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Okrevanje, energija, podnebje, varnost in 
številne druge teme pod drobnogledom 
revizorjev EU 
Evropsko računsko sodišče (Sodišče) je danes objavilo svoj program dela za leto 2023 in 
obdobje po njem, v katerem je navedlo svoje revizijske prioritete za bližnjo prihodnost. Te 
bodo zajemale raznolike zadeve, ki odražajo glavne izzive in ključna vprašanja, ki jih EU 
obravnava pri odzivanju na krize. Revizorji bodo še naprej preverjali, ali EU dobro uporablja 
davkoplačevalski denar za dosego načrtovanih rezultatov. 

Delovni program Sodišča za leto 2023 in obdobje po njem vsebuje seznam 82 tem, povezanih s 
strateškimi prednostnimi področji. 12 revizij je na primer namenjenih obravnavi svežnja za 
okrevanje po pandemiji NextGenerationEU s sredstvi v višini 800 milijard EUR, ki zajema 
predvsem mehanizem za okrevanje in odpornost. Za strateško področje podnebne spremembe, 
okolje in naravni viri je v delovnem programu navedenih 21 revizij, med drugim o energetski 
varnosti, onesnaževanju, prevozu živali in trajnostni proizvodnji hrane. Sodišče bo preučilo tudi 
zunanje delovanje EU, kot so pomoč beguncem, vojaška mobilnost ter skupna zunanja in 
varnostna politika. 

„Vsi državljani in države članice EU se srečujejo s posledicami več kriz: svetovne pandemije, hitrega 
napredovanja podnebnih sprememb ter nedavne velike energetske, varnostne in migracijske krize 
zaradi ruske vojne agresije proti Ukrajini,“ je povedal predsednik Sodišča Tony Murphy. „Kot 
neodvisni revizor EU bomo zato preverili, ali so bila sredstva EU, namenjena premagovanju posledic 
teh kriz, dobro porabljena.“ 

Revizorji bodo preučili tudi ključna vprašanja v zvezi s konkurenčnostjo gospodarstva EU, kot so 
proizvodnja baterij, naložbe v umetno inteligenco in spodbujanje vodika v transportu. V zvezi s 
fiskalnimi politikami bodo obravnavali zlasti bančni nadzor EU, davčno konkurenco v EU in 
smotrnost izvajanja Evropskega sklada za strateške naložbe. Preučili bodo tudi številne druge 
teme, pomembne za EU, od transparentnosti dejavnosti lobiranja pri odločanju v EU in pravne 
države do varnosti v cestnem prometu in digitalizacije zdravstvenega varstva. Poleg tega bodo tri 
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revizije namenjene boju proti goljufijam: ukrepi EU za obravnavanje nasprotij interesov, 
strategija EU za boj proti goljufijam in ukrepi EU proti goljufijam na področju DDV pri uvozu. 

Ozadje 

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 2023 in obdobje po njem je na voljo na spletišču Sodišča eca.europa.eu. 

Kontakti za medije 
Tiskovni urad 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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