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Dejavnost revizorjev EU v letu 2021:
preverjanje smotrnosti poslovanja EU je
pomembnejše kot kdaj koli prej
Evropsko računsko sodišče (Sodišče) je danes objavilo svoje letno poročilo o dejavnostih za
leto 2021. To vsebuje pregled dela Sodišča v letu 2021 ter informacije o upravljanju institucije,
njenih zaposlenih in financah. V njem je opisano tudi, kako je Sodišče, ki ima 900 zaposlenih,
tudi v letu 2021 pripravljalo neodvisna in objektivna poročila o ključnih vprašanjih za
prihodnost EU. Ker se države članice trenutno srečujejo s številnimi nepričakovanimi izzivi, ima
Sodišče pomembno vlogo, saj poudarja, kateri vidiki ukrepov EU delujejo dobro, opozarja na
vidike, ki bi jih bilo mogoče izboljšati, in priporoča bistvene spremembe, da bi EU lahko v celoti
izkoristila svoj potencial. Na podlagi dela Sodišča lahko EU nadgradi svoja prejšnja prizadevanja
za izboljšanje finančnega poslovodenja in tako zagotovi, da poraba EU prinaša rezultate.
Revizorji EU so tudi v letu 2021 delali ob upoštevanju omejitev potovanj in javnozdravstvenih
omejitev, povezanih s COVID-19. Revizije na kraju samem so še vedno lahko izvajali v zelo
omejenem obsegu. Vendar so se prilagodili novim razmeram ter hitro spremenili svoje delovne
metode in osvojili nova orodja, da bi lahko zagotovili uspešno revidiranje javnih sredstev v EU.
Revizorji EU so tako prišli do pravočasnih in smiselnih zaključkov ter pripravili specifična in
relevantna priporočila. Sodišče je leta 2021 objavilo 55 publikacij, vključno z 32 posebnimi
poročili in pregledi, ki obravnavajo številne izzive, s katerimi se srečuje EU na različnih področjih
porabe in politik. Revizorji so obravnavali teme, kot so skupna kmetijska politika (SKP) in
podnebne spremembe, načelo „onesnaževalec plača”, elektromobilnost, agencija EU za
varovanje meja Frontex, sodelovanje EU z državami nečlanicami EU pri vračanju migrantov brez
urejenega statusa, izmenjava davčnih informacij, trajnostno financiranje, pranje denarja in
dezinformacije. Izdali so tudi dve poročili v zvezi s COVID-19: pregled javnozdravstvenega odziva
EU in poročilo o reviziji pravic letalskih potnikov med pandemijo.
Publikacije Sodišča – revizijska poročila, pregledi in mnenja – so bistven člen v verigi odgovornosti
EU. Pripomorejo k temu, da Evropski parlament in Svet spremljata in nadzirata doseganje ciljev
politik EU ter zahtevata odgovornost tistih, ki so odgovorni za upravljanje proračuna EU, torej
predvsem Evropske komisije.

Celo letno poročilo o dejavnostih je na voljo na eca.europa.eu.
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„Pandemija COVID-19 se še dobro ni končala, pa je na mejah EU že nova grozljiva kriza,“ je
povedal predsednik Sodišča Klaus-Heiner Lehne. „Za Evropo so to temni časi. Zato je bolj kot kdaj
koli prej pomembno, da EU pokaže, da je enotna, in da dosega rezultate. Tudi poslanstvo Sodišča
je zdaj pomembnejše kot kdaj koli prej, zato si bomo še naprej prizadevali za ocenjevanje dodane
vrednosti ukrepanja EU.“
V programu dela Sodišča za leto 2022 in obdobje po njem, ki je bil objavljen decembra 2021, so
poudarjene njegove revizijske prioritete za prihodnja leta in navedene podrobnosti o 79 posebnih
poročilih in pregledih, ki bodo objavljeni. Določena so štiri glavna strateška področja Sodišča:
gospodarska konkurenčnost EU; odpornost na grožnje za varnost EU ter spoštovanje evropskih
vrednot svobode, demokracije in pravne države; podnebne spremembe, okolje in naravni viri;
fiskalne politike in javne finance v Uniji. V šestnajstih od teh poročil se bodo obravnavala
vprašanja v zvezi z odzivom EU na COVID-19, kot je javno naročanje cepiv, in vrsta revizij
mehanizma za okrevanje in odpornost (pobuda Next-Generation EU), ki je bil vzpostavljen za
pomoč Evropi pri spopadanju s posledicami pandemije.

Splošne informacije
Sodišče je neodvisna revizijska institucija EU. Sedež ima v Luksemburgu in deluje od leta 1977.
Ima približno 900 uslužbencev vseh narodnosti EU. Leta 2021 je Sodišče zaposlilo 80 novih
uslužbencev in zagotovilo delovno prakso 56 univerzitetnim diplomantom za obdobje treh do
petih mesecev. Približno polovica uslužbencev Sodišča je žensk. Proračun Sodišča za leto 2021 je
znašal 153,7 milijona EUR, kar je manj kot 0,1 % skupne porabe EU in približno 1,5 % skupne
porabe EU za upravo.
Sodišče je bilo ustanovljeno, da:
- zagotavlja, da EU vodi pravilne računovodske evidence in da pravilno uporablja svoja
finančna pravila ter da politike in programi EU dosegajo svoje zastavljene cilje in so
stroškovno učinkoviti,
- s svojim delom prispeva k izboljševanju finančnega poslovodenja EU ter spodbuja
odgovornost in transparentnost,
- opozarja na tveganja, daje zagotovilo, prikazuje pomanjkljivosti in uspehe ter svetuje
oblikovalcem politike in zakonodajalcema EU,
- svoja opažanja in priporočila predstavlja Evropskemu parlamentu, Svetu, nacionalnim
vladam in parlamentom ter splošni javnosti.
Poročilo Sodišča o dejavnostih za leto 2021 je na voljo na njegovem spletišču (eca.europa.eu) v 24
jezikih EU.
V letnem poročilu o dejavnostih so v celoti opisane revizije in publikacije Sodišča, pregledi, ki jih
je opravilo v državah članicah in nečlanicah EU, ter sodelovanje z njegovimi glavnimi deležniki v
letu 2021. Navedene so tudi ključne informacije o uslužbencih Sodišča, njegovem vodstvu in
financah.
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Kontakti za medije
Tiskovni urad Evropskega računskega sodišča: press@eca.europa.eu
- Vincent Bourgeais: vincent.bourgeais@eca.europa.eu – T: (+352) 691 551 502
- Damijan Fišer: damijan.fiser@eca.europa.eu – T: (+352) 621 552 224
- Claudia Spiti: claudia.spiti@eca.europa.eu – T: (+352) 691 553 547
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