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Predgovor
Leto 2020 je bilo, milo rečeno, zelo neobičajno. Svetovna pandemija COVID-19 je
povzročila zdravstveno in gospodarsko krizo, kakršne še ni bilo. Kriza je poleg številnih
drugih učinkov precej vplivala na delo vrhovnih revizijskih institucij (VRI) po vsem
svetu, pri čemer VRI, ki so članice Kontaktnega odbora, niso bile nobena izjema. VRI EU
so se na krizo hitro odzvale in se odločile, da bodo takoj in v naslednjih letih namenile
precejšnja sredstva za oceno in revizijo odziva na COVID-19. Ta kompendij revizijskih
poročil vsebuje pregled relevantnih publikacij, ki so jih VRI objavile v letu 2020, in je
torej rezultat takojšnjega odziva VRI EU na krizo.
Kompendij je tudi rezultat prve revizije mreže VRI EU, nove oblike revizijskega
sodelovanja med VRI EU, osredotočenega na strateško izbrana področja ali na izredne
dogodke, ki pomembno vplivajo na naše družbe ali za katere je verjetno, da bodo.
Tradicionalna vrsta mednarodnega revizijskega sodelovanja je vzporedna revizija, za
katero so potrebni natančno usklajeni revizijski pristopi. Velika prednost revizije mreže
VRI EU je to, da omogoča prožnejše usklajevanje med udeleženci, kar pomeni, da se
lahko bolje osredotočijo na specifične (nacionalne) razmere in potrebe. Pandemija je
zaradi motenj, ki jih je povzročila, ter svojih predvidljivih srednje- do dolgoročnih
vplivov na EU in njene države članice očitna izbira za temo v okviru te nove vrste
sodelovanja.
Po mojem mnenju je temu pilotnemu projektu precej koristilo obsežno spodbujanje
izmenjave strokovnih mnenj o novih izzivih, ki jih prinaša pandemija. Na pobudo VRI
Finske in Združenega kraljestva je denimo projektna skupina organizacije EUROSAI za
COVID-19 1 pripravila številne dejavnosti za spodbujanje izmenjave informacij in
vzajemne podpore v zvezi z relevantnimi revizijskimi zamislimi, pristopi in izkušnjami.
Kompendij se začne s splošno predstavitvijo pandemije in povzetkom njenih učinkov na
države članice EU, vključno z odzivi nanjo. Sledi pregled revizijskega dela, ki ga je
leta 2020 izvedlo in o njem poročalo 11 VRI EU na petih prednostnih področjih: javno
zdravje, digitalizacija, socialno-ekonomski odziv, javne finance in z njimi povezana
tveganja ter splošen odziv na različnih ravneh upravljanja.

1

Projektna skupina organizacije EUROSAI za revizijo odziva na pandemijo COVID-19.
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Upamo, da bomo lahko s svojim delom in zavezanostjo izboljšanju smotrnosti in
odgovornosti v javnem sektorju po vsej EU prispevali k izboljšanju izvajanja javnih
storitev v korist vseh državljanov EU.

Klaus-Heiner Lehne
Predsednik Evropskega računskega sodišča
Predsednik Kontaktnega odbora
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Povzetek
I Pandemija COVID-19 je ena najhujših svetovnih zdravstvenih kriz do zdaj, saj je

močno vplivala na družbo, gospodarstva in posameznike povsod po svetu. Kakršna koli
ocena njenega vpliva na EU in države članice je lahko v tej fazi v najboljšem primeru
zgolj okvirna, vendar nekateri vidiki že zelo jasno izstopajo, in sicer:
o

večdimenzionalna narava krize,

o

njen znaten in negativen učinek na EU kot celoto,

o

njen asimetričen učinek na različne države članice, pa tudi regije in celo lokalne
skupnosti, z vidika časovnega poteka, obsega in narave.

II EU ima na večini področij, ki jih je pandemija močno prizadela, le omejene

pristojnosti za ukrepanje. To je deloma zato, ker nima izključne pristojnosti za javno
zdravje, in deloma zato, ker države članice niso bile dovolj pripravljene oblikovati
skupnega odziva ali ker med njimi zanj sprva ni bilo zadostnega soglasja. Ker je bil vpliv
krize na začetku asimetričen in ni bilo usklajenega pristopa EU, so nacionalne in
regionalne vlade pri uvajanju preventivnih in zajezitvenih ukrepov, javnem naročanju
osebne zaščitne opreme ali pripravi svežnjev za okrevanje in shem za ohranjanje
delovnih mest za blaženje socialno-ekonomskih posledic delovale samostojno.

III Kljub temu se zdi, da so EU in države članice po težavnem začetku medsebojno

usklajevanje za ublažitev učinkov krize izboljšale tako, da so se pri ukrepanju bolj
dopolnjevale. Najboljši dokaz za to je dogovor o instrumentu za okrevanje
NextGenerationEU, največjem in najpomembnejšem instrumentu do zdaj, ki je povsem
nova rešitev EU za reševanje izzivov in dolgoročnih posledic pandemije.

IV Iz kompendija je razvidno, da so se VRI držav članic in Evropsko računsko sodišče

(v nadaljnjem besedilu: Sodišče) na sedanjo krizo hitro odzvali ter izvedli več revizijskih
dejavnosti in dejavnosti spremljanja. Poleg 48 revizijskih dejavnosti, ki so bile
zaključene leta 2020, se jih več kot 200 še vedno izvaja ali so načrtovane in bodo
zaključene leta 2021 ali 2022.

Povzetek

9

V Kompendij vsebuje povzetke 17 poročil, ki jih je leta 2020 objavilo 11 VRI EU2,

razčlenjene po petih prednostnih področjih: javno zdravje, digitalizacija, socialnoekonomski odziv, javne finance in z njimi povezana tveganja ter splošen odziv na
različnih ravneh upravljanja.

2

VRI Belgije, Cipra, Latvije, Litve, Nemčije, Nizozemske, Portugalske, Romunije, Slovaške in
Švedske ter Evropsko računsko sodišče.
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Uvod
1 Pandemija COVID-19 je ena najhujših svetovnih zdravstvenih kriz do zdaj, saj je

močno vplivala na družbo, gospodarstva in posameznike povsod po svetu. Ogroža
življenja državljanov EU, poleg tega se je zaradi nje povečalo breme za naše
javnozdravstvene sisteme, pri gospodarski rasti pa je prišlo do nenadnega preobrata.
Gospodarska dejavnost se je do sredine leta 2020 močno upočasnila, zato se je
brezposelnost nenadoma povečala. Skladno s prvotnimi prioritetami, ki jih je določil
Evropski svet, so bili ukrepi, ki jih je EU sprejela za ublažitev posledic pandemije COVID19, osredotočeni na omejevanje širjenja virusa, zagotavljanje dobave medicinske
opreme, pomoč raziskovalcem pri hitrem razvoju cepiva ter državam članicam pri
reševanju socialno-ekonomskih težav, s katerimi so se srečevale 3.

2 Ker se je virus v različne države širil različno hitro, je imel znotraj EU asimetričen

vpliv, k čemur so sicer prispevali tudi drugi dejavniki. To je skupaj s tem, da na začetku
pandemije ni bilo usklajenega pristopa EU, pomenilo, da so nacionalne vlade sprejele
širok nabor različnih ukrepov in pristopov, da bi imele virus pod nadzorom, zavarovale
javnozdravstvene sisteme in zaščitile prebivalce. Odziv je vključeval zaprtje mej,
popolno in delno zaporo ter stroge higienske in varnostne ukrepe. Na socialnoekonomskem področju je bila za zaščito ogroženih podjetij, gospodinjstev in
posameznikov zagotovljena obsežna javnofinančna podpora.

3 Hkrati so države članice uvedle ukrepe za krepitev lokalnih in regionalnih financ ter

sprostile fiskalna pravila. Nacionalne vlade so po svojih zmožnostih napovedale tudi
naložbene svežnje za okrevanje, ki so skupaj vredni že precej več kot svežnji, sprejeti
med finančno krizo leta 2008 4. Namen teh javnih naložb je ublažiti negativne posledice
zapor ter zagotoviti hitre gospodarske spodbude za ohranitev, na nekaterih področjih
pa celo izboljšanje stanja, kakršno je bilo pred krizo. Pri večini sredstev, namenjenih
okrevanju, imajo prednost javno zdravje, digitalizacija, socialna zaščita in – včasih
neselektivno, včasih za spodbujanje zelenega prehoda – širše gospodarstvo.

3

Evropski svet, Sklepi predsednika Evropskega sveta po videokonferenci na temo COVID-19,
10. marec 2020.

4

Evropska komisija, Questions and answers: Communication on fiscal policy response to
coronavirus pandemic, 3. marec 2021.
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4 Namen tega pregleda ni opisati vse vidike izvora in širjenja koronavirusa ali celovito

obravnavati njegove posledice za EU in države članice, vključno z njihovim odzivom 5,
temveč omogočiti razumevanje splošnih okoliščin in pogojev, v katerih so VRI izvajale
svoje delo. DEL I – Vpliv pandemije COVID-19 na EU in države članice je zato
osredotočen na vpliv na izbrana področja v EU ter sprejete ukrepe, predvsem na ravni
EU, za reševanje zdravstvenih, socialno-ekonomskih in fiskalnih izzivov. Ker pa je
zaenkrat skoraj vsaka ocena vpliva lahko v teh fazi v najboljšem primeru zgolj okvirna,
je Kontaktni odbor pripravil več kratkih pregledov, da bi ponazoril večdimenzionalno
naravo krize, pa tudi njen znaten, čeprav asimetričen vpliv na EU in njene države
članice. Ker se nacionalni ukrepi med državami članicami večinoma razlikujejo,
kakovost in količina razpoložljivih podatkov pa ne omogočata smiselne primerjave,
Kontaktni odbor predstavlja le nekaj nacionalnih ukrepov na področjih, ki so jih
revidirale posamezne VRI.

5 V letu 2020 je 11 VRI EU6 objavilo 48 poročil o širokem naboru ukrepov, sprejetih na

nacionalni in nadnacionalni ravni kot odziv na COVID-19. DEL II – Pregled dela VRI
vsebuje povzetke 17 od teh poročil, razvrščene v pet prednostnih področij. V vsakem
povzetku so predstavljeni ozadje o zadevni revizijski dejavnosti in razlogi zanjo ter
nekatere glavne ugotovitve in zaključki. Da kompendij ne bi bil predolg, je vsaka VRI
prispevala informacije o samo enem poročilu za vsako prednostno področje, skupno pa
informacije o največ treh poročilih. Priloga – Celoten seznam publikacij v zvezi s
COVID-19, ki so jih VRI EU objavile leta 2020, vsebuje celoten seznam vseh relevantnih
publikacij, ki so jih VRI objavile v letu 2020.

6 Iz kompendija je razvidno, da so se VRI držav članic in Sodišče na sedanjo krizo hitro

odzvali. Odkar je pandemija zajela Evropo, so izvedli številne zelo pomembne revizijske
dejavnosti in dejavnosti spremljanja. Poleg revizijskih dejavnosti, ki so bile zaključene
leta 2020, se jih več kot 200 še vedno izvaja ali so načrtovane in bodo zaključene
leta 2021 ali 2022.

5

Ker je kompendij revizijskih poročil digitalna publikacija, v njem obravnavana tema pa se
stalno razvija, so za več informacij navedene povezave do najbolj relevantnih spletnih virov,
s katerimi si je Kontaktni odbor pomagal pri pripravi te izdaje. Verjetno je, da se
informacije, dostopne na teh povezavah, redno posodabljajo.

6

VRI Belgije, Cipra, Latvije, Litve, Nemčije, Nizozemske, Portugalske, Romunije, Slovaške in
Švedske ter Evropsko računsko sodišče.
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DEL I – Vpliv pandemije COVID-19 na
EU in države članice
Trije valovi, ki so temeljito preobrazili skoraj vse vidike
vsakodnevnega življenja

7 Konec leta 2019 so lokalni zdravstveni organi v Wuhanu (Kitajska) poročali o grozdu

primerov pljučnice. Znanstveniki so ugotovili, da je vzrok zanjo nov koronavirus, ki so
ga uradno poimenovali „koronavirus hudega akutnega respiratornega sindroma 2“
(SARS-CoV-2). Da bi se izognili zamenjavi s prvotnim virusom SARS, ki se je prvič začel
širiti leta 2003 po Kitajski in štirih drugih državah, je Svetovna zdravstvena organizacija
(SZO) sporočila, da je novo bolezen poimenovala COVID-19. Ker se virus zlahka prenaša
med ljudmi, se je hitro razširil po vsem svetu. SZO je 30. januarja 2020 zaradi širjenja
virusa razglasila izredne razmere mednarodnih razsežnosti v javnem zdravju, izbruh pa
nato 11. marca priznala kot pandemijo. Znanstveniki se večinoma strinjajo, da je
COVID-19 lažje prenosljiv in bolj smrtonosen kot na primer drugi virusi SARS ali
sezonska gripa 7.

8 Pandemija je med marcem 2020 in aprilom 2021 potekala v treh valovih, pri čemer
je samo v EU povzročila več kot 30 milijonov primerov okužb in 712 000 smrti 8 (glej
Kratki pregled 1: Vpliv na javno zdravje). Aprila 2020, na vrhuncu prvega vala, so bile
najbolj prizadete države članice v zahodni Evropi, medtem ko sta drugi in tretji val
(novembra 2020 in januarja 2021) močneje vplivala na države srednje in vzhodne
Evrope, ki jim je bilo med prvim valom večinoma prizaneseno, tokrat pa so bile
soočene s povečevanjem stopnje okužb 9.

Za več informacij o svetovnem dogajanju v zvezi s COVID-19 klikni tukaj.

7

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

8

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

9

LSE, Incorporating complexity into policy learning: The case of Covid-19 in Europe,
22. februar 2021.
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Slika 1 – Število primerov COVID-19 po regijah
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Prvi val večdimenzionalne krize

9 Kriza, ki je bila na začetku zdravstvena, se je zaradi prizadevanj za zajezitev širjenja

virusa in reševanje življenj hitro spremenila v socialno-ekonomsko krizo. Vlade in
organi držav članic so se na prvi val ob odsotnosti usklajenega pristopa EU odzvali s
takojšnjim enostranskim ukrepanjem, npr. tako, da so neodvisno od drugih zaprli
nacionalne meje ali naročili zaščitno in medicinsko opremo izključno za svoje
prebivalce. Za dodatno zajezitev širjenja so bili uvedeni različni preventivni in
zajezitveni ukrepi, kot so omejevanje socialnih stikov, obvezna uporaba zaščitnih
obraznih mask in vsesplošna uporaba razkužil za roke. Zapore, ki so vključevale vse od
selektivnih ukrepov do popolnega zaprtja, so močno vplivale na dejavnost
posameznikov in gospodarstva. Vendar so bile glede strogosti in obsega vseh teh
ukrepov med državami članicami in celo med regijami precejšnje razlike.

10 V prvi polovici leta 2020 so bili prizadeti skoraj vsi gospodarski sektorji (glej

Slika 2), saj je bilo odrejeno, da se morajo podjetja in tovarne, restavracije in lokali ter
gledališča in športni objekti zapreti. V storitvenem sektorju, zlasti na področju prevoza,
prodaje na drobno, trgovine, prostega časa, gostinstva in hotelirstva (glej Okvir 1), so
nastale velike finančne izgube. BDP držav EU-27 se je zmanjšal za 11,2 %10, kar pomeni
najhujšo gospodarsko krizo po drugi svetovni vojni (glej Kratki pregled 2: Vpliv na
gospodarstvo).
Za več informacij o vplivu COVID-19 na industrijske panoge EU klikni tukaj.

10

Eurostat, Euroindicators 53/2021, 30. april 2021.
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Slika 2 – Spremembe obsega bruto dodane vrednosti v obdobju 2019–
2020
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Vsi sektorji

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov Eurostata

11 Zapore, karantene in samoosamitev so povzročile velike spremembe na trgu dela.

Kjer koli in kadar koli je bilo mogoče, je delo na daljavo postalo pravilo. Kadar možnosti
za to ni bilo, je bilo treba delavcem odrediti začasno odsotnost z dela, jih odpustiti ali
jim skrajšati delovni čas. V prvi polovici leta 2020 je stopnja zaposlenosti v EU
medčetrtletno upadla za največ v tem stoletju, in sicer s 73 % (v prvem četrtletju) na
72 % (v drugem četrtletju) 11, kar je pomenilo več kot milijon dodatnih brezposelnih
Evropejcev. Več kot 19 milijonov jih je bilo začasno odpuščenih, skupno število
dejansko opravljenih ur pa se je v povprečju zmanjšalo za 15 % 12. Brezposelnost se je
11

Sporočilo za javnost Eurostata 150/2020, 8. oktober 2020.

12

Eurostat, Hours of work in detail – quarterly statistics, podatki iz aprila 2021.
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kljub temu povečevala počasneje in manj izrazito, in sicer zaradi visoke stopnje
uporabe shem za ohranjanje delovnih mest in večjega števila delavcev, ki so zapustili
trg dela 13 (glej tudi Kratki pregled 3: Vpliv na trg dela).
Za več informacij o spremembah na področju zaposlovanja in socialnih zadev klikni
tukaj.

12 Vsi ti pretresi so močno vplivali na plače, saj so se zaradi njih dohodki v vseh

državah članicah zmanjšali za 1 % do 12 %14 skupnih dohodkov na delavca. Vendar so
bile pri tem tudi precejšnje socialno-ekonomske razlike, saj so bile najbolj prizadete
skupine z nizkimi dohodki, kot so mladi in začasni delavci. Številne sheme za
nadomestilo plač in ohranjanje delovnih mest (npr. SURE, glej odstavek 36 in Slika 8)
so s tem, ko so prispevale k zmanjšanju skupnih izgub dohodka, ublažile najhujše
posledice za gospodinjstva.
Za več informacij o izgubi dohodka klikni tukaj.

13

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

14

Na podlagi medletne spremembe, 2019–2020. Eurostat, Impact of COVID-19 on
employment income – advanced estimates, podatki, pridobljeni oktobra 2020.
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Okvir 1
COVID-19 in turistični sektor v letu 2020
Svetovna turistična organizacija Združenih narodov (UNWTO) redno objavlja
svetovni turistični barometer. Po podatkih barometra iz marca 2021 se je število
mednarodnih turističnih prihodov samo v letu 2020 zmanjšalo za 73 % (tj. za več
kot 900 milijonov turistov) 15, kar je precej vplivalo na prihodek hotelov in
restavracij, organizatorjev potovanj, potovalnih agencij, organizatorjev križarjenj in
letalskih prevoznikov ter neposredno ogrozilo več kot 174 milijonov delovnih
mest 16, od tega več kot 10 milijonov v EU 17. Po podatkih OECD je za Grčijo,
Portugalsko, Avstrijo, Španijo in Italijo, ki so na različnih ravneh še posebej odvisne
od turizma, obstajala največja verjetnost, da bodo izgubile občuten delež
nacionalnega BDP ter s tem utrpele hude gospodarske in družbene posledice 18.

Slika 3 – Sprememba pričakovane vrednosti turizma
v obdobju 2019–2020

Sprememba v %
med letoma
2019 in 2020
–80 % do –70 %
–70 % do –60 %
–60 % do –50 %
–50 % do –40 %
–40 % do –30 %

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi zimske gospodarske napovedi Komisije (2021)

UNWTO je v svojih razširjenih scenarijih za obdobje 2021–2024 napovedal, da bo
mednarodni turizem do druge polovice leta 2021 začel okrevati. Kljub temu naj bi

DEL I – Vpliv pandemije COVID-19 na EU
in države članice

18

bilo lahko za vrnitev na ravni mednarodnih prihodov iz leta 2019 potrebnih dve in
pol do štiri leta 19.

Od poletja upanja do drugega vala

13 Glede na navedeno so pozitivni rezultati ukrepov zapore skupaj s pričakovanji

glede cepiva in poletnim vremenom spodbudili pričakovanja, da bo pandemije morda
kmalu konec. Junija 2020 so začele EU in države članice postopoma sproščati družbene
in gospodarske omejitve. Zdelo se je, da je bil zaradi vse manjšega števila primerov
okužb in smrti zaradi COVID-19, močnega okrevanja BDP držav EU-27 (povečanje za
11,5 %20 med drugim in tretjim četrtletjem 2020) in povečevanja zaposlenosti dosežen
preobrat. Stvari so se počasi vrnile v stanje, ki bi ga lahko poimenovali „normalnost z
omejitvami”. Ob uvedbi nekaterih zdravstvenih in varnostnih omejitev so lahko bili
ponovno odprti lokali in restavracije, dovoljeni družabni in kulturni dogodki, znova pa
je bilo mogoče celo potovati.

14 Optimizma poletnih mesecev je bilo nenadoma konec jeseni, ko je drugi val, h

kateremu je zelo prispevala bolj nalezljiva in bolj smrtonosna različica virusa, ki so jo
prvič odkrili v Združenem kraljestvu, zatrl velika pričakovanja ljudi in politikov. Skladno
z opozorili znanstvenikov so stopnje okužb in smrti poskočile na do zdaj najvišje ravni.
Večina držav članic je ponovno uvedla ukrepe zapore in prepovedi potovanj, čeprav so
bili ti manj strogi in pogosto uvedeni z nekaj obotavljanja, saj so bili ljudje utrujeni in
manj pripravljeni podpreti sprejeta pravila in omejitve ter jih upoštevati.

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. oktober 2020.

17

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

18

Evropski parlament, Parlamentarna vprašanja, 15. april 2020.

19

Prav tam (16).

20

Sporočilo za javnost Eurostata 178/2020, 8. december 2020.
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15 Na splošno se je po razmeroma stabilni 1,6-odstotni rasti v letu 201921 BDP držav

EU-27 v letu 2020 zmanjšal za 6,2 %, pri čemer je bil upad BDP v posameznih državah
članicah različen, a v vseh precejšen. Napovedi za naslednji dve leti še naprej kažejo
precejšnje razlike med državami. BDP držav EU-27 naj bi se sicer ponovno povečal, in
sicer v letu 2021 za 4,2 % in v letu 2022 za 4,4 %, vendar pa naj bi bilo gospodarsko
okrevanje neenakomerno: nekaterim državam članicam se bo morda uspelo vrniti na
predkrizne ravni do konca leta 2021, drugim pa bo to le s težavo uspelo pred koncem
leta 2022 22 (glej Slika 4). To je mogoče pojasniti s strukturnimi razlikami v nacionalnih
gospodarstvih (npr. stopnjo odvisnosti od turizma), različnimi strategijami za boj proti
pandemiji in finančnim položajem pred krizo, zaradi katerega je bil v nekaterih državah
obseg podpore omejen.
Za več informacij o gospodarski napovedi Komisije iz pomladi 2021 klikni tukaj.

Slika 4 – Napovedi rasti BDP v EU v obdobju 2021–2022

2021

2022
% BDP
6–7
5–6
4–5
3–4
2–3
1–2
0–1

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi spomladanske gospodarske napovedi Komisije (2021)

16 Hkrati se je v letu 2020, kot je razvidno iz napovedi Komisije iz pomladi 2021,

skupni delež javnega dolga v BDP v EU in euroobmočju povečal za več kot 13 odstotnih
točk na okrog 92 % oziroma 100 %, v letu 2021 pa naj bi se še povečal ter dosegel novo
najvišjo raven okrog 95 % v EU in okrog 102 % v euroobmočju, nato pa naj bi se v

21

Sporočilo za javnost Eurostata 30/2021, 9. marec 2021.

22

Evropska komisija, Winter 2021 Economic Forecast.
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letu 2022 rahlo zmanjšal 23. To je predvsem posledica zmanjševanja davčnih prihodkov
zaradi upada gospodarske dejavnosti in izvajanja diskrecijskih ukrepov, kot so davčne
olajšave, znižanje davčnih stopenj in izredna poraba za podpiranje zaposlovanja ali
zdravstvenega sektorja. V naslednjih dveh letih je mogoče pričakovati, da bo delež
javnega dolga v BDP zmanjšala najmanj tretjina držav članic, medtem ko bo pri drugih
ta delež tudi v celotnem letu 2022 še vedno precej višji od 100 % 24 (glej tudi Kratki
pregled 5: Vpliv na javne finance).

Od pričakovanj glede cepiva do tretjega vala

17 Prvo cepivo proti COVID-19 je dovoljenje za promet na trgu EU pridobilo

21. decembra 2020, pozneje pa so bili odobreni še trije kandidati za cepivo (glej
odstavek 28). Čeprav je bil začetek leta 2021 videti obetaven, se je realnost izkazala za
drugačno. Izvajanje strategije cepljenja ni izpolnilo pričakovanj 25 zaradi pomanjkanja
zalog, napak pri dobavi in koordinaciji ter prekomerne birokracije, kar je upočasnilo
proces cepljenja in omogočilo neobvladljivo širjenje okužb. Stanje se je še poslabšalo,
ker so se začele po Evropi širiti nove, bolj nalezljive različice virusa, kot sta mutaciji
beta („južnoafriška”) in gama („brazilska”) 26, katerih širjenje je doseglo vrh v tretjem
valu. Zaradi tega je bilo treba zapore podaljšati ali jih ponovno uvesti, omejitve pa
znova zaostriti. Hkrati je naraščalo civilno in politično nasprotovanje strogim
preventivnim in zajezitvenim ukrepom, ki se je včasih sprevrglo v množične
demonstracije.

18 Trenutno je mogoče z gotovostjo reči le, da je pandemija COVID-19

večdimenzionalna in asimetrična kriza, ki je vplivala na skoraj vsa področja javnega in
zasebnega življenja, od javnega zdravja, gospodarske dejavnosti in trga dela do
izobraževanja in javnih financ. Časovni potek, obseg in natančna narava vpliva
pandemije ter odziva nanjo so se po EU, pa tudi nacionalno, regionalno in včasih celo
lokalno, zelo razlikovali. Nekatere države članice in regije so zdaj bolj prizadete kot
druge, vendar so izkušnje pokazale, da se lahko vse to v nekaj tednih spremeni.
Nekatere države in regije so še vedno ohromljene zaradi strukturnega primanjkljaja, ki
23

Evropska komisija, Spring 2021 Economic Forecast.

24

Evropska komisija, Autumn 2020 Economic Forecast.

25

Prvotni cilj EU je bil do začetka poletja 2021 cepiti najmanj 70 % odraslega prebivalstva.

26

ECDC, Infographic: Mutation of SARS-CoV-2 – current variants of concern, 19. april 2021.
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izvira iz predkriznega obdobja ter omejuje njihovo sposobnost, da se spopadejo z
zahtevami sedanjih razmer in nato začnejo izvajati projekte, s katerimi bi oblikovale
svojo prihodnost. Že zdaj je jasno, da bo imel COVID-19 dolgotrajne posledice za naš
način življenja in dela v prihodnosti, vključno s tem, da bo treba okrepiti in izboljšati
sodelovanje, saj se virusi ne ustavijo na nacionalnih mejah.

Vpliv na izbrana področja v kratkih pregledih

19 Ker je lahko v tej fazi skoraj vsaka ocena vpliva pandemije COVID-19 na EU in

države članice v najboljšem primeru zgolj okvirna in ker je težko najti ustrezni presečni
datum, se je Kontaktni odbor raje odločil za predstavitev podatkov za določena
obdobja in izbrana področja, ki so sami po sebi dovolj zgovorni. Poleg zgoraj navedenih
informacij, predstavljenih v kronološkem vrstnem redu, je pripravil vrsto kratkih
pregledov, v katerih predstavlja združen pogled na EU in njene države članice v
letu 2020. V kratkih pregledih ni predstavljena celotna slika posameznega področja,
temveč se poskušajo ponazoriti naslednji vidiki krize:
(a) njena večdimenzionalna narava, ki ni omejena na področje javnega zdravja;
(b) njen znaten in negativen vpliv na EU kot celoto;

(c) njen asimetričen vpliv na države članice z vidika časovnega poteka, obsega in
narave.
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Kratki pregled 1: Vpliv na javno zdravje
Skupni vpliv na EU
Smrti na milijon prebivalcev
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Kratki pregled 2: Vpliv na gospodarstvo
Skupni vpliv na EU
Realna rast BDP v EU v obdobju 2018–2020, napovedi do leta 2022 (spremembe po četrtletjih (Č))
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Asimetrični vpliv na države članice
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Ponovno povečanje med Č3 in Č4
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Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov Eurostata in spomladanske gospodarske napovedi
Komisije (2021)
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Kratki pregled 3: Vpliv na trg dela
Skupni vpliv na EU
Razvoj rasti zaposlovanja v EU v obdobju 2016–2020 (spremembe po četrtletjih)
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Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov Eurostata
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Kratki pregled 4: Vpliv na gospodinjstva in posameznike
Skupni vpliv na EU
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Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov Eurostata

Izdatki za individualno potrošnjo
in bruto razpoložljivi dohodek (v %)

Stopnje prihrankov (v odstotnih točkah)

Stopnje prihrankov (v odstotnih točkah) so se močno povečale, ko se je povečala razlika med izdatki za
individualno potrošnjo in bruto razpoložljivim dohodkom v obdobju 2018–2020 (spremembe po letih)
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Kratki pregled 5: Vpliv na javne finance
Skupni vpliv na EU

Sprememba javnega dolga v obdobju 2020–2022

Sprememba proračunskega salda v obdobju
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Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov Eurostata in spomladanske gospodarske napovedi
Komisije (2021)
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Oblikovanje odziva na COVID-19

20 EU ima na večini področij, ki jih je pandemija močno prizadela ali na katerih je

konkretno posredovanje del ali bi moralo biti del uspešnega odziva, omejene
pristojnosti za ukrepanje. To je deloma zato, ker EU za ta področja nima izključne
pristojnosti, in deloma zato, ker države članice na področjih deljene pristojnosti niso
bile dovolj pripravljene na krizo in ob njenem izbruhu sprva niso dosegle zadostnega
soglasja o oblikovanju skupnih ukrepov in instrumentov. Kljub temu se zdaj zdi, da je
EU po težavnem začetku rešila vprašanja usklajevanja, podpore in dopolnjevanja
ukrepov. Poleg boljšega blaženja posledic krize je okrepila zmogljivosti držav članic za
reševanje najbolj perečih vprašanj na področju javnega zdravja, socialno-ekonomskih
zadev in fiskalne politike.

Javno zdravje

21 Javno zdravje je v izključni pristojnosti držav članic. Vendar lahko EU podpira in

dopolnjuje javnozdravstvene politike držav članic 27, na primer tako, da usklajuje
sodelovanje ob čezmejnih nevarnostih in naravnih nesrečah. EU je odgovorna tudi za
epidemiološko spremljanje in mehanizem zgodnjega opozarjanja (predvsem v okviru
Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC), glej tudi Slika 5)
ter ukrepe za boj proti resnim čezmejnim nevarnostim za zdravje (vključno z
načrtovanjem pripravljenosti in odzivanja)28.
Za več informacij o javnem zdravju klikni tukaj.

27

Te dejavnosti morajo biti „usmerjen[e] k izboljševanju javnega zdravja, preprečevanju
telesnih in duševnih obolenj in bolezni ter odpravljanju vzrokov, ki ogrožajo zdravje ljudi”
(člen 168 PDEU), kar vključuje tudi obvladovanje močno razširjenih težkih bolezni.

28

Evropska komisija, Sklep št. 1082/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne
22. oktobra 2013 o resnih čezmejnih nevarnostih za zdravje.

DEL I – Vpliv pandemije COVID-19 na EU
in države članice

28

VLOŽKI

Slika 5 – Delo ECDC v zvezi s COVID-19
Sistem zgodnjega obveščanja in
odzivanja
sistem Evropske unije za zgodnje
obveščanje in odzivanje

TESSy
evropski sistem spremljanja

IZLOŽKI

Svetovalni forum ECDC
(27 držav članic, Komisija, SZO in
nevladne organizacije)

Posodobljene informacije o razmerah
v zvezi s COVID-19:
• dnevno posodobljene informacije za
EU/EGP
in Združeno kraljestvo + za ves svet,
• tedensko posodobljen pregled stanja
po državah,
• tedenska poročila o stanju
Hitre ocene tveganja:
16 ocen med 17. januarjem 2020 in
10. junijem 2021

Posvetovanje s strokovnjaki
(npr. v zvezi s hitrimi ocenami tveganja) in
uporaba strokovno pregledanih člankov

Drugi viri:
spletišča nacionalnih ministrstev za
zdravstvo/zdravstvenih ustanov,
druga spletišča relevantnih nacionalnih
ministrstev (npr. socialne storitve),
SZO in drugi mednarodni organi,
računi uglednih virov v družbenih medijih
(NVO, akademske ustanove, vlade …)

Spletne strani z najnovejšimi dokazi
(prenos, cepiva …)

Dejstva in opredelitve:
• vprašanja in odgovori,
• infografike,
• video posnetki,
• definicija primerov,
• opredelitev spremljanja

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov centra ECDC

Naročanje in dobava medicinske opreme

22 Komisija je marca 2020 vzpostavila mehanizem za strateške zaloge medicinske

opreme in njeno distribucijo (imenovan rescEU29), v okviru katerega EU in države
članice tesno sodelujejo (glej tudi Okvir 2). Države članice v imenu EU ustvarjajo zaloge
nujne medicinske opreme in jo naročajo. Komisija s proračunom v višini 380 milijonov
29

Program rescEU je del mehanizma Unije na področju civilne zaščite, namenjenega krepitvi
varovanja pred nesrečami in obvladovanja nastajajočih tveganj. V okviru programa se
vzpostavljajo tudi nove evropske rezerve virov (vključno z gasilskimi letali, helikopterji,
medicinsko opremo ipd.), ki jih je mogoče mobilizirati v izrednih razmerah.
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EUR do 100-odstotno financira razvoj in uporabo mehanizma rescEU ter upravlja
distribucijo medicinske opreme, kot so ventilatorji, osebna zaščitna oprema, cepiva,
zdravila in laboratorijska oprema.
Za več informacij o programu rescEU klikni tukaj.

Okvir 2
Sodelovanje v boju proti COVID-19 (stanje januarja 2021)
Številne države EU so presegle svoje zaveze iz programov EU. Ko je bila denimo
Italija hudo prizadeta zaradi prvega izbruha virusa, so ji mnoge države poslale
pomoč. Avstrija je darovala zaščitne maske in ventilatorje, Danska je priskrbela
opremo za bolnišnice na terenu, Češka je poslala zaščitna oblačila, Nemčija pa pet
ton medicinske opreme. Francija je v druge države članice izvozila več kot dva
milijona obraznih mask. Madžarska, Avstrija in Nizozemska so na Češko poslale
150 ventilatorjev.
Iz medicinskih rezerv programa rescEU je bilo do decembra 2020 razdeljenih
skupno 620 000 zaščitnih obraznih mask FFP2 in FFP3 ter 50 000 pripomočkov za
zaščito telesa. Poleg tega je 30 ventilatorjev za šest mesecev posojenih Češki.
Rezerve rescEU prispevajo k izboljšanju pripravljenosti v EU. Stalno se obnavljajo,
dobava pa se izvaja redno na podlagi prošenj držav, ki pomoč najbolj potrebujejo.
Ko se je v Belgiji oktobra 2020 nenadoma povečalo število hujših primerov COVID19, je njen zdravstveni sistem prešel v krizni način delovanja. Sosednja Nemčija je
sprejela belgijske bolnike v svoje bolnišnice, v katerih je bilo na voljo več postelj za
intenzivno nego. V prvem valu je Nemčija sprejela več kot 230 bolnikov v kritičnem
stanju iz Italije, Francije in Nizozemske. Bolnike iz Francije in Italije sta sprejela tudi
Avstrija in Luksemburg.
Vir: Svet, 5 ways the EU and member states work together against COVID-19, 18. januar 2021
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23 Aprila 202030 je Svet aktiviral instrument za nujno pomoč v Uniji31. To je orodje, s

katerim lahko EU v okviru nujne pomoči, financirane iz splošnega proračuna, pomaga
državam članicam odpravljati posledice krize za ljudi in gospodarstvo. Podpora lahko
vključuje centralno javno naročanje, usklajevanje in prevoz potrebne medicinske
opreme, pomoč pri zaposlovanju dodatnega zdravstvenega oseba in zagotavljanje
finančne pomoči. Instrument za nujno pomoč in skupne zaloge rescEU se v znesku
3 milijard EUR financirajo iz proračuna EU, dodatne 3 milijarde EUR pa prispevajo
države članice.
Za več informacij o instrumentu za nujno pomoč v Uniji klikni tukaj.

24 Komisija je od aprila 2020 začela izvajati več postopkov skupnega javnega

naročanja, pri katerih je sodelovalo do 25 držav članic. V okviru te ureditve lahko
države članice naročajo osebno zaščitno opremo (kombinezone, rokavice, očala,
obrazne ščitnike in maske), ventilatorje, laboratorijsko opremo (komplete za testiranje,
reagente, brise in laboratorijski potrošni material), zdravila (remdesivir) in zdravila za
intenzivno nego (analgetike, antibiotike, mišične relaksante, anestetike ipd.).
Za več informacij o skupnih javnih naročilih klikni tukaj.
Podpiranje raziskav na področju zdravljenja, diagnostike in cepiv

25 EU je od marca 2020 v okviru programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020

vložila več kot 660 milijonov EUR v raziskovalne projekte na področju koronavirusa. Za
projekte, v okviru katerih se med drugim obravnavajo diagnostika, zdravljenje, cepiva,
epidemiologija, proizvodnja ter medicinske in digitalne tehnologije, je dala na voljo
nepovratna sredstva.

26 Julija 2020 sta Komisija in Evropska investicijska banka (EIB) nemškemu

biotehnološkemu podjetju CureVac zagotovili financiranje v višini 75 milijonov EUR iz
programa Obzorje 2020 za razvoj cepiva in širitev proizvodnje. EIB je sklenila tudi
finančni sporazum z nemškim podjetjem BioNTech SE za razvoj njegovega programa

30

Evropska komisija, COM/2020/175 final, 2. april 2020.

31

Svet, Uredba (EU) 2016/369 z dne 15. marca 2016 o zagotavljanju nujne pomoči v Uniji,
16. marec 2016.

DEL I – Vpliv pandemije COVID-19 na EU
in države članice

31

cepiva v vrednosti 100 milijonov EUR (podprtega z jamstvi za posojila iz programa
Obzorje 2020).
Za več informacij o projektih programa Obzorje 2020 klikni tukaj.

27 Komisija je junija 2020 predstavila strategijo EU za cepiva proti COVID-19, da bi

pospešila razvoj, proizvodnjo in uvedbo cepiv. Od takrat je podpisala sporazume s
šestimi farmacevtskimi podjetji (glej Slika 6), s čimer je državam članicam omogočila,
da cepiva kupijo takoj, ko se na podlagi priporočila Evropske agencije za zdravila (EMA,
glej Okvir 3) zanje izda dovoljenje za promet na trgu EU.
Za več informacij o strategiji EU za cepiva klikni tukaj.

Slika 6 – Odmerki cepiva, ki jih je zagotovila Komisija (maj 2021)

Odobreno
V razvoju

2,4 milijarde

BioNTech/Pfizer

460 milijonov
Moderna

405 milijonov

Oxford-AstraZeneca

400 milijonov

Johnson & Johnson

400 milijonov
CureVac

300 milijonov
Sanofi-GSK

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov Komisije
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28 Do zdaj je Komisija izdala pogojno dovoljenje za promet z naslednjimi cepivi:
(a) BioNtech in Pfizer (21. decembra 2020);
(b) Moderna (6. januarja 2021);
(c) Oxford-AstraZeneca (29. januarja 2021);
(d) Johnson & Johnson (11. marca 2021).

Okvir 3
Evropska agencija za zdravila
Evropska agencija za zdravila (EMA) s sedežem v Amsterdamu je bila ustanovljena
z Uredbo (EGS) št. 2309/93, ki jo je nadomestila Uredba (ES) št. 726/2004. Agencija
deluje v okviru mreže, vzpostavljene po vsej EU, in usklajuje znanstvene vire, ki jih
dajo na razpolago nacionalni organi, da zagotovi vrednotenje in nadzor zdravil za
humano in veterinarsko uporabo.
EMA ima v kampanji cepljenja proti COVID-19 ključno vlogo, saj na podlagi
celovitih in neodvisnih ocen novih zdravil, ki jih opravijo njeni znanstveni odbori,
Komisija izdaja dovoljenja za promet na trgu EU32.

Gospodarstvo in javne finance

29 Gospodarske pristojnosti EU se večinoma razlikujejo glede na posamezno

področje. EU ekonomske politike v vseh državah članicah usklajuje v okviru evropskega
semestra (vključno s posebnimi pravili o proračunskem nadzoru). Evropski semester je
bil vzpostavljen kot odgovor na slabosti v ekonomskem upravljanju EU, ki so se
pokazale predvsem med finančno in gospodarsko krizo leta 2008, njegov namen pa je
preprečevati kopičenje neravnotežij ter zagotavljati konvergenco in stabilnost v EU.
Postopek vodita Komisija in Svet, vendar pa odločitve na področju ekonomske in
fiskalne politike na koncu sprejmejo države članice same v okviru omejitev na podlagi
skupno dogovorjenih pravil (npr. izpolnjevanje maastrichtskih meril).

32

EMA, Authorisation of medicines.
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30 Hkrati ima Komisija odločilno vlogo, kar zadeva nacionalne sheme državne

pomoči, saj preverja, kako države članice upoštevajo pravila EU o preprečevanju
nelojalne konkurence, in lahko prepreči dodelitev preobsežne finančne pomoči
podjetniškemu sektorju. Vseeno lahko Komisija pod določenimi pogoji začasno odloži
izvajanje splošnih pravil in dovoli izredno dodelitev državne pomoči (glej odstavek 32).

31 Svet in Komisija upravljata tudi finančno pomoč državam članicam, ki se srečujejo

z resnimi gospodarskimi ali finančnimi motnjami (v okviru evropskega mehanizma za
finančno stabilizacijo in plačilnobilančnega instrumenta). Zaenkrat proračun EU ni
zasnovan za kratkoročno blažitev velikih gospodarskih pretresov, saj je omejen z
zgornjimi mejami za porabo, določenimi v zaporednih večletnih finančnih okvirih in
različnih pravilih programov o porabi. V zvezi s tem pomeni vzpostavitev instrumenta
za okrevanje NextGenerationEU radikalno spremembo, saj lahko zdaj EU na podlagi
njega sploh prvič svojo porabo financira z zadolževanjem (glej tudi odstavek 39).
Začasna opustitev pravil o državni pomoči

32 Komisija je 19. marca 2020 sprejela nov začasni okvir za ukrepe državne pomoči, s

katerim je državam članicam omogočila dodelitev javne podpore podjetjem, ki jih je
prizadela kriza. Od marca 2021 je sprejela več kot 470 sklepov, s katerimi je odobrila
približno 580 33 nacionalnih ukrepov, ki so jih v zvezi s pandemijo priglasile vse države
članice. Komisija je do zdaj začasni okvir štirikrat spremenila, da bi med drugim
povečala obseg javne podpore (npr. za raziskave), zaščitila delovna mesta in
gospodarstvo ter podprla dokapitalizacijo. Do konca marca 2021 je odobrila državno
pomoč v vrednosti 3 bilijonov EUR (glej Slika 7), kar pomeni približno 22 % BDP držav
EU-27 v letu 2019 34.
Za več informacij o državni pomoči klikni tukaj.

33

Evropska komisija, Competition State aid Brief 1/2021, marec 2021.

34

Izračuni Kontaktnega odbora na podlagi podatkov Eurostata.
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Slika 7 – Državna pomoč, ki jo je odobrila Komisija v letu 2020
v % BDP za leto 2019

v milijardah EUR

2,0 %

CY

0,4

6,1 %

MT

0,8

3,2 %

LV

1,0

2,6 %

BG

1,6

3,9 %

LT

1,9

7,7 %

EE

2,2

0,9 %

IE

3,4

5,6 %

LU

3,6

7,8 %

HR

4,2

2,8 %

RO

6,3

6,9 %

SK

6,5

2,7 %

FI

6,6

16,6 %

SI

8,0

7,7 %

HU

11,2

7,2 %

EL

13,2

3,3 %

SE

15,5

8,2 %

PT

17,6

6,3 %

DK

19,7

12,1 %

CZ

27,2

3,9 %

NL

31,2

11,5 %

AT

45,8

11,8 %

BE

56,1

11,9 %

PL

63,3

12,0 %

ES

149,1

17,7 %

FR

430,0

25,4 %

IT

454,6

46,1 %

DE

1 588,5

Do konca marca 2021
je Komisija odobrila
državno pomoč
v vrednosti

3 bilijonov EUR

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov Komisije (Competition State aid brief 1/2021)

34

DEL I – Vpliv pandemije COVID-19 na EU
in države članice

35

Prožnost v okviru fiskalnih pravil EU

33 Komisija in Svet sta 23. marca 2020 aktivirala splošno odstopno klavzulo Pakta za

stabilnost in rast 35, ki državam članicam omogoča, da začasno odstopajo od evropskih
fiskalnih pravil, ki veljajo za njihove proračune, in sprejmejo vse ukrepe, ki so po
njihovem mnenju potrebni za spopadanje s krizo, ne da bi ogrozile fiskalno vzdržnost. S
tem se je nacionalnim vladam med drugim omogočilo, da so med krizo povečale
financiranje zdravstva in porabo za gospodarstvo ter ohranile delovna mesta in
zaposlenost.
Za več informacij o Paktu za stabilnost in rast klikni tukaj.
Gospodarska podpora za države članice

34 Evropski parlament in Svet sta 26. marca 2020 sprejela naložbeno pobudo v odziv

na koronavirus (CRII), s čimer sta iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov
sprostila do 37 milijard EUR sredstev za podporo trgu dela, malim in srednjim
podjetjem, zdravstvu in drugim ključnim sektorjem. Poleg tega je bilo iz
Solidarnostnega sklada EU zagotovljenih dodatnih 800 milijonov EUR finančne pomoči
najhuje prizadetim državam.

35 Pobuda CRII je začela veljati 1. aprila 2020, pozneje istega meseca pa je sledila

pobuda CRII+, dopolnilni sveženj poenostavljenih začasnih ukrepov, ki omogočajo večjo
prožnost pri uporabi finančnih sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih
skladov, za katera niso bile prevzete obveznosti, kot so:
(a) več možnosti za prenos prevzetih obveznosti med različnimi skladi kohezijske
politike 36, kategorijami regij in cilji financiranja;
(b) možnost polnega financiranja kohezijske porabe za programe v zvezi s COVID-19 iz
proračuna EU v obračunskem letu od 1. julija 2020 do 30. junija 2021.
Za več informacij o CRII in CRII+ klikni tukaj.

35

Pakt za stabilnost in rast je sklop pravil, v skladu s katerimi si države članice prizadevajo za
zdrave javne finance in usklajujejo svoje fiskalne politike (Evropska komisija, Stability and
Growth Pact).

36

Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad in Kohezijski sklad.
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36 Euroskupina37 je 9. aprila 2020 predlagala tri varnostne mreže za nujne primere

za podporo delovnim mestom, zaposlovanju, podjetjem in javnim financam. Sveženj,
vreden 540 milijard EUR, je 23. aprila potrdil Svet, ki je pozval, naj se začne izvajati do
1. junija 2020:
(a) podpora zaradi pandemične krize iz evropskega mehanizma za stabilnost –
240 milijard EUR za države članice, ki jih je kriza zaradi COVID-19 najmočneje
prizadela;
(b) vseevropski jamstveni sklad EIB – 200 milijard EUR za pomoč podjetjem, zlati
malim in srednjim, ki imajo likvidnostni primanjkljaj;
(c) instrument SURE (podpora za ublažitev tveganj za brezposelnost v izrednih
razmerah) – 100 milijard EUR za pomoč pri financiranju shem skrajšanega
delovnega časa in podobnih ukrepov (glej Slika 8).

Slika 8 – SURE, skupna dodeljena sredstva po državah članicah

Italija

230 milijonov EUR  Estonija

27,4 milijarde EUR

Španija  21,3 milijarde EUR
Poljska  11,2 milijarde EUR

305 milijonov EUR  Latvija

Belgija  8,2 milijarde EUR

420 milijonov EUR  Malta

Portugalska  5,9 milijarde EUR

504 milijoni EUR  Madžarska

Skupna finančna podpora:

94,3 milijarde EUR

511 milijonov EUR  Bolgarija

Grčija  5,3 milijarde EUR

Romunija  4,1 milijarde EUR

604 milijoni EUR  Ciper

Irska  2,5 milijarde EUR

630 milijonov EUR  Slovaška

Češka  2,0 milijarde EUR

957 milijonov EUR  Litva
1,0 milijarde EUR  Hrvaška

Slovenija  1,1 milijarde EUR

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov Komisije

37

Ministri za gospodarske zadeve in finance držav članic euroobmočja.
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37 Na podlagi predlogov Komisije je Svet v okviru instrumenta SURE odobril skupno

94,3 milijarde EUR finančne podpore za 19 držav članic. Do maja 2021 je bilo od tega
zneska izplačane 89,6 milijarde EUR.
Za več informacij o instrumentu SURE klikni tukaj.
Ukrepi Evropske centralne banke

38 Evropska centralna banka (ECB) je 18. marca 2020 začela izvajati izredni program

nakupa vrednostnih papirjev ob pandemiji (PEPP), namenjen povečevanju likvidnosti
javnega in zasebnega sektorja z usmerjenimi operacijami dolgoročnejšega
refinanciranja. Državam članicam omogoča, da se na ravni sektorja države zadolžujejo
pod ugodnejšimi pogoji in tako podjetjem in gospodinjstvom pomagajo pri spopadanju
z neposrednimi posledicami krize. Prvotni proračun programa PEPP je znašal
750 milijard EUR, nato pa je bil 4. junija povečan še za 600 milijard EUR in
10. decembra za dodatnih 500 milijard EUR, tako da zdaj znaša skupno
1 850 milijard EUR.
Za več informacij o programu PEPP klikni tukaj.

Načrt okrevanja za Evropo

39 Komisija je 27. maja 2020 skupaj z okrepljenim dolgoročnim proračunom EU za

obdobje 2021–2027 predlagala novi instrument za okrevanje NextGenerationEU,
vreden 750 milijard EUR. Svet je predlog Komisije z več pomembnimi spremembami
podprl 21. julija. Ta novi začasni instrument je namenjen odpravljanju neposredne
gospodarske in socialne škode, ki jo je povzročila pandemija, ter oblikovanju bolj
zelene, bolj digitalne in odpornejše Evrope. Sredstva so dodeljena sedmim posamičnim
programom (glej Slika 9), od katerih sta najpomembnejša mehanizem za okrevanje in
odpornost (RRF) ter pomoč pri okrevanju za kohezijo in območja Evrope (REACT-EU) 38:

38

Razen pri RRF in REACT-EU so vsa druga finančna sredstva iz instrumenta
NextGenerationEU v obliki dodatnih sredstev za programe večletnega finančnega okvira za
obdobje 2021–2027 in jih je treba porabiti v skladu s pravili, ki veljajo za posamezne
sektorje.
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(a) z mehanizmom RRF, osrednjim delom instrumenta NextGenerationEU, se
podpirajo naložbe držav članic za hitro okrevanje. Njegova skupna sredstva v višini
672,5 milijarde EUR se razdeljujejo v obliki nepovratnih sredstev (312,5 milijarde
EUR) in posojil (360 milijard EUR);
(b) s programom REACT-EU (47,5 milijarde EUR) se na podlagi pobud CRII in CRII+
podpirajo delovna mesta in zaposlovanje, mala in srednja podjetja,
javnozdravstveni sistemi ter prehod na bolj zeleno in digitalno gospodarstvo.
Finančna sredstva so na voljo 39 v skoraj vseh sektorjih.
Za več informacij o načrtu okrevanja za Evropo klikni na tukaj.

Slika 9 – NextGenerationEU, skupna dodeljena sredstva po programih
Mehanizem za okrevanje in odpornost:

672,5 milijarde EUR

REACT-EU:
47,5 milijarde EUR
Posojila:
360 milijard EUR

Nepovratna sredstva:
312,5 milijarde EUR
Razvoj podeželja:
7,5 milijarde EUR
Sklad za pravični
prehod:
10,0 milijarde EUR
RescEU:
1,9 milijarde EUR

Skupaj:

750 milijard EUR

Obzorje Evropa:
5,0 milijarde EUR

InvestEU:
5,6 milijarde EUR

Vir: Svet EU

Druga področja
Javna varnost in civilna zaščita

40 Na področju javne varnosti in civilne zaščite imajo države članice pravico uvesti

zajezitvene in omejitvene ukrepe, kot so zaprtje mej, trgovin in podjetij, ali druga
pravila, s katerimi se omejuje prosto gibanje. EU, ki jo zastopa Komisija, ni mogla storiti
39

V okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega socialnega sklada in Sklada za
evropsko pomoč najbolj ogroženim.
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kaj dosti več od tega, da je zagotovila usklajevanje in izdala smernice glede omejevanja
škode za celovitost notranjega trga, zlasti prostega pretoka blaga in ljudi. V zvezi s tem
lahko Komisija preverja, ali so ukrepi upravičeni, tj. primerni, potrebni in sorazmerni
glede na njihove cilje.

41 Komisija je že na začetku januarja 202040 ukrepala v okviru mehanizma Unije na

področju civilne zaščite za repatriacijo državljanov EU, ki so obtičali v krajih po vsem
svetu. Državam članicam je pomagala tudi pri usklajevanju njihove pomoči in
operacijah repatriacije. Do zdaj so države članice v domovino z vsega sveta vrnile več
kot pol milijona ljudi, od tega 90 000 s pomočjo mehanizma na področju civilne zaščite.
Za več informacij o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite klikni tukaj.

42 Države članice so 13. oktobra 2020 dale soglasje k priporočilu Sveta o usklajenem
pristopu k omejevanju prostega gibanja v odziv na pandemijo 41. V priporočilu so
določena štiri ključna področja, na katerih naj bi države članice usklajevale svoja
prizadevanja:
(a) skupni sistem kartiranja z barvnimi oznakami;
(b) skupna merila za države članice pri odločanju o uvedbi omejitev potovanj;
(c) skupni okvir za ukrepe v zvezi s potovanji, povezane s COVID-19 (testiranje in
samoosamitev);
(d) jasno in pravočasno obveščanje javnosti.
Komisija je objavila različne smernice in nasvete, na primer o upravljanju meja ali
zagotavljanju prostega gibanja delavcev (zlasti v zdravstvenem in živilskem sektorju).
Vzpostavila je tudi spletno platformo Re-Open EU, na kateri so potnikom na voljo
epidemiološki podatki in informacije o veljavnih varnostnih in potovalnih omejitvah.
Za več informacij o skupnem odzivu na koronavirus klikni tukaj.

40

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

41

Evropska komisija, COM(2020) 499 final, 4. september 2020.

40

DEL II – Pregled dela VRI
43 Evropsko računsko sodišče in VRI EU so se na to krizo brez primere odzvali hitro,

in sicer z izvedbo številnih revizijskih dejavnosti in dejavnosti spremljanja. V letu 2020
so VRI Belgije, Cipra, Latvije, Litve, Nemčije, Nizozemske, Portugalske, Romunije,
Slovaške in Švedske ter Evropsko računsko sodišče objavili 48 poročil o več področjih
(glej Priloga – Celoten seznam publikacij v zvezi s COVID-19, ki so jih VRI EU objavile
leta 2020). Ta razdelek vsebuje pregled 17 od teh poročil, v katerih je obravnavanih pet
prednostnih področij za porabo sredstev za okrevanje. Da kompendij ne bi bil predolg,
je vsaka VRI prispevala informacije o samo enem poročilu za vsako prednostno
področje 42, skupno pa informacije o največ treh poročilih. V vsakem prispevku so
predstavljeni ozadje o zadevni revizijski dejavnosti in razlogi zanjo ter povzetki glavnih
ugotovitev in zaključkov.

42

Razen VRI Latvije, ki je po reviziji zaradi notranjih razlogov pripravila dve poročili.
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Tabela – Prispevki 17 VRI na petih prednostnih področjih

Javno zdravje
Nacionalni zdravstveni sistem
Obvezno zdravstveno zavarovanje
Javno naročanje
Popis medicinske opreme
Obveščanje javnosti

Digitalizacija
Izobraževalni sistem
Državna uprava

Socialno-ekonomski odziv
Podjetja
Sheme za začasno čakanje na delo
Krizno upravljanje in obvladovanje izrednih razmer
Gospodarski odziv EU

Javne finance in z njimi povezana tveganja
Javne finance in z njimi povezana tveganja
Izvrševanje proračuna

Splošni odziv na različnih ravneh upravljanja
Vse ravni upravljanja
Lokalna država
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Prednostno področje: javno zdravje

44 Za javnozdravstveno politiko ter odločanje o izvajanju in financiranju odziva na

pandemijo so v prvi vrsti odgovorne države članice. Da bi preprečile širjenje virusa,
zaščitile svoje prebivalstvo in razbremenile svoje javnozdravstvene sisteme, zlasti kar
zadeva bolnišnice in njihovo zmožnost sprejemanja bolnikov, so uvedle različne
ukrepe, ki se, čeprav so si večinoma podobni, med državami EU po obsegu in trajanju
precej razlikujejo.

45 Najznačilnejši ukrepi vključujejo omejevanje socialnih stikov, uporabo zaščitne

opreme (kot so obrazne maske), sisteme iskanja stikov, testiranje in cepljenje ter
začasne bolnišnice za spopadanje z nenadnim povečanjem števila bolnikov s COVID-19.
Hkrati so države članice, da bi obvladovale stopnjo okužb, občasno uvajale omejitve in
zapore, zapirale šole, vrtce in nebistvena podjetja, včasih pa tudi industrijsko
proizvodnjo. Skoraj vse države članice so uvedle politike „ostani doma”, razen za
najnujnejše potrebe, ter v tradicionalnih in družbenih medijih izvajale kampanje za
obveščanje javnosti o tem, kako kar najbolj zmanjšati tveganje okužbe, in kampanje za
boj proti dezinformacijam in lažnim novicam. Večina finančnih sredstev je bila
dodeljena zdravstvenemu sektorju, raziskavam in razvoju na področju cepiv ter
javnemu naročanju medicinske opreme.

46 VRI Belgije, Cipra, Latvije, Nemčije, Portugalske in Slovaške so zato nekatere svoje
revizijske dejavnosti osredotočile na javno zdravje in z njim povezane ukrepe kot eno
od prioritet odziva na pandemijo. VRI Nemčije je preučila vpliv COVID-19 na obvezno
zdravstveno zavarovanje in zvezni proračun, Belgija, Ciper in Slovaška so preučili
procese in postopke javnega naročanja, VRI Latvije pa je ocenila s pandemijo COVID-19
povezano uporabo javnih sredstev za podporo medijem.
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Nacionalni zdravstveni sistem
Portugalska
Tribunal de Contas
COVID-19 – Vpliv na delovanje nacionalnega zdravstvenega sistema in dostop do
zdravstvenega varstva
Objavljeno

Vrsta revizije

Zajeto obdobje

15. 10. 2020

pregled

marec–julij

Povezava

Kaj je ocenjevala VRI in zakaj
Ker se je bilo treba odzvati na pandemijo COVID-19, je večina držav in izvajalcev
zdravstvenih dejavnosti sprejela ukrepe, s katerimi so omejili elektivno oskrbo. Na
Portugalskem je bila z odredbo ministra za zdravje z dne 15. marca 2020 začasno
ustavljena nenujna elektivna dejavnost.
Kaj je VRI ugotovila
Obseg dejavnosti nacionalnih izvajalcev zdravstvenih dejavnosti je bil zato od marca do
maja 2020 manjši kot v istih mesecih leta 2019. Najbolj prizadete dejavnosti so bile
elektivne operacije (upad za 58 %, 93 300 operacij), nujna bolnišnična oskrba (upad za
44 %, 683 389 obiskov) in prva ambulantna zdravstvena obravnava (upad za 40 %,
364 535 obravnav).
Posvetovanje na daljavo je pomembno prispevalo k zmanjšanju osebnih obiskov
zdravnika v primarnem zdravstvenem varstvu (število posvetovanj na daljavo in
neopredeljenih posvetovanj se je povečalo za 83 % na 65 % vseh obravnav). Nasprotno
je bilo število posvetovanj na daljavo v bolnišnični oskrbi še vedno zelo majhno.
Število novih pacientov, napotenih iz enot za primarno zdravstveno varstvo na
ambulantno obravnavo in operacijo, se je precej zmanjšalo. Zahtevkov za obravnavo je
bilo do maja 2020 le 67 %, napotitev na operacijo pa 42 % toliko kot v enakem obdobju
leta 2019.
Kljub temu se je povprečna čakalna doba za bolnike na čakalnih seznamih med
31. decembrom 2019 in 31. majem 2020 podaljšala. Povprečna čakalna doba za
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ambulantno obravnavo se je s 100 dni podaljšala na 171 dni, približno 69 % tistih, ki so
bili 31. maja 2020 na čakalnem seznamu, pa je na obravnavo čakalo dlje od najdaljše
dopustne čakalne dobe. Povprečna čakalna doba za operacijo se je s 106 dni podaljšala
na 147 dni, približno 43 % bolnikov, ki so bili 31. maja 2020 na čakalnem seznamu, pa
je že takrat na operacijo čakalo dlje od najdaljše dopustne čakalne dobe.
Upoštevanje najdaljših dopustnih čakalnih dob se je pri operacijah, opravljenih
maja 2020, poslabšalo, čeprav je bilo razmeroma podobno kot v prejšnjih letih. Pri
večini najnujnejših operacij (3. in 4. prioritete, rak in druge bolezni) pa se je izboljšalo,
in sicer zaradi večje osredotočenosti na te bolnike v primerjavi z manj nujnimi primeri.
Z odredbo 5314/2020 ministra za zdravje z dne 2. maja 2020 je bilo določeno, da se v
okviru nacionalnega zdravstvenega sistema ponovno začne izvajati nenujna dejavnost.
V odredbi so določeni ukrepi, s katerimi bi se lahko izboljšali uspešnost in učinkovitost
razporejanja virov, čeprav obstajajo tveganja glede izvajanja.
Junija 2020 so bili rezultati ponovno začetih dejavnosti mešani. Število elektivnih
operacij in ambulantnih obravnav se je v nekaterih bolnišničnih enotah sicer deloma
vrnilo na prejšnjo raven, vendar so bili rezultati pri večini enot slabši kot leta 2019.
Kaj je VRI zaključila
Da se zagotovi zdravljenje, ki ga med pandemijo COVID-19 ni bilo mogoče izvajati, bo
potrebna dodatna klinična oskrba. Zato obstaja tveganje, da nacionalni zdravstveni
sistem ne bo imel dovolj zmogljivosti za obvladovanje tega dodatnega povpraševanja
brez znatnega podaljšanja čakalnih dob.
To bi lahko upravičilo izredno uvedbo posebnih spodbud pri financiranju nacionalnega
zdravstvenega sistema, s katerimi bi se dopolnjevali obstoječi mehanizmi, ki jih
uporablja ministrstvo, pri čemer ne bi bili izključeni nadaljnji ukrepi, kot se je že zgodilo
ob povečanju spodbud za zagotavljanje dodatnih storitev v nacionalnem zdravstvenem
sistemu.
Po splošni zapori zaradi izrednih razmer bi bilo morda koristno opredeliti primere
najboljših praks glede reorganizacije storitev v nacionalnem zdravstvenem sistemu ter
pregledati in prilagoditi načrte za izredne razmere. Cilj bi bil opredeliti in ovrednotiti
kompromis med razporejanjem virov za zdravljenje bolnikov s COVID-19 ter
diagnosticiranjem in zdravljenjem drugih bolezni, vključno z nenujnim zdravljenjem.
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Izzivi glede ureditve ravni storitev in ustreznega razporejanja virov še vedno ostajajo in
se bodo nadaljevali tudi v bližnji prihodnosti. Zagotoviti bo treba elektivno oskrbo, ki je
ni bilo mogoče izvajati, ob tem pa mora nacionalni zdravstveni sistem biti pripravljen
na boj proti morebitnemu drugemu valu pandemije.
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Obvezno zdravstveno zavarovanje
Nemčija
Bundesrechnungshof
Svetovalno poročilo o posledicah pandemije COVID-19 za sistem obveznega
zdravstvenega zavarovanja, naslovljeno na odbor nemškega parlamenta za proračun
Objavljeno

Vrsta revizije

Zajeto obdobje

13. 11. 2020

revizija skladnosti /
revizija smotrnosti
poslovanja

marec–oktober

Povezava

Kaj je ocenjevala VRI in zakaj
Zvezna vlada je marca 2020, potem ko je parlament razglasil nacionalno epidemijo,
sprejela ukrepe za blažitev posledic pandemije COVID-19 in preprečitev obremenitve
zdravstvenega sistema. Ti ukrepi so pomenili breme za zvezni proračun in sredstva
sistemov obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki sestavljajo ključni steber za splošno
stabilnost nemškega zdravstvenega sistema. Zdravstvene zavarovalnice prejemajo
finančna sredstva iz zdravstvenega sklada, ki ga upravlja zvezni organ. V ta sklad se
stekajo prispevki in letna zvezna nepovratna sredstva v višini 14,5 milijarde EUR.
Leta 2020 so se zvezna nepovratna sredstva po povečanju porabe med pandemijo
povečala za 3,5 milijarde EUR, leta 2021 pa bodo dopolnjena s 5 milijardami EUR.
Zdravstveni sklad mora v skladu z zakonodajo imeti likvidnostno rezervo, ki sedaj znaša
20 % povprečnih mesečnih izdatkov. Nemčija ima tudi zasebne zdravstvene
zavarovalnice, vendar je v take sheme vključen le majhen del prebivalstva. Zasebne
zdravstvene zavarovalnice ne prejemajo javnih nepovratnih sredstev. VRI je revidirala
vpliv, ki ga je imela pandemija na zdravstveni sklad, njegovo likvidnostno rezervo in
obvezne zdravstvene zavarovalnice. O svojih ugotovitvah glede letnih zveznih
nepovratnih sredstvih in njihovem vplivu na zvezni proračun je poročala
parlamentarnemu odboru za proračun. Poročilo zajema stanje do oktobra 2020.
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Kaj je VRI ugotovila
Ukrepi, sprejeti za obvladovanje pandemije v Nemčiji, so privedli do precejšnjih
omejitev javnega življenja in gospodarskega upada, kar je vplivalo tudi na raven
prispevkov obveznih zdravstvenih zavarovalnic. Skupina strokovnjakov, odgovorna za
letne ocene prihodkov zdravstvenih zavarovalnic, je napovedala le majhno povečanje
prispevkov, in sicer na 221,4 milijarde EUR za celotno leto 2020. To je bilo
4,2 milijarde EUR manj, kot je bilo predvideno pred pandemijo. V drugem četrtletju
leta 2020 so se izdatki zdravstvenih zavarovalnic za storitve na nekaterih področjih
znatno znižali, predvsem za zobozdravstvene storitve, fizioterapijo, logopedsko
obravnavo, zgodnje odkrivanje, preventivne in rehabilitacijske ukrepe ter bolnišnično
zdravljenje. Bolnišnice so od sredine marca ohranjale proste zmogljivosti za primere
COVID-19 ter preložile elektivne operacije in zdravljenja. Vendar so se prihranki
zmanjšali zaradi dodatnih izdatkov, zlasti za osebno zaščitno opremo in povečano
zdravstveno nego. Ko se je zagotavljanje storitev od julija 2020 stabiliziralo, je zvezno
ministrstvo za zdravje ocenilo, da bodo izdatki leta 2020 dosegli 257,8 milijarde EUR,
kar je 4,3 % več kot leta 2019.
Da bi se nadomestili vse manjši prihodki zdravstvenega sklada, je bilo treba izvesti
kompenzacijska plačila iz njegove likvidnostne rezerve. Kompenzacijska plačila za
bolnišnice, ki so doslej znašala 8,9 milijarde EUR, so bila povrnjena iz zveznega
proračuna. Druga kompenzacijska plačila in izdatki za več kot 12 000 dodatnih postelj v
oddelkih za intenzivno nego, opremljenih z napravami za predihavanje, so doslej
znašali približno 1,8 milijarde EUR. Poleg tega so bolnišnice prejele 93 milijonov EUR za
izplačilo dodatkov uslužbencem zdravstvene nege, ki jih je pandemija še posebej
prizadela. Izdatki za laboratorijsko diagnostiko so se povečali zaradi testiranja na
koronavirus po stiku z okuženimi osebami ali po vrnitvi s tveganih območij v tujini. V ta
namen so bili doslej iz zdravstvenega sklada dani na voljo 104 milijoni EUR.
Na začetku leta 2020 je likvidnostna rezerva zdravstvenega sklada znašala
10,2 milijarde EUR, ob koncu proračunskega leta 15. januarja 2021 pa
6,4 milijarde EUR. Za 15. januar 2022 je napovedano nadaljnje zmanjšanje likvidnostne
rezerve, in sicer na 5,2 milijarde EUR.
Kaj je VRI zaključila
Posledice pandemije COVID-19 se bodo kazale tudi v letu 2021. Da se zmanjša breme
za plačnike prispevkov za zdravstvene zavarovalnice, bodo leta 2021 zagotovljena
nepovratna sredstva iz zveznega proračuna, povezana s pandemijo, v višini
5 milijard EUR. Poleg tega bodo morale zdravstvene zavarovalnice v zdravstveni sklad
prenesti rezerve v višini 8 milijard EUR. VRI odobrava ta enkratni poseg v sredstva, ki je

DEL II – Pregled dela VRI

48

v skladu z zakonom, ter poudarja, da so se te rezerve financirale predvsem z
dodelitvami iz zdravstvenega sklada. Na ta način se je finančno stanje obveznih
zdravstvenih zavarovalnic zaenkrat stabiliziralo. Vendar so bile likvidnostne rezerve
obveznih zdravstvenih zavarovalnic skoraj izčrpane. Likvidnostna rezerva ne bi več
bistveno presegala zakonsko določeno minimalno rezervo. V letu 2021 bi lahko druga
povečanja porabe, povezana s pandemijo, ogrozila izpolnjevanje zahtev glede ravni
minimalnih rezerv za leto 2022. Ker v tem trenutku ni mogoče napovedati nadaljnjega
poteka pandemije, so finančne posledice za zdravstvene zavarovalnice še vedno
nejasne. VRI je zvezno ministrstvo za zdravje pozvala, naj skrbno spremlja dogajanje in
sprejme ustrezne ukrepe za stabilizacijo zdravstvenega sistema.

DEL II – Pregled dela VRI

49

Javno naročanje
Belgija
Rekenhof
Javno naročilo za iskanje stikov v zvezi s COVID-19
Objavljeno

Vrsta revizije

Zajeto obdobje

25. 11. 2020

revizija skladnosti

april–avgust

Povezava

Kaj je ocenjevala VRI in zakaj
VRI je preučila pomembno javno naročilo, ki je del ukrepov za obvladovanje krize
zaradi COVID-19: naročilo v zvezi z iskanjem stikov. V preiskavi je bila obravnavana le
oddaja javnega naročila, ki jo je izvedla agencija flamske vlade za oskrbo in zdravje.
Preiskava ni zajemala celotnega postopka odločanja o iskanju stikov, učinkovitosti in
uspešnosti načina, kako se je pristopilo k iskanju stikov in kako se je to začelo izvajati,
ali načina njegove organizacije.
Kaj je VRI ugotovila
Javno naročilo v zvezi z iskanjem stikov je bilo oddano po postopku s pogajanji brez
predhodne objave, ki se uporablja v izjemno nujnih okoliščinah. Tudi pri takih
postopkih se mora naročnik po možnosti posvetovati z več izvajalci. Čeprav je agencija
za oskrbo in zdravje kontaktirala šest podjetij, je prejela le eno ponudbo.
VRI ni mogla z gotovostjo opredeliti, ali so bila podjetja, ki jih je agencija kontaktirala,
obravnavana enako in ali je bilo upoštevano načelo transparentnosti. Nekaterih
elementov postopka oddaje naročila namreč ni bilo mogoče v celoti pojasniti. Poleg
tega ima VRI pomisleke glede trajanja, narave in vsebine stikov agencije s podjetji v
okviru tega javnega naročila.
V postopku oddaje naročila je bilo tudi nekaj upravnih in pravnih pomanjkljivosti ter
napak. Nekatere od njih so se verjetno zgodile zato, ker je bilo treba postopek oddaje
naročila začeti in zaključiti tako hitro. Agencija za oskrbo in zdravje zato javnega
naročila ni mogla pripraviti temeljito ali dovolj podrobno, omejeno pa je bilo tudi
obdobje za pregled ponudbe in pogajanja. Te okoliščine so nedvomno neugodno ali
negativno vplivale na določanje cene, kakovost in gotovost v zvezi s ponudbo.
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Ker ni bilo drugih pogajalskih partnerjev in ker je bilo nujno treba začeti izvajati
naročilo, je bil pogajalski položaj agencije za oskrbo in zdravje oslabljen. Agencija poleg
tega ni mogla izvesti primerjave cen, da bi preverila, ali je cena skladna s tržnimi.
Flamska vlada je odločitev o oddaji naročila v zvezi z iskanjem stikov sprejela
5. maja 2020. Že 16. julija 2020 je bil podpisan aneks z dopolnitvami in spremembami
naročila za več kot 1,57 milijona EUR (vključno z DDV). Vendar se zdi, da so bili nekateri
elementi tega aneksa – vsaj delno – vključeni v prvotno javno naročilo ali ponudbo.
V teh okoliščinah je nujno potrebno, da agencija za oskrbo in zdravje temeljito spremlja
fazo izvajanja. Vendar agencija ni sprejela nobenega ukrepa na podlagi več koristnih in
konkretnih predlogov finančnega inšpektorata, ki bi pripomogli k boljšemu
obvladovanju negotovosti, tveganj in stranskih učinkov v fazi izvajanja ter
podrobnejšemu spremljanju javnega naročila.
Agencija za oskrbo in zdravje je poudarila, da bo ponudnik storitev izdajal račune na
podlagi dejansko opravljenih storitev, kar bo omogočilo podrobnejše spremljanje
izdajanja računov. Obveznost ponudnika storitev, da predloži četrtletno poročilo o
dejavnostih in finančno poročilo, bi omogočila dodatno spremljanje in nadzor.
Kaj je VRI zaključila
Ker je bilo treba naročilo oddati tako hitro, so bile pri njegovi pripravi napake.
Pogajalski položaj agencije za oskrbo in zdravje je bil oslabljen tudi zato, ker ni bilo več
ponudb in ker je bilo javno naročilo izjemno nujno. VRI zato agenciji priporoča, naj
stalno pozorno spremlja fazo izvajanja javnega naročila.
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Ciper
Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας

Revizija razpisov, povezanih s pandemijo COVID-19
Objavljeno

Vrsta revizije

Zajeto obdobje

13. 10. 2020

revizija skladnosti

april–junij

Povezava

Kaj je ocenjevala VRI in zakaj
Revizija je zajemala tri teme:
(a) javno naročilo storitev molekularnega testiranja na COVID-19 med pandemijo, v
zvezi s katerimi je direktorat ministrstva za zdravje za nabavo in javna naročila, ki
je naročnik, zaradi nujnosti do časa revizije izvedel 16 javnih razpisov/programov
po postopku s pogajanji;
(b) javno naročilo devetih milijonov zaščitnih mask za enkratno uporabo v vrednosti
4,68 milijona EUR, povečani za DDV, ki jo je direktorat za nabavo in javna naročila
izvedel na podlagi dveh javnih razpisov;
(c) izvedbo projekta za vzpostavitev novega oddelka za intenzivno nego in terapijo.
Kaj je VRI ugotovila
(a) Glavno vprašanje, ki izhaja iz revizije, se nanaša na stroške molekularnih testov in
znatna nihanja, opažena skozi čas: v dveh mesecih so se stroški znižali za 55 %, s
110 EUR na 50 EUR na test, čemur je sledilo znižanje na 40–43 EUR na test.
Omeniti je treba tudi, da so se znižali stroški, ki jih je predložil zasebni laboratorij,
odgovoren za 69 % vseh testov, večino katerih je opravil po visokih cenah.
VRI je ugotovila, da je naročnik večinoma upošteval in uporabil postopke, ki so
določeni v zakonodaji o javnih naročilih in se uporabljajo v izjemnih okoliščinah.
Vendar je bilo v dveh primerih naročilo oddano neposredno podjetju, v katerem je
imel delež nekdanji minister. Splošno opažanje je bilo, da se sedanji minister v
nasprotju z zadevno zakonodajo ni omejil na odobritev molekularnih testov,
temveč je dejansko predhodno izdal navodila in določil skoraj vse vidike postopka,
ki ga je moral pozneje uporabiti in odobriti.
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(b) Pri nakupu zaščitnih mask niso bili v celoti upoštevani niti postopki javnega
naročanja niti načela transparentnosti, enake obravnave vseh gospodarskih
subjektov ali razvoja zdrave konkurence, ki so v središču evropske in ciprske
zakonodaje o javnih naročilih. To opažanje je med drugim podprto s slabo
opredelitvijo potreb in uvedenih omejitev ter naknadnim sprejetjem ponudbe, ki
jo je neki gospodarski subjekt predložil zunaj postopka. VRI poleg tega meni, da
neobstoj objektivne ocene stroškov v obeh postopkih pomeni resno slabost.
(c) Organizacija državnih zdravstvenih služb je imenovala posebnega arhitekta za
pripravo študije o gradnji novega oddelka za intenzivno nego in terapijo ter
nadzor nad njo, ne da bi izvedla razpisni postopek. Poleg tega je določila
posebnega izvajalca za izvedbo gradnje na način, pri katerem ni bilo zagotovljene
niti malo konkurence, čeprav je za ponudbo zaprosila tri izvajalska podjetja.
Naročilo je bilo oddano prvotno imenovanemu izvajalcu, saj sta bili drugi dve
podjetji k sodelovanju povabljeni v zadnjem trenutku in zato nista predložili
ponudbe. Celoten razpisni postopek je pravzaprav ustvaril lažen vtis domnevne
konkurence. Poleg tega ima zadevno izvajalsko podjetje poseben odnos z visokim
članom organizacije, ki ga je izbrala. Po predložitvi ponudb in pred podpisom
pogodbe je bila iz razpisnih pogojev umaknjena bistvena klavzula, v kateri je bila
predvidena zelo visoka kazen v primeru zamude pri izvajanju projekta.
Kaj je VRI zaključila
VRI v celoti razume posebne okoliščine, ki jih je povzročila pandemija in v katerih so bili
izvedeni pregledani razpisni postopki. Vendar so v zakonodaji o javnih naročilih
določeni postopki za oddajo naročil tudi v izrednih razmerah, ki naročnikom
omogočajo izvedbo postopka s pogajanji, ki je prožnejši od postopkov, ki se izvajajo v
običajnih okoliščinah, traja manj časa in s katerim se upoštevajo osnovna načela
javnega naročanja.
VRI meni, da zgoraj navedena načela niso bila upoštevana, način obravnave zadeve pa
je zaradi omejenih informacij, ki so bile na voljo, onemogočal ustrezen nadzor nad
postopkom. Poudariti želi, da zaradi posebnih okoliščin zadevnega razpisnega postopka
ni bila odpravljena obveznost upoštevanja rednih postopkov za spoštovanje načel
transparentnosti in enake obravnave vseh gospodarskih subjektov, ki sta bistveni
načeli evropske in ciprske zakonodaje o javnih naročilih. Ustrezno zakonodajo o javnih
naročilih je treba vedno dosledno uporabljati, saj naročnikom zagotavlja možnosti in
ustrezna orodja ne glede na prevladujoče razmere. Tudi v pandemičnih razmerah,
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kakršne so bile v obravnavanem obdobju, je treba po eni strani varovati javno zdravje,
po drugi strani pa transparentnost in enako obravnavo, s čimer se varuje javni interes.
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Popis medicinske opreme
Slovaška
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

Upravljanje državnih blagovnih rezerv v izrednih razmerah
Objavljeno

Vrsta revizije

Zajeto obdobje

21. 9. 2020

revizija smotrnosti
poslovanja

junij–september

Povezava

Kaj je ocenjevala VRI in zakaj
Cilj revizije je bil oceniti, ali so pristojnosti in postopki uprave Republike Slovaške za
državne blagovne rezerve (SŠHR) ustrezni in učinkoviti, ter oceniti njeno pripravljenost
in preveriti njene ukrepe v primeru izrednih razmer (pandemije).
Glede na pomanjkanje medicinskih izdelkov na Slovaškem v prvem valu pandemije
COVID-19 je VRI pričakovala, da so bili pristojnosti in postopki SŠHR neustrezni in
neučinkoviti ter da SŠHR ni bila pripravljena na pandemijo COVID-19.
Kaj je VRI ugotovila
VRI je poudarila, kako nepripravljene so bile državne institucije. Organi za krizno
upravljanje niso izpolnili svojih obveznosti in SŠHR niso predložili zahtevkov za
medicinske zaloge za izredne razmere. Predmete, ki jih mora zagotoviti SŠHR, določi
vlada. Vendar do sklepa vlade z dne 27. februarja 2020 medicinska oprema ni bila del
portfelja SŠHR. Država zato bolnišnicam, domovom za ostarele ali najbolj
izpostavljenim delavcem ni mogla zagotoviti potrebne opreme. V izrednih
epidemioloških razmerah sta imeli ključno vlogo dve strokovni svetovalni komisiji, in
sicer vladna pandemična komisija in nacionalna komisija za preprečevanje epidemij.
VRI je ugotovila, da je bila njuna vloga formalna, komisija za preprečevanje epidemij, ki
ji predseduje glavni sanitarni inšpektor države, pa se od leta 2019 ni sestala niti enkrat.
Po drugi strani pa je v procesu upravljanja dejavno sodeloval stalni krizni štab, ki je
organ brez pravne pristojnosti in pooblastil. Na voljo ni pisnih dokazov o sklepih,
sprejetih na sestankih stalnega kriznega štaba, na primer o prednostni razdelitvi zalog
za izredne razmere. Glavni državni usklajevalni organ v izrednih razmerah je osrednji
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krizni štab, slovaška vlada pa je najvišji organ, ki ima pravico in dolžnost sprejemati
odločitve.
VRI je opozorila tudi na nepripravljenost SŠHR na naslednji val pandemije. Priprave so
potekale brez celovite ocene uspešnosti in učinkovitosti ukrepov, sprejetih v prvem
valu. Verjetno so bila zato sredi septembra 2020 skladišča SŠHR le 16-odstotno
založena z medicinsko opremo. To je pomenilo tveganje za zmožnost hitrega odziva na
hitro povečanje števila bolnikov, pozitivnih na COVID-19. SŠHR ni imela rezerv za
60 dni, kot je bilo zahtevano v vladni resoluciji, temveč le za deset. Od 14 vrst
medicinske opreme sta bili le dve na voljo v zadostnih količinah, zaloge kirurških mask
in testov na COVID-19 pa so bile večje od zahtevanih. Na voljo ni bilo vreč za nevarne
biološke odpadke, zahtevke za plašče, rokavice in varovalne ščitnike za enkratno
uporabo pa je bilo komaj mogoče izpolniti (10 %). Vodstvo SŠHR je o zahtevkih za
medicinsko opremo odločalo za vsak primer posebej ter ni imelo mehanizma za
objektivno ocenjevanje ali prednostno razporejanje. SŠHR je v letu 2020 porazdelila
medicinski material v vrednosti skoraj 40 milijonov EUR, od tega skoraj tri četrtine
zdravstvenemu sektorju. Najhitreje se je odzvala na zahtevek slovaškega vladnega
urada, in sicer so bili predmeti pripravljeni v dveh dneh, za odgovor na zahtevek
ministrstva za pravosodje pa je potrebovala več kot en mesec.
SŠHR je izvršilni del državnega sistema kriznega upravljanja. Ministrstva in javni organi
morajo SŠHR predložiti zahtevke za oblikovanje zalog za izredne razmere in sestavo teh
zalog. Ministrstvo za zdravje te obveznosti ni izpolnilo do konca februarja 2021 in je od
SŠHR zahtevalo, naj javnozdravstvenim organom in bolnišničnim klinikam za infekcijske
bolezni zagotovi medicinsko opremo za obdobje 30 dni. VRI je v poročilu opozorila na
tveganje pomanjkanja osebne odgovornosti za neukrepanje oziroma na to, da državne
institucije ne izpolnjujejo svojih obveznosti. SŠHR je med izrednimi razmerami
zagotavljala opremo, ki bi jo morali zagotavljati različni osrednji državni organi.
VRI je poleg tega opozorila, da SŠHR ni zadostno uporabljala informacijskih sistemov,
zlasti v okviru komunikacije med sedežem in podružnicami, kar je prispevalo k temu, da
v skladiščih v več delih Slovaške ni bilo sprotnega pregleda nad zalogami.
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Kaj je VRI zaključila
VRI je ugotovila, da so bile v času izrednih razmer pristojnosti in postopki SŠHR
neustrezni in neučinkoviti, ter poudarila, da SŠHR ni bila pripravljena na pandemijo
COVID-19. Izdala je priporočila za odpravo ugotovljenih sistemskih in postopkovnih
pomanjkljivosti.
Slovaškemu državnemu svetu je priporočila, naj od ministrstva za notranje zadeve
zahteva, naj opravi poglobljeno analizo državnih upravljavskih postopkov v času
izrednih razmer ali ob izrednih dogodkih, in na podlagi izkušenj s pandemijo COVID-19
razmisli o spremembi zakonodaje, da bi se določila nova pravila za državni postopek za
krizno upravljanje.
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Obveščanje javnosti
Latvija
Valsts kontrole

(1) Dodeljevanje in uporaba sredstev za podporo medijem iz programa državnega
proračuna „Sredstva za nepredvidljive dogodke“ za ublažitev posledic krize zaradi
COVID-19
(2) Uporaba sredstev, ki so bila elektronskim množičnim medijem dodeljena v zvezi s krizo
zaradi COVID-19
Objavljeno

Vrsta revizije

Zajeto obdobje

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

finančna revizija
finančna revizija

april–julij
marec–julij

Povezave

Kaj je ocenjevala VRI in zakaj
Podpora medijskemu sektorju pri blaženju posledic krize zaradi COVID-19 je ključna za
krepitev osnovnih medijskih dejavnosti in ohranjanje raznolikosti medijskega okolja ter
uspešno premagovanje krize v družbi.
Kabinet ministrov (v nadaljnjem besedilu: kabinet) je spomladi 2020 odobril dodatna
finančna sredstva iz programa „Sredstva za nepredvidljive dogodke” za pomoč
medijem pri premagovanju pandemije in njenih posledic z naslednjimi cilji:
o

za sklad za družbeno vključevanje (SIF) – 1 040 928 EUR za zagotavljanje delovanja
sklada za podporo medijem ter zagotavljanje celovitih informacij javnega značaja
in mnenj o blažitvi krize, za krepitev medijev in zagotavljanje objektivnih
informacij v tiskanih medijih in na komercialnih spletnih novičarskih portalih ter za
zagotovitev podpore za stroške dostave naročniškega tiska (delniška družba
Latvijas Pasts) in za stroške oddajanja elektronskih množičnih medijev,

o

za nacionalni svet za elektronske množične medije (NEPLP) – 1 259 261 EUR, kar
vključuje:
—

259 261 EUR za zagotavljanje čim večje ozaveščenosti latvijskega prebivalstva
in uspešno obveščanje javnosti ter izobraževanje o COVID-19,
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1 000 000 EUR za zagotavljanje celovitih informacij javnega značaja in mnenj
o obvladovanju krize ter krepitev komercialnih elektronskih množičnih
medijev.

VRI je ocenila stanje in pripravila dve vmesni revizijski poročili, v katerih je povzela:
(1) informacije o skladu SIF v zvezi z utemeljenostjo zahtevkov za dodatna sredstva,
dodeljena za blažitev posledic COVID-19, in dejansko porabo teh sredstev,
(2) postopke preverjanja v zvezi s finančnimi sredstvi, ki jih je NEPLP potreboval, da je
zagotovil izvedbo dveh financiranih dejavnosti.
Kaj je VRI ugotovila
(1) VRI je preverila utemeljenost in dejansko porabo sredstev, ki so bila dodeljena
skladu SIF za medijsko podporo za blažitev posledic COVID-19.
Ugotovila je, da so bila v okviru javnih razpisov izplačana sredstva za zagotavljanje
neprekinjenega poslovanja in krepitev zmogljivosti komercialnih tiskanih in
digitalnih medijev ter za ustvarjanje celovitih informacij javnega značaja in mnenj o
obvladovanju krize. Vendar je ugotovilo tudi, da v zadevnih predpisih niso bila
določena merila za upravičenost medijev do te posebne državne pomoči.
Čeprav je bilo v razpisnih pravilih sklada SIF določeno, da bodo finančna sredstva
prednostno na voljo medijem, ki lahko dokažejo 30-odstotni upad prihodkov v
primerjavi z istim mesecem leta 2019, so merila za ocenjevanje dejansko
omogočala financiranje medijev s kakršnim koli zmanjšanjem prihodkov, ne glede
na njegov obseg.
(2) Večina sredstev (1 075 000 EUR) iz dodelitve svetu NEPLP je bila v okviru postopka
javnega naročila za javne storitve dodeljena komercialnim elektronskim
množičnim medijem. Finančna sredstva sta prejeli tudi državni družbi z omejeno
odgovornostjo Latvijas Radio (25 674 EUR) in Latvijas Televīzija (158 587 EUR).
VRI je ugotovila, da znesek v višini 1 075 000 EUR za zagotavljanje celovitih
informacij v komercialnih elektronskih množičnih medijih ni bil utemeljen z jasnimi
izračuni, temveč je bil pripravljen na podlagi stališč in ocen, ki so jih izrazili
predstavniki ministrstva za kulturo in panoge, ter na podlagi izkušenj. Ugotoviti je
bilo mogoče, da je ministrstvo za kulturo v sodelovanju z NEPLP pripravilo prošnjo
za 1 000 000 EUR državnih sredstev za vzpostavitev sistema podpore medijem v
času krize in da je bil nato organiziran javni razpis za zbiranje ponudb za
financiranje komercialnih elektronskih množičnih medijev (1 075 000 EUR). NEPLP
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pri ocenjevanju ponudb ni preveril, ali izjave ponudnikov vsebujejo resnične
podatke o zmanjšanju njihovih prihodkov iz oglaševanja za najmanj 30 %.
Prošnji za sredstva za Latvijas Radio in Latvijas Televīzija pa sta bili ne glede na to
ustrezno utemeljeni; sredstva so bila zahtevana za blažitev posledic krize,
pripravljen pa je bil tudi podroben izračun zahtevanih sredstev.
Kaj je VRI zaključila
Z izvedbo priporočil VRI bosta zagotovljena nadzor nad porabo sredstev, tudi
nepovratnih sredstev, iz državnega proračuna ter organizacija razpisov nacionalnega
sveta za elektronske množične medije. VRI je predlagala, naj kabinet opredeli skupen
pristop in merila za dodeljevanje sredstev za nadaljnjo podporo medijem iz programa
„Sredstva za nepredvidljive dogodke” za blažitev posledic krize ter naj se upravljanje
financiranja elektronskih množičnih medijev zaupa enemu samemu organu.
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Prednostno področje: digitalizacija

47 Zaradi pandemije so bili posamezniki in družba prisiljeni hitro najti nove načine

interakcije, študija, učenja in dela ter se nanje prilagoditi. Glede na vsesplošno uporabo
politik „ostani doma” bi bile posledice krize še večje, če ne bi bilo informacijskih
rešitev. Javni in zasebni sektor sta v nekaj tednih prešla na digitalni način dela.
Informacijska orodja in tehnologije, za katere so potrebni zmogljiva in varna digitalna
infrastruktura ter osebna znanja in spretnosti, so sicer omogočili nove rešitve, vendar
so za ljudi vseh starosti pomenili tudi izziv.

48 Kriza je pokazala, kako pomembne so digitalne tehnologije, ter razkrila

priložnosti, tveganja in ozka grla. Pospešila je ne le uporabo digitalnih orodij, temveč
tudi celoten proces digitalizacije. Digitalna uprava, e-trgovanje in spletna maloprodaja,
delo na daljavo, izobraževanje na daljavo in e-zdravstvo so postali nova normalnost. Za
ohranjanje družabnih stikov se uporabljajo platforme, sporočilne storitve in
videokonference. V okviru pandemije velepodatki in umetna inteligenca prispevajo k
iskanju cepiv, sledenju okužbam in razlagi vzorcev okužb.

49 VRI Latvije in Nizozemske sta preučili razvoj in vpliv digitalnih rešitev, prva na

področju izobraževanja, druga pa v kontekstu dela na daljavo v institucijah centralne
države.
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Izobraževalni sistem
Latvija
Valsts kontrole
Učenje na daljavo v izrednih razmerah
Objavljeno

Vrsta revizije

Zajeto obdobje

30. 9. 2020

finančna revizija

marec–junij

Povezavi

Kaj je ocenjevala VRI in zakaj
Potem ko je SZO COVID-19 razglasila za pandemijo, je kabinet ministrov (v nadaljnjem
besedilu: kabinet) 12. marca 2020 razglasil izredne razmere in do normalizacije razmer
prekinil pouk v učilnicah v vseh izobraževalnih ustanovah. Pouk se je moral izvajati na
daljavo, izjema so bili osrednji državni izpiti. Izredne razmere, ki so bile prvotno
razglašene do 14. aprila 2020, so bile podaljšane dvakrat, in sicer do 12. maja in nato
do 9. junija 2020.
Med 12. marcem in 20. junijem 2020 je kabinet ministrstvu za izobraževanje in znanost
(v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) dodelil dodatna finančna sredstva v višini
568 368 EUR iz programa „Sredstva za nepredvidljive dogodke” za financiranje
zmogljivosti za učenje na daljavo v času izrednih razmer:
o

203 160 EUR za nakup pametnih naprav (telefonov in tabličnih računalnikov) za
učenje na daljavo za učence v osnovnih in srednjih šolah;

o

365 208 EUR za pripravo in distribucijo avdiovizualnih vsebin za učenje na daljavo
na brezplačnih televizijskih kanalih ter za razvoj internetne platforme in digitalnih
rešitev.

Hkrati je kabinet pooblastil ministrstvo, da v času izrednih razmer začasno opusti
uporabo zakona o javnih naročilih za blago in storitve, potrebne za učenje na daljavo,
javna naročila pa naj bi temeljila na hitrem ukrepanju in takojšnji sklenitvi pogodb.
V vmesnem poročilu VRI so povzete ugotovitve preverjanj, ki jih je opravila na
ministrstvu v zvezi z utemeljenostjo zahtevkov za dodatna sredstva in njihovo dejansko
porabo:
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(1) za nakup pametnih naprav;
(2) za pripravo avdiovizualnih vsebin za projekt učenja na daljavo Tava klase (Tvoj
razred).
Kaj je VRI ugotovila
(1) Nakup pametnih naprav
Marca 2020 je ministrstvo organiziralo raziskavo, da bi ocenilo izvedljivost izvajanja
učenja na daljavo in pridobilo informacije o dejanskem stanju glede dostopa do
računalnikov, pametnih naprav in interneta za osnovnošolce in srednješolce. Raziskava
je pokazala, da več kot 5 000 učencev ni imelo dostopa do računalnika ali pametnega
telefona z internetno povezavo. Ministrstvo se je zato v zvezi z dobavo potrebne
opreme obrnilo na telekomunikacijska podjetja.
Ministrstvo je za nakup pametnih naprav z internetno povezavo za učenje na daljavo
porabilo 436 732 EUR (vključno z 203 160 EUR iz sredstev za nepredvidljive dogodke).
Da bi se VRI prepričala, da je ministrstvo ta sredstva porabilo gospodarno in učinkovito,
je med občinami izvedlo anketo, da bi ugotovilo, ali so učencem razdelile pametne
naprave ministrstva in kaj so z njimi naredile po koncu izrednih razmer.
Rezultati ankete:
o

učencem je bila razdeljena večina od 5 266 pametnih naprav (v skupni vrednosti
557 731 EUR). Vsaj 295 naprav (v vrednosti 28 665 EUR) pa ni bilo razdeljenih,
temveč so ostale na voljo posameznim občinam, saj ministrstvo ni preverilo, ali so
njihove potrebe še vedno v skladu s prvotno navedenimi,

o

več občin ni prejelo dovolj pametnih naprav, zato so jih kupile iz lastnih sredstev
(vsaj 139 naprav),

o

poleg tega so občine razdelile vsaj 2 015 računalnikov in tabličnih računalnikov iz
izobraževalnih ustanov in vsaj 144 podarjenih,

o

ministrstvo ni dalo nobenih navodil za uporabo pametnih naprav po izrednih
razmerah, zato so občine ravnale različno: naprave so vrnile izobraževalnim
ustanovam za nadaljnjo uporabo ali pa so jih pustile pri učencih.

DEL II – Pregled dela VRI

(2)

63

Izvajanje projekta Tvoj razred:

Po navedbah ministrstva se je zaradi izrednih razmer pojavila nujna potreba po izvirnih
izobraževalnih virih za učence in učitelje pri različnih predmetih z uporabo učenja na
daljavo in visokokakovostnih interdisciplinarnih povezav, obenem pa je bilo treba
zagotoviti čim večjo dostopnost gradiva.
Pripravljene so bile avdiovizualne vsebine, ki so se razširjale na brezplačnih televizijskih
kanalih, poleg tega pa so bile razvite spletna platforma in digitalne rešitve. Iz državnega
proračuna je bil dodeljen dodaten znesek v višini 365 208 EUR. V skladu s tem so bile
od 6. aprila do 29. maja 2020 na kanalu RE:TV in spletnem portalu Sportacentrs.com
predvajane učne ure Tvoj razred, vzpostavljeno pa je bilo tudi spletišče
www.tavaklase.lv.
Kaj je VRI zaključila
VRI je na podlagi revizije prišla do zaključka, da je bil proces učenja na daljavo na
splošno organiziran v skladu z okoliščinami, ki so prevladovale v izrednih razmerah, ter
da je ministrstvo zagotovilo potrebno blago in storitve za premagovanje krize zaradi
COVID-19 in odpravljanje njenih posledic. Hkrati je opozorila na možne načine, kako
nadalje izboljšati upravljanje tega procesa.
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Državna uprava
Nizozemska
Algemene Rekenkamer
Pregled digitalnega dela od doma
Objavljeno

Vrsta revizije

Zajeto obdobje

2. 11. 2020

osredotočena
preiskava

julij–oktober

Povezavi

Kaj je ocenjevala VRI in zakaj
Zaradi COVID-19 so morale šole, univerze, restavracije in pisarne marca 2020 zapreti
svoja vrata. Kjer je bilo mogoče, je delo od doma nenadoma postalo pravilo. Skoraj vsi
od približno 175 000 javnih uslužbencev, zaposlenih na ministrstvih in v visokih
državnih svetih, so morali delati od doma, kolikor je bilo mogoče, pogosto zelo
uspešno. Ob praznih vlakih in zapuščenih cestah se je delo nadaljevalo od doma. Javni
uslužbenci so sodelovali in komunicirali prek telefona, običajnih omrežnih pogonov in
elektronske pošte, vse pogosteje pa tudi prek videokonferenc, aplikacij za pošiljanje
sporočil in spletnih sodelovalnih platform. Seveda orodja IKT za sodelovanje niso bila
nič novega, vendar so se zdaj nenadoma začela množično uporabljati za najrazličnejše
nove namene. Zato so se pri uporabnikih porajala številna vprašanja: Ali so videoklici
prek Zooma varni? Katere informacije lahko delim v aplikaciji? Kako lahko svoj osebni
prenosni računalnik varno uporabljam za delo? VRI je opredelila tveganja pri uporabi
sodelovalne IKT na ravni centralne države. Njen prvi korak pri preiskovanju teh tveganj
je bil ugotoviti, katera orodja IKT so se uporabljala in kako ter kako je bila njihova
uporaba urejena.
Kaj je VRI ugotovila
VRI je ugotovila, da se je zaradi koronavirusne krize hitro povečal obseg dela na daljavo
na ravni centralne države. To je od uslužbencev IKT in podpornih služb zahtevalo zelo
veliko fleksibilnost. VRI je pohvalila, kako so se ministrstva, vodja informatike na ravni
centralne države, posamezni javni uslužbenci in izvajalci storitev, kot je center za
skupne storitve IKT, odzvali na krizo zaradi COVID-19.
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VRI je opravila anketo, da bi pridobila informacije o aplikacijah IKT, ki jih javni
uslužbenci uporabljajo pri delu od doma. Ugotovila je, da bi moralo biti obveščanje o
tem, katera orodja IKT za sodelovanje se lahko uporabljajo, jasnejše in lažje razumljivo.
Petina anketirancev je dejala, da ni seznanjena z ureditvami glede uporabe orodij IKT
za sodelovanje; 22 % jih ni bilo zadovoljnih s komunikacijo o teh ureditvah. Največja
negotovost se je nanašala na uporabo aplikacij za pošiljanje sporočil, kot je WhatsApp,
in spletnih platform za sodelovanje, kot so Microsoft Teams, SharePoint in Dropbox.
7 % anketirancev, ki uporabljajo aplikacijo WhatsApp, in 16 % anketirancev, ki
uporabljajo zasebno elektronsko pošto, je brez dovoljenja delilo tudi zaupne
informacije. Eden od razlogov za to je bil, da javni uslužbenci včasih niso vedeli, katere
aplikacije lahko uporabljajo. Na intranetu centralne ravni države je na primer
navedeno, da se lahko aplikacija WhatsApp pod določenimi pogoji uporablja za delo.
Vendar več ministrstev izrecno prepoveduje uporabo te aplikacije za pošiljanje
sporočil.
Nezadovoljstvo z zmogljivostmi, ki jih ponujajo razpoložljiva orodja IKT, je eden od
glavnih razlogov za kršenje teh ureditev z uporabo aplikacij, ki niso priporočene. Tudi
ministri, državni sekretarji in višji javni uslužbenci ne uporabljajo vedno predpisanih in
razpoložljivih varnih orodij IKT, čeprav je njihova uporaba teh orodij zgled za preostale
člane organizacije. Včasih raje uporabljajo priljubljene aplikacije za pošiljanje sporočil,
kot je WhatsApp, manj varne tablične računalnike in pametne telefone, saj so
priročnejši, hitrejši in uporabniku prijaznejši kot zelo varna orodja.
Preiskava VRI je razkrila primer tovrstnega ravnanja. Spomladi leta 2020 je eno od
ministrstev na zahtevo vodje informatike na ravni centralne države vzpostavilo izjemno
varno okolje za videokonference. To okolje je bilo na voljo za zaupno komunikacijo
med ministri in državnimi sekretarji, vendar se ni uporabljalo.
Kaj je VRI zaključila
Preiskava VRI je pokazala, da je treba na ravni centralne države sprejeti ukrepe za
varnejšo uporabo aplikacij za pošiljanje sporočil in mobilnih telefonov. VRI meni, da
njihova uporaba pomeni največje tveganje za informacijsko varnost in zasebnost. Če se
priporočena orodja IKT ne uporabljajo ali se uporabljajo nepravilno, lahko informacije
pridejo v napačne roke.
Nekateri javni uslužbenci na ravni centralne države menijo, da je treba jasneje
komunicirati o varni uporabi orodij IKT za sodelovanje, kot so aplikacije za pošiljanje
sporočil in videokonferenčne storitve. Nekateri javni uslužbenci za izmenjavo zaupnih
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informacij, povezanih z delom, uporabljajo aplikacijo WhatsApp in zasebno elektronsko
pošto, kar pomeni, da ne upoštevajo varnostnih smernic svojih organizacij.
Ta opažanja so privedla do nadaljnje preiskave, ki jo je VRI opravila v okviru svoje letne
finančne revizije za leto 2020 o varnosti informacij na ravni centralne države. Posebej
je preučila obvladovanje tveganj in incidentov na ravni centralne države v zvezi z
aplikacijo WhatsApp in različnimi videokonferenčnimi orodji, ki se uporabljajo.
Rezultati so bili objavljeni maja 2021.
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Prednostno področje: socialno-ekonomski odziv

50 Tudi socialno-ekonomski odziv je predvsem v pristojnosti držav članic, kar

pojasnjuje razlike v teži sprejetih ukrepov. Odziv posameznih držav članic je bil odvisen
predvsem od njihovega gospodarskega in finančnega položaja ob začetku pandemije
ter njihove pripravljenosti med začetnim valom okužb. Poleg tega vse države članice
niso bile prizadete hkrati in enako močno, kar je povzročilo nekaj oklevanja pri
sprejemanju odločitev o vrsti zapore in zaščitnih ukrepov ter potrebi po svežnjih za
gospodarske spodbude in odpornost.

51 Danes, po več kot letu dni, so vse države članice tako ali drugače sprejele ukrepe

za odpravo negativnih posledic ukrepov zapore, zaradi katerih so se številna podjetja
zaprla, nekatera tudi za vedno, poleg tega se je zaradi njih v številnih sektorjih znatno
zmanjšalo povpraševanje. Povečano tveganje odpuščanja je povzročilo strah pred
naraščajočo brezposelnostjo in socialnim izkrivljanjem ter potrebo po večji javni
porabi. Nacionalne vlade so vzpostavile programe začasnega čakanja na delo
(programe za ohranjanje delovnih mest), da bi finančno razbremenile delodajalce,
ohranile zaposlenost in omejile socialne posledice krize. Uporabljale so vrsto orodij za
zagotovitev takojšnje likvidnosti prizadetim podjetjem (zlasti malim in srednjim), s
čimer so jim pomagale, da so ostala solventna in ohranila delovna mesta, ter tako
preprečile dodatne težave za gospodinjstva in posameznike, ki so se že srečevali z zelo
težkimi razmerami.

52 VRI Latvije, Litve in Nizozemske ter Evropsko računsko sodišče so ocenili socialnoekonomski odziv na nacionalni ravni ali ravni EU. Latvija in Nizozemska sta revidirali
podporo zaposlenim in podjetjem, Litva in Evropsko računsko sodišče pa sta v okviru
svojih pristojnosti pregledala splošni gospodarski odziv.
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Podjetja
Nizozemska
Algemene Rekenkamer
Individualna podpora podjetjem v času krize zaradi COVID-19
Objavljeno

Vrsta revizije

Zajeto obdobje

12. 11. 2020

revizija smotrnosti
poslovanja

marec–avgust

Povezavi

Kaj je ocenjevala VRI in zakaj
VRI je ugotovitve svoje revizije objavila v dveh delih, prvi del 26. junija 2020 kot dopis
parlamentu o podpori velikim podjetjem in s tem povezanih spoznanjih iz preteklosti. V
tem dopisu je bilo zbranih 16 spoznanj, ki so jih zaporedne vlade pridobile, včasih
težko, iz ukrepov državne podpore v zadnjih 40 letih. Ti so segali od državne podpore
za nekdanjo ladjedelniško skupino RSV v 70. letih in proizvajalca letal Fokker v 90. letih
prejšnjega stoletja do nedavne podpore bankam med kreditno krizo.
V drugem delu projekta, ki je bil kot poročilo objavljen 12. novembra 2020, je VRI
preverila, ali je bilo pri ukrepih državne podpore podjetjem, kot so KLM, IHC in HEMA,
med sedanjo krizo zaradi COVID-19 upoštevanih teh 16 spoznanj. VRI je preučila
postopke odločanja vlade v zvezi s štirimi podjetji, ki so v času krize zaradi COVID-19
prejela prilagojeno državno pomoč, in tremi podjetji, katerih vloge so bile zavrnjene.
Ali se je vlada iz preteklosti česa naučila ali se je bilo nekaterim pastem težko izogniti?
Kaj je VRI ugotovila
VRI je ugotovila, da je vlada upoštevala številna spoznanja iz preteklosti. Ministri so
namreč na splošno skrbno proučili vloge, da bi preverili, ali so dovolj utemeljene, in so
po potrebi preučili druge možnosti. Pred vključitvijo zadevnega podjetja v načrt
državne podpore so najprej ocenili tudi, kakšna podpora za reševanje podjetja je bila
na voljo pri drugih deležnikih (reševanje podjetja s sredstvi upnikov). Tako se je vlada
na primer odločila, da lahko podjetje HEMA preživi brez podpore. NS (nacionalni
prevoznik v železniškem prometu) in izvajalci storitev zemeljske oskrbe na letališču
Schiphol so bili napoteni na splošnejše programe podpore zaradi COVID-19. Ministri so
se na splošno takoj posvetovali tudi z Evropsko komisijo, da bi ugotovili, ali je
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predlagana podpora združljiva z notranjim trgom. Vendar je iz revizije razvidno tudi, da
v nekaterih primerih ni bilo vedno vse v redu. Vlada je na primer prezgodaj razkrila
svoje načrte, ko je javno naznanila, da namerava družbi KLM dodeliti podporo v višini
2 do 4 milijarde EUR. Zaradi te zgodnje napovedi so imele v pogajanjih o podpori
prednost banke z deležem v družbi KLM, ki bi v primeru stečaja te letalske družbe
utrpele precejšnje izgube. Zato je država na koncu prevzela 93 % tveganja za podporni
ukrep. Zato VRI ugotavlja, da je bilo načelo reševanja s sredstvi upnikov v primeru
družbe KLM le delno uspešno. To spominja na reševanje podjetij Fokker in NedCar v
devetdesetih letih prejšnjega stoletja, ko so včasih imele zasebne stranke zaradi
javnega interesa za reševanje podjetij možnost, da so prisilile vlado k zagotovitvi
podpore.
VRI je poleg tega ugotovila, da je obstajalo tveganje nasprotja interesov: v primeru
podpore za družbo KLM je vlada za nasvet zaprosila banko ABN AMRO, čeprav je bila ta
tudi del konzorcija, s katerim se je morala pogajati o sodelovanju pri ukrepu podpore.
Namen državne podpore ladjedelnici IHC je bil preprečiti, da bi morala vlada v primeru
stečaja podjetja izplačati 395 milijonov EUR za že sklenjeno zavarovanje izvoznih
kreditov. Podjetje IHC je bilo rešeno pred stečajem, deloma zaradi dodatnega
kreditnega zavarovanja. Vlada je menila, da je 700 milijonov EUR sprejemljiva raven
tveganja za državo, ki izhaja iz tega podpornega ukrepa. Vendar je VRI ugotovila, da bi
bilo največje tveganje za državo zaradi podpore podjetju IHC kar 895 milijonov EUR. V
igralniškem žargonu bi se takšni strategiji reklo „podvojitev vložka”. Vlada ni v celoti
obvestila parlamenta o tem tveganju. Poleg tega bi moral biti parlament po zakonu o
nekaterih vidikih programa podpore obveščen že prej, da ne bi bil postavljen pred
dovršeno dejstvo.
Vlada je 1. maja 2020 objavila nov ocenjevalni okvir za odločanje o posameznih vlogah
za podporo. VRI meni, da je z novim ocenjevalnim okvirom ob upoštevanju več
prilagoditev zagotovljen načrt za ustrezno in strukturirano obravnavo posameznih vlog
za podporo.
Kaj je VRI zaključila
VRI je ugotovila, da je vlada upoštevala številna spoznanja iz preteklosti, ne pa vseh.
VRI je priporočila dopolnitev ocenjevalnega okvira v več točkah. Ta ocenjevalni okvir bi
bilo treba tudi formalizirati.
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Sheme za začasno čakanje na delo
Latvija
Valsts kontrole

Poraba sredstev, dodeljenih ministrstvu za finance za izplačilo nadomestila za
čakanje na delo
Objavljeno

Vrsta revizije

Zajeto obdobje

26. 11. 2020

finančna revizija

marec–avgust

Povezavi

Kaj je ocenjevala VRI in zakaj
Marca 2020 je kabinet ministrov (v nadaljnjem besedilu: kabinet) ministrstvu za
finance dodelil dodatna finančna sredstva v višini do 101,8 milijona EUR iz državnega
programa „Sredstva za nepredvidljive dogodke” za kritje izplačila nadomestila za
čakanje na delo zaposlenim v podjetjih, katerih finančni položaj se je zaradi širjenja
COVID-19 znatno poslabšal, in samozaposlenim osebam v podobnem položaju.
Nadomestilo za čakanje na delo je eden od podpornih mehanizmov za preprečevanje
in odpravljanje posledic COVID-19, določenih v zakonu o ukrepih za preprečevanje in
zatiranje grožnje državi in njenih posledic zaradi širjenja COVID-19, ki je bil v veljavi že
marca 2020. Njegov osnovni namen je nadomestilo za zaposlene v sektorjih, ki jih je
prizadela kriza, kadar delodajalec ne more ponuditi dela, in za samozaposlene osebe,
katerih gospodarsko dejavnost je prizadela kriza. Znesek nadomestila za čakanje na
delo znaša do 75 % povprečnega zaslužka v prejšnjih šestih mesecih, vendar ne več kot
700 EUR na koledarski mesec.
V vmesnem poročilu VRI so povzete informacije o preverjanjih, opravljenih na
ministrstvu za finance in njegovi podrejeni instituciji – državni davčni službi – o dejanski
porabi dodatnih sredstev, dodeljenih za blažitev posledic COVID-19 z izplačilom
nadomestila za čakanje na delo. VRI je ocenila tudi merila za dodelitev nadomestil in
ureditve za njihovo upravljanje.
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Kaj je VRI ugotovila
Državni davčni službi je bilo za izplačila nadomestil za čakanje na delo dodeljenih
skupno 54 076 431 EUR, porabljenih pa je bilo 53 784 481 EUR (53 % skupnih
proračunskih sredstev). Nadomestila v višini 51 446 671 EUR so bila izplačana
52 867 zaposlenim, v višini 2 337 810 EUR pa 2 381 samozaposlenim osebam (do
avgusta 2020). Dejanska izplačila so bila precej nižja od zneska, ki ga je prvotno dodelil
(rezerviral) kabinet, čeprav so prvotni izračuni zajemali manj sektorjev in zato ožji krog
upravičencev. Poleg tega je bilo nadomestilo predvideno za krajše obdobje. Izračuni so
temeljili na izplačilu nadomestila za dva meseca, dejansko pa se je izplačevalo skoraj
štiri mesece.
VRI pri preverjanju, ali je državna davčna služba dodelila in izplačala nadomestilo za
čakanje na delo v skladu s predvidenim namenom dodelitve nadomestila za čakanje na
delo in zahtevami, določenimi v zakonodaji, ni ugotovilo večjih neskladnosti. Vendar je
ugotovilo slabosti v pravnem okviru in njegovem izvajanju:
o

načeloma so bile spremembe predpisov kabineta o nadomestilu za čakanje na
delo uvedene zato, da bi se razširil krog upravičencev. Vendar je ena od
sprememb, s katero je bila vključena nova skupina upravičencev do nadomestila
za čakanje na delo, privedla do tega, da so bili iz kroga potencialnih upravičencev
izključeni drugi,

o

v več primerih so bili ustvarjeni neenaki pogoji med različnimi ciljnimi skupinami
za dodelitev nadomestila za čakanje na delo:
—

med samozaposlenimi osebami je bil položaj ugodnejši za zavezance za
davek za mikropodjetja, saj niso bila določena merila za oceno zneska
prijavljenega davka za mikropodjetja, čeprav zavezanci za davek za
mikropodjetja ne plačujejo drugih davkov. Za druge samozaposlene osebe pa
je bil določen minimalni znesek prispevkov za obvezno državno socialno
zavarovanje, plačanih v zadnjih dveh četrtletjih leta 2019,

—

pri plačilu enakovrednih zneskov davka so bili zaposleni, ki so delali za enega
delodajalca, ki ga je prizadela kriza, v ugodnejšem položaju kot tisti, ki so
delali s krajšim delovnim časom za več takih delodajalcev, saj so bili ti
zaposleni upravičeni do nadomestila za čakanje na delo na podlagi
povprečne bruto plače le od enega delodajalca.
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Kaj je VRI zaključila
VRI je na podlagi revizije kabinetu predlagala, naj zagotovi, da za vse potencialne
upravičence, ki jih je prizadela kriza, veljajo enaki pogoji. Pri uvajanju novih oblik
podpore in širjenju kroga upravičencev ne smejo biti izključene nekatere skupine oseb,
ki so bile pred spremembo upravičene do pomoči, poleg tega pa morajo biti
zagotovljene enake možnosti za upravičenost do pomoči znotraj specifične ciljne
skupine za podporo.
Po reviziji so bile v trenutnih izrednih razmerah uvedene naslednje spremembe: delavci
lahko prejemajo nadomestilo za čakanje na delo na podlagi povprečne bruto plače, ki
so jo prejemali od več delodajalcev, ki jih je prizadela kriza; za prejemanje nadomestila
za čakanje na delo ni potreben minimalni znesek prispevkov za obvezno državno
socialno zavarovanje; višina nadomestila za čakanje na delo se določi sorazmerno z
obdobjem čakanja na delo.
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Krizno upravljanje in obvladovanje izrednih razmer
Litva
Valstybės kontrolė
Krizno upravljanje in obvladovanje izrednih razmer v času COVID-19
Objavljeno

Vrsta revizije

Zajeto obdobje

30. 11. 2020

ocena

februar–oktober

Povezavi

Kaj je ocenjevala VRI in zakaj
Za blažitev socialno-ekonomskih posledic COVID-19 so potrebni medsektorski ukrepi v
obliki hitrih političnih odločitev in prilagoditev zakonodaje, dodatni gospodarski in
finančni ukrepi za zmanjšanje negativnih posledic za gospodarstvo ter dobro
usmerjene rešitve za družbene potrebe. Obseg odziva vlade in njegova pravočasna
izvedba odločilno vplivata na to, kako se bodo čim bolj zmanjšale negativne posledice
COVID-19 za javno zdravje, dohodek prebivalstva, likvidnost podjetij itd. ter kako
znatno se bodo spremenili javni prihodki in odhodki.
V poročilu VRI so povzete informacije o ukrepih, ki jih je sprejela vlada Republike Litve
za obvladovanje izrednih razmer, blažitev posledic COVID-19 ter spodbujanje
gospodarstva in okrevanja. V njem je tudi pregled porabe dodeljenih sredstev.
Kaj je VRI ugotovila
Ob upoštevanju negativnega vpliva razmer na socialno okolje in gospodarstvo ter zato,
da bi obvladala širjenje bolezni COVID-19, je vlada Republike Litve od marca do
junija 2020 sprejela s tem povezane sklope ukrepov:
o

načrt ukrepov za spodbujanje gospodarstva in zmanjšanje posledic širjenja
koronavirusa (COVID-19), da bi: zagotovila sredstva za uspešno delovanje
sistemov zdravstvenega varstva in civilne zaščite; prispevala k ohranjanju delovnih
mest in ravni dohodka prebivalstva; podjetjem pomagala ohraniti likvidnost;
spodbujala gospodarstvo in zagotavljala likvidnost državne zakladnice.
6,2 milijarde EUR je bilo dodeljene za načrt in ukrepe, za katere je potrebno
neposredno financiranje (naložbe, posojila, nadomestila, subvencije, izplačila), kar
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je znašalo 4,9 milijarde EUR, od tega je bilo do konca septembra 2020
porabljenega 40,1 % sredstev,
o

načrt „DNK za prihodnje gospodarstvo”, katerega cilj je bil doseči hitre in uspešne
naložbe v gospodarsko okrevanje in rast Litve, da bi gospodarstvo postalo
trajnostno in inovativno ter ustvarjalo visoko dodano vrednost. Načrt, ki mu je
bilo dodeljene 5,8 milijarde EUR, je bil osredotočen na pet prednostnih področij:
človeški kapital, digitalno gospodarstvo in poslovanje, inovacije in raziskave,
gospodarska infrastruktura, podnebne spremembe in energija. Do konca
oktobra 2020 je bilo vloženega 13,5 % sredstev, dodeljenih načrtu,

o

strategija za obvladovanje COVID-19, katere namen je bil kratkoročno
obvladovanje širjenja bolezni COVID-19 in ustrezna priprava na morebitne nove
valove virusa v prihodnosti. Za izvajanje strategije je bilo načrtovanih
126 ukrepov, ki niso bili povezani s sredstvi. Oktobra 2020 so na 28 % ukrepov iz
strategije vplivale zamude.

Kaj je VRI zaključila
Pri analizi izvajanja ukrepov, ki jih je sprejela vlada Republike Litve, je VRI ugotovila, da
so tveganja za preoblikovanje litovskega gospodarstva v inovativno gospodarstvo z
visoko dodano vrednostjo, da bi se dosegel cilj načrta „DNK za prihodnje
gospodarstvo”, posledica prekratkega časa, porabljenega za obravnavo in ocenjevanje
projektov, pomanjkanja informacij o njihovi ekonomski izvedljivosti ter neizvedbe
podrobne analize stroškov in koristi.
Pandemija COVID-19 je negativno vplivala na javne finance, gospodarstvo in trg dela:
javni dolg se je povečal, bruto domači proizvod pa zmanjšal; javni prihodki so bili nižji
od pričakovanih, odhodki višji, brezposelnost večja itd. Kljub temu je bil gospodarski
razvoj Litve v prvi polovici leta 2020 boljši od pričakovanega. Na to so deloma vplivali
tudi ukrepi za spodbujanje gospodarstva ter podporni ukrepi za prebivalstvo in
podjetja, ki jih je sprejela vlada.
VRI meni, da bodo podatki, zbrani v poročilu o oceni, postali vir zbirnih informacij o
ukrepih vlade Republike Litve in da bodo institucijam, vključenim v obvladovanje
izrednih razmer, zagotovili dodatno priložnost za odpravljanje njihovih negativnih
učinkov, načrtovanje in sprejemanje odločitev, s katerimi bodo najbolje upoštevane
potrebe področij, ki so jih posledice pandemije najbolj prizadele.
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Gospodarski odziv EU

Evropska unija
Evropsko računsko sodišče
Pregled št. 6/2020: Tveganja, izzivi in priložnosti v odzivu gospodarske politike EU na
krizo zaradi COVID-19
Objavljeno

Vrsta revizije

Zajeto obdobje

9. 12. 2020

pregled

marec–avgust

Povezave

Kaj je ocenjevalo Sodišče in zakaj
Zaradi pandemije COVID-19 so bile države članice EU prisiljene zapreti znaten del
svojih gospodarstev. Maja 2020 so ocene kazale, da se bo realni BDP v EU leta 2020
zmanjšal za 7,4 %. EU in njene države članice so za izravnavo krivulje okužb ter
omejitev in ublažitev gospodarske škode sprejele različne ukrepe. Pri omogočanju
ukrepov za obvladovanje gospodarske škode in okrevanje ima EU vodilno usklajevalno
vlogo, vendar se o takih ukrepih odloča na nacionalni ravni, na kateri se večinoma tudi
izvajajo.
Kot podlaga za sprejemanje informiranih odločitev o izvajanju novih ukrepov in
prilagajanju obstoječih je bistveno razumevanje, kako se je na sedanjo pandemijo
odzvala EU kot celota. V ta namen poročilo vsebuje neodvisen pregled ustreznih
gospodarskih ukrepov, sprejetih na nacionalni ravni (do julija 2020) in na ravni EU (do
oktobra 2020). Sodišče je najprej zbralo in sistematično analiziralo vse javno dostopne
informacije in podatke, nato pa ocenilo različne ukrepe, sprejete na ravni EU in v
državah članicah, pri čemer je opredelilo morebitna tveganja, izzive in priložnosti za
prihodnje usklajevanje gospodarskih politik EU.
Kaj je Sodišče ugotovilo
Vlade so sprejele širok nabor diskrecijskih fiskalnih ukrepov v vrednosti približno
3,5 bilijona EUR, ki so na splošno skladni s smernicami EU za krizne politike: sheme za
ohranjanje delovnih mest in državno pomoč za zagotavljanje likvidnostne podpore
podjetjem. Pri sestavi in relativni velikosti nacionalnih svežnjev so med državami
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članicami velike razlike. Z ukrepi so sicer uspešno ublažile tveganje za brezposelnost
med zaporami, vendar se bodo zaradi njih ravni javnega dolga znatno povišale.
EU se je odzvala z ukrepi za podporo nacionalnim prizadevanjem za obvladovanje krize:
o

o

o

hitro denarno posredovanje Evropske centralne banke skupaj z:
—

uporabo prožnosti, ki jo omogočajo fiskalna pravila EU in pravila EU o državni
pomoči,

—

ad hoc smernicami gospodarskih politik,

—

preusmeritvijo proračuna EU v ukrepe za odzivanje na krizo,

vzpostavitev varnostnih mrež za usmerjeno podporo pri posojilih:
—

za vlade prek Komisije (instrument SURE in evropski mehanizem za
stabilnost),

—

za podjetja prek Evropske investicijske banke,

razvoj obsežnejših instrumentov za podporo, od katerih je največji in
najpomembnejši NextGenerationEU43 (vreden 750 milijard EUR). Njegov osrednji
element je mehanizem za okrevanje in odpornost, ki je namenjen obravnavi
tveganj gospodarskih razlik ter umestitvi okrevanja v ekološke in digitalne
strategije EU.

Kaj je Sodišče zaključilo
Zaradi sklopa ukrepov na ravni držav članic in EU obstajajo tveganja in izzivi za
usklajevanje in izvajanje gospodarske politike EU ter dobro finančno poslovodenje
sredstev EU:
o

fiskalni svežnji držav članic povzročajo nove izzive za organe EU, pristojne za
nadzor fiskalnega položaja, notranjega trga, trgov dela in finančnega sektorja,

o

obstaja tveganje nadaljnjega povečanja gospodarske vrzeli med državami
članicami, ker se njihove zmogljivosti odzivanja na krizo močno razlikujejo zaradi
njihovih različnih predhodnih gospodarskih razmer,

43

Še ni deloval, ko je bil pregled dokončan.
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obstaja tveganje, da bo uspešnost novo predlaganega mehanizma za okrevanje
omejena, če:
—

njegova finančna struktura ter okvir za spremljanje in odgovornost ne bosta
ustrezna,

—

načrti za okrevanje ne bodo ustrezno usklajeni ter osredotočeni na reforme
in naložbe za okrepitev rasti,

—

izvajanje ne bo pravočasno in/ali bodo stopnje črpanja nizke,

o

izziv za Komisijo bo obvladovanje finančnega tveganja obsežnih transakcij EU na
kapitalskih trgih,

o

gospodarski odziv EU na krizo zaradi COVID-19 lahko ponuja tudi priložnosti:
—

finančni odziv na gospodarsko krizo poteka, vendar bi lahko vključeval
okrepljeno vlogo institucij EU pri upravljanju gospodarskega okrevanja EU,

—

ustanovitev novih začasnih skladov, kot sta SURE in NextGenerationEU, je
priložnost za razmislek o stalnih izboljšavah proračunske zmogljivosti EU za
odzivanje na velike gospodarske pretrese in blažitev posledičnih
gospodarskih razlik med državami članicami,

—

dodatno financiranje je tudi pomembna priložnost za spodbujanje prioritet
EU, kot sta trajnostni razvoj in digitalizacija, če bodo ukrepi skrbno zasnovani
in če se bodo temeljito spremljali v okviru evropskega semestra.
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Prednostno področje: javne finance in z njimi povezana
tveganja

53 Države članice so že do sredine leta 2020 sprejele skoraj 1 250 fiskalnih ukrepov

za blaženje gospodarskih in zdravstvenih posledic pandemije v vrednosti približno
3,5 bilijona EUR (27 % ocenjenega BDP EU-27 za leto 2020) 44. Milijarde evrov,
mobilizirane v prvem valu, so že presegle skupno vrednost vseh svežnjev za okrevanje,
sprejetih v obdobju 2008–2009 45.

54 V fiskalnih politikah držav članic je poudarek na blaženju kratkoročnih učinkov
zapor in upadajočega povpraševanja na dohodke in zaposlovanje ter na uporabi
ukrepov za odpornost in okrevanje. Na splošno jih sestavljajo:
o

avtomatski stabilizatorji, kot so standardne prilagoditve davkov in sheme za
brezposelnost,

o

diskrecijski ukrepi za proračunsko spodbudo, kot so davčne olajšave in znižanje
davčnih stopenj, ter izredna poraba na področjih, kot sta podpiranje zaposlovanja
in zdravstveni sektor,

o

neproračunski ukrepi za zagotavljanje likvidnosti podjetij (državna posojila,
jamstva za posojila, odlogi plačila davkov itd.), ki nimajo neposrednih fiskalnih
stroškov.

55 VRI Nizozemske, Portugalske in Švedske so ocenile učinek, tveganja in fiskalne

posledice finančnih ukrepov, sprejetih v odziv na COVID-19, za javne finance ter za
izvajanje nacionalnih proračunov.

44

Evropsko računsko sodišče, Pregled št. 6/2020: Tveganja, izzivi in priložnosti v odzivu
gospodarske politike EU na krizo zaradi COVID-19, 9. december 2020.

45

Evropska komisija, Questions and answers: Communication on fiscal policy response to
coronavirus pandemic, 3. marec 2021.

DEL II – Pregled dela VRI

79

Javne finance in z njimi povezana tveganja
Nizozemska
Algemene Rekenkamer
Kriza zaradi COVID-19: tveganja za javne finance, povezana z jamstvi in posojili
Objavljeno

Vrsta revizije

Zajeto obdobje

25. 11. 2020

finančna revizija /
revizija skladnosti

marec–avgust

Povezavi

Kaj je ocenjevala VRI in zakaj
Nizozemska vlada je med marcem in avgustom 2020 vzpostavila različne sheme za
preprečevanje gospodarskih posledic ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19.
Poleg več milijard evrov dodatnih izdatkov in izgubljenih dohodkov je tudi zagotovila
jamstva, podaljšala obstoječe jamstvene sheme in dodelila posojila. Jamstvene sheme
izdatkov sicer ne povzročijo takoj, vendar je z njimi povezano tveganje (znatnih)
izdatkov, če se jamstvo unovči.
Vlada je zato o vzpostavitvi jamstvenih shem in zagotavljanju posojil že določila stroga
pravila.
VRI je pregledala, katera jamstva in posojila je vlada zagotovila od marca do konca
avgusta 2020 in ali je pri tem upoštevala pravila.
Pregledala je tudi, ali in kako je bil o teh jamstvih in posojilih obveščen parlament ter
ali so se upoštevala njegova proračunska pravila.
Kaj je VRI ugotovila
Od marca do konca avgusta 2020 je vlada vzpostavila ali podaljšala 14 jamstvenih
shem. S tem se je skupni znesek neplačanih jamstev nizozemske vlade, ki jih je mogoče
unovčiti, povečal za 60,9 milijarde EUR. Vlada pričakuje, da bo to povzročilo
2,6 milijarde EUR dodatnih izdatkov. Poleg tega je vlada v istem obdobju izdala osem
posojil v skupni vrednosti 1,8 milijarde EUR.
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Z jamstvi in posojili, ki jih je izdala vlada od marca do konca avgusta, se je torej znesek
javnega denarja, izpostavljenega tveganju, povečal za 62,7 milijarde EUR. S tem se je
skupni znesek javnega denarja, izpostavljenega tveganju, povečal skoraj do rekordno
visoke ravni iz časa kreditne krize (245,5 milijarde EUR).
V preiskavi VRI se je tudi pokazalo, da vlada ni dosledno uporabljala svojih pravil za
vzpostavitev ali podaljšanje jamstvenih shem in posojil. Na primer, pri nekaterih novih
ali podaljšanih shemah obvezni ocenjevalni okvir ni bil uporabljen, kadar je bil, pa ni bil
vedno izveden enako natančno. Prav tako nekateri izvedeni ocenjevalni okviri niso bili
pravočasno poslani v parlament, kot je obvezno, zato se ta ni mogel seznaniti z vsebino
spremenjenih zakonov o proračunu, preden jih je sprejel.
Preiskava VRI je pokazala še, da pri šestih od 22 vzpostavljenih ali podaljšanih shem
vlada o njihovem začetku veljavnosti ni obvestila parlamenta, preden je imel ta
možnost razpravljati o spremenjenem zakonu o proračunu. V skladu z nizozemskim
zakonom o računih države mora minister o uvedbi sheme pisno obvestiti parlament, če
je v nacionalnem interesu, da se shema uvede, preden ima parlament možnost
razpravljati o predlogu zakona o spremembi proračuna in ga sprejeti.
Kaj je VRI zaključila
VRI je zaključila, da vlada ni dosledno uporabljala svoje politike in pravil za vzpostavitev
ali podaljšanje jamstvenih shem in posojil. Zaključila je tudi, da parlament včasih ni bil
pravočasno ustrezno obveščen, zato je bil v nekaterih primerih prekršen nizozemski
zakon o računih države.
VRI je priporočila, naj finančni minister pregleda pravila o vzpostavitvi ali podaljšanju
jamstvenih shem in dodelitvi posojil, kar zadeva njihovo uporabo v kriznih razmerah.
Priporočila je tudi, naj se finančni minister bolj potrudi, da bo parlament pravočasno
ustrezno obveščen. Poleg tega je priporočila, da je treba parlament bolje obveščati o
tveganjih, povezanih s shemami, pričakovanih izgubah in stopnji rezerv, ki so za ta
namen na voljo. Priporočila je še, naj se sheme, posebej uvedene za preprečevanje
gospodarskih posledic krize zaradi COVID-19, čim prej ocenijo, pri čemer naj bo
poudarek na njihovi uspešnosti.
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Švedska
Riksrevisionen

Okvir za fiskalno politiko – kako ga je vlada uporabljala v letu 2020
Objavljeno

Vrsta revizije

Zajeto obdobje

17. 12. 2020

revizija smotrnosti
poslovanja

april–september

Povezavi

Kaj je ocenjevala VRI in zakaj
Za ublažitev hudega upada gospodarske rasti zaradi pandemije COVID-19 se je švedska
vlada spomladi in poleti 2020 odločila za vrsto podpornih ukrepov, ki bodo po ocenah
javne finance oslabili za približno 2 % BDP. V predlogu zakona o proračunu za leto 2021
so bili za ponovni zagon gospodarstva predlagani nadaljnji ukrepi v skupni vrednosti
108 milijard SEK (2,1 % BDP).
Jasno je, da je za stabilizacijo gospodarstva v času krize potrebna ekspanzivna fiskalna
politika, prav tako pomembno pa je dolgoročno ohranjanje zdravih javnih financ. VRI je
zato opravila revizijo fiskalne politike vlade v zvezi s švedskim okvirom za fiskalno
politiko, katerega namen je zagotoviti dolgoročno vzdržno in transparentno fiskalno
politiko.
Okvir vsebuje več ciljev proračunske politike ter načela za transparentno poročanje.
Sprejet je bil v Riksdagu, švedskem parlamentu. Okvir velja od začetka 21. stoletja in je
bil z leti izpopolnjen, deloma tudi zaradi ponavljajočih se revizij, ki jih je v zvezi z njim
opravljala VRI.
Kaj je VRI ugotovila
Revizija je pokazala, da so zaradi kriznih ukrepov vlade nastali veliki primanjkljaji in da
ciljna vrednost glede presežka pri javnofinančnem neto posojanju ne bo dosežena.
Začasna odstopanja od ciljne ravni so dovoljena iz razlogov stabilizacijske politike, saj
ciljna vrednost glede presežka velja za poslovni cikel, vendar vlada ni predstavila
obveznega načrta za doseganje te ciljne vrednosti v srednjeročnem obdobju.
Med cilji proračunske politike je tudi zgornja meja za odhodke centralne države, ki jo je
vlada za leto 2020 in naslednja leta znatno dvignila. Revizija je pokazala, da je imela
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vlada za dvig zgornje meje odhodkov za leto 2020 utemeljene razloge, saj so se zaradi
pandemije pogoji za fiskalno politiko korenito spremenili. Znatno višja zgornja meja za
leti 2021 in 2022 pa ne temelji na makroekonomskih napovedih vlade in z njimi ni
povezana, ampak je razlog zanjo potreba po izjemno velikih varnostnih rezervah.
Predlagana zgornja meja odhodkov za leto 2023 je znova na normalni ravni glede na
velikost švedskega gospodarstva. S tem je možnost stalnega povečanja porabe med
krizo omejena, kar pomeni, da je mogoče izjemno velike rezerve iz predhodnih let
uporabljati le za začasne ukrepe. Glede na navedeno je VRI ugotovila, da obseg
začasnih in stalnih ukrepov na odhodkovni strani v predlogu zakona o proračunu ni
jasno opredeljen.
Kaj je VRI zaključila
VRI je zaključila, da sta oblikovanje fiskalne politike in poročanje o njej večinoma
potekala v skladu z okvirom za fiskalno politiko. Z njim je imela vlada zagotovljeno
podporo za začasna odstopanja od ciljne vrednosti glede presežka iz razlogov
stabilizacijske politike. Prišlo pa je tudi do odstopanj od okvira, in sicer vlada ni ravnala
v skladu z zakonom o proračunu, ker ni poročala o tem, kako ponovno doseči ciljno
vrednost glede presežka. VRI je menila, da negotove razmere niso bile razlog za
neizpolnjevanje določb zakona o proračunu. Ravno nasprotno, prav med nenadnimi
upadi gospodarske rasti je mogoče pričakovati, da bo prišlo do odstopanj od ciljne
ravni.
VRI je zaključila tudi, da je vlada zgornjo mejo odhodkov za leti 2021 in 2022 dvignila
na način, ki ni temeljil na okviru in zaradi katerega bi lahko bila prednostna področja
porabe določena manj uspešno. Ravni so bile tako visoke, da je bila ogrožena funkcija
zgornje meje kot instrumenta za podpiranje ciljne vrednosti glede presežka.
Primernejša alternativna možnost bi bila, da bi vlada zgornjo mejo dvignila le toliko, da
bi pokrila potrebe v okviru stabilizacijske politike, ki jo je izvajala, in rezervo zaradi
nenavadno velike makroekonomske negotovosti. Če bi se pogoji fiskalne politike znova
dramatično spremenili, bi lahko vlada v parlamentu kadar koli predlagala nove zgornje
meje odhodkov.
VRI je priporočila tudi, da bi bilo treba obseg začasnih in stalnih ukrepov na
odhodkovni strani proračuna jasno opredeliti najpozneje v prihajajočem
spomladanskem predlogu zakona o fiskalni politiki za leto 2021.
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Tveganja pri izvrševanju proračuna
Portugalska
Tribunal de Contas
Tveganja pri uporabi javnih sredstev med obvladovanjem izrednih razmer
(COVID-19)
Objavljeno

Vrsta revizije

Zajeto obdobje

1. 6. 2020

analiza

od začetka
pandemije

Povezava

Kaj je ocenjevala VRI in zakaj
VRI je želela s tem dokumentom v zelo zgodnji fazi pandemije opozoriti na več tveganj,
ki so pomembna za finančno poslovodenje v izrednih razmerah in ki se v zdravstveni,
gospodarski, socialni in finančni krizi zaradi COVID-19 ne smejo spregledati.
Kaj je VRI ugotovila
VRI je opredelila tveganja, povezana ne le s kriznim upravljanjem in upravljanjem
ukrepov v izrednih razmerah, nujno in javno pomočjo, oslabitvijo nadzora in
integritete, javnim naročanjem ter informacijskimi sistemi, ampak tudi fiskalno
transparentnostjo (v zvezi z merjenjem stroškov in učinkov ukrepov v izrednih
razmerah) in računovodskimi izkazi.
Pri obravnavanih vidikih je upoštevala običajne značilnosti izrednih razmer,
mednarodna priporočila, že sprejeto izredno zakonodajo ter rezultate revizij in drugih
kontrol, opravljenih v primerljivih razmerah.
Kaj je VRI zaključila
VRI je vse organe, ki upravljajo javni denar, opozorila, da se morajo zavedati teh
tveganj, in jih pozvala, naj razmislijo o tem, da bi sprejeli ukrepe za njihovo
zmanjševanje, zlasti glede jasnosti in skladnosti zakonodaje in predpisov, izdaje
smernic za usklajeno izvajanje ukrepov, vzpostavitve mehanizmov za spremljanje,
opredelitve in usklajevanja odgovornosti ter preprečevanja podvajanja podpore.
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VRI je poudarila tudi, da so pomembni pravilna konfiguracija informacijskih sistemov za
izvajanje podpore, okrepitev sistemov informacijske varnosti, spoštovanje in zaščita
integritete vseh zaposlenih, vključenih v ukrepe za odziv na izredne razmere, ter
zagotavljanje transparentnosti in objavljanje postopkov in ukrepov, zlasti kadar gre za
podporo in javna naročila ali nepovratna sredstva.
VRI je opozorila, da je treba dokumentirati in utemeljiti vse postopke in odločitve ter
ohranjati osnovne preglede in tako zagotoviti ločevanje nalog, navzkrižna preverjanja,
potrjevanje prejema, preverjanja zalog ter fizična preverjanja, predhodna preverjanja
pa nadomestiti s preverjanji med postopki ali po njih.
VRI je poudarila, da odgovornost za uporabljene vire in poročanje o njih vključujeta
natančno evidentiranje vseh dejavnosti za izvajanje ukrepov v zvezi s COVID-19, vseh s
tem povezanih izdatkov in zmanjšanih davčnih prihodkov, z namenom izmeriti njihov
učinek, in sicer v okviru, ki omogoča ocenjevanje učinka na javne finance in
trajnostnosti ukrepov.
VRI je analizirala vsako od teh področij tveganja, navedla ugotovitve iz predhodnih
revizij in za vsako od zadevnih področij pripravila podrobnejša priporočila.
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Prednostno področje: splošni odziv na različnih ravneh
upravljanja

56 Zaradi obsega in večrazsežnosti krize so morale vlade na vseh ravneh (nacionalnih
in podnacionalnih) delovati v negotovih razmerah ter sprejemati težke kompromise
med zdravstvenimi, gospodarskimi in socialnimi zahtevami. Zaradi nujnosti odločanja o
ukrepih za preprečevanje in zajezitev bolezni so se neizogibno povečala tveganja za
gospodarstvo, učinkovitost in uspešnost vladnih ukrepov ter kršitve predhodnih pravil
in postopkov.

57 VRI Romunije je opravila revizijo upravljanja javnih sredstev na vseh ravneh

upravljanja, VRI Portugalske pa je preučila lokalne učinke ukrepov v zvezi s COVID-19.
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Vse ravni upravljanja
Romunija
Curtea de Conturi a României
Upravljanje javnih sredstev med izrednim stanjem
Objavljeno

Vrsta revizije

Zajeto obdobje

11. 8. 2020

revizija skladnosti

marec–junij

Povezava

Kaj je ocenjevala VRI in zakaj
Globalna pandemija COVID-19 je po vsem svetu povzročila krizo. Romunija pri tem ni
bila izjema, razmere pa je poskušala obvladovati z lastnimi viri in izkušnjami.
Zaradi razvoja epidemioloških razmer je predsednik Romunije marca 2020 izdal
odloka o razglasitvi in podaljšanju izrednega stanja po vsej državi. Z obema odlokoma
so bile za nekatere javne organe in institucije vzpostavljene nove dolžnosti in naloge,
zato so bili s popravki proračuna za preprečevanje pandemije COVID-19 in boj proti
njej prevzete dodatne obveznosti za odhodke iz javnih sredstev.
V tem okviru je romunski parlament odločil, da bi morala VRI najpozneje 60 dni po
koncu izrednega stanja opraviti revizijo upravljanja javnih sredstev v tem obdobju ter
predstaviti poročilo z ugotovitvami, zaključki in predlogi.
Kaj je VRI ugotovila
Zaradi odločitve parlamenta je morala VRI prilagoditi svoj letni delovni program. V
skladu s koledarjem revizijskih poslov, ki je bil sprejet na splošni seji za obdobje od
maja do julija 2020, je bilo v program vključenih in izvedenih 949 revizij skladnosti,
od tega 284 na ravni centralne države, 665 pa na ravni lokalne države.
Revidirani subjekti so bili izbrani na podlagi zneskov, ki so bili dodeljeni iz centralnih
in lokalnih proračunov za upravljanje izrednega stanja. Ti subjekti so vključevali
organe, ki so prejeli denar in opravili pomembne nakupe, pa tudi tiste, ki so jim bile
dodeljene dodatne odgovornosti in dolžnosti.
Posebno poročilo o rezultatih teh revizijskih poslov ima dva glavna oddelka: lokalna
in centralna država.
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V vsakem oddelku so opisane dolžnosti in naloge organov v zvezi s preprečevanjem
pandemije in bojem proti njej, pa tudi ugotovitve glede upravljanja za ta namen
uporabljenih virov, razvrščene po področjih, kot so zdravstveni sistem, gospodarska
podpora, zaposlovanje in socialna zaščita ter splošni ukrepi za omejitev in nadziranje
širjenja pandemije COVID-19.
V obdobju, zajetem v poročilu, je Romunija sprejela zmanjšanje proračunskih
prihodkov z vrsto fiskalnih ukrepov ter upad gospodarske dejavnosti, ki ustvarja
prihodke. Gospodarsko posredovanje je potekalo v obliki mobilizacije javnih sredstev
za podporo proizvodni dejavnosti ter prevzema obveznosti za izredne odhodke za boj
proti pandemiji in ublažitev ekonomskega šoka.
Obseg revidiranih odhodkov se je razlikoval glede na področje, glavne kategorije
stroškov pa so bile:
o

pravne obveznosti, prevzete za javna naročila med izrednim stanjem – približno
209,6 milijona EUR,

o

zdravstvena pomoč / nujne medicinske zaloge – približno 54,43 milijona EUR,

o

zaposlovanje in socialna zaščita / stroški zaradi uvedbe karantene – približno
754,12 milijona EUR,

o

stroški lokalne države – povračilo porabe za karanteno – približno
26,67 milijona EUR.

V revizijah je bilo odkritih nekaj nepravilnosti, večinoma pri uporabi zakonodaje med
izrednim stanjem. In sicer:
o

občasno je prišlo do neskladnosti z načeli za oddajo javnih naročil
(nediskriminacija in enaka obravnava gospodarskih subjektov, transparentnost pri
oddaji naročil itd.),

o

oblikovan ali uveden ni bil noben operativni ali sistemski postopek za ravnanje v
izrednih razmerah,

o

specifična zakonodaja, zlasti v zvezi s plačnimi pravicami, se ni strogo izvrševala,

o

v nekaterih primerih se pri nakupu zdravil, medicinskih zalog in opreme zaradi
pomanjkanja na trgu ali napihnjenih tržnih cen niso upoštevale pravne zahteve,
zato so bila oddana javna naročila višjih vrednosti, kot je bilo predvideno,
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o

za posebne razmere, predvidene v subsidiarni zakonodaji, niso bile vzpostavljene
rezerve, zato so bile te manjše od zakonskih zahtev, itd.,

o

nujne medicinske zaloge niso bile zbrane v prvotnih rokih za javna naročila.

Kaj je VRI zaključila
VRI je poudarila, da so bila javna sredstva, uporabljena za preprečevanje in
nadziranje pandemije COVID-19, na splošno upravljana v skladu z namenom, cilji in
odgovornostmi, določenimi v izredni zakonodaji.
Javni organi so na splošno opravili dolžnosti, ki so jim bile zaupane v zvezi z
obravnavo sedanjih izzivov sprejemanja izrednih ukrepov v izrednih razmerah ob
hkratni zavezanosti spoštovanju pravnega okvira, s katerim se ureja njihova
dejavnost. Resnih napak ni bilo, čeprav so se nekateri problemi reševali sproti.
Za prihodnost se razmišlja o razvoju metod za odzivanje na krize, na primer:
o

priprava/razširitev nacionalnega akcijskega načrta, s katerim bi se urejali
dejavnosti in procesni koraki, ki jim je treba slediti v izrednih razmerah,

o

priprava/sprememba/razširitev zakonodaje o javnem naročanju v izrednih
razmerah,

o

vzpostavitev izrednih postopkov za ukrepe in financiranje, da bi racionalizirali
komunikacijo,

o

načrtovanje in izvajanje shem za motiviranje zaposlenih, ki v stanju
pripravljenosti/izrednem stanju neposredno sodelujejo pri ključnih dejavnostih.
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Lokalna država
Portugalska
Tribunal de Contas
Učinek ukrepov proti pandemiji COVID-19, ki so jih sprejeli organi lokalnih oblasti
celinske Portugalske
Objavljeno

Vrsta revizije

Zajeto obdobje

18. 12. 2020

pregled

marec–september

Povezava

Kaj je ocenjevala VRI in zakaj
Pandemija COVID-19 je imela izjemno velik gospodarski, socialni in finančni vpliv na
portugalsko družbo in organe lokalnih oblasti, zlasti na občine. Te so bile pomembne za
blaženje učinkov krize, saj so v prvi bojni vrsti, kar zadeva posredovanje, in imajo
obsežne socialno-ekonomske pristojnosti.
Pomembno je bilo razumeti, kakšen je okvir posredovanja občin ter katera finančna
sredstva so bila uporabljena in kako. VRI je želela:
o

analizirati izredne začasne zakonodajne ukrepe za opolnomočenje občin, da bi
obravnavale socialno-ekonomske učinke pandemije, tako da je opredelila vrste
ukrepov, ki se uporabljajo za odzivanje na potrebe splošnega prebivalstva in
lokalnih organov, ki zagotavljajo socialno in ekonomsko podporo,

o

količinsko opredeliti odhodke, povezane s prizadevanji občin, tako da je analizirala
njihovo porazdelitev po celinskem ozemlju Portugalske ter ugotovila, kakšno je
razmerje med odhodki in številom primerov okužb,

o

preveriti, kako se ukrepi odražajo v javnem naročanju, tako da je analizirala
pogodbe, povezane z bojem proti učinkom pandemije.

Kaj je VRI ugotovila
Za okrepitev in zagotovitev zmogljivosti odzivanja lokalnih organov v okviru pandemije
so bili odobreni izredni začasni finančni ukrepi. Ti so vključevali predplačilo občinskih
prihodkov, prožnost v sistemu občinskih kreditov in dolgov, sprejetje ukrepov za
pomoč ranljivim ljudem, socialno podporo in oprostitve.
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Občinam z višjimi ravnmi dolga in tistim, za katere se uporabljajo načrti finančnih
popravkov, je bilo dovoljeno, da začasno ne izpolnjujejo pogodbenih določb, ki
omejujejo možnost ponujanja davčnih ugodnosti in oprostitev, določanja cen v
sektorjih javne higiene, vode in odpadkov ter določanja novih cen in tarif. Ponovna
sposobnost ponujanja teh ugodnosti državljanom ima velik socialni učinek.
Občine so izvajale različne ukrepe in načrte, s katerimi sta bila povezana tako
povečanje odhodkov, na primer za podporo družinam in podjetjem ter brezplačno
zagotavljanje blaga ali storitev, kot tudi zmanjšanje prihodkov z odobritvijo oprostitev
ter znižanjem tarif in cen.
Večina občin ukrepe napove na svojem spletišču, le redke pa objavijo podatke o
njihovem izvajanju. Številne so se odločile povečati občinske sklade za izredne
razmere, da bi obravnavale socialni učinek pandemije, ali celo vzpostaviti sklade
posebej za obravnavo učinkov COVID-19.
Za prikaz raznovrstnosti namenov in upravičencev je v nadaljevanju navedenih nekaj
najpogostejših ukrepov:
o

razdeljevanje osebne zaščitne opreme,

o

odobritev oprostitev in znižanj najemnin za stanovanjske in poslovne prostore, ki
jih upravljajo občine,

o

oprostitve in znižanja tarif za vodo, javno higieno in odpadke,

o

dodelitev ali posojanje računalnikov in računalniške opreme učencem,

o

razdeljevanje obrokov in živil učencem in ljudem v stiski,

o

zagotavljanje ali financiranje testov za COVID-19,

o

finančna in logistična podpora za zasebne organizacije za socialno varstvo,

o

linije za psihološko podporo,

o

podpora za nakup zdravil,

o

kampanje ozaveščanja,

o

podpora za lokalna podjetja in restavracije ter

o

podpora za uporabo javnega prevoza.
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Kaj je VRI zaključila
VRI je zaključila, da so imeli lokalni organi zelo pomembno vlogo pri izvajanju ukrepov
za ublažitev učinkov pandemije, saj so zagotovili večstranski pristop, koristen za
družine, podjetja in organizacije.
Po razpoložljivih delnih podatkih so odhodki od marca do konca septembra 2020
znašali več kot 166 milijonov EUR. Stroški so vključevali nakup blaga in storitev (zlasti
osebne zaščitne opreme), tekoče transferje (za podporo družinam in neprofitnim
organizacijam), stroške zaposlovanja in nakup osnovne opreme. V tem obdobju so
organi lokalnih oblasti sklenili 5 529 pogodb za nakup blaga in storitev v zvezi s
pandemijo (83,2 milijona EUR).
Pogodbe za nakup blaga so večinoma povezane z medicinsko opremo in napravami
(npr. ventilatorji, testi na COVID-19 in razkužila), varnostno in zaščitno opremo (npr.
maske, vizirji, rokavice), računalniki in računalniško opremo (za delo in učenje na
daljavo), živili ter materialom za čiščenje, razkuževanje in higieno. Storitve vključujejo
testiranje, spremljanje, čiščenje in razkuževanje, zagotavljanje obrokov, nastanitev in
najem računalniške opreme.
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Priloga – Celoten seznam publikacij
v zvezi s COVID-19, ki so jih VRI EU
objavile leta 2020
Belgija
Volume III of the Social Security Book 2020: Vpliv zdravstvene krize zaradi COVID-19 na
prihodke in odhodke socialne varnosti, analiza proračuna,
objavljeno 16. septembra 2020

177. splošno poročilo – III. del: Splošni račun splošne uprave zvezne države, analiza
proračuna, objavljeno 28. oktobra 2020

Priloga 2 k pripombam k drugemu prilagojenemu predlogu proračuna flamske vlade za
leto 2020 in k proračunu flamske vlade za leto 2021, analiza poračuna, objavljeno
20. novembra 2020

Javno naročilo za iskanje stikov v zvezi s COVID-19, revizija skladnosti, objavljeno
25. novembra 2020

Ciper
Revizija razpisov, povezanih s pandemijo COVID-19, revizija skladnosti,
objavljeno 13. oktobra 2020
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Latvija
Kriza zaradi COVID-19 in objave pristojnih organov v zvezi z javnimi naročili za omejitev
izbruha COVID-19 in odstopanji pri oceni skladnosti blaga, poročilo o analizi razmer,
objavljeno 20. julija 2020

Dobava osebne zaščitne opreme (zaščitne obrazne maske in respiratorji) v
zdravstvenem sektorju, finančna revizija / revizija skladnosti, objavljeno 20. julija 2020

Sistem javnega naročanja, ki ga je vzpostavilo ministrstvo za obrambo, in javna
naročila, izvedena med izrednimi razmerami za omejitev širjenja COVID-19, finančna
revizija / revizija skladnosti, objavljeno 17. avgusta 2020

Uporaba dodatnih sredstev, dodeljenih ministrstvu za notranje zadeve za nakup
osebne zaščitne opreme in razkužil, finančna revizija / revizija skladnosti, objavljeno
2. septembra 2020

Uporaba sredstev, dodeljenih ministrstvu za pravosodje za prenos na latvijski svet
zapriseženih notarjev, finančna revizija / revizija skladnosti, objavljeno
11. septembra 2020

Uporaba sredstev, dodeljenih ministrstvu za pravosodje za plačilo kriznih dodatkov
duhovščini in verskim uslužbencem verskih združenj (cerkev), finančna revizija / revizija
skladnosti, objavljeno 29. septembra 2020

Učenje na daljavo v izrednih razmerah, finančna revizija/revizija skladnosti, objavljeno
30. septembra 2020
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Uporaba dodatnih sredstev za dodatke uradnikom notranjega ministrstva, ki
neposredno sodelujejo pri omejevanju širjenja COVID-19, finančna revizija / revizija
skladnosti, objavljeno 14. oktobra 2020

Uporaba sredstev, dodeljenih ministrstvu za socialne zadeve za izplačilo dodatkov za
čakanje na delo za vsakega vzdrževanega otroka in nadomestila za čakanje na delo ter
dodatka k njegovemu plačilu, finančna revizija / revizija skladnosti, objavljeno
26. novembra 2020

Uporaba sredstev, dodeljenih ministrstvu za socialne zadeve za nadaljnje izplačevanje
starševskega dodatka, enkratni dodatek k državnim družinskim dodatkom v zvezi z
invalidnim otrokom in za povečanje zneska otroškega dodatka, finančna revizija /
revizija skladnosti, objavljeno 26. novembra 2020

Poraba sredstev, dodeljenih ministrstvu za finance za izplačilo nadomestila za čakanje
na delo, finančna revizija/revizija skladnosti, objavljeno 26. novembra 2020

Uporaba finančnih sredstev, dodeljenih ministrstvu za pravosodje za dodatke
zaposlenim v upravi za izvrševanje kazenskih sankcij, ki so neposredno sodelovali pri
zajezitvi COVID-19, finančna revizija / revizija skladnosti, objavljeno 14. decembra 2020

Dodeljevanje in uporaba sredstev za podporo medijem iz programa državnega
proračuna „Sredstva za nepredvidljive dogodke” za ublažitev posledic krize zaradi
COVID-19, finančna revizija/revizija skladnosti, objavljeno 22. decembra 2020

Ali je bilo financiranje za popravila v bolnišnicah iz programa državnega proračuna
„Sredstva za nepredvidljive dogodke” zahtevano za nepredvidene in nenačrtovane
potrebe v letnem proračunu? finančna revizija / revizija skladnosti, objavljeno
22. decembra 2020
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Uporaba sredstev, ki so bila elektronskim množičnim medijem dodeljena v zvezi s krizo
zaradi COVID-19, finančna revizija/revizija skladnosti, objavljeno 22. decembra 2020

Litva
Socialno vključevanje invalidov, revizija smotrnosti poslovanja, objavljeno
7. septembra 2020

Ali so spremembe v izobraževanju povezane z boljšim učnim izidom učencev? revizija
smotrnosti poslovanja, objavljeno 14. septembra 2020

Upravljanje krize zaradi COVID-19 in obvladovanje s pandemijo povezanih izrednih
razmer, ocena, objavljeno 30. novembra 2020

Upravljanje cestne infrastrukture, revizija smotrnosti poslovanja, objavljeno
1. decembra 2020

Nemčija
Informativni pregled dodatnega proračuna za leto 2020, naslovljen na proračunski
odbor nemškega parlamenta, revizija smotrnosti poslovanja / skladnosti, objavljeno
27. marca 2020

Posebno poročilo o javnem zasedanju proračunskega odbora nemškega parlamenta o
drugem dodatnem proračunu za leto 2020, revizija smotrnosti poslovanja / skladnosti,
objavljeno 29. junija 2020
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Svetovalno poročilo o nepovratnih kapitalskih sredstvih za skupino Deutsche Bahn
(Nachsteuerung bei geplanten Corona-Hilfen für die DB AG erforderlich): naslovljeno na
proračunski odbor nemškega parlamenta, revizija smotrnosti poslovanja / skladnosti,
objavljeno 5. oktobra 2020

Svetovalno poročilo o posledicah pandemije COVID-19 za sistem obveznega
zdravstvenega zavarovanja, naslovljeno na odbor nemškega parlamenta za proračun,
revizija smotrnosti poslovanja/skladnosti, objavljeno 13. novembra 2020

Svetovalno poročilo o sredstvih za skrajšanje delovnega časa: vlada naj zmanjša
tveganje goljufij, naslovljeno na proračunski odbor nemškega parlamenta, revizija
smotrnosti poslovanja / skladnosti, objavljeno 11. novembra 2020

Svetovalno poročilo o potrebah skupine Deutsche Bahn po financiranju, povezanih s
COVID-19, in manevrskemu prostoru zvezne vlade, naslovljeno na proračunski odbor
nemškega parlamenta, revizija smotrnosti poslovanja / skladnosti, objavljeno
24. novembra 2020

Nizozemska
Testiranje na virus COVID-19: kaj se je zgodilo spomladi? osredotočena preiskava,
objavljeno 23. septembra 2020

Tveganje zlorabe in neustrezne uporabe sheme NOW job za ohranitev delovnih mest,
osredotočena preiskava, objavljeno 23. septembra 2020

Pregled digitalnega dela od doma, osredotočena preiskava, objavljeno
2. novembra 2020
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Individualna podpora podjetjem v času krize zaradi COVID-19, revizija smotrnosti
poslovanja, objavljeno 12. novembra 2020

Kriza zaradi COVID-19: tveganja za javne finance, povezana z jamstvi in posojili,
finančna revizija / revizija skladnosti, objavljeno 25. novembra 2020

Portugalska
Tveganja pri uporabi javnih sredstev med obvladovanjem izrednih razmer (COVID-19),
analiza, objavljeno 1. junija 2020

Nujni ukrepi in fiskalna izvedba v prvih treh mesecih, pregled, objavljeno 16. julija 2020

Javno naročanje na podlagi izrednih postopkov med krizo zaradi COVID-19, pregled,
objavljeno 21. julija 2020

COVID-19 – Vpliv na delovanje nacionalnega zdravstvenega sistema in dostop do
zdravstvenega varstva, pregled, objavljeno 15. oktobra 2020

Izvajanje nacionalnega operativnega načrta, financiranega iz Sklada za evropsko pomoč
najbolj ogroženim (vključno z analizo učinka krize zaradi COVID-19 na pomoč v hrani iz
tega načrta), revizija smotrnosti poslovanja, objavljeno 23. oktobra 2020

Učinek ukrepov proti pandemiji COVID-19, ki so jih sprejeli organi lokalnih oblasti
celinske Portugalske, pregled, objavljeno 18. decembra 2020
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Romunija
Upravljanje javnih sredstev med izrednim stanjem, revizija skladnosti, objavljeno
11. avgusta 2020

Slovaška
Upravljanje državnih blagovnih rezerv v izrednih razmerah, revizija smotrnosti
poslovanja, objavljeno 21. decembra 2020

Švedska
Okvir za fiskalno politiko – kako ga je vlada uporabljala v letu 2020, revizija smotrnosti
poslovanja, objavljeno 17. decembra 2020

Evropsko računsko sodišče
Mnenje št. 3/2020 o predlogu 2020/0054(COD) za uredbo Evropskega parlamenta in
Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 in Uredbe (EU) št. 1301/2013 glede
posebnih ukrepov za zagotovitev izredne prožnosti pri uporabi evropskih strukturnih in
investicijskih skladov v odziv na izbruh COVID-19, objavljeno 15. aprila 2020

Mnenje št. 4/2020 o predlogu 2020/0101 (COD) za uredbo Evropskega parlamenta in
Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013, kar zadeva izredne dodatne vire in
ureditev izvrševanja v okviru cilja „naložbe za rast in delovna mesta”, objavljeno
14. julija 2020

Mnenje št. 6/2020 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi
mehanizma za okrevanje in odpornost, objavljeno 9. septembra 2020
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ki so jih VRI EU objavile leta 2020
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Pregled št. 06/2020: Tveganja, izzivi in priložnosti v odzivu gospodarske politike EU na
krizo zaradi COVID-19, objavljeno 9. decembra 2020
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Kratice in okrajšave
BDP: bruto domači proizvod
CRII: naložbena pobuda v odziv na koronavirus
DDV: davek na dodano vrednost
ECDC: Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni
EIB: Evropska investicijska banka
EMA: Evropska agencija za zdravila
ESI: instrument za nujno pomoč v Uniji
EUROSAI: Evropska organizacija vrhovnih revizijskih institucij
IKT: informacijske in komunikacijske tehnologije
NEPLP: nacionalni svet za elektronske množične medije (Latvija)
OECD: Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj
PDEU: Pogodba o delovanju Evropske unije
PEPP: izredni program nakupa vrednostnih papirjev ob pandemiji
REACT-EU: pomoč pri okrevanju za kohezijo in območja Evrope
RRF: mehanizem za okrevanje in odpornost
SARS: hudi akutni respiratorni sindrom
SEK: švedska krona
SIF: sklad za družbeno vključevanje (Latvija)
Skladi ESI: evropski strukturni in investicijski skladi
SŠHR: uprava za državne materialne rezerve (Slovaška)
SURE: podpora za ublažitev tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah

Kratice in okrajšave

SZO: Svetovna zdravstvena organizacija
UNWTO: Svetovna turistična organizacija Združenih narodov
VRI: vrhovna revizijska institucija
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Glosar
Avtomatski stabilizator: sestavni del fiskalne politike, s katerim se izravnavajo nihanja
v gospodarski dejavnosti brez neposrednega posredovanja oblikovalcev politik.
Dezinformacije: napačne ali zavajajoče informacije, ki se sporočajo z namenom
prevare.
Digitalizacija: premik proti vključevanju in uporabi digitalne tehnologije in
digitaliziranih informacij, da bi bili procesi enostavnejši, hitrejši, učinkovitejši in/ali bolj
gospodarni.
Državna pomoč: neposredna ali posredna državna podpora za podjetje ali organizacijo,
zaradi česar je ta v ugodnejšem položaju kot konkurenti.
Evropski semester: letni ciklus za zagotavljanje okvira za koordinacijo ekonomskih
politik držav članic EU in spremljanje napredka.
Evropski strukturni in investicijski skladi: pet glavnih skladov EU, ki so skupaj
namenjeni podpori gospodarskega razvoja v EU: Evropski sklad za regionalni razvoj,
Evropski socialni sklad, Kohezijski sklad, Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo.
E-zdravstvo: uporaba informacijskih in komunikacijskih tehnologij pri vseh funkcijah, ki
so povezane z zdravstvenim sektorjem.
Finančna pomoč: finančna podpora EU, ki se zagotovi državam članicam v finančnih
težavah, da se znova vzpostavi dobro makroekonomsko in finančno stanje ter zagotovi,
da lahko izpolnjujejo svoje obveznosti javnega sektorja ali plačilne bilance.
Kohezijska politika: politika EU, katere cilj je zmanjšati ekonomske in socialne razlike
med regijami in državami članicami s spodbujanjem ustvarjanja delovnih mest,
konkurenčnosti podjetij, gospodarske rasti, trajnostnega razvoja ter čezmejnega in
medregionalnega sodelovanja.
Obzorje 2020: program EU za raziskave in inovacije za obdobje 2014–2020.
Odlog plačila davkov: odobrena prestavitev plačila obveznosti za davek na poznejši
čas.

Glosar

103

Omejevanje socialnih stikov: sklop ukrepov za zajezitev širjenja nalezljive bolezni s čim
večjim omejevanjem stikov z drugimi.
Osebna zaščitna oprema: predmeti, kot so obrazne maske, rokavice in zaščita za oči, ki
so zasnovani tako, da uporabnika zaščitijo pred tveganji za zdravje ali varnost.
Pandemija: izbruh nalezljive bolezni po vsem svetu ali na zelo obsežnem območju.
Shema za začasno čakanje na delo: začasna pobuda, ki delodajalcem omogoča dostop
do finančne podpore za plače, ki jih izplačujejo zaposlenim v obdobju, ko ti zaradi
posebnih okoliščin, kot je pandemija ali kriza, ne morejo delati.
Večletni finančni okvir: načrt porabe EU, v katerem so določene prioritete (na podlagi
ciljev politik) in zgornje meje ter ki se običajno nanaša na obdobje sedmih let.
Zagotavlja strukturo za določanje letnih proračunov EU, saj so v njem opredeljene
omejitve porabe za vsako kategorijo odhodkov. Sedanji večletni finančni okvir zajema
obdobje 2021–2027.
Zapora: omejitev gibanja ljudi na posameznem območju (doma ali v mestu, regiji ali
državi) za preprečitev ali upočasnitev širjenja povzročitelja okužbe med pandemijo.

Stik z EU
Osebno
Po vsej Evropski uniji je na stotine informacijskih točk Europe Direct. Naslov najbližje lahko najdete na spletni strani:
https://europa.eu/european-union/contact_sl.
Po telefonu ali elektronski pošti
Europe Direct je služba, ki odgovarja na vaša vprašanja o Evropski uniji. Nanjo se lahko obrnete:
— s klicem na brezplačno telefonsko številko: 00 800 6 7 8 9 10 11 (nekateri ponudniki lahko klic zaračunajo),
— s klicem na navadno telefonsko številko: +32 22999696 ali
— po elektronski pošti s spletne strani: https://europa.eu/european-union/contact_sl.

Iskanje informacij o EU
Na spletu
Informacije o Evropski uniji v vseh uradnih jezikih EU so na voljo na spletišču Europa:
https://europa.eu/european-union/index_sl.
Publikacije EU
Brezplačne in plačljive publikacije EU lahko prenesete s https://publications.europa.eu/sl/publications ali jih tam
naročite. Za več izvodov brezplačnih publikacij se obrnite na Europe Direct ali najbližjo informacijsko točko
https://europa.eu/european-union/contact_sl).
Zakonodaja EU in drugi dokumenti
Do pravnih informacij EU, vključno z vso zakonodajo EU od leta 1952 v vseh uradnih jezikovnih različicah, lahko dostopate
na spletišču EUR-Lex: https://eur-lex.europa.eu.
Odprti podatki EU
Do podatkovnih zbirk EU lahko dostopate na portalu odprtih podatkov EU (http://data.europa.eu/euodp/sl). Podatke lahko
brezplačno prenesete in uporabite tudi v komercialne namene.

