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Spoštovana gospa predsednica, spoštovane članice in člani odbora! 

V čast mi je, da vam lahko predstavim program dela Sodišča za leto 2015. 

To priložnost bi rad izkoristil, da vas seznanim z revizijskimi poročili, ki jih bomo v tem letu pripravili, in 
notranjimi reformami, ki jih izvajamo. 

Pri pripravi programa revizijskega dela smo upoštevali razvoj politik EU in tudi rezultate bogatega 
sodelovanja s poslanci Parlamenta v preteklem letu, zlasti v zvezi z revizijskimi poročili in 
panoramskimi pregledi. 

Kot veste, si v okviru strategije za obdobje 2013–2017 prizadevamo, da bi bilo delo naše institucije kar 
se da prilagojeno izzivom, s katerimi se srečuje EU. 

Zlasti bi radi Parlamentu pomagali zagotoviti uspešno odgovornost za porabo javnih sredstev pri 
obravnavi teh izzivov. To bo tudi v prihodnje glavni strateški cilj naše institucije ter osrednji poudarek 
naših revizij v zvezi z izvajanjem in financiranjem politik EU. 

Na podlagi zakonodaje EU mora Sodišče vsako leto opraviti revizijo računovodskih izkazov in revizijo 
skladnosti proračuna EU, Evropskega razvojnega sklada ter vseh agencij in skupnih podjetij EU. V 
letu 2015 bomo skupaj objavili 55 takih letnih in specifičnih letnih revizijskih poročil. 

Poleg tega bomo predvidoma objavili še približno 30 posebnih poročil o temah, povezanih predvsem s 
smotrnostjo poslovanja, ki so opisane v danes objavljenem programu dela. Kot vidite, nameravamo 
zajeti zelo raznolike ukrepe politik in vprašanja finančnega poslovodenja, ki odražajo ključne 
prednostne naloge EU in skrbi državljanov. 

Številne teme se nanašajo na dolgoročne izzive na področju politik EU, opredeljene v strategiji 
Evropa 2020, ki jih je Sodišče vključilo tudi v svojo strategijo za obdobje 2013–2017. 

Menimo, da so še vedno relevantne. Dovolite, da jih na kratko naštejem in omenim nekaj primerov 
specifičnih vprašanj, na katera bodo naša poročila v letu 2015 osredotočena. 

Kot prvo temo bi omenil dodano vrednost. Kot smo v zadnjih letih že večkrat opozorili v svojih 
poročilih in ob številnih priložnostih, upravljavci sredstev EU veliko povedo o ceni porabe EU, a le malo 
o njeni vrednosti. 

Zaradi pomanjkanja teh informacij je težko zagotoviti, da bi bili tisti, ki so odgovorni za izvajanje politik 
EU, odgovorni za smotrnost svojega poslovanja, poleg tega pa obstaja tveganje, da se bo nesmotrno 
poslovanje nadaljevalo in da se priložnosti za njegovo izboljšanje ne bodo izkoristile. 

Ker je zaupanje državljanov v EU še vedno majhno, je zdaj še toliko bolj pomembno, da poskrbimo, da 
bosta smotrnost poslovanja in dodana vrednost EU očitni za vse. 

V tem okviru opozarjamo, da je krepitev kulture smotrnosti poslovanja za izboljšanje dodane vrednosti 
EU prednostna naloga nove Komisije. Poleg tega bi radi Parlamentu zagotovili, da je dodana vrednost 
tema, ki jo boste v letu 2015 opazili v velikem delu izložkov Sodišča. 

Ti vključujejo naše letno poročilo o izvrševanju proračuna EU, v katerem se bomo v poglavju o 
doseganju rezultatov proračuna EU skušali osredotočiti na to, ali sedanji okvir smotrnosti poslovanja 
Komisiji omogoča spremljanje in usmerjanje napredka k doseganju ciljev strategije Evropa 2020. 

Ker je zaradi oslabljenega gospodarstva EU pritisk na nacionalne proračune še vedno velik, sta 
izvajanje strategije Evropa 2020 ter krepitev rasti, zaposlovanja in javnih financ še toliko 
pomembnejša. 

V letu 2015 bomo zato pripravili poročila o specifičnih vidikih teh treh tem, npr. o inovacijah, 
zaposlovanju mladih in postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem. 

In ker je bilo leto 2014 najtoplejše leto, odkar se evidentirajo meritve, je ukrepanje na področju 
podnebnih sprememb in okolja spet med pomembnejšimi prednostnimi nalogami politik. 
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Zato nameravamo v letu 2015 poročati tudi o sistemu EU za trgovanje z emisijami ter o vrsti 
okoljevarstvenih ukrepov, vključno z ukrepi za kmete, ki ohranjajo naravo, ukrepi v zvezi s kakovostjo 
vode v porečju Donave, onesnaženostjo Baltskega morja ter bojem proti nezakoniti sečnji v državah v 
razvoju. 

To so bili primeri revizij, povezanih z dolgoročnimi izzivi, v svoj program dela pa smo vključili tudi 
revizije, povezane z novo nastajajočimi problemi in nedavnimi spremembami v EU. 

V letu 2015 nameravamo poročati predvsem o finančni pomoči EU za Ukrajino ter ukrepih politik EU in 
infrastrukturnih naložbah na področju energetske varnosti, pa tudi o novo ustanovljenem enotnem 
mehanizmu nadzora bank v območju evra. 

Precej naših revizij bo osredotočenih na izvajanje politik EU, druge pa bodo bolj specifično 
obravnavale vrste finančne podpore, ki jo nudi EU. 

V letu 2015 bomo na primer obravnavali upravljanje nepovratnih sredstev v agencijah in skupnih 
podjetjih, mikrofinanciranje za spodbujanje socialne vključenosti in instrumente finančnega 
inženiringa na področju razvoja podeželja. 

Spoštovana gospa predsednica, spoštovane članice in člani odbora! 

V letu 2015 bomo pripravili več poročil o smotrnosti poslovanja posameznih politik in programov EU 
kot kdaj koli doslej. Pri tem se zavedamo, da je pomembno, kako hitro je revizijsko poročilo 
pripravljeno. 

Že v tem letu nameravamo skrajšati povprečni čas priprave poročila, vendar tako, da bomo še naprej 
izpolnjevali mednarodne standarde za vrhovne revizijske institucije. Kot že veste, menimo, da bi se ta 
čas lahko še skrajšal, če bi se spremenile določbe finančne uredbe o obravnavi posebnih poročil 
Sodišča, kot smo Vam, gospa predsednica, kot poročevalki odbora za proračunski nadzor predlagali. 

Zavedamo se tudi, kako pomembno je, da je poročilo pravočasno končano, zato vam bomo v kratkem 
poslali okvirni časovni razpored za leto 2015. Vem, da se želi naš novi član, odgovoren za 
institucionalne odnose, g. Itälä, uskladiti s tem odborom – in tako tudi z drugimi parlamentarnimi 
odbori –, da bi na ustreznih priložnostih predstavil vsa naša revizijska poročila ter druge izložke 
Sodišča. 

Drugi izložki vključujejo mnenja o zakonodajnih predlogih, preglede revizijskih ugotovitev in 
dokumente o stališčih, ki jih Sodišče pripravi na prošnjo drugih institucij ali na lastno pobudo.  

Temeljijo na naših revizijskih izkušnjah in ne na specifičnih revizijah ter nam omogočajo, da na prožen 
način posredujemo svoje razumevanje in prispevamo k postopku odločanja Parlamenta, Sveta in 
Komisije. 

Čeprav to v našem programu dela za leto 2015 ni izrecno navedeno, bomo v tem letu pripravili 
številne tovrstne izložke. Prejšnji teden smo na primer sprejeli mnenje o predlogu Komisije za pregled 
nekaterih določb veljavne finančne uredbe, ki se uporablja za proračun EU. 

Pripravljamo tudi mnenje o osnutku finančne uredbe enotnega odbora za reševanje.  

Čeprav formalne prošnje za pripravo mnenja še nismo prejeli, tesno spremljamo zakonodajni 
postopek v zvezi z ustanovitvijo Evropskega sklada za strateške naložbe, da bi na podlagi lastnih 
izkušenj z revidiranjem podobnih instrumentov prispevali svoje znanje. 

Spoštovana gospa predsednica, spoštovane članice in člani odbora! 

Kot sem že na začetku povedal, bomo v letu 2015 še naprej izvajali svoje notranje reforme. 

Za leto 2015 smo si zastavili ambiciozen program revizijskega dela. Menimo, da ga lahko izvedemo 
tako, da posamezne revizije bolj osredotočimo, racionaliziramo postopke in dosežemo še večjo 
učinkovitost.  
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Na splošno v tem letu načrtujemo povečanje deleža virov, namenjenih za revizije smotrnosti 
poslovanja, kot je leta 2014 priporočil Parlament v svojem poročilu o prihodnji vlogi Sodišča. 

Reforme, ki jih izvajamo, ne bodo pomagale izboljšati samo naših zmogljivosti za revidiranje 
smotrnosti poslovanja, ampak tudi naše zmožnosti, da med letom spremenimo program dela, če bo to 
glede na pomemben razvoj dogodkov in nove prednostne naloge potrebno. 

Reforme vključujejo ukrepe za izvajanje zadevnih priporočil Parlamenta in naših strokovnih 
ocenjevalcev pri medsebojnem pregledu, s katerimi bomo nadalje okrepili naše delo na področju 
revizij smotrnosti poslovanja. 

Prizadevali si bomo na primer za razvoj strokovnega znanja na področju politik in zmogljivosti za 
izvajanje revizij smotrnosti poslovanja, zlasti na področjih, kot je bančna unija, na katerih imamo nove 
odgovornosti. 

Kar zadeva sodelovanje z vrhovnimi revizijskimi institucijami v državah članicah, bi rad poudaril 
predvsem dva projekta za leto 2015. 

Cilj prvega je začrtati nove ureditve na področju odgovornosti in revizije za finančni nadzor bank na 
podlagi ankete, ki smo jo pripravili. 

Drugi vključuje vrhovne revizijske institucije EU, v sodelovanju s katerimi bi se pregledali številni 
nacionalni sporazumi o partnerstvu v okviru strategije Evropa 2020, poročilo o tem pa bi se vključilo v 
naše letno poročilo. 

Spoštovana gospa predsednica, spoštovane članice in člani odbora! 

Upam, da sem vam uspel predstaviti načrt, kako namerava Sodišče zagotoviti, da bo njegovo delo v 
letu 2015 relevantno za glavne izzive, s katerimi se srečuje EU, ter Parlamentu in drugim institucijam 
pomagati v tem pomembnem času za Unijo. 

Hvala za vašo pozornost. 


