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Sporočilo za javnost 
Luxembourg, 1. septembra 2022 

Revizorji so pohvalili odpornost 
institucij EU med pandemijo 
Institucije EU so pokazale znatno odpornost v času pandemije COVID-19, je v svojem danes 
objavljenem poročilu zaključilo Evropsko računsko sodišče. Evropski parlament, Svet, Evropska 
komisija in Sodišče EU so se odzvali hitro in prilagodljivo ter izkoristili svoje prejšnje naložbe v 
digitalizacijo. Kljub temu bo za institucije EU izziv, kako inovacije in prilagodljivost, uvedene 
zaradi krize, čim bolje izkoristiti po pandemiji COVID-19. 

Konec januarja 2020 je bil v Evropi uradno zabeležen prvi primer COVID-19. V samo nekaj tednih 
se je bolezen razširila po vsej EU. Ker so bili ljudje pozvani, naj ostanejo doma in delajo na 
daljavo, so morala podjetja in institucije poiskati načine za zagotovitev neprekinjenega 
poslovanja. Institucije EU so se v bližnji preteklosti že srečevale s krizami na področju zdravja in 
varnosti, in sicer z izbruhom ebole za delegacije EU (2014) ter terorističnimi napadi v Bruslju 
(2016) in Strasbourgu (2018). Vendar je bila kriza zaradi COVID-19 zaradi obsega in trajanja 
edinstvena. Revizorji EU so želeli oceniti odpornost institucij EU v tej krizi, zato so pregledali 
raven njihove pripravljenosti in ocenili, kako so obvladovale pandemijo COVID-19 in kakšne 
izkušnje so pri tem pridobile. 

„Institucije EU na krizo zaradi COVID-19 niso bile imune. Ta je močno in daljnosežno vplivala na 
način njihovega delovanja in načine dela njihovih uslužbencev,“ je dejal Marek Opioła, član 
Evropskega računskega sodišča, pristojen za to revizijo. Odporne organizacije so tiste, ki se iz krize 
zmorejo kaj naučiti in se tako okrepijo. Menimo, da so organi EU v zadnjih dveh letih krize 
dokazali svojo odpornost.“ 

Do druge polovice februarja 2020 so vse štiri revidirane institucije že začele uporabljati svoje 
načrte neprekinjenega poslovanja. S tem so položile trden temelj za svoj odziv na krizo, so ocenili 
revizorji, čeprav omenjeni načrti dejansko niso bili zasnovani za obvladovanje takšnih dolgoročnih 
motenj, kot jih je povzročil COVID-19. Institucije EU so zato morale svoje načrte prilagoditi in jih 
dopolniti s sprotnimi odločitvami. Revizorji ocenjujejo, da so to storile uspešno, vendar so 
ugotovili, da je bilo njihovo usklajevanje omejeno, in sicer zaradi avtonomije institucij in njihovih 
različnih vlog ter zaradi različnih pravil, ki so veljala v njihovih državah članicah gostiteljicah. 
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Kljub različnim pristopom so vse institucije motnje uspešno zmanjšale na najnižjo možno raven in 
še naprej izpolnjevale svoje naloge. Dejavnosti so ohranjale na podobni ravni kot v prejšnjih letih. 
Uspelo jim je celo sprejeti pomembne politične pobude, kot sta instrument NextGenerationEU, ki 
je načrt okrevanja, vreden 750 milijard EUR, in sedemletni proračun EU za obdobje 2021–2027. 
Vse to je bilo doseženo ob hkratnem varovanju zdravja in dobrega počutja zaposlenih, poudarjajo 
revizorji. Kljub neenakomerni stopnji pripravljenosti so revidirane institucije EU v šestih tednih 
vsem svojim uslužbencem zagotovile rešitve za delo na daljavo. Zaradi pandemije se je pospešilo 
uvajanje komunikacijskih orodij in orodij za sodelovanje ter brezpapirnih delovnih postopkov, 
vendar digitalizacija upravnih postopkov še ni zaključena, zlasti kar zadeva elektronske račune. 

Takoj ko so bile omejitve, uvedene spomladi 2020, odpravljene, so institucije EU začele analizirati 
izkušnje, ki so jih pridobile pri svojih odzivih na krizo zaradi COVID-19, ter opredeljevati inovacije, 
ki bi jih bilo mogoče ohraniti tudi po krizi. Obsežnejše delo na daljavo bi lahko na primer prineslo 
znatne prihranke, zlasti pri potnih stroških, morebiti pa tudi pri stroških za poslovne stavbe. 
Spremembe ureditev na področju službenih potovanj in stavb ter obsežnejše delo na daljavo 
prinašajo tudi možnosti za zmanjšanje okoljskega vpliva. Vendar, kot pravijo revizorji, te še niso 
bile jasno opredeljene. 

 

Splošne informacije  
Revizija je zajela štiri institucije EU: Evropski parlament, Svet, Evropsko komisijo in Sodišče 
Evropske unije. 
To poročilo je del sklopa revizijskega dela, ki ga je Sodišče opravilo v zvezi s COVID-19. V njem je 
prva ocena vpliva krize na delovanje institucij EU. 
Posebno poročilo 18/2022: Institucije EU in pandemija COVID-19 – Odziv je bil hiter, vendar bo 
izziv, kako najbolje uporabiti inovacije in prilagodljivost, uvedene zaradi krize je na voljo na 
spletišču Sodišča (eca.europa.eu). 
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