competition State aid brief 1/2021).
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Fleksibilnost u okviru fiskalnih pravila EU-a

33. Komisija i Vijeće aktivirali su 23. ožujka 2020. „opću klauzulu o odstupanju” iz

Pakta o stabilnosti i rastu (PSR) 35, kojom se državama članicama omogućuje
privremeno odstupanje od europskih fiskalnih pravila na kojima se temelje njihovi
proračuni te poduzimanje svih mjera koje smatraju potrebnima za suočavanje s krizom,
a da se pritom ne ugrozi fiskalna održivost. To je omogućilo nacionalnim vladama da,
među ostalim, povećaju financijska sredstva namijenjena zdravstvenoj skrbi i
gospodarsku potrošnju i da tijekom krize očuvaju radna mjesta i održe zaposlenost.
Odaberite poveznicu za više informacija o Paktu o stabilnosti i rastu.

Gospodarska potpora državama članicama

34. Europski parlament i Vijeće donijeli su 26. ožujka 2020. Investicijsku inicijativu

kao odgovor na koronavirus (CRII), čime je oslobođeno 37 milijardi eura iz europskih
strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) za potporu tržištu rada, malim i srednjim
poduzećima (MSP),sektoru zdravstvene skrbi i drugim ključnim sektorima. Osim toga,
najpogođenijim zemljama dodijeljeno je dodatnih 800 milijuna eura financijske pomoći
iz Fonda solidarnosti EU-a.

35. Inicijativa CRII stupila je na snagu 1. travnja 2020., a kasnije istog mjeseca

donesen je CRII+, dodatni paket pojednostavnjenih privremenih mjera radi veće
fleksibilnosti pri uporabi nerezerviranih sredstava iz ESIF-a, primjerice:
(a) više mogućnosti za prijenos obveza između različitih fondova kohezijske politike 36,
kategorija regija i ciljeva financiranja;
(b) mogućnost da se u računovodstvenoj godini od 1. srpnja 2020. do 30. lipnja 2021.
iz proračuna EU-a u cijelosti financira potrošnja u području kohezije za programe
u vezi s bolešću COVID-19.
Odaberite poveznicu za više informacija o inicijativama CRII i CRII+.

35

„PSR je skup pravila kojima se državama članicama omogućavaju stabilnost javnih financija i
koordinacija fiskalnih politika” (Europska komisija, Stability and Growth Pact).

36

Europski fond za regionalni razvoj, Europski socijalni fond i Kohezijski fond.

I. DIO – Učinak bolesti COVID-19 na EU
i države članice

37

36. Euroskupina je 9. travnja 2020.37 predložila uspostavu triju sigurnosnih

mehanizama za hitnu pomoć radi potpore radnim mjestima i zapošljavanju,
poduzećima i javnim financijama. Vijeće je 23. travnja odobrilo paket u vrijednosti od
540 milijardi eura te pozvalo na početak primjene od 1. lipnja 2020.:
(a) potpora u pogledu krize uzrokovane pandemijom iz Europskog stabilizacijskog
mehanizma – 240 milijardi eura za države članice koje su najpogođenije krizom
izazvanom bolešću COVID-19;
(b) paneuropski jamstveni fond EIB-a – 200 milijardi eura za pomoć poduzećima s
manjkom likvidnosti, osobito MSP-ovima;
(c) instrument SURE (potpora radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj
situaciji) – 100 milijardi eura za pomoć financiranju programâ skraćenog radnog
vremena i sličnih mjera (vidjeti Slika 8).

Slika 8 – Instrument SURE, ukupna dodijeljena sredstva po državi članici

Izvor: Sud, na temelju podataka Komisije.
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Ministri gospodarstva i financija država članica europodručja.
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37. Na temelju Komisijinih prijedloga Vijeće je za 19 država članica odobrilo

financijsku potporu iz instrumenta SURE u ukupnoj vrijednosti od 94,3 milijarde eura.
Do svibnja 2021. isplaćeno je 89,6 milijardi eura tog iznosa.
Odaberite poveznicu za više informacija o instrumentu SURE.
Mjere Europske središnje banke

38. Europska središnja banka (ESB) pokrenula je 18. ožujka 2020. hitni program

kupnje zbog pandemije (PEPP). Riječ je o alatu za povećanje likvidnosti javnog i
privatnog sektora s pomoću dugoročnijih namjenskih operacija refinanciranja. Njime se
državama članicama omogućuje da pomognu poduzećima i kućanstvima da se suoče s
neposrednim učincima krize tako što se vlade zadužuju po povoljnijim uvjetima.
Proračun PEPP-a u početku je iznosio 750 milijardi eura; 4. lipnja programu je
dodijeljeno još 600 milijardi eura, a 10. prosinca 500 milijardi eura, što ukupno iznosi
1 850 milijardi eura.
Odaberite poveznicu za više informacija o programu PEPP.
Europski plan oporavka

39. Komisija je 27. svibnja 2020. predložila NGEU, novi instrument za oporavak u

vrijednosti od 750 milijardi eura, zajedno s povećanim dugoročnim proračunom EU-a
za razdoblje 2021. – 2027. Vijeće je 21. srpnja poduprlo prijedlog Komisije uz nekoliko
važnih izmjena. Novi privremeni instrument usmjeren je na otklanjanje neposredne
društveno-gospodarske štete koju je prouzročila pandemija te se njime nastoji izgraditi
zelenija, digitalnija i otpornija Europa. Dodijeljena su sredstva za sedam pojedinačnih
programa (vidjeti Slika 9), a najistaknutiji su Mehanizam za oporavak i otpornost i
Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja (REACT-EU) 38:
(a) Mehanizmom za oporavak i otpornost, koji predstavlja okosnicu instrumenta
NGEU, podupiru se ulaganja država članica u svrhu brzog oporavka. Proračun tog
mehanizma u vrijednosti od 672,5 milijardi eura raspodjeljuje se u obliku
bespovratnih sredstava (312,5 milijardi eura) i zajmova (360 milijardi eura).

38

Osim Mehanizma za oporavak i otpornost i inicijative REACT-EU, instrument NGEU financira
se u obliku „povećanja” za programe VFO-a za razdoblje 2021. – 2027., a sredstva se moraju
trošiti u skladu s pravilima pojedinih sektora.
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(b) REACT-EU (47,5 milijardi eura) temelji se na inicijativama CRII i CRII+ u cilju
potpore radnim mjestima i zapošljavanju, MSP-ovima, javnozdravstvenim
sustavima i prelasku na zelenije i digitalno gospodarstvo. Financijska sredstva
dostupna su 39 za gotovo sve sektore.
Odaberite poveznicu za više informacija o Europskom planu oporavka.

Slika 9 – NGEU, ukupna dodijeljena sredstva po programu

Izvor: Vijeće EU-a.

Druga područja
Javna sigurnost i civilna zaštita

40. Kad je riječ o javnoj sigurnosti i civilnoj zaštiti, države članice mogu uvesti mjere

ograničenja kretanja, kao što su zatvaranje granica, prodavaonica i poduzeća ili druga
pravila kojima se ograničava slobodno kretanje. EU, koji predstavlja Komisija, nije
mogao učiniti mnogo više od koordinacije i izdavanja smjernica o ograničavanju štete
za cjelovitost unutarnjeg tržišta, osobito u pogledu slobodnog kretanja robe i osoba. U
tom smislu Komisija može provjeravati jesu li mjere opravdane, tj. prikladne, nužne i
razmjerne ciljevima.
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Iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda i Fonda europske
pomoći za najpotrebitije.
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41. Komisija je već krajem siječnja 2020.40 poduzela mjere u okviru Mehanizma EU-a

za civilnu zaštitu radi repatrijacije građana EU-a koji su se zatekli diljem svijeta. Usto je
pomogla državama članicama u koordinaciji operacija pomoći i repatrijacije. Države
članice dosad su vratile više od pola milijuna osoba iz cijelog svijeta, od čega 90 000 uz
pomoć iz Mehanizma za civilnu zaštitu.
Odaberite poveznicu za više informacija o Mehanizmu EU-a za civilnu zaštitu.

42. Države članice prihvatile su 13. listopada 2020. Preporuku Vijeća o

koordiniranom pristupu ograničavanju slobodnog kretanja kao odgovor na pandemiju
bolesti COVID-19 41. U preporuci se utvrđuju četiri ključna područja u kojima su države
članice trebale koordinirati svoje aktivnosti:
(a) zajednički sustav izrade karti na kojima su područja označena dogovorenim
bojama;
(b) zajednički kriteriji za države članice pri odlučivanju o uvođenju ograničenja
putovanja;
(c) zajednički okvir za mjere u vezi s bolešću COVID-19 u pogledu putovanja
(testiranje i samoizolacija);
(d) jasno i pravodobno informiranje javnosti.
Komisija je izdala razne smjernice i savjete, primjerice o upravljanju granicama ili
jamčenju slobodnog kretanja radnika (osobito u sektoru zdravstvene skrbi i
prehrambenom sektoru). Ujedno je pokrenula platformu Re-Open EU na kojoj su
putnicima dostupni epidemiološki podatci i informacije o aktualnim sigurnosnim
ograničenjima i ograničenjima putovanja.
Odaberite poveznicu za više informacija o zajedničkom odgovoru na koronavirus.

40

Europska komisija, Coronavirus: EU Civil Protection Mechanism activated for the
repatriation of EU citizens, 28. siječnja 2020.

41

Europska komisija, COM (2020) 499 final, 4. rujna 2020.
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II. DIO – Pregled rada VRI-jeva
43. Sud i ostali VRI-jevi EU-a brzo su reagirali na dosad nezabilježenu krizu provodeći

brojne revizijske aktivnosti i aktivnosti praćenja. VRI-jevi Belgije, Cipra, Njemačke,
Latvije, Litve, Nizozemske, Portugala, Rumunjske, Slovačke i Švedske i Sud objavili su
48 izvješća o nekoliko područja politike (vidjeti Prilog – Cjeloviti popis publikacija
povezanih s bolešću COVID-19 koje su VRI-jevi EU-a objavili 2020. godine). Ovaj
odjeljak sadržava pregled 17 od tih izvješća koja obuhvaćaju petpodručja koja su
prioritetna za potrošnju usmjerenu na oporavak. Kako bi zbirka bila razumne duljine,
svaki je VRI dostavio pojedinosti o samo jednom izvješću po prioritetnom području 42, a
najviše o trima izvješćima ukupno. U svakom od tih izvješća iznosi se kontekst
revizijskih aktivnosti i razlozi za njihovu provedbu te sažetci glavnih nalaza i zaključaka.

Tablica – 17 izvješća koje su VRI-jevi dostavili za pet prioritetnih područja

42

Osim VRI-ja Latvije, iz čije revizije, iz internih razloga, proizlaze dva izvješća.
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Prioritetno područje: Javno zdravlje

44. Za javnozdravstvenu politiku i odluke o provedbi i financiranju odgovora na

pandemiju primarnu odgovornost snose države članice. Kako bi spriječile širenje virusa,
zaštitile stanovništvo i smanjile opterećenje za javnozdravstvene sustave, osobito kad
je riječ o bolnicama i njihovim kapacitetima za primanje pacijenata, države članice
donijele su niz mjera koje se, iako slične, znatno razlikuju u pogledu razmjera i trajanja
diljem EU-a.

45. U najuobičajenije mjere ubrajaju se održavanje fizičke udaljenosti, uporaba

zaštitne opreme (kao što su maske za lice), sustavi za praćenje kontakata, kampanje
testiranja i cijepljenja te privremene bolnice uspostavljene kako bi se države mogle
nositi s naglim povećanjem broja oboljelih od bolesti COVID-19. Kako bi kontrolirale
stope zaraze države članice povremeno su uvodile opća ograničenja i ograničenja
kretanja, zatvarale škole, vrtiće i poduzeća čiji rad nije bio neophodan, a katkad su čak i
obustavljale industrijsku proizvodnju. Gotovo sve države članice uvele su politike
„ostanka kod kuće”, osim za najneophodnije potrebe, te su pokrenule kampanje u
tradicionalnim i na društvenim medijima u cilju informiranja javnosti o smanjenju rizika
od zaraze, ali i radi borbe protiv dezinformacija i lažnih vijesti. Većina sredstava
dodijeljena je sektoru zdravstvene skrbi, istraživanju i razvoju cjepiva te nabavi
medicinske opreme.

46. Stoga su VRI-jevi Belgije, Cipra, Njemačke, Latvije, Portugala i Slovačke neke

svoje revizijske aktivnosti usmjerili na javno zdravlje i s njime povezane mjere kao
jedan od prioriteta u okviru odgovora na pandemiju. VRI Njemačke ispitao je učinak
bolesti COVID-19 na obvezno zdravstveno osiguranje i savezni proračun; Belgija, Cipar i
Slovačka razmotrili su procese i postupke javne nabave, a VRI Latvije procijenio je
uporabu javnih financijskih sredstava za potporu medijima u vezi s bolešću COVID-19.
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Nacionalni sustav zdravstvene skrbi
Portugal
Tribunal de Contas
COVID-19 – Učinak na aktivnosti u okviru nacionalnog sustava zdravstvene skrbi i
pristup zdravstvenoj skrbi
Datum objave

Vrsta revizije

Obuhvaćeno
razdoblje

15. 10. 2020.

Pregled

Ožujak – srpanj

Poveznica

Što smo procijenili i zašto
Budući da je bilo potrebno odgovoriti na pandemiju bolesti COVID-19, većina zemalja i
pružatelja zdravstvene skrbi donijela je mjere kojima se ograničava elektivna skrb.
Odlukom ministra zdravstva od 15. ožujka 2020. u Portugalu su obustavljene aktivnosti
u okviru elektivne skrbi koje nisu hitne.
Što smo utvrdili
Iz tog su se razloga aktivnosti nacionalnih pružatelja zdravstvene skrbi od ožujka do
svibnja 2020. provodile u manjem opsegu nego u istom razdoblju 2019. godine.
Aktivnosti na koje je utjecaj bio najveći obuhvaćaju elektivne kirurške zahvate
(smanjenje od 58 %, 93 300 kirurških zahvata), hitnu bolničku skrb (smanjenje od 44 %,
683 389 posjeta) i prvi ambulantni liječnički pregled (smanjenje od 40 %,
364 535 posjeta).
Liječničko savjetovanje na daljinu imalo je važnu ulogu u smanjenju osobnih dolazaka
na pregled u okviru primarne zdravstvene skrbi (udio liječničkih savjetovanja na daljinu
ili nespecificiranih savjetovanja povećao se za 83 % te su ta savjetovanja činila 65 %
ukupnih posjeta). S druge strane, liječničko savjetovanje na daljinu u okviru bolničke
skrbi i dalje je bilo na minimalnoj razini.
Znatno se smanjio broj novih pacijenata koji su iz odjela primarne zdravstvene skrbi
upućeni na ambulantni pregled ili kirurški zahvat. Do svibnja 2020. udio zahtjeva za
pregled iznosio je samo 67 % u odnosu na isto razdoblje 2019. godine, dok je
ekvivalentni postotak za upućivanja na kirurški zahvat iznosio 42 %.
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Ipak, od 31. prosinca 2019. do 31. svibnja 2020. produljilo se srednje vrijeme čekanja
za pacijente na listama čekanja. Srednje vrijeme čekanja za ambulantni pregled
produljilo se sa 100 dana na 171 dan, a otprilike 69 % pacijenata s liste čekanja
31. svibnja 2020. čekalo je dulje od maksimalnog zajamčenog vremena čekanja.
Srednje vrijeme čekanja za kirurške zahvate produljilo se sa 106 na 147 dana, a za
otprilike 43 % pacijenata s liste čekanja 31. svibnja 2020. maksimalno vrijeme čekanja
već je bilo isteklo.
Poštovanje maksimalnog zajamčenog vremena čekanja smanjilo se za kirurške zahvate
izvedene u svibnju 2020. godine, iako su brojke bile relativno slične onima iz
prethodnih godina. Poštovanje maksimalnog zajamčenog vremena čekanja poboljšalo
se za većinu hitnih kirurških zahvata (prioriteti 3 i 4, rak i ostale bolesti), što upućuje na
usmjerenost na te pacijente u odnosu na manje hitne slučajeve.
Odlukom 5314/2020 ministra zdravstva od 2. svibnja 2020. propisan je nastavak
aktivnosti u okviru nacionalnog sustava zdravstvene skrbi koje nisu hitne. U odluci se
utvrđuju mjere kojima bi se moglo poboljšati djelotvornost i učinkovitost raspodjele
resursa, iako postoje rizici u pogledu primjene.
U lipnju 2020. rezultati nastavljenih aktivnosti bili su neujednačeni. Razine elektivnih
kirurških zahvata i ambulantnih pregleda u nekim bolničkim odjelima djelomično su se
vratile na prethodne razine, no rezultati su u većini odjela bili slabiji od onih ostvarenih
2019. godine.
Što smo zaključili
Bit će potrebna dodatna klinička skrb kako bi se provelo liječenje koje zbog pandemije
bolesti COVID-19 nije bilo moguće. Stoga postoji rizik od toga da nacionalni sustavi
zdravstvene skrbi možda neće raspolagati kapacitetima potrebnima za tu dodatnu
potražnju, a da se pritom znatno ne poveća vrijeme čekanja.
Time bi se mogla opravdati izvanredna uspostava posebnih inicijativa u okviru
financiranja nacionalnog sustava zdravstvene skrbi, uz postojeće mehanizme koje
Ministarstvo upotrebljava i bez isključivanja daljnjih mjera, što je već bio slučaj kada su
povećani poticaji za pružanje dodatnih usluga u okviru nacionalnog sustava
zdravstvene skrbi.
Nakon općeg ograničenja kretanja zbog izvanrednog stanja moglo bi biti korisno
utvrditi najbolje prakse u pogledu reorganizacije usluga u nacionalnom sustavu
zdravstvene skrbi te pregledati i prilagoditi planove za nepredvidive situacije. Cilj bi bio
utvrditi i ocijeniti korelaciju između dodjele sredstava za liječenje pacijenata oboljelih
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od bolesti COVID-19 i dijagnosticiranja i liječenja ostalih bolesti, uključujući one za koje
nije potrebna hitna skrb.
Izazovi u vezi s regulacijom razine usluga i odgovarajućom raspodjelom resursa i dalje
ostaju, a bit će prisutni i u bliskoj budućnosti. Bit će potrebno pružiti elektivnu skrb
koju nije bilo moguće dobiti, a nacionalni sustav zdravstvene skrbi mora biti spreman
za mogući drugi val pandemije.
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Obvezno zdravstveno osiguranje
Njemačka
Bundesrechnungshof
Savjetodavno izvješće o učinku pandemije bolesti COVID-19 na sustav obveznog
zdravstvenog osiguranja upućeno Odboru za proračun pri njemačkom parlamentu
Datum objave

Vrsta revizije

Obuhvaćeno
razdoblje

13. 11. 2020.

Revizija
usklađenosti / revizija
uspješnosti

Ožujak – listopad

Poveznica

Što smo procijenili i zašto
U ožujku 2020. godine parlament je proglasio nacionalnu epidemiju, nakon čega je
savezna vlada poduzela mjere kako bi se ublažio učinak pandemije bolesti COVID-19 i
spriječilo preopterećenje sustava zdravstvene skrbi. Tim su mjerama opterećeni
savezni proračun i financijska sredstva iz sustava obveznog zdravstvenog osiguranja,
koji su ključni stupovi potpore općoj stabilnosti njemačkog sustava zdravstvene skrbi.
Osiguravatelji za zdravstveno osiguranje primaju financijska sredstva iz zdravstvenog
fonda kojim upravlja savezno tijelo. U fond se uplaćuju doprinosi i godišnja
bespovratna sredstva na saveznoj razini u iznosu od 14,5 milijardi eura. Tijekom
2020. godine, nakon povećanja potrošnje za vrijeme pandemije, bespovratna sredstva
na saveznoj razini povećana su za 3,5 milijardi eura, a 2021. nadopunit će se s
5 milijardi eura. U skladu sa zakonskim odredbama zdravstveni fond mora imati
rezervu likvidnosti, koja trenutačno iznosi 20 % prosječnih mjesečnih rashoda. U
Njemačkoj postoje i privatna poduzeća za zdravstveno osiguranje, no u takvim
sustavima osiguranja sudjeluje tek mali dio građana. Javna bespovratna sredstva ne
dodjeljuju se privatnim osiguravateljima za zdravstveno osiguranje. Proveli smo reviziju
učinka koji je pandemija imala na zdravstveni fond, njegovu rezervu likvidnosti i
osiguravatelje za obvezno zdravstveno osiguranje. Svoje smo nalaze o godišnjim
bespovratnim sredstvima na saveznoj razini i njihovu učinku na savezni proračun
dostavili parlamentarnom Odboru za proračun. Izvješće obuhvaća stanje do
listopada 2020.
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Što smo utvrdili
Mjere poduzete radi suzbijanja širenja pandemije u Njemačkoj dovele su do znatnih
ograničenja u javnom životu i gospodarskog pada, što je utjecalo i na razinu doprinosa
osiguravatelja za obvezno zdravstveno osiguranje. Skupina stručnjaka nadležna za
godišnju procjenu prihoda osiguravatelja za zdravstveno osiguranje predviđa tek mali
porast doprinosa, i to na 221,4 milijarde eura za cijelu 2020. godinu. To je
4,2 milijarde eura manje nego što je to bilo predviđeno prije pandemije. U drugom
tromjesečju 2020. u nekim su područjima znatno smanjeni rashodi koje su
osiguravatelji za zdravstveno osiguranje ostvarili u pogledu usluga, i to uglavnom kad je
riječ o stomatološkim uslugama, fizikalnoj terapiji, uslugama logopeda, mjerama ranog
otkrivanja, prevencije i rehabilitacije te bolničkom liječenju. Bolnice su od sredine
ožujka oslobodile kapacitete za oboljele od bolesti COVID-19 i odgodile elektivne
kirurške zahvate i liječenja. Međutim, ušteđena sredstva utrošena su na dodatne
rashode, osobito za osobnu zaštitnu opremu i povećanu zdravstvenu njegu. Kada se u
srpnju 2020. pružanje usluga stabiliziralo, Savezno ministarstvo zdravstva procijenilo je
da će 2020. rashodi iznositi 257,8 milijardi eura, što je 4,3 % više nego 2019. godine.
Kako bi se nadoknadio pad prihoda, bila su potrebna kompenzacijska plaćanja iz
rezerve likvidnosti zdravstvenog fonda. Kompenzacijska plaćanja namijenjena
bolnicama nadoknađena su iz saveznog proračuna i zasad iznose ukupno
8,9 milijardi eura. Ostala kompenzacijska plaćanja i rashodi za više od 12 000 dodatnih
kreveta na odjelima intenzivne njege s respiratorima zasad iznose otprilike
1,8 milijardi eura. Osim toga, bolnicama je isplaćeno 93 milijuna eura za bonuse
njegovateljskom osoblju koje je posebno pogođeno pandemijom. Troškovi
laboratorijske dijagnostike porasli su zbog testiranja na koronavirus nakon kontakta sa
zaraženim osobama ili povratka iz rizičnih područja u inozemstvu. Dosad je za tu svrhu
iz zdravstvenog fonda izdvojeno 104 milijuna eura.
Početkom 2020. godine rezerva likvidnosti zdravstvenog fonda iznosila je
10,2 milijarde eura, a 15. siječnja 2021., na kraju financijske godine, rezerva je iznosila
ukupno 6,4 milijarde eura. Za 15. siječnja 2022. predviđa se daljnje smanjenje rezerve
likvidnosti, i to na 5,2 milijarde eura.
Što smo zaključili
Učinak pandemije bolesti COVID-19 bit će vidljiv i 2021. godine. Tijekom 2021. godine
iz saveznog proračuna osigurat će se bespovratna sredstva povezana s pandemijom u
vrijednosti od 5 milijardi eura kako bi se smanjilo opterećenje za članove osiguravatelja
za zdravstveno osiguranje. Osim toga, osiguravatelji za zdravstveno osiguranje u
zdravstveni fond trebaju prenijeti rezerve u vrijednosti od 8 milijardi eura.
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Potvrđujemo da se ta jednokratna intervencija temeljila na zakonskim propisima, a te
su se rezerve u svakom slučaju uglavnom punile sredstvima iz zdravstvenog fonda. Na
taj se način financijska situacija osiguravatelja za obvezno zdravstveno osiguranje
zasad stabilizirala. No njihove rezerve likvidnosti gotovo su iscrpljene. Rezerva
likvidnosti više ne bi znatno prelazila minimalnu razinu utvrđenu zakonom. Ostala
povećanja potrošnje povezana s pandemijom tijekom 2021. mogla bi ugroziti
usklađenost s minimalnim razinama rezerve za 2022. godinu. Budući da se u ovom
trenutku ne može predvidjeti daljnji tijek pandemije, i dalje nije sigurno kakav će biti
financijski učinak na osiguravatelje za zdravstveno osiguranje. Pozvali smo Savezno
ministarstvo zdravstva da pomno prati aktivnosti i poduzme odgovarajuće mjere u cilju
stabilizacije sustava zdravstvene skrbi.
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Javna nabava
Belgija
Rekenhof
Ugovor o javnoj nabavi za praćenje kontakata povezanih s bolešću COVID-19
Datum objave

Vrsta revizije

Obuhvaćeno
razdoblje

25. 11. 2020.

Revizija usklađenosti

Travanj – kolovoz

Poveznica

Što smo procijenili i zašto
Ispitan je opsežan ugovor o javnoj nabavi u okviru mjera za upravljanje krizom
izazvanom bolešću COVID-19: ugovor za praćenje kontakata zaraženih osoba. U istrazi
se razmatrala samo dodjela ugovora koju je provela Agencija flamanske vlade za skrb i
zdravlje. Istraga nije obuhvaćala cjelokupni proces donošenja odluka o praćenju
kontakata, učinkovitost i djelotvornost načina na koji se pristupilo tom pitanju i
započelo praćenje ni način na koji je organizirano praćenje kontakata.
Što smo utvrdili
Ugovor o praćenju kontakata dodijeljen je na temelju pregovaračkog postupka bez
prethodne objave, što je praksa u iznimno hitnim okolnostima. Javni naručitelj i u
takvim se okolnostima mora savjetovati s nekoliko ugovaratelja kada je to moguće.
Iako je kontaktirano šest poduzeća, Agencija za skrb i zdravlje zaprimila je samo jednu
ponudu.
Nije bilo moguće sa sigurnošću utvrditi je li se prema svim kontaktiranim poduzećima
postupalo jednako i je li se poštovalo načelo transparentnosti. Neke elemente
postupka dodjele nije bilo moguće u cijelosti objasniti. Isto tako, postoje nedoumice u
pogledu trajanja, vrste i sadržaja kontakta koji je Agencija ostvarila s poduzećima u
kontekstu tog ugovora.
U postupku dodjele postojali su i određeni administrativni i pravni nedostatci i
propusti. Neki od njih vjerojatno su se pojavili jer je postupak dodjele morao biti
pokrenut i dovršen u kratkom roku. Agencija za skrb i zdravlje stoga nije mogla
temeljito pripremiti ugovor ili ga dovoljno detaljno razraditi, a razdoblje za pregled
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ponude i pregovore bilo je ograničeno. Te su okolnosti nedvojbeno nepovoljno ili
negativno utjecale na utvrđivanje cijene, kvalitetu i sigurnost u vezi s ponudom.
Položaj Agencije za skrb i zdravlje u pregovorima oslabljen je jer nisu postojali
alternativni partneri za pregovaranje, ali i zbog hitnosti sklapanja i provedbe ugovora.
Agencija usto nije mogla usporediti cijene kako bi provjerila usklađenost s tržišnim
stopama.
Flamanska vlada donijela je odluku o dodjeli ugovora za praćenje kontakata zaraženih
osoba 5. svibnja 2020. Dopune i izmjene ugovora potpisane su već 16. srpnja 2020., i to
za iznos veći od 1,57 milijuna eura (uključujući PDV). No čini se da su neki elementi tih
izmjena i dopuna, barem djelomično, bili uključeni u prvotni ugovor ili ponudu.
U tim je okolnostima neophodno da Agencija za skrb i zdravlje temeljito prati fazu
provedbe. Međutim, Agencija za skrb i zdravlje nije reagirala na nekoliko korisnih i
konkretnih prijedloga Inspektorata za financije koji su mogli pomoći u ublažavanju
nesigurnosti, rizika i neželjenih posljedica tijekom faze provedbe te u praćenju
ugovora.
Agencija za skrb i zdravlje istaknula je da bi pružatelj usluga izdavao račune na temelju
stvarno pruženih usluga, što omogućuje bolje praćenje izdavanja računa. Obveza
pružatelja usluga da na tromjesečnoj osnovi podnosi izvješće o aktivnostima i
financijsko izvješće omogućila bi dodatno praćenje i kontrolu.
Što smo zaključili
Budući da se ugovor morao dodijeliti u kratkom roku, u njegovoj je pripremi bilo
određenih nedostataka. Uz iznimnu hitnost sklapanja ugovora, položaj Agencije za skrb
i zdravlje u pregovorima oslabljen je i zbog toga što je dostavljena samo jedna ponuda.
Stoga preporučujemo Agenciji za skrb i zdravlje da pomno i kontinuirano prati fazu
provedbe ugovora.
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Cipar
Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας
Revizija natječajnih postupaka u vezi s pandemijom bolesti COVID-19
Datum objave

Vrsta revizije

Obuhvaćeno
razdoblje

13. 10. 2020.

Revizija usklađenosti

Travanj – lipanj

Poveznica

Što smo procijenili i zašto
Revizija je obuhvaćala tri predmeta:
(a) nabavu usluga molekularnog testiranja na COVID-19 tijekom pandemije, za koju je
Uprava za kupnju i nabavu Ministarstva zdravstva, kao javni naručitelj, do
provedbe ove revizije zbog hitnih potreba provela ukupno 16 natječajnih
postupaka / programa, i to u obliku pregovaračkog postupka;
(b) nabavu devet milijuna jednokratnih zaštitnih maski koju je provela Uprava za
kupnju i nabavu po cijeni od 4,68 milijuna eura plus PDV u okviru dvaju natječaja;
(c) provedbu projekta uspostave novog odjela intenzivne njege.
Što smo utvrdili
(a) Najveći nedostatak utvrđen revizijom odnosi se na cijenu molekularnih testova i
znatne razlike u cijeni tijekom promatranog vremena: tijekom dva mjeseca cijena
se smanjila za 55 %, s visokih 110 eura na niskih 50 eura po testu, nakon čega je
uslijedilo smanjenje na 40 – 43 eura po testu. Valja napomenuti i da je smanjenje
uočeno kod cijena koje je dostavio privatni laboratorij koji je proveo 69 % svih
testova, od kojih mu je većina povjerena po visokoj cijeni.
Utvrđeno je da je javni naručitelj u velikoj mjeri slijedio i provodio postupke
predviđene zakonodavstvom o javnoj nabavi u iznimnim okolnostima. Međutim,
utvrđena su dva slučaja izravne dodjele ugovora poduzeću u kojemu je interes
imao bivši ministar. Općenito je uočeno da se, protivno relevantnom
zakonodavstvu, sadašnji ministar nije ograničio na odobravanje molekularnih
testova, nego je unaprijed izdao upute i utvrdio gotovo sve aspekte postupka koji
je zatim trebao primijeniti i odobriti.
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(b) Pri kupnji maski nisu se u cijelosti poštovali postupci nabave, kao ni načela
transparentnosti, jednakog postupanja prema svim gospodarskim subjektima ili
razvoja zdravog tržišnog natjecanja, koji su ključni sastavni dijelovi europskog i
ciparskog zakonodavstva o javnoj nabavi. To je, među ostalim, potkrijepljeno
lošim utvrđivanjem potreba i uvedenim ograničenjima te ex post prihvaćanjem
ponude gospodarskog subjekta koja je dostavljena izvan postupka. Usto,
smatramo da je izostanak objektivne procjene troškova u obama postupcima
ozbiljan nedostatak.
(c) Državna organizacija za zdravstvene usluge imenovala je određenog arhitekta za
izradu studije i nadzor izgradnje novog odjela intenzivne njege bez natječajnog
postupka. Također je imenovala određenog izvođača radova zaduženog za
izgradnju, i to u postupku u kojemu nije bilo nimalo konkurentnog nadmetanja,
iako je organizacija zatražila prijedloge triju poduzeća. Ugovor je dodijeljen
prvotno imenovanom izvođaču radova jer su druga dva poduzeća pozvana na
sudjelovanje u posljednji trenutak i stoga nisu podnijela ponude. Cjelokupni
natječajni postupak zapravo je stvorio obmanjujući dojam o konkurentnom
nadmetanju. Nadalje, predmetno poduzeće u posebnom je odnosu s
visokorangiranim članom organizacije koji je to poduzeće i odabrao. Konačno,
nakon podnošenja ponuda i prije potpisivanja ugovora iz uvjeta natječaja
uklonjena je ključna klauzula o izricanju visoke kazne u slučaju kašnjenja provedbe
projekta.
Što smo zaključili
U potpunosti razumijemo posebne okolnosti izazvane pandemijom u kojima su
provedeni preispitani natječajni postupci. No u zakonodavstvu o javnoj nabavi utvrđeni
su postupci za dodjelu ugovora, čak i u izvanrednim situacijama, kojima se javnim
naručiteljima omogućuje provedba pregovaračkog postupka, koji je fleksibilniji od
postupaka koji se provode u uobičajenim okolnostima te traje kraće i usklađen je s
osnovnim načelima javne nabave.
Smatramo da se ta načela nisu poštovala, a zbog načina na koji se postupalo u tom
predmetu nije bila moguća odgovarajuća kontrola nad postupkom jer su dostupne
informacije bile ograničene. Naglašavamo da i u posebnim okolnostima u kojima je
održan predmetni natječajni postupak postoji obveza provedbe uobičajenih postupaka
kako bi se poštovalo načelo transparentnosti i načelo jednakog postupanja prema svim
gospodarskim subjektima, koji su ključne sastavnice europskog i ciparskog
zakonodavstva o javnoj nabavi. Relevantno zakonodavstvo o javnoj nabavi uvijek se

II. DIO – Pregled rada VRI-jeva

53

mora strogo primjenjivati jer se njime javnim naručiteljima pružaju mogućnosti i
osiguravaju odgovarajući alati, neovisno o prevladavajućim uvjetima. Čak je i u
okolnostima pandemije, kao što je to slučaj u predmetnom razdoblju, ključno zaštititi
javno zdravlje, s jedne strane, i načela transparentnosti i jednakog postupanja, s druge
strane, čime se štiti javni interes.
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Popis medicinske opreme
Slovačka
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

Upravljanje državnim materijalnim rezervama u izvanrednim situacijama
Datum objave

Vrsta revizije

Obuhvaćeno
razdoblje

21. 9. 2020.

Revizija uspješnosti

Lipanj – rujan

Poveznica

Što smo procijenili i zašto
Cilj revizije bio je procijeniti jesu li kompetencije i postupci slovačke Uprave za državne
materijalne rezerve bili odgovarajući i djelotvorni te procijeniti spremnost te uprave i
provjeriti mjere koje je poduzeo u izvanrednoj situaciji (za vrijeme pandemije).
Budući da je tijekom prvog vala bolesti COVID-19 u Slovačkoj nedostajalo medicinskih
proizvoda, očekivali smo da će revizija pokazati da su kompetencije i postupci Uprave
bili neodgovarajući i nedjelotvorni i da to tijelo nije bilo pripremljeno za pandemiju
bolesti COVID-19.
Što smo utvrdili
Istaknuli smo nepripremljenost državnih institucija. Tijela za upravljanje krizama nisu
ispunila svoje obveze i nisu uputila zahtjeve za zalihe medicinskih proizvoda za
izvanredne situacije Upravi za državne materijalne rezerve. Opremu koju treba
osigurati Uprava za državne materijalne rezerve određuje vlada. Međutim, portfelj
Uprave nije obuhvaćao medicinske potrepštine do odluke vlade od 27. veljače 2020.
Država stoga nije mogla osigurati potrebne zalihe bolnicama, domovima za starije ili
osoblju na terenu. Ključne uloge u iznimnoj situaciji izazvanoj epidemijom imala su dva
stručna savjetodavna povjerenstva: vladino Povjerenstvo za pandemiju i Državno
povjerenstvo za borbu protiv epidemije. Utvrđeno je da je njihova uloga bila formalna i
da se Povjerenstvo za borbu protiv epidemije, na čelu s glavnim državnim sanitarnim
inspektorom, nije sastalo od 2019. godine. S druge strane, Stalni krizni stožer, tijelo
koje nema pravnu nadležnost i ovlasti, aktivno je sudjelovalo u postupku upravljanja.
Sa sastanaka Stalnog kriznog stožera ne postoje pisani dokazi o njegovim zaključcima,
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primjerice o određivanju prioriteta u pogledu distribucije zaliha za izvanredne situacije.
Središnji krizni stožer glavno je koordinacijsko tijelo u državi tijekom izvanredne
situacije, a slovačka je vlada vrhovno tijelo s pravom i dužnošću donošenja odluka.
Ističe se i nedostatak pripravnosti Uprave za državne materijalne rezerve kad je riječ o
sljedećem valu pandemije. Pripreme su se provodile bez sveobuhvatne procjene
djelotvornosti i učinkovitosti mjera koje su poduzete tijekom prvog vala. Slijedom toga,
sredinom rujna 2020. godine činilo se da zalihe medicinske opreme u skladištima
Uprave za državne materijalne rezerve iznose samo 16 %. Time je ugrožen kapacitet za
brzi odgovor na naglo povećanje broja pacijenata koji pozitivnih na COVID-19. Uprava
za državne materijalne rezerve nije imala rezerve za 60 dana, kako se zahtijeva
odlukom vlade, već za samo 10 dana. Samo dvije vrste medicinske opreme od njih
14 bile su dostupne u dovoljnim količinama, no zalihe kirurških maski i testova na
COVID-19 bile su veće nego što je to bilo potrebno. Vreće za opasni biootpad nisu bile
dostupne, a zahtjevi za jednokratna zaštitna odijela, rukavice i štitnike za lice teško su
se mogli ispuniti (10 %). Uprava za državne materijalne rezerve rješavala je zahtjeve za
medicinsku opremu na osnovi pojedinačnog slučaja i nije imala mehanizam za
objektivnu procjenu ili utvrđivanje prioriteta. Uprava je 2020. godine raspodijelila
medicinski materijal u vrijednosti od gotovo 40 milijuna eura, od čega su gotovo tri
četvrtine bile namijenjene zdravstvenom sektoru. Najbrže je odgovorila na zahtjev
Ureda slovačke vlade: artikli su bili spremni u roku od dva dana, no za odgovor na
zahtjev Ministarstva pravosuđa bilo je potrebno više od mjesec dana.
Uprava za državne materijalne rezerve izvršna je sastavnica državnog sustava za
upravljanje krizama. Ministarstva i tijela javne vlasti moraju Upravi podnijeti zahtjeve u
vezi sa stvaranjem zaliha za izvanredne situacije i sastavom materijala. Ministarstvo
zdravstva nije ispunilo tu obvezu do veljače 2021. te je od Uprave zatražilo da osigura
medicinsku opremu za 30 dana namijenjenu tijelima za javno zdravlje i klinikama za
zarazne bolesti u okviru bolnica. U izvješću se ističe rizik od izostanka osobne
odgovornosti za nepoduzimanje mjera, odnosno slučajevima u kojima državne
institucije nisu poštovale propisane obveze. Uprava je tijekom izvanrednog stanja
osigurala zalihe koje su trebala osigurati razna tijela središnje vlasti.
Naglašavamo i činjenicu da se u Upravi za državne materijalne rezerve nisu u dovoljnoj
mjeri upotrebljavali IT sustavi, osobito u komunikaciji između sjedišta i podružnica,
zbog čega u skladištima u nekoliko dijelova Slovačke nije postojao pregled inventara u
stvarnom vremenu.
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Što smo zaključili
Utvrđeno je da su kompetencije i postupci Uprave za državne materijalne rezerve
tijekom izvanredne situacije bili neodgovarajući i nedjelotvorni te je istaknuta
nepripremljenost tog tijela na pandemiju bolesti COVID-19. Izdali smo preporuke za
otklanjanje utvrđenih sustavnih i proceduralnih nedostataka.
Preporučujemo da Nacionalno vijeće Republike Slovačke zatraži od Ministarstva
unutarnjih poslova da provede dubinsku analizu postupaka upravljanja na razini države
tijekom iznimnih ili izvanrednih situacija te da, na temelju iskustva s pandemijom
bolesti COVID-19, razmotri izmjenu zakonodavstva kako bi se utvrdila nova pravila za
postupke upravljanja kriznim situacijama koje provodi država.

II. DIO – Pregled rada VRI-jeva

57

Informiranje javnosti
Latvija
Valsts kontrole

(1) Dodjela i uporaba financijskih sredstava iz programa u okviru državnog proračuna
pod nazivom „Fondovi za nepredvidive situacije” u svrhu potpore medijima radi
ublažavanja posljedica krize izazvane bolešću COVID-19
(2) Uporaba financijskih sredstava dodijeljenih elektroničkim masovnim medijima u
vezi s krizom izazvanom bolešću COVID-19
Datum objave

Vrsta revizije

(1) 22. 12. 2020.
(2) 22. 12. 2020.

Financijska revizija
Financijska revizija

Obuhvaćeno
razdoblje

Poveznice

Travanj – srpanj
Ožujak – srpanj

Što smo procijenili i zašto
Potpora medijskom sektoru radi ublažavanja posljedica krize izazvane bolešću
COVID-19 od ključne je važnosti za jačanje osnovnih medijskih aktivnosti i očuvanje
raznolikosti medijskog okruženja te za uspješno prevladavanje krize u društvu.
U proljeće 2020. godine Kabinet ministara (Kabinet) odobrio je dodatna financijska
sredstva iz programa „Fondovi za nepredvidive situacije” kako bi se medijima pomoglo
da se suoče s pandemijom i njezinim posljedicama, a ciljevi su bili kako slijedi:
o

za Zakladu za društvenu integraciju – 1 040 928 eura kako bi se zaštitilo djelovanje
Fonda za potporu medijima i zajamčilo sveobuhvatno informiranje javnosti i javno
mnijenje o ublažavanju krize, ojačali mediji i zajamčile objektivne informacije u
tiskanim medijima i na komercijalnim informativnim internetskim portalima te
pružila potpora za troškove dostave u okviru pretplate na tiskovine (dioničko
društvo „Latvijas Pasts”) i troškove emitiranja u elektroničkim masovnim
medijima;
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za Nacionalno vijeće za elektroničke masovne medije – 1 259 261 euro, od čega:
—

259 261 euro kako bi se zajamčio što veći stupanj osviještenosti latvijskog
stanovništva i zajamčilo djelotvorno informiranje i edukacija javnosti o
bolesti COVID-19;

—

1 000 000 eura za sveobuhvatno informiranje javnosti i javno mnijenje o
suočavanju s krizom i jačanje komercijalnih elektroničkih masovnih medija.

Procijenili smo situaciju i izradili dva privremena izvješća o reviziji sa sažetim prikazom:
(1) informacija o Zakladi za društvenu integraciju u pogledu osnovanosti zahtjeva za
dodatna financijska sredstva za ublažavanje učinaka bolesti COVID-19 i stvarne
uporabe tih sredstava;
(2) postupaka provjere koje smo proveli u vezi s financijskim sredstvima potrebnima
Nacionalnom vijeću za elektroničke masovne medije kako bi zajamčio provedbu
dvaju financiranih aktivnosti.
Što smo utvrdili
(1) Ispitana je osnovanost i stvarna uporaba sredstava dodijeljenih Zakladi za
društvenu integraciju za potporu medijima radi ublažavanja posljedica bolesti
COVID-19.
Utvrđeno je da su na temelju natječaja isplaćena sredstva za jamčenje kontinuiteta
poslovanja i jačanje kapaciteta komercijalnih tiskanih i digitalnih medija te za
sveobuhvatno informiranje javnosti i javno mnijenje o upravljanju krizom.
Međutim, utvrdili smo i da u važećim propisima nisu utvrđeni kriteriji
prihvatljivosti na temelju kojih bi mediji primali predmetnu državnu potporu.
Iako se u propisima Zaklade za društvenu integraciju o natječajnom postupku
navodi da će se financiranje u prvom redu omogućiti medijima koji mogu dokazati
pad prihoda od 30 % u odnosu na isti mjesec 2019. godine, evaluacijskim je
kriterijima omogućeno financiranje medija s bilo kakvim padom prihoda, neovisno
o iznosu.
(2) Većina financijskih sredstava (1 075 000 eura) dodijeljenih Nacionalnom vijeću za
elektroničke masovne medije dodijeljena je komercijalnim masovnim medijima na
temelju postupka javne nabave za javne usluge. Financiranje je odobreno i
državnim dioničkim društvima „Latvijas Radio” (25 674 eura) i „Latvijas Televīzija”
(158 587 eura).
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Utvrđeno je da iznos od 1 075 000 eura za jamčenje sveobuhvatnog informiranja
koje provode komercijalni elektronički masovni mediji nije bio potkrijepljen jasnim
izračunima nego je određen na temelju mišljenja i procjena predstavnika
Ministarstva kulture i industrijskog sektora te na osnovi prethodnih iskustava.
Može se zaključiti da je Ministarstvo kulture u suradnji s Nacionalnim vijećem za
elektroničke masovne medije izradilo zahtjev za državna sredstva u iznosu od
1 000 000 eura kako bi uspostavilo sustav potpore za medije tijekom krize i da je
nakon toga organiziran poziv za podnošenje ponuda kako bi se financirali
komercijalni elektronički masovni mediji (1 075 000 eura). Pri procjeni ponuda
Nacionalno vijeće za elektroničke masovne medije nije provjeravalo istinitost
informacija koje su ponuditelji dostavili u vezi sa smanjenjem prihoda od
oglašavanja od najmanje 30 %.
No zahtjevi za financiranje koje su podnijeli „Latvijas Radio” i „Latvijas Televīzija”
bili su potkrijepljeni dokazima; zatražena su financijska sredstva za ublažavanje
posljedica krize i izrađen je detaljan izračun zatraženih sredstava.
Što smo zaključili
Provedbom naših preporuka zajamčit će se kontrola nad uporabom sredstava iz
državnog proračuna i bespovratnih sredstava te nad provedbom natječaja Nacionalnog
vijeća za elektroničke masovne medije. Preporučili smo da vlada utvrdi zajednički
pristup i kriterije za dodjelu financijskih sredstava za dodatnu potporu medijima iz
programa „Fondovi za nepredvidive situacije” radi ublažavanja posljedica krize te da se
upravljanje sredstvima namijenjenima elektroničkim masovnim medijima povjeri
jednom tijelu.
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Prioritetno područje: Digitalizacija

47. Zbog pandemije pojedinci i društvo u cjelini morali su brzo pronaći nove načine
interakcije, studiranja, učenja i rada i prilagoditi im se. S obzirom na opću primjenu
politika o „ostanku kod kuće”, učinak pandemije bio bi još veći da nisu postojala IT
rješenja. Javni i privatni sektor u nekoliko su tjedana prešli na digitalni način rada. IT
alati i tehnologije čija uporaba zahtijeva snažnu i sigurnu digitalnu infrastrukturu i
osobne vještine osigurali su nova rješenja, ali i donijeli izazove za ljude svih dobnih
skupina.

48. U krizi se pokazala važnost digitalne tehnologije, a do izražaja su došle prilike,

rizici i prepreke. Kriza nije ubrzala samo uporabu digitalnih alata, nego i cjelokupni
proces digitalizacije. Digitalna vlada, e-trgovina i internetska prodaja, rad na daljinu,
obrazovanje na daljinu i e-zdravstvo postali su dio nove svakodnevnice. Za održavanje
društvenih kontakata upotrebljavaju se platforme, usluge za razmjenu poruka i
videokonferencije. U kontekstu pandemije tehnologije povezane s obradom velike
količine podataka (engl. big data) i umjetna inteligencija doprinose pronalasku cjepiva,
praćenju zaraze i tumačenju njezinih obrazaca.

49. VRI-jevi Latvije i Nizozemske razmotrili su razvoj i učinak digitalnih rješenja: u

Latviji u području obrazovanja, a u Nizozemskoj u kontekstu rada na daljinu u
institucijama središnje vlasti.
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Obrazovni sustav
Latvija
Valsts kontrole
Učenje na daljinu u izvanrednoj situaciji
Datum objave

Vrsta revizije

Obuhvaćeno
razdoblje

30. 9. 2020.

Financijska revizija

Ožujak – lipanj

Poveznice

Što smo procijenili i zašto
Nakon što je WHO proglasio pandemiju bolesti COVID-19 Kabinet ministara (Kabinet)
proglasio je 12. ožujka 2020. izvanredno stanje i obustavio nastavu u učionicama u
svim obrazovnim ustanovama dok se situacija ne riješi. Nastava se trebala provoditi na
daljinu, osim kad je riječ o državnim ispitima. Izvanredno stanje prvi je put proglašeno
14. travnja 2020. te je produljeno dvaput: najprije do 12. svibnja, a zatim do
9. lipnja 2020.
Kabinet je u razdoblju od 12. ožujka do 20. lipnja 2020. Ministarstvu obrazovanja i
znanosti (Ministarstvo) dodijelio dodatna financijska sredstva iz programa „Fondovi za
nepredvidive situacije” u vrijednosti od 568 368 eura namijenjena financiranju resursa
za učenje na daljinu u izvanrednoj situaciji:
o

203 160 eura za kupnju pametnih uređaja (telefona i tableta) za učenje na daljinu
namijenjenih učenicima osnovnih i srednjih škola;

o

365 208 eura za izradu i distribuciju audiovizualnog sadržaja za učenje na daljinu
na besplatnim televizijskim kanalima te za razvoj internetske platforme i digitalnih
rješenja.

Kabinet je istodobno odobrio Ministarstvu da tijekom izvanredne situacije obustavi
primjenu Zakona o javnoj nabavi kad je riječ o robi i uslugama potrebnima za učenje na
daljinu, pri čemu se nabava trebala temeljiti na brzim mjerama, a ugovori su se trebali
sklopiti odmah.
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Naše privremeno izvješće sadržava sažete nalaze provjera provedenih u Ministarstvu u
pogledu osnovanosti zahtjeva za dodatna sredstva i njihove stvarne uporabe:
(1) za kupnju pametnih uređaja;
(2) za izradu audiovizualnog sadržaja u svrhu projekta za učenje na daljinu pod
nazivom „Tava klase” („Tvoj sat”).
Što smo utvrdili
(1) Kupnja pametnih uređaja
U ožujku 2020. Ministarstvo je provelo anketu radi procjene izvedivosti učenja na
daljinu i prikupljanja informacija o stvarnom stanju u pogledu pristupa učenika
osnovnih i srednjih škola računalima, pametnim uređajima i internetu. U anketi je
utvrđeno da više od 5 000 učenika nema pristup računalu ili pametnom telefonu s
internetskom vezom. Ministarstvo se stoga obratilo telekomunikacijskim društvima
kako bi osiguralo potrebnu opremu.
Ministarstvo je potrošilo 436 732 eura za kupnju pametnih uređaja s internetskom
vezom namijenjenih učenju na daljinu (uključujući 203 160 eura iz fondova za
nepredvidive situacije).
Kako bismo se uvjerili da je Ministarstvo upotrijebilo ta sredstva na ekonomičan i
učinkovit način, proveli smo anketu među općinama kako bismo saznali jesu li
učenicima podijelile pametne uređaje koje je osiguralo Ministarstvo i što su učinile s
uređajima nakon završetka izvanredne situacije.
Rezultati ankete:
o

Većina pametnih uređaja, od njih 5 266 (ukupne vrijednosti 557 731 euro),
podijeljena je učenicima. Međutim, najmanje 295 uređaja (u vrijednosti od
28 665 eura) nije podijeljeno nego je ostalo na raspolaganju pojedinim općinama s
obzirom na to da Ministarstvo nije provjerilo jesu li njihove potrebe i dalje
jednake onima koje su utvrđene na početku.

o

Nekoliko općina nije zaprimilo dovoljno pametnih uređaja te ih je stoga kupilo
vlastitim sredstvima (najmanje 139 uređaja).

o

Osim toga, općine su podijelile najmanje 2 015 računala i tableta koje su primile
od obrazovnih institucija i najmanje 144 računala i tableta koje su primile kao
donacije.
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Ministarstvo nije izdalo upute o uporabi pametnih uređaja nakon izvanredne
situacije, zbog čega su općine različito postupile: uređaji su vraćeni obrazovnim
ustanovama na daljnje korištenje ili su ostavljeni učenicima.
Provedba projekta „Tvoj sat”:

Ministarstvo navodi da su zbog izvanredne situacije bili prijeko potrebni jedinstveni
obrazovni resursi za različite nastavne predmete koji su namijenjeni učenicima i
nastavnicima i u okviru kojih se provodi učenje na daljinu i upotrebljavaju
visokokvalitetne interdisciplinarne poveznice i jamči što veća dostupnost materijala.
Izrađeni su audiovizualni materijali, koji su prikazani na besplatnim televizijskim
kanalima, uspostavljena je internetska platforma i razvijena su digitalna rješenja. Iz
državnog proračuna dodijeljena su dodatna sredstva u iznosu od 365 208 eura.
Predavanja u okviru projekta „Tvoj sat” prikazivala su se na kanalu RE:TV i platformi
Sportacentrs.com od 6. travnja do 29. svibnja 2020. te u izrađne internetske stranice
www.tavaklase.lv.
Što smo zaključili
Zaključak je ove revizije da je postupak učenja na daljinu u načelu bio organiziran u
skladu s okolnostima u izvanrednoj situaciji i da je Ministarstvo osiguralo potrebnu
robu i usluge za suočavanje s krizom izazvanom bolešću COVID-19 i njezinim
posljedicama. Istodobno, istaknuli smo moguće načine za daljnje poboljšanje
upravljanja tim postupkom.
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Državna uprava
Nizozemska
Algemene Rekenkamer
Usmjeravanje na digitalni rad od kuće
Datum objave

Vrsta revizije

Obuhvaćeno
razdoblje

2.11.2020.

Ispitivanje
usmjerenosti na
digitalni rad od kuće

Srpanj – listopad

Poveznice

Što smo procijenili i zašto
U ožujku 2020. godine škole, sveučilišta, restorani i uredi bili su primorani zatvoriti
svoja vrata zbog bolesti COVID-19. Gdje je to bilo moguće, rad od kuće odjednom je
postao pravilo. Gotovo svih 175 000 državnih službenika zaposlenih u ministarstvima i
visokim državnim vijećima moralo je raditi od kuće koliko je to bilo moguće, što je
često bilo vrlo uspješno. Vlakovi su ostali prazni, ceste napuštene, a rad se nastavio od
kuće. Državni službenici surađivali su i komunicirali telefonski, s pomoću
konvencionalnih mrežnih pogona i e-pošte, a sve više i putem videosastanaka,
aplikacija za razmjenu poruka i internetskih platformi za suradnju. Alati IKT-a za
suradnju nisu, naravno, ništa novo, no sada su se odjednom počeli masovno
upotrebljavati u razne nove svrhe. To je među korisnicima pokrenulo brojna pitanja:
Jesu li videopozivi na platformi Zoom sigurni? Koje informacije mogu podijeliti na
aplikaciji? Kako osobno prijenosno računalo mogu sigurno upotrebljavati u poslovne
svrhe? Utvrđeni su rizici u vezi s uporabom alata IKT-a za suradnju u tijelima središnje
vlasti. Kao prvi korak pri ispitivanju tih rizika cilj nam je bio saznati koji su se alati IKT-a
upotrebljavali i na koji način te kako je uređena njihova uporaba.
Što smo utvrdili
Utvrđeno je da je kriza izazvana bolešću COVID-19 dovela do naglog porasta rada na
daljinu u tijelima središnje vlasti. To je zahtijevalo golemu fleksibilnost osoblja
zaduženog za IKT i službi za pružanje podrške. Razmotren je način na koji su
ministarstva, glavni službenik za informiranje u tijelu središnje vlasti, pojedini državni
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službenici i pružatelji usluga, kao što je Centar za zajedničke usluge IKT-a, odgovorili na
krizu izazvanu bolešću COVID-19.
Proveli smo anketu kako bismo prikupili informacije o aplikacijama IKT-a kojima se
državni službenici koriste kada rade od kuće. Utvrđeno je da je komunikacija o tome
koje je alate IKT-a za suradnju moguće upotrebljavati trebala biti jednostavnija i
razumljivija. Petina ispitanika izjavila je da nije bila upoznata s dogovorima o uporabi
alata IKT-a za suradnju, a njih 22 % nije bilo zadovoljno komunikacijom o tim
dogovorima. Najveća nesigurnost odnosila se na uporabu aplikacija za razmjenu
poruka kao što je WhatsApp i internetske platforme za suradnju kao što su Microsoft
Teams, SharePoint i Dropbox.
Ukupno 7 % ispitanika koji se koriste aplikacijom WhatsApp i 16 % ispitanika koji
upotrebljavaju privatnu e-poštu razmjenjivalo je i povjerljive informacije bez
odobrenja. Jedan od razloga bio je taj što državni službenici katkad nisu znali koje
aplikacije smiju upotrebljavati. Primjerice, na intranetu tijela središnje vlasti navodi se
da se WhatsApp može upotrebljavati u poslovne svrhe pod određenim uvjetima.
Međutim, nekoliko ministarstava izričito zabranjuje uporabu te aplikacije za razmjenu
poruka.
Jedan od glavnih razloga nepoštovanja tih dogovora i korištenja nepreporučenim
aplikacijama bilo je nezadovoljstvo zbog kapaciteta dostupnih alata IKT-a. Ni ministri,
državni tajnici i viši državni službenici ne koriste se uvijek propisanim i dostupnim
alatima IKT-a, iako njihova uporaba tih alata služi kao primjer ostatku organizacije.
Ministri, državni tajnici i viši državni službenici katkad radije upotrebljavaju popularne
aplikacije za razmjenu poruka, kao što je WhatsApp, manje sigurne tablete i pametne
telefone jer su praktičniji, brži i bolje prilagođeni korisniku nego alati visoke razine
sigurnosti.
Provedenom istragom otkriven je jedan takav primjer. U proljeće 2020. godine jedno je
ministarstvo na zahtjev glavnog službenika za informiranje u tijelu središnje vlasti
uspostavilo iznimno sigurno okruženje za održavanje videosastanaka. To je okruženje
bilo namijenjeno povjerljivoj komunikaciji ministara i državnih tajnika, no nije se
upotrebljavalo.
Što smo zaključili
U istrazi je utvrđeno je da tijelo središnje vlasti mora poduzeti mjere kojima bi se
omogućila sigurnija uporaba aplikacija za razmjenu poruka i mobilnih telefona.
Smatramo da njihova uporaba predstavlja najveći rizik za informacijsku sigurnost i
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privatnost. Ako se preporučeni alati IKT-a ne upotrebljavaju ili ako ih se ne
upotrebljava na odgovarajući način, informacije mogu dospjeti u pogrešne ruke.
Neki državni službenici u tijelu središnje vlasti smatraju da je potrebna jasnija
komunikacija o sigurnoj uporabi alata IKT-a za suradnju, kao što su aplikacije za
razmjenu poruka i usluge za održavanje sastanaka na internetu. Neki državni službenici
koriste se aplikacijom WhatsApp i privatnom e-poštom za razmjenu povjerljivih
informacija povezanih s poslom, što znači da ne poštuju smjernice organizacije o
sigurnosti.
Ta su opažanja dovela do dodatne istrage koju smo proveli 2020. godine u okviru
godišnje financijske revizije informacijske sigurnosti u tijelima središnje vlasti. Posebno
smo razmotrili upravljanje rizikom i incidentima u tijelima središnje vlasti u pogledu
aplikacije WhatsApp i raznih alata za održavanje videokonferencija. Rezultati su
objavljeni u svibnju 2021.
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Prioritetno područje: Društveno-gospodarski odgovor

50. Društveno-gospodarski odgovor uglavnom je u nadležnosti država članica, što

objašnjava razlike u ozbiljnosti poduzetih mjera. Odgovor svake države članice ovisio
je, prvo, o njezinoj gospodarskoj i financijskoj situaciji na početku pandemije te
pripravnosti tijekom prvog vala zaraze. Drugo, nisu sve države članice pogođene u isto
vrijeme i istim intenzitetom, što je dovelo do određenog oklijevanja kad je riječ o
donošenju odluka o vrsti ograničenja kretanja i zaštitnih mjera te potrebi za
gospodarskim poticajima i paketima za izgradnju otpornosti.

51. Danas, nakon više od godinu dana, sve su države članice na neki način poduzele

korake kako bi se suprotstavile negativnom učinku mjera ograničenja kretanja, zbog
kojih su se mnoga poduzeća zatvorila, neka od njih trajno, i zbog kojih se u mnogim
sektorima znatno smanjila potražnja. Zbog povećanog rizika od otpuštanja porasli su i
strah od povećanja nezaposlenosti i društvenih poremećaja, kao i potreba za većom
javnom potrošnjom. Nacionalne vlade uspostavile su programe privremenog
neplaćenog dopusta (kojim se još uvijek zadržavaju radna mjesta) radi olakšavanja
financijskog opterećenja za poslodavce, zaštite radnih mjesta i ograničenja socijalnih
posljedica krize. Upotrijebile su niz alata kako bi pogođenim poduzećima (osobito MSPovima) osigurale neposrednu likvidnost i pomogle im da opstanu i zadrže radna mjesta
kako bi se izbjegle dodatne poteškoće za kućanstva i pojedince koji se već nalaze u vrlo
nepovoljnoj situaciji.

52. VRI-jevi Latvije, Litve i Nizozemske te Sud procijenili su društveno-gospodarski

odgovor na nacionalnoj razini i razini EU-a. Latvija i Nizozemska provele su reviziju
potpore za zaposlenike i poduzeća, a Litva i Sud ispitali su opći gospodarski odgovor u
okviru svojih nadležnosti.
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Poduzeća
Nizozemska
Algemene Rekenkamer
Individualna potpora poduzećima tijekom krize izazvane bolešću COVID-19
Datum objave

Vrsta revizije

Obuhvaćeno
razdoblje

12. 11. 2020.

Revizija uspješnosti

Ožujak – kolovoz

Poveznice

Što smo procijenili i zašto
Nalazi revizije objavljeni su u dva dijela; prvi je dio objavljen 26. lipnja 2020. kao dopis
parlamentu: „Potpora velikim trgovačkim društvima – učenje iz prethodnih iskustava”.
Dopis sadržava 16 pouka u pogledu mjera državne potpore koje su različite vlade
stekle, katkad na teži način, tijekom proteklih 40 godina. Te su mjere obuhvaćale
državne potpore dodijeljene nekadašnjoj grupaciji za brodogradnju RSV 70-ih godina
prošlog stoljeća i proizvođaču zrakoplova Fokker 90-ih godina prošlog stoljeća te
potporu koja je nedavno dodijeljena bankama tijekom kreditne krize.
U drugom dijelu projekta, koji je objavljen 12. studenoga 2020. u obliku izvješća, ispitali
smo je li tih 16 pouka primijenjeno na mjere državne potpore namijenjene društvima
kao što su KLM, IHC i HEMA tijekom aktualne krize izazvane bolešću COVID-19. Ispitani
su postupci donošenja odluka vlade u vezi s četirima društvima koja su tijekom krize
izazvane bolešću COVID-19 primila prilagođenu državnu potporu i trima društvima čiji
su zahtjevi odbijeni. Jesu li stečene određene pouke ili je bilo zamki koje se teško
moglo izbjeći?
Što smo utvrdili
Utvrđeno je da je vlada primijenila mnoge pouke koje je stekla iz prethodnih iskustava.
Utvrđeno je da su ministri uglavnom pomno razmotrili zahtjeve kako bi provjerili jesu li
dovoljno utemeljeni te su po potrebi istražili alternativna rješenja. Prije pokretanja
državnog plana potpore najprije su procijenili potporu ostalih dionika za spašavanje
društva. Stoga je, primjerice, vlada zaključila da društvo HEMA može preživjeti bez
potpore. Društvo NS (nacionalni željeznički prijevoznik) i pružatelji zemaljskih usluga u
zračnoj luci Schiphol upućeni su na općenitije programe potpore u vezi s bolešću
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COVID-19. Osim toga, ministri su se uglavnom bez odgađanja savjetovali s Europskom
komisijom radi utvrđivanja usklađenosti predložene potpore s unutarnjim tržištem.
Međutim, revizijom je isto tako utvrđeno da se nije uvijek sve odvijalo bez poteškoća.
Primjerice, vlada je prerano otkrila svoje planove kada je javno obznanila da namjerava
pružiti potporu društvu KLM u vrijednosti od 2 do 4 milijarde eura. Zbog te su objave u
ranoj fazi prednost u pregovorima dobile banke s udjelom u društvu KLM, koje bi
pretrpjele znatne gubitke da je zračni prijevoznik otišao u stečaj. U konačnici je država
snosila 93 % rizika od mjere potpore. Stoga zaključujemo da je s pomoću načela
unutarnje sanacije u slučaju društva KLM ostvaren tek djelomičan uspjeh. To podsjeća
na spašavanje društava Fokker i NedCar 90-ih godina prošlog stoljeća, kada su zbog
javnog interesa za spašavanje društava privatne strane katkad mogle primorati vladu
da osigura potporu.
Utvrđeno je i da je postojao rizik od sukoba interesa: u slučaju potpore društvu KLM
vlada je tražila savjet od banke ABN AMRO dok je ona bila dio konzorcija s kojim je
vlada morala pregovarati o sudjelovanju u operaciji potpore.
S pomoću državne potpore društvu za brodogradnju IHC nastojalo se izbjeći da vlada
isplati 395 milijuna eura za osiguranje kredita za izvoz koje je već omogućeno u slučaju
stečaja društva. Društvo IHC izbjeglo je stečaj, dijelom zbog dodatnog osiguranja
kredita. Vlada je smatrala da je 700 milijuna eura prihvatljiva razina rizika koji za državu
predstavlja ta mjera potpore. No utvrdili smo da bi maksimalni rizik za državu u vezi s
potporom društvu IHC iznosio čak 895 milijuna eura. Ta se strategija, kockarskim
rječnikom, naziva „udvostručenje oklade”. Vlada nije u cijelosti upoznala parlament s
tim rizikom. Usto, u skladu sa zakonom, parlament je potrebno ranije obavijestiti o
određenim aspektima programa potpore kako ga se ne bi dovelo pred gotov čin.
Vlada je 1. svibnja 2020. objavila novi okvir za procjenu u svrhu odlučivanja o
pojedinačnim zahtjevima za potporu. Smatramo da, uz nekoliko prilagodbi, novi okvir
za procjenu služi kao smjernica za rješavanje pojedinačnih zahtjeva za potporu na
pravilan i strukturiran način.
Što smo zaključili
Zaključili smo da je vlada iz prethodnih iskustava stekla mnoge, ali ne sve pouke.
Preporučujemo da se u okvir za procjenu doda nekoliko točaka. Taj je okvir za procjenu
ujedno potrebno formalizirati.
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Programi privremenog neplaćenog dopusta
Latvija
Valsts kontrole

Uporaba sredstava dodijeljenih Ministarstvu financija za isplatu naknade za
privremeni prekid rada
Datum objave

Vrsta revizije

Obuhvaćeno
razdoblje

26. 11. 2020.

Financijska revizija

Ožujak – kolovoz

Poveznice

Što smo procijenili i zašto
U ožujku 2020. Kabinet ministara (Kabinet) dodijelio je Ministarstvu financija dodatna
financijska sredstva u iznosu koji ne premašuje 101,8 milijuna eura iz državnog
programa „Fondovi za nepredvidive situacije” u svrhu isplate naknada za privremeni
prekid rada zaposlenicima poduzeća čije se financijsko stanje znatno pogoršalo zbog
širenja bolesti COVID-19 te samozaposlenim osobama u sličnoj situaciji.
Naknada za prekid rada jedan je od mehanizama potpore za sprečavanje i
prevladavanje posljedica bolesti COVID-19 kako je utvrđeno u zakonu o mjerama za
sprječavanje i suzbijanje prijetnji za državu i njihovih posljedica zbog širenja bolesti
COVID-19, koji je u ožujku 2020. već bio na snazi. Jedan je od najbitnijih elemenata tog
zakona naknada za zaposlenike u sektorima pogođenima krizom u slučajevima kada
poslodavac ne može ponuditi posao te za samozaposlene osobe čija je gospodarska
aktivnost pogođena krizom. Naknada za privremeni prekid rada iznosi do 75 %
prosječnog primitka u proteklih šest mjeseci, a najviše 700 eura po kalendarskom
mjesecu.
Naše privremeno izvješće sadržava sažete informacije o provjerama provedenima u
Ministarstvu financija i njegovoj podređenoj instituciji, Službi za državne prihode, u vezi
sa stvarnom uporabom dodatnih sredstava dodijeljenih za ublažavanje posljedica
bolesti COVID-19 isplatom naknade za privremeni prekid rada. Procijenjeni su i kriteriji
za odobravanje naknade i mehanizmi za primjenu.
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Što smo utvrdili
Za isplatu naknada za privremeni prekid rada Službi za države prihode dodijeljen je
ukupno 54 076 431 euro a upotrijebljen je 53 784 481 euro (53 % ukupne proračunske
omotnice). 52 867 zaposlenika primilo je ukupno 51 446 671 euro naknada, dok je
2 381 samozaposlena osoba primila ukupno 2 337 810 eura (do kolovoza 2020.).
Stvarne isplate bile su znatno niže od iznosa koji je Kabinet prvotno dodijelilo
(rezervirao), iako su početni izračuni obuhvaćali manji broj sektora i, u skladu s time,
uži opseg korisnika. Naknada je usto bila namijenjena za kraće vremensko razdoblje.
Izračuni su se temeljili na isplati naknade za dva mjeseca, dok se ona zapravo
isplaćivala gotovo četiri mjeseca.
Nismo utvrdili veće neusklađenosti pri provjeri toga je li Služba za državne prihode
odobravala i isplaćivala naknadu za privremeni prekid rada u skladu s predviđenom
svrhom odobrenja te naknade i sa zahtjevima utvrđenima u zakonodavstvu. Međutim,
utvrdili smo nedostatke u pravnom okviru i njegovoj provedbi:
o

Izmjene propisa Kabineta o naknadi za privremeni prekid rada u načelu su
izvršene kako bi se proširio raspon korisnika. Međutim, kao posljedica jedne
izmjene, koja obuhvaća novu skupinu korisnika naknade za privremeni prekid
rada, ostale su skupine isključene iz opsega potencijalnih korisnika.

o

U nekoliko su slučajeva uspostavljeni nejednaki uvjeti za odobravanje naknade za
privremeni prekid rada za različite ciljne skupine:
—

Kad je riječ o samozaposlenim osobama, u povoljnijem su položaju bili
obveznici koji plaćaju porez za mikropoduzeća jer nije bilo kriterija za
procjenu iznosa prijavljenog poreza za mikropoduzeća, iako ti obveznici ne
plaćaju druge poreze. No za ostale samozaposlene osobe utvrđen je
minimalni iznos obveznih doprinosa za socijalno osiguranje uplaćenih u
zadnja dva tromjesečja 2019. godine.

—

Pri isplati ekvivalentnih iznosa poreza zaposlenici koji rade za jednog
poslodavca pogođenog krizom bili su u povoljnijem položaju od onih koji
rade na nepuno radno vrijeme za nekoliko takvih poslodavaca jer su oni koji
rade za nekoliko poslodavaca ispunjavali uvjete za naknadu za privremeni
prekid rada na temelju prosječne bruto plaće koju je isplatio samo jedan
poslodavac.
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Što smo zaključili
Na temelju revizije preporučujemo Kabinetu da osigura jednake uvjete za sve
potencijalne korisnike pogođene krizom. Pri uvođenju novih oblika potpore i proširenju
opsega korisnika ne smiju se isključiti određene skupine osoba koje su ispunjavale
uvjete za potporu prije promjene, a unutar određene ciljne skupine moraju postojati
jednake mogućnosti za stjecanje prava na potporu.
Nakon revizije, u trenutačnoj iznimnoj situaciji, izvršene su sljedeće izmjene:
zaposlenici mogu primati naknadu za prekid rada na temelju prosječne bruto plaće
koju su primili od više poslodavaca pogođenih krizom, za primanje naknade za
privremeni prekid rada nije potreban minimalni iznos obveznih doprinosa za socijalno
osiguranje, iznos naknade za prekid rada utvrđuje se razmjerno razdoblju prekida rada.
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Upravljanje kriznim i izvanrednim situacijama
Litva
Valstybės kontrolė
Upravljanje kriznim i izvanrednim situacijama u kontekstu bolesti COVID-19
Datum objave

Vrsta revizije

Obuhvaćeno
razdoblje

30. 11. 2020.

Procjena

Veljača – listopad

Poveznice

Što smo procijenili i zašto
Kako bi se ublažile društveno-gospodarske posljedice bolesti COVID-19 potrebne su
međusektorske mjere i aktivnosti koje se provode u obliku brzih političkih odluka i
prilagodbi zakonodavstva, dodatne gospodarske i financijske mjere za smanjenje
negativnih učinaka na gospodarstvo te odgovarajuće usmjerena rješenja za društvene
potrebe. Razmjer vladina odgovora i njegova pravodobna provedba imaju odlučujući
učinak na način na koji će se negativne posljedice bolesti COVID-19 na javno zdravlje,
dohodak stanovništva, likvidnost poduzeća itd. svesti na namjanju moguću razinu, kao i
na opseg promjena u pogledu javnih prihoda i rashoda.
Naše izvješće sadržava sažete informacije o aktivnostima i mjerama koje je vlada
Republike Litve poduzela u cilju upravljanja izvanrednom situacijom, ublažavanja
posljedica bolesti COVID-19 i promicanja gospodarstva i oporavka. Izvješće sadržava i
pregled načina na koji su upotrijebljena dodijeljena sredstva.
Što smo utvrdili
Uzimajući u obzir negativan učinak situacije na društveno okruženje i gospodarstvo te
kako bi suzbila širenje bolesti COVID-19, vlada Republike Litve donijela je od ožujka do
lipnja 2020. određene međusobno povezane pakete mjera:
o

Plan mjera za jačanje gospodarstva i smanjenje posljedica širenja koronavirusa
(COVID-19) u cilju: osiguranja sredstava za djelotvorno funkcioniranje
zdravstvenih sustava i sustava javne zaštite, doprinosa održavanju radnih mjesta i
razine dohotka stanovništva, pomoći poduzećima pri održavanju likvidnosti,
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poticanja gospodarstva i jamčenja likvidnosti državne riznice. 6,2 milijarde eura
dodijeljeno je za plan i mjere koje zahtijevaju izravno financiranje (ulaganja,
zajmovi, naknade, subvencije, isplate), u ukupnom iznosu od 4,9 milijardi eura, od
čega je 40,1 % upotrijebljeno do kraja prosinca 2020.
o

„Plan za DNK budućeg gospodarstva”, usmjeren na brza i djelotvorna ulaganja u
gospodarski oporavak i rast Litve kako bi gospodarstvo postalo održivo, inovativno
i stvaralo visoku dodanu vrijednost. Za plan je dodijeljeno 5,8 milijardi eura, a on
je usmjeren na pet prioritetnih područja: ljudski kapital, digitalno gospodarstvo i
poslovanje, inovacije i istraživanje, gospodarsku infrastrukturu, klimatske
promjene i energiju. Do kraja listopada 2020. uloženo je 13,5 % sredstava
dodijeljenih za plan.

o

Strategija upravljanja bolešću COVID-19 u cilju upravljanja širenjem bolesti u
kratkoročnom razdoblju i odgovarajuće pripreme za nove valove virusa koji bi se
mogli pojaviti u budućnosti. Za provedbu strategije planirano je 126 aktivnosti,
koje nisu povezane s financijskim sredstvima. U listopadu 2020. došlo je do
kašnjenja u 28 % mjera koje su se provodile u okviru strategije.

Što smo zaključili
Tijekom analize provedbe mjera koje je donijela vlada Republike Litve utvrdili smo da
rizici u vezi s preobrazbom litavskog gospodarstva u inovativno gospodarstvo s visokom
dodanom vrijednosti, kako bi se postigao cilj „Plana za DNK budućeg gospodarstva”,
proizlaze iz činjenice da je na razmatranje i evaluaciju projekata utrošeno premalo
vremena i da nije bilo informacija o njihovoj gospodarskoj izvedivosti, kao ni detaljne
analize troškova i koristi.
Pandemija koronavirusa negativno je utjecala na javne financije, gospodarstvo i tržište
rada: javni je dug porastao, bruto domaći proizvod se smanjio, javni prihodi bili su niži
od očekivanih, rashodi su bili veći, stope nezaposlenosti više itd. Unatoč tome, u prvoj
polovici 2020. godine gospodarski razvoj Litve bio je bolji od očekivanog. Na to su
djelomično utjecale vladine mjere gospodarskih poticaja i mjere potpore građanima i
poduzećima.
Smatramo da će podatci prikupljeni u izvješću o evaluaciji postati izvor objedinjenih
informacija o mjerama vlade Republike Litve i pružiti dodatnu priliku institucijama
uključenima u upravljanje izvanrednom situacijom da razmotre njezine negativne
učinke te da planiraju i donose odluke koje najbolje odgovaraju potrebama područja
koja su najviše pogođena posljedicama pandemije.
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Gospodarski odgovor EU-a

Europska unija
Europski revizorski sud
Pregled br. 06/2020: Rizici, izazovi i prilike u odgovoru EU-a u okviru gospodarske
politike na krizu uzrokovanu bolešću COVID-19
Datum objave

Vrsta revizije

Obuhvaćeno
razdoblje

9. 12. 2020.

Pregled

Ožujak – kolovoz

Poveznice

Što smo procijenili i zašto
Zbog pandemije bolesti COVID-19 države članice EU-a bile su primorane obustaviti
znatan dio svojih gospodarskih aktivnosti. U svibnju 2020. procijenjeno je da će se
realni BDP u EU-u 2020. godine smanjiti za 7,4 %. Kako bi se izravnala krivulja
pandemije i ograničila i suzbila gospodarska šteta, EU i njegove države članice proveli
su niz mjera. Iako EU ima vodeću koordinacijsku ulogu u omogućavanju mjera za
kontrolu gospodarske štete i oporavak, o takvim se mjerama odlučuje i one se
uglavnom provode na nacionalnoj razini.
Kako bi se dobila osnova za donošenje utemeljenih odluka o provedbi novih i
prilagodbi postojećih mjera, ključno je razumjeti kako je EU u cjelini reagirao na
aktualnu pandemiju. U tom se kontekstu u pregledu iznosi neovisni sažetak relevantnih
gospodarskih mjera koje su poduzete na nacionalnim razinama (do srpnja 2020.) i na
razini EU-a (do listopada 2020.). Najprije su prikupljene i sustavno analizirane sve javno
dostupne informacije i podatci, a zatim je obavljena procjena raznih mjera pokrenutih
na razini EU-a i u državama članicama te su utvrđeni mogući rizici, izazovi i prilike za
buduću koordinaciju gospodarske politike EU-a.
Što smo utvrdili
Vlade su donijele niz diskrecijskih fiskalnih mjera u vrijednosti od otprilike
3,5 bilijuna eura, koje su u načelu usklađene sa smjernicama EU-a za politiku za krizne
situacije, tj. programe za očuvanje radnih mjesta i programe državne potpore
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usmjerene na osiguravanje likvidnosti kako bi se pomoglo poduzećima. Sadržaj i
relativna veličina nacionalnih paketa znatno su se razlikovali među državama
članicama. S pomoću tih paketa djelotvorno su ublaženi rizici od nezaposlenosti
tijekom ograničenja kretanja, no oni će istodobno doprinijeti znatnom povećanju
razina javnog duga.
Odgovor EU-a obuhvaćao je mjere kojima se podupiru nacionalni napori za upravljanje
krizom:
o

o

o

brza monetarna intervencija Europske središnje banke, koja je popraćena:
—

uporabom fleksibilnosti dostupne u okviru fiskalnih pravila EU-a i pravila
EU-a o državnoj potpori;

—

ad hoc smjernicama gospodarske politike;

—

preusmjeravanjem proračuna EU-a na mjere za odgovor na krizu;

uspostavom sigurnosnih mreža za namjensku potporu kreditiranju:
—

za vlade posredstvom Komisije (SURE i Europski stabilizacijski mehanizam);

—

za poduzeća posredstvom Europske investicijske banke;

uspostavom većih instrumenata potpore, od kojih je najveći i najvažniji NGEU 43 (u
vrijednosti od 750 milijardi eura). Njegova je okosnica Mehanizam za oporavak i
otpornost, koji je usmjeren na otklanjanje rizika od povećavanja gospodarskih
razlika i tijesno povezivanje oporavka sa zelenim i digitalnim strategijama EU-a.

Što smo zaključili
Skup mjera na razini država članica i EU-a stvara rizike i izazove za koordinaciju i
provedbu gospodarske politike EU-a i dobro financijsko upravljanje sredstvima EU-a:
o

43

fiskalni paketi država članica dovode do novih izazova za tijela EU-a odgovorna za
nadzor fiskalnih položaja, unutarnjeg tržišta, tržišta rada i financijskog sektora.

U vrijeme dovršenja pregleda instrument nije bio operativan.
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o

Postoji rizik od dodatnog produbljivanja gospodarskih razlika među državama
članicama s obzirom na to da se njihovi kapaciteti za odgovor na krizu znatno
razlikuju, ovisno o postojećim gospodarskim uvjetima.

o

Djelotvornost novopredloženog mehanizma za oporavak može biti ugrožena u
sljedećim slučajevima:
—

njegova financijska struktura i okvir za praćenje i odgovornost nisu
odgovarajući;

—

planovi za oporavak nisu koordinirani na odgovarajući način i nisu usmjereni
na reforme i ulaganja kojima se povećava rast;

—

provedba nije pravodobna i/ili je stopa iskorištenosti niska.

o

Komisija će se suočiti s izazovom upravljanja financijskim rizikom povezanim s
transakcijama EU-a velike vrijednosti na tržištima kapitala.

o

U okviru gospodarskog odgovora EU-a na krizu izazvanu bolešću COVID-19 pružaju
se i određene prilike:
—

U tijeku je provedba financijskog odgovora na gospodarsku krizu, no ta bi
provedba mogla podrazumijevati snažniju ulogu institucija EU-a u upravljanju
gospodarskim oporavkom EU-a.

—

Stvaranje novih privremenih fondova kao što su SURE i NGEU prilika je za
promišljanje o stalnim poboljšanjima proračunskog kapaciteta EU-a kako bi
se reagiralo na velike gospodarske šokove i ublažilo posljedično povećavanje
gospodarskih razlika među državama članicama.

—

Dodatna financijska sredstva također su važna prilika za promicanje
prioriteta EU-a kao što su održivi razvoj i digitalizacija pod uvjetom da su
mjere pažljivo osmišljene i da se pomno prate u okviru europskog semestra.
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Prioritetno područje: Javne financije i povezani rizici

53. Države članice već su sredinom 2020. godine donijele gotovo 1 250 fiskalnih

mjera za suzbijanje gospodarskih i zdravstvenih učinaka pandemije, i to u vrijednosti od
3,5 bilijuna eura (27 % procijenjenog BDP-a zemlja EU-27 za 2020.) 44. Milijarde eura
mobilizirane u prvom valu već su premašile ukupnu vrijednost svih paketa za oporavak
donesenih 2008. i 2009. godine 45.

54. Fiskalne politike država članica usmjerene su na ublažavanje kratkoročnog
učinka ograničenja kretanja i smanjenja potražnje na dohodak i radna mjesta te
uporabu mjera za otpornost i oporavak. Općenito obuhvaćaju:
o

automatske stabilizatore, kao što su standardne prilagodbe poreza i programi u
području nezaposlenosti;

o

diskrecijske mjere za poticanje proračuna, kao što su porezne olakšice ili
smanjenje poreznih stopa te izvanredni rashodi, među ostalim za potporu
očuvanju radnih mjesta i za zdravstvo;

o

neproračunske mjere kako bi se zajamčila likvidnost poduzeća (državni zajmovi,
jamstva za zajmove, odgode plaćanja poreza itd.): te mjere nemaju izravan fiskalni
trošak.

55. VRI-jevi Nizozemske, Portugala i Švedske procijenili su učinak, rizike i fiskalne

posljedice financijskih mjera poduzetih kao odgovor na COVID-19 na javne financije i
izvršenje nacionalnih proračuna.

44

Sud, Pregled br. 6/2020: Rizici, izazovi i prilike u odgovoru EU-a u okviru gospodarske
politike na krizu uzrokovanu bolešću COVID-19, 9. prosinca 2020.

45

Europska komisija, Questions and answers: Communication on fiscal policy response to
coronavirus pandemic, 3. ožujka 2021.
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Javne financije i srodni rizici
Nizozemska
Algemene Rekenkamer
Kriza izazvana bolešću COVID-19: rizici koje jamstva i zajmovi predstavljaju za javne
financije
Datum objave

Vrsta revizije

Obuhvaćeno
razdoblje

25. 11. 2020.

Financijska
revizija / revizija
usklađenosti

Ožujak – kolovoz

Poveznice

Što smo procijenili i zašto
Od ožujka do kolovoza 2020. nizozemska vlada pokrenula je razne programe kako bi
izbjegla gospodarske posljedice mjera za sprječavanje širenja bolesti COVID-19.
Uz nekoliko milijardi eura dodatnih rashoda i izgubljene prihode vlada je osigurala
jamstva, produljila postojeće programe jamstva i odobrila zajmove. Programi jamstva
ne dovode odmah do rashoda, ali obuhvaćaju rizik od (znatnih) rashoda ako ih se
aktivira.
Stoga je vlada već donijela stroga pravila o pokretanju programa jamstva i davanju
zajmova.
Istražili smo koja je jamstva i zajmove vlada osigurala u razdoblju od ožujka do kraja
kolovoza 2020. te je li poštovala pravila.
Ujedno smo istražili je li i kako parlament bio obaviješten o tim jamstvima i zajmovima i
jesu li se poštovala pravila u vezi s proračunom koja je donio parlament.
Što smo utvrdili
Vlada je u razdoblju od ožujka do kraja kolovoza 2020. pokrenula ili produljila
14 programa jamstva. Time je ukupni iznos nepodmirenih jamstava nizozemske vlade
povećan za 60,9 milijardi eura. Vlada očekuje da će to prouzročiti dodatne rashode od
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2,6 milijardi eura. Osim toga, vlada je u istom razdoblju izdala osam zajmova ukupne
vrijednosti 1,8 milijardi eura.
Jamstvima i zajmovima koje je vlada izdala od ožujka do kraja kolovoza iznos rizičnih
javnih sredstava povećao se za 62,7 milijardi eura. Time je ukupni iznos rizičnih javnih
sredstava dosegao razinu koja je gotovo jednaka rekordno visokim razinama
zabilježenima tijekom kreditne krize (245,5 milijardi eura).
Provedena istraga pokazala je i da vlada nije dosljedno provodila vlastita pravila o
pokretanju ili produljenju programa jamstva i zajmova. Primjerice, obvezni okvir za
procjenu nije se upotrebljavao za svaki novi ili produljeni program. Kada se
upotrebljavao, razina temeljitosti pri njegovu dovršavanju nije uvijek bila jednaka.
Osim toga, parlamentu nisu, kako je propisano, pravodobno dostavljeni svi dovršeni
okviri za procjenu. Parlament stoga nije mogao proučiti sadržaj izmijenjenih zakona o
proračunu prije nego što ih je odobrio.
Naposljetku, provedena istraga pokazala je da vlada nije obavijestila parlament o
početku operativnosti šest pokrenutih ili produljenih programa od njih ukupno 22 prije
nego što je parlament dobio priliku raspraviti o izmijenjenom zakonu o proračunu. U
skladu s nizozemskim Zakonom o javnoj potrošnji, ministar je dužan u pisanom obliku
obavijestiti parlament o uvođenju programa ako je taj program, iz razloga od
nacionalnog interesa, potrebno uvesti prije nego što parlament dobije priliku raspraviti
o prijedlogu izmjene proračuna i odobriti ga.
Što smo zaključili
Zaključili smo da vlada nije dosljedno primjenjivala vlastitu politiku i pravila o
pokretanju ili produljenju programa jamstva ili zajmova. Također smo zaključili da
parlament nije uvijek bio na vrijeme obaviješten te je na taj način u nekoliko slučajeva
prekršen nizozemski Zakon o državnim računima.
Preporučili smo da ministar financija pregleda pravila o pokretanju ili produljenju
programa jamstva i odobravanju zajmova u pogledu njihove uporabe u kriznim
situacijama. Preporučujemo i da ministar financija uloži veće napore kako bi parlament
bio obaviješten na vrijeme. Usto preporučujemo bolje obavješćivanje parlamenta o
rizicima koje programi nose sa sobom, očekivanim gubitcima i razini rezervi dostupnih
u tu svrhu. Konačno, preporučujemo da se što prije provede evaluacija programa koji
su posebno uvedeni za suzbijanje gospodarskih posljedica krize izazvane bolešću
COVID-19, s posebnim naglaskom na njihovoj djelotvornosti.
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Švedska
Riksrevisionen
Okvir fiskalne politike – primjena na razini vlade tijekom 2020.
Datum objave

Vrsta revizije

Obuhvaćeno
razdoblje

17. 12. 2020.

Revizija uspješnosti

Travanj – rujan

Poveznice

Što smo procijenili i zašto
Kako bi suzbila težak gospodarski pad izazvan pandemijom koronavirusa, švedska je
vlada u proljeće i ljeto 2020. godine odlučila uvesti niz mjera potpore. Procijenjeno je
da bi se tim mjerama javne financije smanjile za otprilike 2 % BDP-a. U prijedlogu
zakona o proračunu iz 2021. godine predlažu se dodatne mjere u ukupnom iznosu od
108 milijardi švedskih kruna (2,1 % BDP-a) u cilju ponovnog pokretanja gospodarstva.
Radi stabilizacije gospodarstva u vrijeme krize nedvojbeno je potrebna ekspanzivna
fiskalna politika, no jednako je važno dugoročno održavati stabilnost javnih financija.
Stoga smo proveli reviziju fiskalne politike vlade u pogledu švedskog okvira za tu
politiku, čiji je cilj jamčenje dugoročno održive i transparentne fiskalne politike.
Okvir sadržava nekoliko ciljeva proračunske politike i načela transparentnog
izvješćivanja, a donio ga je Riksdag, švedski parlament. Okvir je na snazi od početka
2000-ih, a tijekom godina je dorađivan, dijelom kao rezultat revizija koje su se više puta
provodile u tom području.
Što smo utvrdili
Revizijom je utvrđeno da su krizne mjere vlade prouzročile velike deficite i da se ciljni
suficit za neto pozajmljivanja opće države neće ostvariti. Privremena odstupanja od
ciljne razine dopuštena su u svrhu stabilizacijske politike jer se ciljni suficit primjenjuje
tijekom poslovnog ciklusa. No vlada nije predstavila obvezni plan o ostvarenju ciljnog
suficita u srednjoročnom razdoblju.
Među ciljeve proračunske politike ubraja se i gornja granica rashoda središnje vlasti,
čiju je razinu vlada znatno povećala za 2020. godinu i naredne godine. Revizijom je
utvrđeno da je vlada imala valjane razloge za podizanje gornje granice rashoda za
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2020. godinu s obzirom na to da je pandemija uvelike izmijenila uvjete fiskalne politike.
No znatno povećane razine za 2021. i 2022. godinu nisu bile utemeljene na
makroekonomskim predviđanjima vlade niti su bile povezane s njima. Bile su
potaknute potrebom za izuzetno visokim sigurnosnim granicama.
Predložena gornja granica rashoda za 2023. godinu vraćena je na uobičajenu razinu u
odnosu na veličinu švedskog gospodarstva. Time se ograničava opseg povećanja
potrošnje tijekom krize, što znači da se ekstremne granice iz prethodnih godina mogu
upotrebljavati samo za privremene mjere. S tim u vezi utvrdili smo da je u prijedlogu
zakona o proračunu opseg privremenih i stalnih mjera na rashodovnoj strani bio
nejasan.
Što smo zaključili
Zaključili smo da je fiskalna politika uglavnom osmišljena u skladu s okvirom fiskalne
politike i da se o njoj izvješćivalo u skladu s tim okvirom. U okviru fiskalne politike vladi
je osigurana potpora za privremena odstupanja od ciljnog suficita u svrhu
stabilizacijske politike. No uočena su i odstupanja od okvira: vlada nije poštovala Zakon
o proračunu s obzirom na to da nije izvijestila o tome kako će vratiti ciljni suficit.
Smatramo da neizvjesna situacija nije razlog za nepoštovanje odredaba Zakona o
proračunu. Odstupanja od ciljne razine mogu se očekivati upravo u situacijama
iznenadnog pada.
Zaključili smo i da se način na koji je vlada povećala gornje granice rashoda za 2021. i
2022. godinu ne temelji na okviru i da je to moglo dovesti do utvrđivanja manje
djelotvornih prioriteta za potrošnju. Razine su bile toliko visoke da je ugrožena funkcija
gornje granice kao instrumenta za potporu dosezanja ciljnog suficita. Primjerenije
alternativno rješenje bila bi povećanja koja bi obuhvaćala samo potrebe koje proizlaze
iz stabilizacijske politike koju vlada uistinu slijedi, uz granicu za neobično visoku
makroekonomsku nesigurnost. Kada bi se uvjeti fiskalne politike ponovno drastično
promijenili, vlada bi uvijek mogla podnijeti prijedloge Riksdagu o novim razinama
gornje granice rashoda.
Isto tako preporučujemo da se opseg privremenih i stalnih mjera na rashodovnoj strani
proračuna pojasni najkasnije u sljedećem prijedlogu zakona o fiskalnoj politici za
proljeće 2021. godine.
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Rizici pri izvršenju proračuna
Portugal
Tribunal de Contas
Rizici pri uporabi javnih sredstava tijekom upravljanja izvanrednim situacijama
(COVID-19)
Datum objave

Vrsta revizije

Obuhvaćeno
razdoblje

1. 6. 2020.

Analiza

Od početka
pandemije

Poveznica

Što smo procijenili i zašto
U ovom smo dokumentu, u vrlo ranoj fazi pandemije, nastojali skrenuti pozornost na
nekoliko rizika u vezi s financijskim upravljanjem u izvanrednim situacijama koji se u
zdravstvenoj, gospodarskoj, društvenoj i financijskoj krizi izazvanoj bolešću
COVID-19 ne smiju previdjeti.
Što smo utvrdili
Utvrdili smo rizike koji se ne odnose samo na mjere za upravljanje kriznim i
izvanrednim situacijama, potporu za izvanredne situacije i javnu potporu, slabljenje
kontrole i cjelovitosti, sustave javne nabave i informacijske sustave, nego i na fiskalnu
transparentnost (u pogledu izračuna troškova i mjerenja učinka mjera za izvanredne
situacije) i računovodstvene izvještaje.
U okviru obuhvaćenih aspekata u obzir se uzimaju uobičajene značajke izvanrednih
situacija, međunarodne preporuke, doneseno zakonodavstvo za iznimne situacije i
rezultati revizija i drugih aktivnosti kontrole koje su provedene u usporedivim uvjetima.
Što smo zaključili
Upozorili smo sva tijela koja upravljaju javnim sredstvima da moraju biti svjesna tih
rizika i razmotriti poduzimanje mjera za njihovo ublažavanje, osobito u pogledu
jasnoće i dosljednosti zakonodavstva i propisa, izdavanja smjernica o usklađenoj
provedbi mjera, uspostave mehanizama praćenja, utvrđivanja i koordinacije
odgovornosti i sprječavanja paralelnog pružanja potpore iz različitih izvora.
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Naglasak je stavljen i na važnost ispravne konfiguracije informacijskih sustava za
provedbu potpore, jačanja sigurnosnih IT sustava, poštovanja i zaštite integriteta svih
članova osoblja uključenih u aktivnosti odgovora u hitnim situacijama te jamčenja
transparentnosti i objavljivanja postupaka i mjera, osobito kad je riječ o potpori i
ugovorima o javnoj nabavi ili bespovratnim sredstvima.
Ističemo da je sve postupke i odluke potrebno dokumentirati i potkrijepiti te provoditi
osnovne provjere kako bi se zajamčili razdvajanje dužnosti, unakrsne provjere, potvrde
o isporuci, provjere zaliha i fizičke provjere te kako bi se ex ante provjere zamijenile
provjerama koje se provode tijekom ili nakon postupaka.
Naglašavamo da izvješćivanje o resursima i odgovornost za njih podrazumijevaju
vođenje detaljne evidencije svih aktivnosti kojima se provode mjere u vezi s bolešću
COVID-19 te svih povezanih rashoda i smanjenih poreznih prihoda kako bi se izmjerili
njihovi učinci, i to u okviru s pomoću kojeg je moguće procijeniti učinak na javne
financije i održivost mjera.
Analizirali smo sva područja rizika, naveli nalaze iz prethodnih revizija i iznijeli detaljnije
preporuke za svako područje.
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Prioritetno područje: Opći odgovor na različitim razinama vlasti

56. Zbog razmjera i višedimenzionalnosti krize vlade su na svim razinama

(nacionalna i podnacionalna) morale djelovati u nesigurnom okruženju i suočiti se s
teškim kompromisima u pogledu zdravstvenih, gospodarskih i društvenih imperativa.
Hitnost donošenja odluka o mjerama sprječavanja i suzbijanja širenja zaraze neizbježno
je utjecala na povećanje rizika za gospodarstvo te učinkovitost i djelotvornost
djelovanja vlade, kao i na povećanje rizika od kršenja prethodno uspostavljenih pravila
i postupaka.

57. VRI Rumunjske proveo je reviziju upravljanja javnim sredstvima na svim

razinama vlasti, a VRI Portugala razmotrio je učinke mjera u vezi s bolešću COVID-19 na
lokalnoj razini.
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Sve razine vlasti
Rumunjska
Curtea de Conturi a Romaniei
Upravljanje javnim sredstvima tijekom izvanrednog stanja
Datum objave

Vrsta revizije

Obuhvaćeno
razdoblje

11. 8. 2020.

Revizija usklađenosti

Ožujak – lipanj

Poveznica

Što smo procijenili i zašto
Globalna pandemija bolesti COVID-19 izazvala je krizu u cijelom svijetu. Iznimka nije
bila ni Rumunjska, koja je pokušala kontrolirati situaciju koristeći se vlastitim
resursima i iskustvom.
S obzirom na razvoj epidemiološke situacije rumunjski je predsjednik u
ožujku 2020. godine donio dva dekreta o proglašenju i produljenju izvanrednog
stanja važeća za cijelu zemlju. Obama dekretima uspostavljene su nove dužnosti i
zadaće za određena tijela i institucije javne vlasti, zbog čega su dodatni rashodi iz
javnih sredstava bili namijenjeni sprječavanju i suzbijanju bolesti COVID-19 na
temelju korekcija proračuna.
S tim u vezi rumunjski je parlament odlučio da bismo reviziju upravljanja javnim
sredstvima tijekom izvanrednog stanja trebali provesti najkasnije 60 dana od
završetka tog stanja te izraditi izvješće u kojemu bismo iznijeli nalaze, zaključke i
prijedloge.
Što smo utvrdili
Odluka parlamenta značila je da moramo prilagoditi svoj godišnji program rada. U
skladu s kalendarom izvršavanja revizija, koji je plenum donio za razdoblje od svibnja
do srpnja 2020., u program je uključeno i naknadno provedeno 949 revizija
usklađenosti. Ukupno 284 revizijskih aktivnosti provodilo se na razini središnje vlasti,
a njih 665 na razini lokalne vlasti.
Subjekti nad kojima je provedena revizija odabrani su na temelju iznosa dodijeljenih
iz proračuna tijela središnje i lokalne vlasti radi upravljanja izvanrednim stanjem.
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Među njima su bila tijela koja su primila financijska sredstva i obavila važnu kupnju,
ali i ona kojima su dodijeljene dodatne odgovornosti i dužnosti.
Tematsko izvješće koje proizlazi iz tih aktivnosti podijeljeno je u dva glavna dijela:
jedan posvećen lokalnoj i jedan središnjoj vlasti.
Svaki odjeljak izvješća sadržava prikaz dužnosti i zadaća predmetnih tijela u pogledu
sprječavanja i suzbijanja širenja pandemije, kao i nalaze u vezi s upravljanjem
resursima koji su se upotrijebili u te svrhe. Te su dužnosti i zadaće razvrstane prema
područjima kao što su zdravstveni sustav, gospodarska potpora, zapošljavanje i
socijalna zaštita, te opće mjere za ograničavanje i kontrolu širenja pandemije bolesti
COVID-19.
U razdoblju obuhvaćenom izvješćem Rumunjska je prihvatila smanjenje proračunskih
prihoda na temelju niza fiskalnih mjera i smanjenja gospodarskih aktivnosti kojima se
ostvaruje prihod. Gospodarske intervencije provodile su se u obliku mobilizacije
javnih sredstava u cilju potpore proizvodnim djelatnostima i dodjele izvanrednih
sredstava za borbu protiv pandemije i ublažavanje gospodarskog šoka.
Opseg rashoda nad kojima je provedena revizija razlikovao se ovisno o području, a
glavne kategorije troškova bile su:
o

pravne obveze u vezi s javnom nabavom tijekom izvanrednog stanja – otprilike
209,6 milijuna eura;

o

medicinska pomoć / medicinske zalihe za izvanredne situacije – otprilike
54,43 milijuna eura;

o

zapošljavanje i socijalna zaštita / troškovi uvođenja karantene – otprilike
754,12 milijuna eura;

o

troškovi tijela lokalne vlasti – nadoknada troškova karantene – otprilike
26,67 milijuna eura;

U revizijama su utvrđene određene nepravilnosti, većinom u pogledu primjene
zakonodavstva tijekom izvanrednog stanja. Naime:
o

povremeno se nisu poštovala načela dodjele ugovora o javnoj nabavi
(nediskriminacija i jednako postupanje prema svim gospodarskim subjektima,
transparentnost pri dodjeli ugovora itd.).

II. DIO – Pregled rada VRI-jeva

88

o

Nisu uspostavljeni ili provedeni operativni ili sustavni postupci za suočavanje s
izvanrednim situacijama.

o

Nije bilo stroge primjene posebnog zakonodavstva, osobito u pogledu prava na
plaću.

o

U nekim se slučajevima nisu poštovali pravni zahtjevi pri kupnji lijekova,
medicinskih potrepština i opreme, a razlog tomu bile su nestašice na tržištu ili
napuhane tržišne cijene, zbog čega su vrijednosti nabave bile veće od
procijenjenih.

o

Nisu uspostavljene rezerve za posebne situacije, kako se zahtijeva u skladu sa
supsidijarnim zakonodavstvom, zbog čega su rezerve bile manje nego što je to
propisano zakonom itd.

o

U prvotno uspostavljenim rokovima nabave nisu stvorene medicinske zalihe za
hitne situacije.

Što smo zaključili
Istaknuli smo da se javnim sredstvima upotrijebljenima za sprječavanje i kontrolu
pandemije bolesti COVID-19 općenito upravljalo u skladu sa svrhom, ciljevima i
odgovornostima utvrđenima zakonodavstvom o izvanrednim situacijama.
Tijela javne vlasti općenito su izvršavala dužnosti koje su im bile povjerene kako bi se
suočila sa zahtjevnim zadatkom poduzimanja iznimnih mjera u izvanrednoj situaciji,
dok su istodobno morala poštovati pravni okvir kojim se uređuju njihove aktivnosti.
Nije bilo ozbiljnih pogrešaka, no neki su se problemi rješavali „u hodu”.
U budućnosti je potrebno razmotriti razvoj metoda za odgovor na krizu kao što su:
o

izrada/proširenje nacionalnog akcijskog plana kojim se jasno uređuju aktivnosti i
proceduralni koraci u izvanrednim situacijama;

o

izrada/izmjena/proširenje zakonodavstva o javnoj nabavi u izvanrednim
situacijama;

o

uspostava mjera za postupanje u izvanrednim situacijama i financiranje postupaka
za pojednostavnjenje komunikacije;

o

osmišljavanje i provedba programa kojima bi se motiviralo osoblje koje izravno
sudjeluje u ključnim aktivnostima tijekom izvanrednog stanja / stanja pripravnosti.
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Lokalna vlast
Portugal
Tribunal de Contas
Učinak mjera u vezi s bolešću COVID-19 koje su donijela tijela lokalne vlasti u
kopnenom dijelu Portugala
Datum objave

Vrsta revizije

Obuhvaćeno
razdoblje

18. 12. 2020.

Pregled

Ožujak – rujan

Poveznica

Što smo procijenili i zašto
Bolest COVID-19 imala je snažan gospodarski, društveni i financijski učinak na
portugalsko društvo i tijela lokalne vlasti, osobito općine, koje su imale važnu ulogu u
ublažavanju učinaka krize jer se upravo one nalaze na prvoj crti kad je riječ o
intervencijama i imaju znatne društveno-gospodarske ovlasti.
Bilo je važno shvatiti kontekst intervencija na razini općina, povezana financijska
sredstva i način na koji su se ona upotrebljavala. Nastojali smo:
o

analizirati privremene iznimne zakonodavne mjere usmjerene na osnaživanje
općina kako bi se suočile s društveno-gospodarskim učincima pandemije te
utvrditi vrste mjera koje se provode kako bi se općenito odgovorilo na potrebe
stanovništva i tijela lokalne vlasti koja pružaju društvenu i gospodarsku potporu;

o

kvantificirati rashode za aktivnosti općina analizom njihove raspodjele u
kopnenom području Portugala i utvrditi odnos između rashoda i slučajeva bolesti;

o

provjeriti kako se mjere odražavaju u postupku javne nabave analizom ugovora
koji se odnose na borbu protiv učinaka pandemije.

Što smo utvrdili
Kako bi se ojačao i zajamčio kapacitet za odgovor tijela lokalne vlasti u kontekstu
pandemije, odobrene su iznimne privremene financijske mjere. One su obuhvaćale
poboljšanje prihoda općina, fleksibilnost općinskih sustava kreditiranja i zaduživanja,
donošenje mjera za pomoć ugroženim osobama, socijalnu potporu i izuzeća.
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Općine s većim razinama duga i one koje podliježu planovima financijske prilagodbe
mogle su bili privremeno oslobođene ugovornih obveza koje im ograničavaju
mogućnosti dodjele poreznih olakšica i poreznih izuzeća, utvrđivanje cijena u sektoru
vodoopskrbe i odvodnje te u sektoru otpada i mogućnosti određivanja novih cijena i
pristojbi. Mogućnost ponovnog pružanja tih olakšica građanima ima snažan društveni
učinak.
Općine su provele različite mjere i planove, što je dovelo do povećanja rashoda,
primjerice za potporu obiteljima i poduzećima ili u slučaju besplatne distribucije robe ili
besplatnog pružanja usluga, i smanjenja prihoda do kojeg je došlo zbog odobravanja
izuzeća i smanjenja pristojbi i cijena.
Većina općina mjere najavljuje na svojim Internetskim stranicama, no mali broj
objavljuje podatke o provedbi. Mnoge su općine odlučile povećati svoja sredstva za
izvanredne situacije kako bi ublažile društveni učinak pandemije ili su čak uspostavile
posebne fondove za suočavanje s posljedicama bolesti COVID-19.
U nastavku se navode neke od najčešćih mjera kako bi se prikazala njihova raznolikost
u smislu svrhe i korisnika:
o

distribucija osobne zaštitne opreme;

o

odobravanje izuzeća i smanjenja cijena najma za stambene ili komercijalne
prostore kojima upravljaju općine;

o

izuzeća od plaćanja pristojbi za vodoopskrbu, odvodnju i otpad ili njihovo
smanjenje;

o

dodjela ili iznajmljivanje računala i računalne opreme učenicima;

o

podjela obroka i hrane učenicima i osobama kojima je to potrebno;

o

osiguravanje ili financiranje testiranja na COVID-19;

o

financijska i logistička potpora privatnim organizacijama u području socijalne
skrbi;

o

linije za psihološku pomoć;

o

potpora za kupnju lijekova;

o

kampanje za podizanje razine osviještenosti;

o

potpora lokalnim poduzećima i restoranima; i
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potpora za korištenje javnim prijevozom.

Što smo zaključili
Zaključili smo da su tijela lokalne vlasti imala vrlo važnu ulogu u provedbi mjera za
ublažavanje učinaka pandemije zauzevši višedimenzionalan pristup u korist obitelji,
poduzeća i organizacija.
Prema djelomičnim dostupnim podatcima, rashodi su od ožujka do kraja rujna 2020.
iznosili više od 166 milijuna eura. Troškovi su obuhvaćali kupnju robe i usluga (osobito
osobne zaštitne opreme), tekuće prijenose (za potporu obiteljima ili neprofitnim
organizacijama), troškove osoblja i kupnju kapitalnih dobara. Tijela lokalne vlasti u tom
su razdoblju sklopila 5 529 ugovora o kupnji robe i usluga povezanih s pandemijom
(83,2 milijuna eura).
Ugovori o kupnji robe uglavnom se odnose na medicinsku opremu i uređaje (npr.
respiratori, testovi na COVID-19 i sredstva za dezinfekciju), sigurnosnu i zaštitnu
opremu (npr. maske, viziri, rukavice), računala i računalnu opremu (za rad na daljinu i
učenje na daljinu), prehrambene proizvode i proizvode za čišćenje, materijale za
dezinfekciju i održavanje higijene. Usluge obuhvaćaju testiranje, praćenje, čišćenje i
dezinfekciju, osiguravanje obroka, smještaj i najam računalne opreme.
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Prilog – Cjeloviti popis publikacija
povezanih s bolešću COVID-19 koje su
VRI-jevi EU-a objavili 2020. godine
Belgija
III. svezak publikacije o socijalnoj sigurnosti 2020.: Učinak zdravstvene krize izazvane
bolešću COVID-19 na prihode i rashode u sustavu socijalnog osiguranja, analiza
proračuna, objavljeno 16. rujna 2020.

Opće izvješće br. 177 – III. dio: Opće računovodstvo Glavne uprave savezne države,
analiza proračuna, objavljeno 28. listopada 2020.

Prilog 2. primjedbama o drugom prilagođenom nacrtu proračuna flamanske vlade za
2020. godinu i o proračunu flamanske vlade za 2021. godinu, analiza proračuna,
objavljeno 20. studenoga 2020.

Ugovor o javnoj nabavi za praćenje kontakata povezanih s bolešću COVID-19, revizija
usklađenosti, objavljeno 25. studenoga 2020.

Cipar
Revizija natječajnih postupaka u vezi s pandemijom bolesti COVID-19, revizija
usklađenosti, objavljeno 13. listopada 2020.

Prilog – Cjeloviti popis publikacija povezanih
s bolešću COVID-19 koje su VRI-jevi
EU-a objavili 2020. godine

93

Latvija
Kriza uzrokovana bolešću COVID-19 i obavijesti nadležnih tijela u vezi s javnom
nabavom u svrhu ograničenja učinka pandemije bolesti COVID-19 i odstupanjima u
procjenama sukladnosti robe, izvješće o analizi stanja, objavljeno 20. srpnja 2020.

Postupak isporuke osobne zaštitne opreme (zaštitnih maski za lice i maski s filtrom) u
zdravstvenom sektoru, financijska revizija / revizija usklađenosti, objavljeno
20. srpnja 2020.

Sustav nabave koji je uspostavilo Ministarstvo obrane i nabave izvršene tijekom
izvanredne situacije radi ograničenja širenja bolesti COVID-19, financijska
revizija / revizija usklađenosti, objavljeno 17. kolovoza 2020.

Uporaba dodatnih financijskih sredstava dodijeljenih Ministarstvu unutarnjih poslova
za kupnju osobne zaštitne opreme i sredstava za dezinfekciju, financijska
revizija / revizija usklađenosti, objavljeno 2. rujna 2020.

Uporaba financijskih sredstava dodijeljenih Ministarstvu pravosuđa za prijenos
latvijskom Vijeću javnih bilježnika, financijska revizija / revizija usklađenosti, objavljeno
11. rujna 2020.

Uporaba financijskih sredstava dodijeljenih Ministarstvu pravosuđa za isplatu naknada
za krizne situacije svećenstvu i ministarstvima vjerskih zajednica (crkvama), financijska
revizija / revizija usklađenosti, objavljeno 29. rujna 2020.

Učenje na daljinu u izvanrednoj situaciji, financijska revizija / revizija usklađenosti,
objavljeno 30. rujna 2020.
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Uporaba dodatnih financijskih sredstava za bonuse namijenjene službenicima
zaduženima za unutarnje poslove koji izravno sudjeluju u ograničenju širenja bolesti
COVID-19, financijska revizija / revizija usklađenosti, objavljeno 14. listopada 2020.

Uporaba financijskih sredstava dodijeljenih Ministarstvu socijalne skrbi za isplatu
naknade za razdoblje mirovanja za svako uzdržavano dijete i naknade za potporu
tijekom razdoblja mirovanja te dodatka na te naknade, financijska revizija / revizija
usklađenosti, objavljeno 26. studenoga 2020.

Uporaba financijskih sredstava dodijeljenih Ministarstvu socijalne skrbi za nastavak
isplate roditeljske naknade, jednokratnog dodatka uz državnu obiteljsku naknadu koja
se isplaćuje za dijete s teškoćama u razvoju i povećanje iznosa naknade za skrb o djeci,
financijska revizija / revizija usklađenosti, objavljeno 26. studenoga 2020.

Uporaba financijskih sredstava dodijeljenih Ministarstvu financija za isplatu naknada za
privremeni prekid rada, financijska revizija / revizija usklađenosti, objavljeno
26. studenoga 2020.

Uporaba financijskih sredstava dodijeljenih Ministarstvu pravosuđa za bonuse
namijenjene zaposlenicima zatvorske uprave koji izravno sudjeluju u ograničenju
širenja bolesti COVID-19, financijska revizija / revizija usklađenosti, objavljeno
14. prosinca 2020.

Dodjela i uporaba financijskih sredstava iz programa u okviru državnog proračuna pod
nazivom „Fondovi za nepredvidive situacije” u svrhu potpore medijima radi
ublažavanja posljedica krize izazvane bolešću COVID-19, financijska revizija / revizija
usklađenosti, objavljeno 22. prosinca 2020.
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Jesu li financijska sredstva iz programa u okviru državnog proračuna pod nazivom
„Fondovi za nepredvidive situacije” namijenjena obnovi bolnica zatražena u godišnjem
proračunu za nepredvidive i neplanirane potrebe?, financijska revizija / revizija
usklađenosti, objavljeno 22. prosinca 2020.

Uporaba financijskih sredstava dodijeljenih elektroničkim masovnim medijima u vezi s
krizom izazvanom bolešću COVID-19, financijska revizija / revizija usklađenosti,
22. prosinca 2020.

Litva
Socijalna integracija osoba s invaliditetom, revizija uspješnosti, objavljeno
7. rujna 2020.

Utječu li promjene u obrazovanju na bolje ishode učenja među učenicima?, revizija
uspješnosti, objavljeno 14. rujna 2020.

Kriza izazvana bolešću COVID-19 i upravljanje izvanrednim situacijama, procjena,
objavljeno 30. studenoga 2020.

Upravljanje cestovnom infrastrukturom, revizija uspješnosti, objavljeno
1. prosinca 2020.

Nizozemska
Testiranje na koronavirus: što se dogodilo u proljeće?, istraga o usmjerenosti,
objavljeno 23. rujna 2020.
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Rizik od zlouporabe i nepropisne provedbe programa za očuvanje radnih mjesta NOW,
istraga o usmjerenosti, objavljeno 23. rujna 2020.

Usmjerenost na digitalni rad od kuće, istraga o usmjerenosti, objavljeno
2. studenoga 2020.

Individualna potpora poduzećima tijekom krize izazvane bolešću COVID-19, revizija
uspješnosti, objavljeno 12. studenoga 2020.

Kriza izazvana bolešću COVID-19: rizici koje jamstva i zajmovi predstavljaju za javne
financije, financijska revizija / revizija usklađenosti, objavljeno 25. studenoga 2002.

Njemačka
Informativni članci o dodatnom proračunu za 2020. godinu upućeni Odboru za
proračun pri njemačkom parlamentu, revizija uspješnosti / revizija usklađenosti,
objavljeno 27. ožujka 2020.

Posebno izvješće o javnoj raspravi Odbora za proračun pri njemačkom parlamentu o
drugom dodatnom proračunu za 2020. godinu, revizija uspješnosti / revizija
usklađenosti, objavljeno 29. lipnja 2020.

Savjetodavno izvješće o kapitalnim bespovratnim sredstvima dodijeljenima društvu
Deutsche Bahn („Potrebno je bolje upravljanje predloženim bespovratnim sredstvima
namijenjenima društvu Deutsche Bahn u vezi s bolešću COVID-19”): upućeno Odboru
za proračun pri njemačkom parlamentu, revizija uspješnosti / revizija usklađenosti,
objavljeno 5. listopada 2020.
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Savjetodavno izvješće o učinku pandemije bolesti COVID-19 na sustav obveznog
zdravstvenog osiguranja, upućeno Odboru za proračun pri njemačkom parlamentu,
revizija uspješnosti / revizija usklađenosti, objavljeno 13. studenoga 2020.

Savjetodavno izvješće o sredstvima za programe privremenog neplaćenog dopusta:
vlada treba smanjiti rizik od prevare. Izvješće upućeno Odboru za proračun pri
njemačkom parlamentu, revizija uspješnosti / usklađenosti, objavljeno
11. studenoga 2020.

Savjetodavno izvješće o financijskim potrebama grupacije Deutsche Bahn i
mogućnostima savezne vlade u kontekstu bolesti COVID-19, upućeno Odboru za
proračun pri njemačkom parlamentu, revizija uspješnosti / revizija usklađenosti,
objavljeno 24. studenoga 2020.

Portugal
Rizici pri uporabi javnih sredstava tijekom upravljanja izvanrednim situacijama
(COVID-19), analiza, objavljeno 1. lipnja 2020.

Mjere u izvanrednim situacijama i izvršenje proračuna u prva tri mjeseca, pregled,
objavljeno 16. srpnja 2020.

Javna nabava koja podliježe iznimnim postupcima tijekom krize izazvane bolešću
COVID-19, pregled, objavljeno 21. srpnja 2020.

COVID-19 – učinak na aktivnosti u okviru nacionalnog sustava zdravstvene skrbi i
pristup zdravstvenoj skrbi, pregled, objavljeno 15. listopada 2020.
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Provedba nacionalnog operativnog plana koji se financira iz Fonda europske pomoći za
najpotrebitije (uključuje analizu učinka krize izazvane bolešću COVID-19 na pomoć u
hrani koja se osigurava na temelju tog plana), revizija uspješnosti, objavljeno
23. listopada 2020.

Učinak mjera u vezi s bolešću COVID-19 koje su donijela tijela lokalne vlasti u
kopnenom dijelu Portugala, pregled, objavljeno 18. prosinca 2020.

Rumunjska
Upravljanje javnim sredstvima tijekom izvanrednog stanja, revizija usklađenosti,
objavljeno 11. kolovoza 2020.

Slovačka
Upravljanje državnim materijalnim rezervama u izvanrednim situacijama, revizija
uspješnosti, objavljeno 21. prosinca 2020.

Švedska
Okvir fiskalne politike – primjena u vladi 2020. godine, revizija uspješnosti, objavljeno
17. prosinca 2020.

Sud
Mišljenje br. 3/2020 o izmjeni Uredbe EU-a o upotrebi europskih strukturnih i
investicijskih fondova u odgovoru na pandemiju bolesti COVID-19, mišljenje, objavljeno
15. travnja 2020.
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EU-a objavili 2020. godine
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Mišljenje br. 4/2020 o predloženoj Uredbi o instrumentu REACT-EU i Uredbi o
zajedničkim odredbama kojom se uređuje upotreba ESI fondova, mišljenje, objavljeno
14. srpnja 2020.

Mišljenje br. 6/2020 o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi
Mehanizma za oporavak i otpornost, mišljenje, objavljeno 9. rujna 2020.

Pregled br. 6/2020: Rizici, izazovi i prilike u odgovoru EU-a u okviru gospodarske
politike na krizu uzrokovanu bolešću COVID-19, pregled, objavljeno 9. prosinca 2020.
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Pokrate i skraćeni nazivi
BDP: bruto domaći proizvod
CRII: Investicijska inicijativa kao odgovor na koronavirus
ECDC: Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti
EIB: Europska investicijska banka
EMA: Europska agencija za lijekove
ESI: Instrument za hitnu potporu
ESIF: europski strukturni i investicijski fondovi
EUROSAI: Europska organizacija vrhovnih revizijskih institucija
IKT: informacijske i komunikacijske tehnologije
MSP: mala i srednja poduzeća
NGEU: Next Generation EU
OECD: Organizacija za gospodarsku suradnju i razvoj
OZO osobna zaštitna oprema
PDV: porez na dodanu vrijednost
REACT-EU: pomoć za oporavak za koheziju i europska područja
RRF: Mehanizam za oporavak i otpornost
SARS: teški akutni respiratorni sindrom
SEK: švedska kruna
SURE: potpora radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji
UFEU: Ugovor o funkcioniranju Europske unije
UNWTO: Svjetska turistička organizacija Ujedinjenih naroda

Pokrate i skraćeni nazivi

VFO: višegodišnji financijski okvir
VRI: vrhovna revizijska institucija
WHO: Svjetska zdravstvena organizacija
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Pojmovnik
Automatski stabilizator: dio fiskalne politike s pomoću kojeg se nadoknađuju
promjene u razinama gospodarske aktivnosti bez izravne intervencije donositelja
politika.
Dezinformiranje: pružanje lažnih ili obmanjujućih informacija u svrhu obmane.
Digitalizacija: prelazak na uključivanje i uporabu digitalne tehnologije i digitaliziranih
informacija kako bi postupci i zadatci postali jednostavniji, brži, učinkovitiji i/ili
ekonomičniji.
Državna potpora: izravna ili neizravna potpora države određenom poduzeću ili
organizaciji kojom se tom subjektu daje prednost pred konkurentima.
Europski semestar: godišnji ciklus kojim se pruža okvir za koordinaciju ekonomskih
politika država članica EU-a i praćenje napretka.
Europski strukturni i investicijski fondovi: pet glavnih fondova EU-a iz kojih se pruža
potpora gospodarskom razvoju cijeloga EU-a: Europski fond za regionalni razvoj,
Europski socijalni fond, Kohezijski fond, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj i
Europski fond za pomorstvo i ribarstvo.
E-zdravstvo: aplikacija informacijske i komunikacijske tehnologije s nizom funkcija koje
se odnose na zdravstveni sektor.
Financijska pomoć: financijska potpora EU-a koja se pruža državama članicama u
financijskim poteškoćama kako bi se ponovno uspostavila njihova makroekonomska ili
financijska stabilnost i kako bi se zajamčilo da mogu ispuniti svoje obveze u vezi s
javnim sektorom ili bilancom plaćanja.
Kohezijska politika: politika EU-a čiji je cilj smanjiti gospodarske i socijalne
nejednakosti među regijama i državama članicama promicanjem otvaranja novih
radnih mjesta, konkurentnosti poduzeća, gospodarskog rasta, održivog razvoja te
prekogranične i međuregionalne suradnje.
Obzor 2020.: program EU-a za istraživanja i inovacije u razdoblju 2014. – 2020.
Odgoda plaćanja poreza: odobrena odgoda plaćanja porezne obveze do određenog
trenutka u budućnosti.

Pojmovnik
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Održavanje fizičke udaljenosti: skup mjera za smanjenje širenja zarazne bolesti
smanjenjem međusobnog kontakta u najvećoj mogućoj mjeri.
Ograničenje kretanja: ograničenje kretanja ljudi na određenom području (kod kuće, u
gradu, regiji ili zemlji) kako bi se spriječilo ili usporilo širenje uzročnika zaraze tijekom
pandemije.
Osobna zaštitna oprema (OZO): artikli kao što su maske za lice, rukavice i štitnici za oči
osmišljeni radi zaštite od opasnosti za zdravlje ili sigurnost.
Pandemija: izbijanje zarazne bolesti u cijelom svijetu ili na vrlo velikom području.
Program privremenog neplaćenog dopusta: privremena inicijativa u okviru koje se
poslodavcima omogućuje pristup financijskoj potpori za plaće koja se zaposlenicima
isplaćuje u razdoblju tijekom kojeg zbog posebnih okolnosti, kao što su pandemija ili
kriza, ne mogu raditi.
Višegodišnji financijski okvir: plan potrošnje EU-a u kojem su (na temelju ciljeva
politika) utvrđeni prioriteti i gornje granice, obično na razdoblje od sedam godina. Taj
plan pruža strukturu unutar koje se utvrđuju godišnji proračuni EU-a te se u njemu
određuju granice rashoda za svaku rashodovnu kategoriju. VFO koji je trenutačno na
snazi obuhvaća razdoblje 2021. – 2027.

Kontakt s EU-om
Osobn
U cijeloj Europskoj uniji postoje stotine informacijskih centara Europe Direct. Adresu najbližeg centra možete pronaći na:
https://europa.eu/european-union/contact_hr
Telefonom ili e-poštom
Europe Direct je služba koja odgovara na vaša pitanja o Europskoj uniji. Možete im se obratiti:
— na besplatni telefonski broj: 00 800 6 7 8 9 10 11 (neki operateri naplaćuju te pozive),
— na broj: +32 22999696 ili
— e-poštom preko: https://europa.eu/european-union/contact_hr

Traženje informacija o EU-u
Na internetu
Informacije o Europskoj uniji na svim službenim jezicima EU-a dostupne su na internetskim stranicama Europa:
https://europa.eu/european-union/index_hr
Publikacije EU-a
Besplatne publikacije EU-a i publikacije EU-a koje se plaćaju možete preuzeti ili naručiti preko internetske stranice:
https://publications.europa.eu/hr/publications. Za više primjeraka besplatnih publikacija obratite se službi Europe Direct ili
najbližemu informacijskom centru (vidjeti https://europa.eu/european-union/contact_hr).
Zakonodavstvo EU-a i povezani
Za pristup pravnim informacijama iz EU-a, uključujući cjelokupno zakonodavstvo EU-a od 1952. na svim službenim jezičnim
verzijama, posjetite internetske stranice EUR-Lexa: https://eur-lex.europa.eu
Otvoreni podatci iz EU-a
Portal otvorenih podataka EU-a (http://data.europa.eu/euodp/hr) omogućuje pristup podatkovnim zbirkama iz EU-a.
Podatci se mogu besplatno preuzimati i ponovno uporabiti u komercijalne i nekomercijalne svrhe.

