
SL 

 

 
Namen tega sporočila za javnost je predstaviti glavna sporočila posebnega poročila, ki ga je sprejelo Evropsko računsko sodišče. 
Celo poročilo je na voljo na www.eca.europa.eu. 

ECA Press 
Mark Rogerson, uradni govorec,  tel.: +352 4398 47063, prenosni tel.: +352 691 55 30 63 
Damijan Fišer, tiskovni predstavnik,  tel.: +352 4398 45410, prenosni tel.: +352 621 55 22 24 
12, rue Alcide De Gasperi, L-1615 Luxembourg 
E: press@eca.europa.eu  @EUAuditorsECA  eca.europa.eu 

Sporočilo za javnost 
Luxembourg, 18. oktobra 2016 

 
 

Evropska komisija mora dodatno okrepiti upravljanje, 
pravijo revizorji EU 
V novem poročilu Evropskega računskega sodišča je navedeno, da mora Evropska komisija zaradi obravnave 
ključnih tveganj dodatno okrepiti upravljanje po celotni instituciji. Revizorji pravijo, da nedavne organizacijske 
reforme Komisije nekoliko obravnavajo organizacijsko kulturo, za katero je značilna zaprtost posameznih 
organizacijskih enot, vendar se je Komisija na več področjih oddaljila od mednarodnih najboljših praks ali pa 
teh praks ne izvaja v celoti. 

Revizorji so preučili ureditve upravljanja na Komisiji, pri čemer so se osredotočili na revizijo, finančno 
poslovodenje in kontrolo, da bi ugotovili, ali so skladni z najboljšo prakso in ali izpolnjujejo potrebe institucije. Po 
odstopu Santerjeve Komisije leta 2000 je Komisija potrdila belo knjigo o reformi Komisije, katere namen je bil 
posodobiti njeno upravljanje. Toda najboljša praksa se je odtlej razvijala naprej. Čeprav je bilo sprejetih nekaj 
ukrepov, so revizorji ugotovili, da se je Komisija na več področjih oddaljila od najboljših praks za mednarodne in 
javne organe, ali pa teh praks ni v celoti izvajala. 

„Urejeno upravljanje je prioriteta v javnem in zasebnem sektorju”, je povedal Lazaros S. Lazarou, član 
Evropskega računskega sodišča, pristojen za poročilo. „Sedanje upravljanje na Komisiji sicer deluje, vendar ga je 
treba posodobiti. Na področju upravljanja mora biti Komisija vzor, na področju najboljše prakse pa na čelu 
razvoja.” 

Po mnenju revizorjev so nedavne organizacijske reforme začetek obravnavanja nekaterih tveganj kulture ozko 
naravnane miselnosti, vendar mora Komisija dodatno okrepiti upravljanje po celotni instituciji. 

Revizorji opozarjajo na to, da se revizijska služba Komisije osredotoča na notranjo kontrolo, odgovornost za 
nadzor nad porabo zunaj Komisije pa imajo posamezni direktorati in enote. To omejuje količino informacij, ki jih 
ima na voljo Odbor za spremljanje poteka revizij. Vloga Odbora Komisije za spremljanje poteka revizij in njegova 
sestava sta bolj omejeni kot pri drugih revizijskih odborih v podobnih mednarodnih organih. 

Revizorji priznavajo, da je Komisija pred nedavnim začela računovodskim izkazom prilagati tudi nefinančne 
informacije. Toda računovodskim izkazom še vedno prilaga manj nefinančnih informacij kot primerljive 
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organizacije. 

Revizorji priporočajo, naj Komisija: 

• v primeru, da ne upošteva najboljše prakse, navede razloge za to, 

• svojo Službo za notranjo revizijo pozove, naj izvede več dela na področju vprašanj v zvezi z upravljanjem 
na visoki ravni, 

• zaključi proces usklajevanja svojega okvira za notranjo kontrolo z načeli dobrega upravljanja, 

• pospeši objavo svojih letnih računovodskih izkazov, 

• zbere informacije, ki so že na voljo, v enotno poročilo (ali zbirko poročil) v zvezi z odgovornostjo, ki ga 
pravočasno predloži za revizijo,  

• objavi letno oceno ravni napake, ki jo pripravi na podlagi dosledne metodologije, 

• redno posodablja in objavlja svoje ureditve upravljanja, 

• preoblikuje Odbor za spremljanje poteka revizij v revizijski odbor, ki bo imel večino neodvisnih zunanjih 
članov, ter razširi njegova pooblastila. 

Posebno poročilo št. 27/2016 – Upravljanje na Evropski komisiji – najboljša praksa? je na voljo v 23 jezikih EU. 
 


