SL
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Luxembourg, 28. januarja 2021

Revizorji EU se bodo v letu 2021 osredotočili na ukrepe,
povezane s COVID-19
Evropsko računsko sodišče (Sodišče) je v svojem danes objavljenem revizijskem načrtu za
leto 2021 napovedalo, da bo pri četrtini novih revizij, ki jih bo opravilo letos, obravnavalo odziv
EU na pandemijo COVID-19 in sveženj ukrepov za okrevanje Next Generation EU. V skladu z
novo strategijo institucije za obdobje 2021–2025, ki je bila prav tako objavljena danes, si bodo
revizorji EU v prihodnjih petih letih prizadevali prispevati k odpornejši in bolj trajnostni
Evropski uniji, v kateri se spoštujejo njene temeljne vrednote. Še naprej se bodo trudili dajati
zanesljiva revizijska zagotovila državljanom, izboljšati odgovornost in transparentnost ukrepov
EU ter revidirati njeno doseganje smotrnosti na področjih, ki so najpomembnejša.
V delovnem programu revizorjev EU za leto 2021 in obdobje po njem, ki sega tudi v naslednje
leto, je navedenih 73 posebnih poročil in pregledov, ki jih nameravajo objaviti v letih 2021 in
2022, in sicer na štirih strateških področjih:
•
•
•
•

gospodarska konkurenčnost in kohezija EU,
izzivi v zvezi s podnebjem in viri,
varnost in evropske vrednote,
fiskalna politika in javne finance.

Te publikacije bodo osredotočene predvsem na ocenjevanje smotrnosti ukrepov EU na izbranih
področjih, kot so javno naročanje cepiv, prehranska varnost in prosti pretok med pandemijo,
nacionalni načrti za okrevanje, digitalizacija šol, e-uprava, krožno gospodarstvo, vključevanje
podnebnih ukrepov, trajnostni ribolov, boj proti goljufijam v skupni kmetijski politiki, Evropska
agencija za mejno in obalno stražo (Frontex), bančni nadzor EU ter lobiranje pri zakonodajalcih.
Revizorji so ta področja izbrali na podlagi ocene glavnih tveganj pri porabi in izvedbi politik EU.
„Z našim delovnim programom za leto 2021 zaznamujemo začetek nove strategije Sodišča, ki bo
služila kot smernica za naše delo v vlogi neodvisnega zunanjega revizorja EU do leta 2025,“ je
dejal predsednik Sodišča Klaus-Heiner Lehne. „Državljani EU se lahko še naprej zanesejo na nas
glede ključnih vprašanj za prihodnost EU: svoje revizije bomo usmerili na področja, na katerih
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lahko ustvarimo največ dodane vrednosti, pri čemer bomo izpostavljali to, kar deluje dobro, in
opozarjali na tisto, kar ne. To velja tudi za nove ukrepe EU, sprejete za zaščito državljanov pred
škodljivimi učinki pandemije.“
Poleg tega bodo revizorji v naslednjih petih letih nadalje razvili svoj revizijski pristop za
potrjevanje zaključnih računov EU in preverjanje, ali je poraba skladna s pravili. Upoštevali bodo
daljnosežne spremembe, ki jih prinašata večletni finančni okvir za obdobje 2021–2027 in sveženj
ukrepov za okrevanje Next Generation EU, ki bosta vplivala na financiranje in porabo proračuna
EU, vključno z novimi vrstami lastnih sredstev in morebitnim premikom od pravil o upravičenosti
na vidike doseganja smotrnosti. Poudarek bo tudi na tesnejšem sodelovanju z organi EU za
odkrivanje goljufij in večjem prispevku k boju proti goljufijam pri porabi EU in njenem pobiranju
prihodkov.
V strategiji Sodišča za obdobje 2021–2025 so obravnavane tudi morebitne spremembe pooblastil
revizorjev. Glavna naloga institucije je, da zahteva odgovornost različnih organov, ki upravljajo
sredstva EU in izvajajo njene politike, vendar še vedno obstajajo vrzeli v odgovornosti in
revidiranju. Revizorji EU si bodo zato v prihodnjih letih prizadevali za jasnejša in širša pooblastila
za revidiranje ne le organov EU, ki jih revidirajo že sedaj, temveč tudi ključnih medvladnih
struktur, pomembnih za delovanje EU.
Splošne informacije
Naloga Sodišča je preverjati, ali so sredstva EU pridobljena in porabljena v skladu z relevantnimi
pravili in predpisi, ali so bila ustrezno obračunana ter ali so bila porabljena učinkovito in uspešno
v interesu državljanov EU. Revizijska poročila in mnenja Sodišče so bistven člen verige
odgovornosti v EU in se uporabljajo za zahtevanje odgovornosti tistih, ki so pristojni za izvajanje
politik in programov EU: Komisije, drugih 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.
Strategija Sodišča za obdobje 2021–2025 ter njegov delovni program za leto 2021 in obdobje po
njem sta na voljo na spletišču Sodišča (eca.europa.eu) v angleščini, različice v ostalih jezikih EU pa
bodo dodane kmalu.
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