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Sporočilo za javnost 
Luxembourg, 28. maja 2020 

Revizorji bodo preučili odziv EU na pandemijo COVID-19 na 
področju javnega zdravstva in gospodarstva EU 
 
Evropsko računsko sodišče (Sodišče) je danes prilagodilo svoj program dela za leto 2020, da bi 
svoje delo osredotočilo na vidike, povezane s pandemijo COVID-19: prilagodilo je obseg, pristop 
in časovni razpored številnih potekajočih nalog, odločilo pa se je tudi opustiti nekatere naloge, ki 
bi se po prvotnih načrtih morale začeti izvajati v letu 2020. Poleg tega je zunanji revizor EU v 
program dodal nova pregleda: v prvem bo obravnavan prispevek EU k javnemu zdravju, v drugem 
pa odziv EU na pandemijo koronavirusne bolezni 2019 na področju ekonomske politike. Namen 
obeh pregledov je prispevati k javni razpravi o tem, kako so se EU in njene države članice odzvale 
na posledice pandemije. Prav tako bosta prispevala k pregledu pridobljenih izkušenj in razpravi o 
vlogi EU in njenih organov v sedanji in prihodnjih krizah.  

 
Zaradi pandemije COVID-19 so se EU in njene države članice na številnih političnih področjih znašle 
pred izzivi, kakršnih še ni bilo. Sodišče je prilagodilo svoj program, da bi njegovo delo v letu 2020 v 
največji možni meri in prilagodljivo odražalo te izzive. Kadar je bilo ustrezno, so revizorji spremenili 
obseg svojih potekajočih nalog in prilagodili pristop in časovnico, da bi upoštevali spremenjene in 
spreminjajoče se okoliščine. Odločili so se tudi, da prenehajo izvajati štiri naloge in dodajo dva nova 
pregleda, posebej osredotočena na krizo zaradi pandemije COVID-19. 
 
„Evropska komisija in drugi organi EU ter nacionalni organi, odgovorni za izvajanje politik in 
programov EU, še vedno delujejo v kriznih razmerah. Sodišče razume njihove sedanje omejitve pri 
obravnavi revizij in njegovi revizorji bodo skrbno pazili, da jih ne bi preobremenili in ne bi ogrozili 
njihovega nujnega dela, povezanega z odzivom na krizo,“ je povedal predsednik Sodišča Klaus-
Heiner Lehne. „Sodišče želi s to prilagoditvijo svojega delovnega programa, povezano s pandemijo 
COVID-19, zagotoviti, da bodo njegove revizije in pregledi prispevali k javni razpravi o tem, kako 
uspešno so se EU in države članice odzvale na posledice pandemije.“  
 
Nova pregleda bosta omogočila neodvisen, objektiven in nepristranski pregled ukrepov in vloge EU 
pri obravnavanju krize na dveh ključnih področjih. 
 

̶ Odziv na področju javnega zdravja na pandemijo COVID-19, vključno z njenimi hudimi 
gospodarskimi in družbenimi posledicami, je javno izražena prioriteta oblikovalcev politik 
EU in javnih uprav po vsej Evropi. Odziv EU je že v središču pozornosti, zanj pa so značilne 
napetosti med pravnimi odgovornostmi EU in pričakovanji javnosti ter neizogibnost 
intenzivnih političnih razprav na najvišji ravni. Glavni namen tega pregleda bo preučitev 
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ukrepov, ki so jih sprejele Komisija in agencije EU za varovanje javnega zdravja kot odziv na 
pandemijo, ter virov, ki so jih pri tem uporabile.  

 
̶ Pregled odziva na področju gospodarstva bo osredotočen na ukrepe in izzive v okviru 

gospodarskega usklajevanja EU ter bo omogočil celovit pregled stanja na področju ukrepov 
gospodarske politike EU in držav članic za boj proti pandemiji. V njem bodo prikazani njihovi 
stroški in ureditve upravljanja, evidentirani pa bodo tudi tveganja in priložnosti za prihodnje 
fiskalno in gospodarsko usklajevanje EU na podlagi sedanjih in bodočih odločitev držav 
članic in organov EU.  

 
Ta pregleda bosta vsebovala opisni pregled dejstev na zadevnem področju in informativno oceno 
pomembnih vprašanj, povezanih s finančnim poslovodenjem, upravljanjem, transparentnostjo in 
odgovornostjo. Temeljila bosta predvsem na javno dostopni dokumentaciji in pripomogla bosta k 
opredelitvi posebnih vprašanj, za katere bo potrebno nadaljnje, bolj natančno revizijsko delo, služila 
pa bosta za pripravo na takšne revizije. 
 
 
Prilagojeni program dela Sodišča za leto 2020 je na voljo na spletišču Sodišča eca.europa.eu. 
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Ukrepi, ki jih je Evropsko računsko sodišče sprejelo zaradi pandemije COVID-19 

Evropsko računsko sodišče (Sodišče) je sprejelo potrebne ukrepe, da bi lahko, kolikor je v teh časih 
preizkušenj med pandemijo COVID-19 mogoče, še naprej zagotavljalo uspešne javne revizije v EU in 
pravočasno objavljalo revizijska poročila, mnenja in preglede. Hkrati se zahvaljuje vsem, ki rešujejo 
življenja in se borijo proti pandemiji v Luksemburgu, EU in po svetu. Sodišče je tudi še naprej zavezano 
podpori politike luksemburške vlade za varovanje javnega zdravja. Za ublažitev učinkov sedanje 
zdravstvene krize na svoje uslužbence je sprejelo previdnostne ukrepe, da bi zmanjšalo tveganje zanje 
in za njihove družine. 
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