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Vrhovne revizijske institucije EU so se
hitro odzvale na COVID-19
Pandemija COVID-19 je ena od najbolj obsežnih svetovnih zdravstvenih kriz doslej, z velikim
vplivom na družbo, gospodarstva ter posameznike povsod po svetu. Pandemija je med drugim
bistveno vplivala tudi na delo vrhovnih revizijskih institucij EU (VRI), ki so se odzvale hitro in
namenile znatne vire za ocenjevanje in revizijo odziva na krizo. V kompendiju revizijskih poročil,
ki ga je danes izdal Kontaktni odbor VRI EU, je pregled revizijskega dela v zvezi s COVID-19, o
katerem so VRI EU poročale leta 2020.
Vpliv pandemije na EU in države članice je bil znaten, obsežen in zelo asimetričen. Kar zadeva
javno zdravje, gospodarske aktivnosti, delo, izobraževanje ter javne finance, so se časovni potek,
obseg in dejanska narava pandemije ter odziv nanjo zelo razlikovali po EU ter tudi regionalno in
včasih celo lokalno.
EU ima na večini področij, ki jih je pandemija močno prizadela, le omejene pristojnosti za
ukrepanje. To je deloma zato, ker EU nima izključne pristojnosti za javno zdravje, in deloma zato,
ker države članice niso bile dovolj pripravljene oblikovati skupnega odziva ali ker med njimi zanj
sprva ni bilo zadostnega soglasja. Nacionalne in regionalne vlade so zaradi pomanjkanja
usklajenega pristopa delovale samostojno pri uvajanju preventivnih in zajezitvenih ukrepov,
nabavi opreme ali pri pripravi svežnjev za okrevanje ter shem za ohranjanje delovnih mest za
blaženje socialno-ekonomskih posledic pandemije. Kljub temu se zdi, da so EU in države članice po
težavnem začetku izboljšale sodelovanje za ublažitev učinkov krize.
„Pandemija COVID-19 je povzročila večdimenzionalno krizo, ki je vplivala skoraj na vsa področja
javnega in zasebnega življenja,“ je dejal predsednik Evropskega računskega sodišča (Sodišče)
Klaus-Heiner Lehne. „To bo imelo znatne posledice na naš način življenja in dela v prihodnosti. Ker
virusom ni mar za nacionalne meje, EU potrebuje sredstva za podporo državam članicam. Ni še
jasno, ali smo se iz tega kaj naučili, vključno s potrebo po boljšem sodelovanju.“
VRI držav članic in Sodišče so hitro izvedli več revizijskih dejavnosti in dejavnosti spremljanja.
Poleg 48 revizijskih dejavnosti, ki so bile zaključene leta 2020, se jih več kot 200 še vedno izvaja ali
so načrtovane v prihodnjih mesecih.
V danes objavljenem kompendiju je zajet splošen uvod v pandemijo in povzetek njenih učinkov na
EU in države članice, vključno z odzivi nanjo. Temelji tudi na rezultatih revizij, ki so jih opravile VRI
Belgije, Cipra, Nemčije, Latvije, Litve, Nizozemske, Portugalske, Romunije, Slovaške, Švedske in
Namen tega sporočila za javnost je predstaviti glavna sporočila v okviru kompendija revizijskih poročil Kontaktnega odbora
vrhovnih revizijskih institucij EU in Evropskega računskega sodišča.
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Sodišča. Vsebuje tudi povzetke 17 poročil (od 48), objavljenih leta 2020, ki zajemajo pet
prednostnih področij: javno zdravje, digitalizacijo, socialno-ekonomski odziv, javne finance in
tveganja ter splošen odziv na različnih ravneh upravljanja.
Splošne informacije
Ta kompendij revizijskih poročil je rezultat sodelovanja med evropskimi VRI v okviru Kontaktnega
odbora EU. Zasnovan je kot vir informacij za vse, ki jih zanima učinek COVID-19 in s tem povezano
delo VRI. Zaenkrat je na voljo le v angleščini na spletišču Kontaktnega odbora EU, pozneje pa bodo
dodani tudi prevodi v druge uradne jezike EU.
To je četrta izdaja kompendija revizijskih poročil Kontaktnega odbora. Prvi kompendij o
brezposelnosti mladih in vključevanju mladih na trg dela je bil objavljen junija 2018. Drugi
kompendij o javnem zdravju v EU je bil objavljen decembra 2019. Tretji kompendij o kibernetski
varnosti v EU in njenih državah članicah pa je bil objavljen decembra 2020.
Kontaktni odbor je avtonomen, neodvisen in nepolitičen zbor vodij VRI EU in njenih držav članic.
Deluje kot forum za razpravo in obravnavo zadev skupnega interesa v zvezi z EU. S krepitvijo
dialoga in sodelovanja med svojimi člani prispeva k uspešni in neodvisni zunanji reviziji politik in
programov EU.
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