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Sporočilo za javnost 
Luxembourg, 7. maja 2020 

Podatki in ugotovitve revizorjev EU za leto 2019 – na 
kratko: preverjanje, kako politike in poraba EU zagotavljajo 
dodano vrednost na terenu 
Po navedbah v novem poročilu o dejavnostih se Evropsko računsko sodišče (Sodišče) vedno bolj 
osredotoča na ocenjevanje smotrnosti in dodane vrednosti porabe in regulativnih ukrepov EU. V 
letu 2019 so zunanji revizorji EU objavili 67 poročil, pregledov in mnenj, v katerih so bili 
obravnavani mnogi izzivi, s katerimi se sooča Unija, kot so čezmejno zdravstveno varstvo, 
energija iz obnovljivih virov, kibernetska varnost, migracije in fiskalno upravljanje. V času, ko se 
države članice zaradi pandemije COVID-19 soočajo z izzivi za javno zdravje in gospodarstvo, 
kakršnih še ni bilo, morajo vse evropske institucije nadgraditi pretekla prizadevanja, da bi se še 
izboljšalo finančno poslovodenje EU in zagotovilo izpolnjevanje zavez Unije, je povedal 
predsednik Sodišča Klaus-Heiner Lehne. 

V poročilu o dejavnostih so v celoti opisani revizije in publikacije Sodišča, pregledi v državah 
članicah in nečlanicah EU ter sodelovanje z glavnimi deležniki Sodišča v letu 2019. Revizorji so 
navedli tudi ključne informacije o uslužbencih, upravljanju in finančnih sredstvih Sodišča, pri tem pa 
so zase uporabili enake standarde preglednosti in odgovornosti kot za svoje revidirance. 

„Evropska unija in njene države članice se zaradi pandemije COVID-19 soočajo z izzivi, kakršnih še ni 
bilo. Smo tik pred zaključkom pogajanj o prihodnjem dolgoročnem proračunu, ki bo začrtal 
zmogljivosti financiranja EU za naslednjih sedem let,“ je povedal predsednik Lehne. „Pomembneje 
kot kdaj koli je, da Unija izpolni svoje zaveze, in s tem, ko državljanom pomaga prebroditi to krizo, 
dokaže dodano vrednost evropskega sodelovanja in solidarnosti.“ 

V letu 2019 je Sodišče objavilo 36 tematskih poročil o revizijah smotrnosti in pregledov ukrepov EU, 
letna poročila o revizijah skladnosti v zvezi s proračunom in agencijami EU, mnenja o revidiranih 
finančnih pravilih in pripombe o naslednjem dolgoročnem proračunu EU (večletnem finančnem 
okviru za obdobje 2021–2027). Poleg tega, da so revizorji dali zagotovilo o zanesljivosti 
računovodskih izkazov in pravilnosti porabe EU, so prispevali k oblikovanju boljše zakonodaje in 
pomagali zagotoviti, da politike in programi Unije prinašajo dodano vrednost s tem, da se z njimi 
doseže več, kot bi bilo mogoče doseči samo z ukrepi na nacionalni ravni. V svojih priporočilih so 
opredelili načine za privarčevanje sredstev in preprečevanje potrate, izboljšanje dela ali uspešnejše 
doseganje pričakovanih ciljev politik. Čeprav bodo učinki izvajanja nekaterih priporočil morda 
hitreje vidni kot učinki drugih, se v poročilu o dejavnostih kažejo visoka stopnja izvajanja in 
posledične dolgoročne koristi za državljane: približno 95 % priporočil v poročilih iz leta 2015 je bilo 
izvedenih do leta 2019. 
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Učinek dela Sodišča je tudi zelo odvisen od tega, kako nosilci političnega odločanja uporabljajo 
njegove rezultate. Poročila, pregledi in mnenja revizorjev so bistven element verige odgovornosti 
EU, saj pripomorejo, da Evropski parlament in Svet nadzirata doseganje ciljev EU ter zahtevata 
odgovornost od Komisije in drugih organov, odgovornih za upravljanje proračuna EU, ki znaša 
približno 160 milijard EUR na leto. Revizorji so tudi v letu 2019 predstavili veliko poročil Evropskemu 
parlamentu in Svetu. Poleg tega so o svojih glavnih sporočilih razpravljali s parlamenti v 21 državah 
članicah, kar je največ doslej. Skoraj 90 % prejemnikov poročil je ta štelo za koristna in več kot 80 % 
jih je menilo, da so imela učinek. 

Revizorji so v vsem letu porabili 3 605 delovnih dni na osebo za potovanja po vsej EU in zunaj nje, 
da bi pridobili revizijske dokaze. Največ pregledov na kraju samem so izvedli v večjih državah 
članicah, kot so Italija (430 dni), Poljska (345) in Nemčija (316), najmanj pa na Malti (5), Cipru (7) in 
v Luksemburgu (8). Čeprav revizije Sodišča niso posebej namenjene odkrivanju goljufij, so revizorji 
uradu EU za boj proti goljufijam (OLAF) poročali o 10 sumih goljufije (leta 2018: 9); na podlagi revizij 
Sodišča je ta med letoma 2010 in 2018 priporočil izterjavo skupaj 313 milijonov EUR.  

Sodišče je neodvisna zunanja revizijska institucija EU s sedežem v Luxembourgu, ki deluje od 
leta 1977. Ima približno 900 uslužbencev, vključno s po enim članom iz vsake države EU in 
nacionalnimi strokovnjaki. Dve tretjini zaposlenih je revizorjev vseh narodnosti EU in polovica 
uslužbencev je žensk. Proračun Sodišča za leto 2019 je znašal manj kot 147 milijonov EUR, kar je 
manj kot 0,1 % skupne porabe EU in približno 1,5 % skupne porabe EU za upravo. Njegov zaključni 
račun sta potrdila neodvisni zunanji revizor in proračunski organ EU.  

Poročilo Sodišča o dejavnostih za leto 2019 je v 23 jezikih EU na voljo na eca.europa.eu. 

 
Kontaktna oseba za medije za to poročilo:  
Damijan Fišer – E: damijan.fiser@eca.europa.eu T: (+352) 4398  45410 M: (+352) 621 55 22 24 
 

Ukrepi, ki jih je Evropsko računsko sodišče sprejelo zaradi pandemije COVID-19 

Evropsko računsko sodišče (Sodišče) je sprejelo potrebne ukrepe, da bi lahko, kolikor je v teh časih 
preizkušenj med pandemijo COVID-19 mogoče, še naprej zagotavljalo uspešne javne revizije v EU in 
pravočasno objavljalo revizijska poročila, mnenja in preglede. Hkrati se zahvaljuje vsem, ki rešujejo 
življenja in se borijo proti pandemiji v Luksemburgu, EU in po svetu. Sodišče je tudi še naprej zavezano 
podpori politike luksemburške vlade za varovanje javnega zdravja. Za ublažitev učinkov sedanje 
zdravstvene krize na svoje uslužbence je sprejelo previdnostne ukrepe, da bi zmanjšalo tveganje zanje 
in za njihove družine. 
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