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Konferenca na visoki ravni o izboljšanju odgovornosti v EU: 
Evropsko računsko sodišče začenja dialog z deležniki na ravni EU 
in držav članic  

Evropsko računsko sodišče je danes organiziralo konferenco na visoki ravni, na kateri je sodelovalo veliko 
udeležencev, ki menijo, da je treba zagotoviti odgovornost Evropske unije za javna sredstva, ki se 
uporabljajo za doseganje ciljev EU. Snovalci politike, poslanci, revizorji EU in držav članic ter člani 
možganskih trustov in akademske sfere so preučili sedanje ureditve odgovornosti v EU ter kritično 
razmišljali o tem, kako bi se te ureditve lahko razvijale v prihodnjih letih. Da bi državljanom zagotovili 
boljšo sliko o tem, kako uspešne so politike in programi EU, je potrebno več sodelovanja med vladnimi 
organi, parlamenti in revizorji na ravni EU in držav članic. 

„Uspešen demokratični nadzor in učinkovita javna revizija sta tesno povezana. K zakonitosti prispevata 
tako, da državljane EU obveščata o doseženem napredku, na primer pri krepitvi gospodarstva, povečanju 
zaposlitvenih možnosti, varovanju meja Unije ali varovanju okolja, ter stroških, ki so za to potrebni,” je 
izjavil predsednik Evropskega računskega sodišča Vitor Caldeira. „Da se to doseže, pa morajo biti 
vzpostavljene prave ureditve odgovornosti na ravni EU in držav članic.” 

Kevin Cardiff, član Evropskega računskega sodišča, ki je pristojen za predstavitev panoramskega pregleda 
in je vodil konferenco, je povedal: „Veliko struktur, ki opredeljujejo odgovornost v EU, je določenih v 
Pogodbah in zakonodaji in se ne bodo spremenile čez noč. Toda namen panoramskega pregleda Evropskega 
računskega sodišča in današnje konference je začeti razpravo o tem, katere spremembe so potrebne in kako 
bi jih bilo mogoče izvesti.” 

Podpredsednik Evropskega parlamenta Olli Rehn je izjavil: „Pozdravljam obširno analizo, ki jo je izvedlo 
Evropsko računsko sodišče v svojem panoramskem pregledu in ki pravilno poudarja potrebo po jasnosti 
pravil in odgovornosti na različnih ravneh. Na ravni EU bi bilo treba v strukture in delovno področje 
revizorjev EU vključiti medvladne ureditve, kot je Evropski mehanizem za stabilnost. ”  

Ingeborg Grässle, predsednica Odbora za proračunski nadzor Evropskega parlamenta, je zaključila: 
„Hvaležna sem Evropskemu računskemu sodišču, da nam je pokazalo, kako kompleksen je postal sistem EU. 
Zagotavljam vam, da današnja sporočila ne bodo obležala v predalu, ampak jih bomo uporabili kot osnovo 
za premislek v Odboru za proračunski nadzor Parlamenta. Poleg tega pozivam vse institucije EU, naj več 
storijo za odgovornost.” 
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Opombe za urednike 

Evropsko računsko sodišče je kot institucija EU, odgovorna za varovanje finančnih interesov državljanov EU, 
odločeno zagotavljati in izboljševati odgovornost za porabo sredstev EU. 

Revizorji EU so pred nedavnim pregledali ureditve za odgovornost in javno revidiranje v EU ter ugotovili, da 
pri tem obstajajo vrzeli, prekrivanja in izzivi. Konferenca je bila priložnost za razpravo med poslanci 
Evropskega parlamenta, Evropsko komisijo, Evropsko centralno banko, Evropsko investicijsko banko, 
Evropskim mehanizmom za stabilnost, nacionalnimi revizijskimi institucijami in člani akademske sfere o 
tem, kako naj bi se te ureditve razvijale glede na razvoj na področju gospodarske, proračunske in 
monetarne integracije. Razprava se je osredotočala na odgovornost v EU, zlasti v zvezi s centralnimi 
bankami in nadzorniki, strukture med krizo in po njej, doseganje učinka vzvoda za sredstva EU z zunanjo 
udeležbo in krepitev osredotočenosti na smotrnost v EU. 

Na konferenci so obravnavali vrzeli, prekrivanja in izzive, ki bi lahko obstajali na ravni EU in držav članic ter 
so bili opredeljeni v nedavno objavljenem panoramskem pregledu Evropskega računskega sodišča o 
ureditvah odgovornosti in javnega revidiranja v EU. V svojem prvem panoramskem pregledu je Evropsko 
računsko sodišče predlagalo model odgovornosti, ki temelji na šestih elementih:  

1) jasno opredeljenih vlogah in odgovornostih; 
2) dajanju javnega zagotovila o doseganju ciljev politike EU; 
3) demokratičnem nadzoru, ki ga izvajajo parlamenti; 
4) oblikovanju mehanizmov povratnih informacij za zagotavljanje izboljšav v prihodnosti; 
5) zagotovitvi obsežnih pooblastil za neodvisno zunanje revidiranje računovodskih izkazov in smotrnosti 
poslovanja organov EU; 
6) ustrezni zagotovitvi izvajanja revizijskih priporočil in nadaljnjega ukrepanja na njihovi podlagi. 

Govorniki na konferenci:  
Christopher Bovis, Univerza v Hullu  
Vítor Caldeira, predsednik Evropskega računskega sodišča  
Manfred Kraff, Evropska komisija, Generalni direktorat za proračun 
Kevin Cardiff, član Evropskega računskega sodišča  
Ingeborg Grässle, predsednica Odbora za proračunski nadzor Evropskega parlamenta  
Mark Hallerberg, Hertie School of Governance 
Kalin Anev Janse, Evropski mehanizem za stabilnost 
Brigid Laffan, Evropski univerzitetni institut 
Neven Mates, član Evropskega računskega sodišča 
Gay Mitchell, nekdanji poslanec Evropskega parlamenta 
Gilles Noblet, Evropska centralna banka 
Claes Norgren, Nacionalni revizijski urad Švedske  
Henrik Otbo, član Evropskega računskega sodišča 
Olli Rehn, podpredsednik Evropskega parlamenta 
Jacques Sciberras, revizor Evropskega računskega sodišča  
Julie Smith, Univerza v Cambridgu 
Igor Šoltes, podpredsednik Odbora za proračunski nadzor Evropskega parlamenta 
Jonathan Taylor, Evropska investicijska banka 
Gijs de Vries, St Antony's College Univerze v Oxfordu, nekdanji član Evropskega računskega sodišča  
 
Novembra letos bo Evropsko računsko sodišče objavilo svoj drugi panoramski pregled, v katerem revizorji 
skušajo opredeliti tveganja za finančno poslovodenje proračuna EU. Panoramski pregledi Evropskega 
sodišča ter njegova letna poročila, posebna poročila in mnenja prispevajo k boljšemu delovanju Unije. 

Rezultati konference, govori in prispevki govornikov so na voljo na spletišču Evropskega računskega sodišča  
eca.europa.eu. Kratek informativni video je dosegljiv na naslovu 
https://www.youtube.com/watch?v=ozAOxSpdDec&feature=youtu.be  
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