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Odziv na COVID-19 in podnebne politike v
središču delovnega programa revizorjev EU
Evropsko računsko sodišče (Sodišče) je danes objavilo svoj program dela za leto 2022 in
obdobje po njem, v katerem so navedena strateška področja in revizijske prioritete za to
obdobje. Te bodo zajemale raznolike zadeve, ki odražajo glavne izzive in ključna vprašanja, ki
jih obravnava EU. V ospredju bo odziv EU na pandemijo COVID-19 in njene ambicije za boj proti
podnebnim spremembam. Revizorji bodo ta in druga področja temeljito pregledali, da bi
ugotovili, ali EU uspešno porablja davkoplačevalski denar za izpolnjevanje svojih obveznosti in
zavez.
Svetovna pandemija COVID-19 še naprej močno vpliva na življenja evropskih državljanov in
državljank, tako pa bo tudi še nekaj časa v prihodnosti. Medtem EU uresničuje tudi svoje ambicije
za boj proti podnebnim spremembam in premik k sodobnejšemu, z viri bolj gospodarnemu in
konkurenčnejšemu gospodarstvu. Posledično bo programom in ukrepom za okrevanje po
pandemiji COVID-19 namenjene več finančne pomoči EU kot kadar koli prej.
Delovni program Sodišča za leto 2022 in obdobje po njem je bil pripravljen ob upoštevanju teh
specifičnih izzivov. Vsebuje seznam 79 posebnih poročil in pregledov, ki jih nameravajo revizorji
EU objaviti v prihodnjih letih. Povezani so s strateškimi prioritetnimi področji. Na primer, za
področje porabe in politike „Odziv EU na COVID-19 in okrevanje po krizi” je predvidenih 16
poročil o temah, kot sta javno naročanje cepiv proti COVID-19 in pravica do prostega gibanja med
pandemijo. Sodišče bo objavilo tudi vrsto revizijskih ugotovitev o mehanizmu EU za okrevanje in
odpornost, ki obsega 672,5 milijarde EUR nepovratnih sredstev in posojil za podporo naložbam in
reformam, s poudarkom na ekološkem in digitalnem prehodu. Pod naslovom „Podnebne
spremembe, okolje in naravni viri” bo Sodišče pripravilo 17 poročil, med drugim o biogorivih,
obdavčitvi energije, nezakonitem ribolovu in prevozu živali.
Zajeta bodo tudi številna druga področja porabe in politik EU. Revizorji bodo na primer na
prioritetnem področju „Varnost in evropske vrednote” temeljito pregledali zunanje delovanje EU
– na primer tako, da bodo ocenili, kako EU obravnava temeljne vzroke migracij v Afriki, in
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analizirali finančno podporo EU za oskrbo beguncev v Turčiji – pa tudi notranja vprašanja,
vključno z goljufijami pri plačilih v okviru skupne kmetijske politike in pravno državo v EU.
Sodišče bo preučilo tudi ključna vprašanja v zvezi s konkurenčnostjo gospodarstva EU, kot so
varnost mobilnih omrežij 5G, proizvodnja baterij in razvoj industrije mikročipov v EU. V zvezi s
fiskalnimi politikami bo obravnavalo zlasti bančni nadzor EU in enotni trg za investicijske sklade.
Zaradi takšne raznolikosti tem bo Sodišče državljanom EU in oblikovalcem politik še naprej
zagotavljalo neodvisna poročila o zadevah, ki so ključne za prihodnost EU, v katerih bo
poudarjeno to, kar deluje dobro, in obravnavano tisto, kar ne. V letu 2021 je Sodišče izdalo 32
revizijskih poročil in pregledov o temah, ki segajo od okolja do obdavčitve, od mobilnosti do
pranja denarja in od migracij do pravic potrošnikov.

Splošne informacije
Sodišče z neodvisnim, strokovnim in vplivnim revizijskim delom ocenjuje gospodarnost,
uspešnost, učinkovitost, zakonitost in pravilnost ukrepov EU. Revizijska poročila in mnenja
Sodišča so bistven člen verige odgovornosti v EU, s katerimi se zahteva odgovornost tistih, ki so
pristojni za izvajanje politik in programov EU: Evropske 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.
Program dela za leto 2022 in obdobje po njem je na voljo na spletišču Sodišča eca.europa.eu v 23
jezikih EU.
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