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Sporočilo za javnost 
Luxembourg, 6. maja 2021 

Dejavnosti revizorjev EU v letu 2020:  
spremembe pri delu in revizijskih 
obiskih 
Leto 2020 je bilo leto brez primere, zaznamovano s posebno težavnimi trenutki, ki so včasih 
privedli do destabilizacije. Vendar se je vsakič izkazalo, da ti trenutki niso nepremostljivi. Kot je 
razvidno iz danes objavljenega poročila o dejavnostih, je Evropsko računsko sodišče (Sodišče) 
zelo dobro obvladalo vse izzive.  

Kljub izbruhu krize zaradi COVID-19 v začetku leta 2020 je Sodišče revidiralo smotrnost in 
pravilnost ukrepov EU. Sodišče je neprekinjeno poslovalo skozi vse leto. Državljanom EU in 
oblikovalcem politik je še naprej zagotavljalo neodvisne ocene o ključnih zadevah, v katerih je 
poudarjalo dobre vidike in opozarjalo na slabosti. 

Revizorji EU so leta 2020 preučili številne izzive, s katerimi se srečuje EU na različnih področjih 
porabe, vključno z okoljem (biotska raznovrstnost na kmetijskih zemljiščih, pesticidi, poraba za 
podnebne ukrepe, morsko okolje), mobilnostjo (zastoji v mestih, cestni in prometni projekti po 
vsej Evropi), socialnimi temami (revščina otrok, kulturne naložbe) in ekonomijo (politika na 
področju konkurence, unija kapitalskih trgov, trgovinska zaščita). 

Sodišče je bilo fleksibilno in je svoj delovni program prilagodilo novim razmeram in 
spreminjajočim se okoliščinam zaradi pandemije COVID-19. Zlasti so bile preoblikovane nekatere 
tekoče naloge, v zelo kratkih rokih pa sta se začela izvajati dva pomembna pregleda 
gospodarskega in javnozdravstvenega odziva EU na krizo zaradi COVID-19.  

Na splošno je revizorjem EU kljub izrazito zmanjšanim možnostim za izvajanje pregledov na kraju 
samem uspelo objaviti vsa letna poročila v uradnih rokih ter pripraviti 32 posebnih poročil in 
pregledov. Sodišče je izdalo tudi 11 mnenj, v katerih sta obravnavana predvsem večletni finančni 
okvir za obdobje 2021–2027 in pobuda Next Generation EU.  
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„Tudi za nas kot revizorje EU obstaja čas pred krizo zaradi COVID-19 in čas po njej. V letu 2020 
smo bili primorani spremeniti svoj način dela. Prejšnje leto pa je bilo tudi prelomno za finance EU: 
v naslednjih sedmih letih bo EU lahko porabila 1,8 milijarde EUR, od tega bo 750 milijard evrov 
porabljenih neposredno za odziv na krizo zaradi COVID-19. Zaupane so nam večje, nove 
pristojnosti,“ je dejal predsednik Sodišča Klaus-Heiner Lehne. „Obljubljamo, da bomo storiti vse, 
kar je v naši moči, da bomo še naprej izpolnjevali svojo vlogo neodvisnega zunanjega revizorja EU 
za zaščito interesov evropskih davkoplačevalcev”. 

Revizorji EU so bili v letu 2020 tudi zelo usmerjeni v prihodnost in so se pripravljali nanjo. Sodišče 
je oblikovalo novo strategijo za obdobje 2021–2025, ki bo služila kot podlaga za usmerjanje 
njegovih prizadevanj v prihodnjih petih letih. V delovnem programu Sodišča za leto 2021 in 
obdobje po njem so poudarjene revizijske prioritete, podrobno pa je opredeljenih tudi 73 
posebnih poročil in pregledov, ki naj bi bili objavljeni v letih 2021 in 2022. Sodišče bo eno četrtino 
svojih revizijskih nalog, ki se bodo pričele letos, namenilo obravnavi odziva EU na pandemijo 
COVID-19 in izvajanja pobude Next Generation EU. 

 

Splošne informacije  

Sodišče je neodvisna zunanja revizijska institucija EU s sedežem v Luxembourgu, ki deluje od 
leta 1977. Ima približno 900 uslužbencev. Dve tretjini zaposlenih je revizorjev vseh narodnosti EU 
in polovica uslužbencev je žensk. Proračun Sodišča za leto 2020 je znašal okoli 152 milijonov EUR, 
kar je manj kot 0,1 % skupne porabe EU in približno 1,5 % skupne porabe EU za upravo.  

Revizijska poročila, pregledi in mnenja Sodišča so bistven člen v verigi odgovornosti v EU. Z njimi 
se pripomore k temu, da Evropski parlament in Svet spremljata in nadzirata doseganje ciljev 
politik EU ter zahtevata odgovornost – zlasti v okviru letnega postopka za podelitev razrešnice – 
od odgovornih za upravljanje proračuna EU.  

Poročilo Sodišča o dejavnostih za leto 2020 je na voljo na njegovem spletišču (eca.europa.eu) v 23 
jezikih EU. 

V letnem poročilu o dejavnostih so v celoti opisane revizije in publikacije Sodišča, pregledi, ki jih 
je opravilo v državah članicah in nečlanicah EU, ter sodelovanje z njegovimi glavnimi deležniki v 
letu 2020. V njem so navedene tudi ključne informacije o uslužbencih Sodišča, njegovem vodstvu 
in financah. 
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