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Program dela revizorjev EU za
leto 2020: preverjanje, ali EU dosega
rezultate
Evropsko računsko sodišče (Sodišče) je danes objavilo svoj program dela za naslednje leto, v
katerem so navedene revizijske prioritete za to obdobje. Z njimi se bodo obravnavale raznolike
zadeve, ki odražajo glavne izzive in ključna vprašanja, ki jih obravnava EU: trajnostno rabo
naravnih virov, rast in vključevanje, migracije, varnost in svetovni razvoj, enotni trg ter
odgovorno in učinkovito EU. Revizorji bodo ta področja pregledali, da bi ugotovili, ali EU
izpolnjuje svoje zaveze.
V programu dela za leto 2020 je več informacij o 41 poročilih, ki jih Sodišče namerava objaviti v
letu 2020 in ki so bila izbrana na podlagi ocene glavnih tveganj za porabo in uresničevanje politike
EU. Revizorji bodo prvič objavili tudi letno poročilo o smotrnosti politik EU, in sicer poleg svojih
letnih poročil o proračunu EU, evropskih razvojnih skladih, Enotnem odboru za reševanje,
agencijah EU, skupnih podjetjih EU in Evropskih šolah. Pripravljali bodo mnenja o novi ali
posodobljeni zakonodaji EU s finančnimi posledicami.
„Čeprav se skupni letni proračun EU, ki znaša približno 140 milijard EUR, morda zdi velik, pomeni
samo približno 1 % bruto nacionalnega dohodka njenih držav članic,“ je povedal predsednik
Evropskega računskega sodišča Klaus-Heiner Lehne. „Zato je še toliko pomembneje, da se ta
proračun porablja uspešno, in delo Sodišča je vse bolj osredotočeno na ocenjevanje tega, ali
politike in programi EU dosegajo svoje cilje in prinašajo dodano vrednost, ne pa samo na
upoštevanje pravil.“
Revizorji EU so v središče svojega dela za prihajajoče leto postavili trajnostnost. Zato bodo v
letu 2020 še naprej ocenjevali, ali EU ustrezno obravnava podnebne spremembe, med drugim s
poročili o uporabi pesticidov, o plastičnih odpadkih, pa tudi o morskem okolju, biotski
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raznovrstnosti v kmetijstvu in o opraševalcih. Upoštevali bodo tudi cilje ZN za trajnostni razvoj,
saj se bo z njihovimi revizijami obravnavalo 14 od teh 17 ciljev.
Revizijske prioritete Sodišča za leto 2020 bodo vključevale tudi naloge na področju naložb za
kohezijo, rast in vključevanje. Revizorji bodo pregledali zlasti naložbe v cestno infrastrukturo, ki
povezuje evropske regije, financiranje EU na področju kulture in ukrepe za boj proti revščini
otrok. Preučili bodo tudi sistem zagotovil Evropske komisije na področju kohezije za programsko
obdobje 2014–2020. Poleg tega bodo preučili tudi zunanje ukrepe in varnostno politiko EU, in
sicer z revizijami novega mandata Frontexa kot Evropske agencije za mejno in obalno stražo,
delovanja pravne države v Ukrajini in kibernetske varnosti v EU.
Revizorji bodo preučili tudi ključne zadeve za delovanje enotnega trga in vzdržnost monetarne
unije, kot so nadzor EU nad državno pomočjo za banke po finančni krizi, izmenjava davčnih
podatkov med državami članicami ter evropske vesoljske zmogljivosti.
Na prednostnem področju odgovornega in učinkovitega financiranja in upravljanja Unije bodo
revizorji pregledali odziv EU na kitajsko pobudo En pas, ena pot, predvsem strategijo za
povezovanje Evrope in Azije. Med drugim bodo ocenili tudi Evropsko svetovalno vozlišče za
naložbe in prispevke tretjih držav v proračun EU.
Sodišče bo zaradi raznolikosti tem državljanom EU in oblikovalcem politik še naprej zagotavljalo
neodvisna poročila o zadevah, ki so ključne za prihodnost EU, v katerih bo poudarjeno to, kar
dobro deluje, in obravnavano tisto, kar ne deluje.

Pojasnila za urednike
Vloga Sodišča kot neodvisnega zunanjega revizorja EU je prispevati k izboljševanju finančnega
poslovodenja EU ter spodbujanju odgovornosti in transparentnosti. Sodišče opozarja na tveganja,
daje zagotovila ter opozarja na pomanjkljivosti in uspehe.
Njegova revizijska poročila in mnenja so bistven člen v verigi odgovornosti EU. Z njimi se zahteva
odgovornost od tistih, ki so pristojni za izvajanje politik in programov EU: Komisije, drugih
institucij in organov EU ter upravnih organov v državah članicah. Poleg tega pa državljanom EU
pomagajo bolje razumeti, kako EU in njene države članice obravnavajo sedanje in prihodnje
izzive.
Program dela za leto 2020 je na voljo na spletišču Sodišča (eca.europa.eu) v 23 jezikih EU.
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