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Luxembourg, 1. septembra 2021 

Revizorji bodo preverili odpornost 
institucij EU med pandemijo 
Pandemija COVID-19 ima daljnosežne posledice za delovanje institucij EU. Evropsko 
računsko sodišče (Sodišče) izvaja revizijo o tem, kakšno odpornost so institucije EU 
pokazale pri odzivanju na krizo zaradi pandemije in kako uporabljajo pridobljene 
izkušnje. 

„Zaradi pandemije COVID-19 so morale organizacije po vsem svetu prilagoditi svoje delovne 
metode, da bi lahko še naprej delovale,“ je povedal član Evropskega računskega sodišča Marek 
Opiola, ki je odgovoren za revizijo. „Institucije EU pri tem niso izjema: morale so se odzvati na nove 
okoliščine in se prilagoditi nanje. Sodišče se je pri reviziji osredotočilo na to, kako so se pri tem 
odzivale in kaj so se naučile.“ 

Sodišče revidira odpornost glavnih institucij EU (Parlamenta, Sveta, Komisije in Sodišča) na 
pandemijo COVID-19. Revizija bo zajemala njihov odziv v Bruslju, Luxembourgu, Strasbourgu in 
državah, v katerih deluje Skupno raziskovalno središče Komisije.  

Revizorji bodo zlasti preučili, ali so institucije EU imele celovite in redno posodobljene načrte za 
neprekinjeno poslovanje in pripravljenost ter ali so ti načrti ustrezali priznanim standardom. 
Preverili bodo tudi, kako se je odziv institucij med krizo razvijal in kako so lahko te ob spopadanju 
z novimi izzivi, ki so bili posledica krize, izpolnjevale svoje naloge. Poleg tega bodo pri reviziji 
preučene izkušnje, na podlagi katerih se institucije pripravljajo na razmere po pandemiji.  

Ta revizija spada v sklop revizij, ki jih Sodišče izvaja, da bi ocenilo učinek krize zaradi COVID-19 v 
EU. Drugo revizijsko delo Sodišča je osredotočeno na odziv politike EU. Pri tej reviziji bodo preučene 
institucije EU same, torej tisti, ki ta odziv omogočajo. 

Sodišče je nedavno objavilo dva pregleda odziva EU na krizo zaradi COVID-19, enega o zdravstvenih 
in drugega o gospodarskih vidikih, ter posebno poročilo o pravicah letalskih potnikov med 
pandemijo. V svojem programu dela za leto 2021 in obdobje po njem je napovedalo, da bo letos 
četrtina njegovih novih revizij povezana s COVID-19 in svežnjem ukrepov za okrevanje. 

Splošne informacije  

https://www.eca.europa.eu/
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Institucije EU večinoma delujejo neodvisno. Pri upravljanju delovne sile so ob upoštevanju 
skupnega regulativnega okvira v glavnem samostojne. Za vprašanja, kot so načrti neprekinjenega 
poslovanja, ocene tveganja, varnost IT, delovni pogoji in upravljanje stavb, veljajo notranja pravila 
posamezne institucije.  

Revizija naj bi bila dokončana sredi leta 2022. Napovedniki revizij temeljijo na pripravljalnem delu, 
ki se opravi pred začetkom revizije, zato se ne smejo razumeti kot revizijska opažanja, zaključki ali 
priporočila. Celoten napovednik v angleščini je na voljo na spletišču Sodišča (www.eca.europa.eu). 

Kontakt za medije 

Tiskovni urad Sodišča: press@eca.europa.eu  
- Claudia Spiti: claudia.spiti@eca.europa.eu – M: (+352) 691 553 547 
- Vincent Bourgeais: vincent.bourgeais@eca.europa.eu – M: (+352) 691 551 502 
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