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Gospod predsednik, spoštovani člani odbora,  

gospe in gospodje! 

Gospod Theurer, Vam in Vašemu odboru se zahvaljujem za priložnost, da Vas nagovorim.  

V čast mi je, da Vam lahko danes predstavim letni delovni program Sodišča za leto 2014. Pri pripravi 
tega načrta, ki določa prioritete in delo za to leto, je članom Sodišča veliko pomagal dialog s poslanci 
Evropskega parlamenta, zlasti tega odbora. 

Naši instituciji imata skupaj bistveno in obenem komplementarno vlogo pri zagotavljanju uspešne 
odgovornosti do državljanov za javna sredstva, ki se uporabljajo za doseganje ciljev EU. 

Strateški cilj Sodišča za obdobje 2013–2017 – čim bolj povečati svoj prispevek k izboljšanju 
odgovornosti EU – je bil ključno gonilo za izbiro nalog za delovni program za to leto.  

V skladu s tem ciljem smo si prizadevali, da bi naš delovni program odražal rezultate sodelovanja z 
Evropskim parlamentom in Svetom.  

Ključna prioriteta za Sodišče je večja osredotočenost ne revidiranje vprašanj v zvezi s smotrnostjo 
poslovanja, kar vključuje tudi sprejemanje ukrepov za povečanje naše zmogljivosti za izvajanj revizij 
smotrnosti poslovanja. 

Zato bi želel poleg pregleda poročil, ki jih nameravamo letos pripraviti, prikazati tudi nekaj posebnih 
pobud Sodišča, pomembnih za razvoj njegove prakse revizije smotrnosti poslovanja. Zlasti bi želel 
predstaviti rezultate mednarodnega medsebojnega pregleda iz leta 2013, ki bodo objavljeni danes.  

Gospod predsednik, spoštovani člani odbora! 

Leta 2014 namerava Sodišče objaviti: 

- letni poročili o izvrševanju proračuna EU in evropskih razvojnih skladov,  

- 51 specifičnih letnih poročil za agencije in druge organe, 

- 24 posebnih poročil, ki bodo v glavnem obravnavala vprašanja smotrnosti poslovanja, in 

- poročilo, namenjeno spremljanju upoštevanja priporočil iz prejšnjih posebnih poročil.  

V skladu s to strategijo namerava Sodišče objaviti tudi rezultate dveh panoramskih poročil. Eno bo 
prikazovalo, kje so največja tveganja za finančno poslovodenje, drugo pa bo ugotavljalo odgovornost 
EU in pomanjkljivosti pri revidiranju.  

Pri letnem poročilu o izvrševanju proračuna EU za leto 2013 namerava Sodišče zagotoviti 
kontinuiteto in primerljivost z lanskim letnim poročilom Sodišča ter več informacij o celotnem 
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obdobju večletnega programiranja za leta od 2007 do 2013. Tokrat ne moremo govoriti o nobenih 
metodoloških spremembah.  

Vendar bi želel odbor obvestiti, da Sodišče preučuje morebitni učinek finančnega okvira za obdobje 
2014–2020 in sprememb pri finančnem poslovodenju EU, ki bodo spremljale ta okvir, na revizije 
zanesljivosti in pravilnosti poslovanja ter letna poročila od leta 2014 naprej. 

V zvezi s posebnimi poročili namerava Sodišče leta 2014 izvesti revizije smotrnosti poslovanja za 
teme iz vseh naslovov finančnega okvira. Za ponazoritev obsega tem naj omenim po en primer za 
vsako področje porabe. 

Na področju Pametna in vključujoča rast bomo objavili posebno poročilo, ki bo ocenilo, ali so bili 
rezultati naložbenih projektov za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov, sofinanciranih iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj in Kohezijskega sklada, dobri.  

Pripravljeno bo posebno poročilo o vključitvi vodne politike v skupno kmetijsko politiko, ki spada 
pod naslov Trajnostna rast: naravni viri. 

Na področju pod naslovom Evropa v svetu bo Sodišče objavilo posebno poročilo o učinkovitem 
vodenju Evropske službe za zunanje delovanje (ESZD). 

V skladu s posebno zahtevo tega parlamenta bo Sodišče pod naslovom Uprava analiziralo morebitne 
prihranke pri stroških, ki bi bili doseženi, če bi imel Evropski parlament samo en sedež. 

Na področju Varnost in državljanstvo pa bo Sodišče revidiralo uspešnost pri izvajanju Sklada za 
zunanje meje. 

Popoln seznam vseh posebnih poročil s podrobnostmi o revizijskih ciljih je v prilogi delovnega 
programa. 

Gospod predsednik, spoštovani člani odbora! 

Zagotavljanje uspešne odgovornosti in revidiranja v razvijajočih se okvirih EU za finančno in 
ekonomsko upravljanje je zelo pomembno za naši instituciji. 

Kot odgovor na razvoj na ravni EU Sodišče revidira Evropski bančni organ. Oblikovalo je poseben 
projektni tim, da bi izboljšalo svoje skupne revizijske zmogljivosti na tem področju.  

Za te revizije smo izbrali zaposlene z ustreznimi profili in strokovnostjo s celega Sodišča, jih 
usposabljali posebej za to nalogo ter zunaj Sodišča najeli strokovnjaka s tega področja, da jim bo 
pomagal.  

Prva naloga projektnega tima bo osredotočena na: 
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- vlogo Komisije v programih makrofinančne pomoči za Madžarsko, Irsko, Latvijo, Portugalsko 

in Romunijo v okviru mehanizma plačilne bilance in evropskega mehanizma za finančno 

stabilizacijo, 

- makrofinančno pomoč Grčiji in 

- postopek v zvezi s čezmernim primanjkljajem.  

S to kombinacijo nalog na novih področjih, posebnimi poročili o temah iz vseh naslovov finančnega 
okvira in svojima letnima poročiloma namerava Sodišče tudi letos Evropskemu parlamentu in zlasti 
temu odboru zagotoviti trdno osnovo za izvajanje njegove ključne naloge pri zagotavljanju javnega 
nadzora dejavnosti EU. 

Obenem se zavedamo, da Evropski parlament in drugi deležniki pričakujejo, da se bo vloga Sodišča 
tudi v prihodnosti še naprej razvijala. 

Sodišče odobrava angažiranje Parlamenta pri delu Sodišča in sprejema mnenje, ki ga je izrazilo v 
svojem poročilu o prihodnji vlogi Sodišča, v skladu s katerim bi bilo treba na kakršno koli reformo 
Sodišča gledati s stališča izziva izboljšanja odgovornosti EU. 

Sodišče bo vsekakor obravnavalo tiste zadeve iz poročila Evropskega parlamenta, v zvezi s katerimi 
lahko ukrepa. Te zadeve se v glavnem nanašajo na delo Sodišča, njegove odnose z deležniki in 
njegovo porabo virov. Za mnoge od njih je Sodišče že sprejelo ustrezne pobude kot del procesa 
izvajanja svoje strategije za obdobje 2013–2017. 

Sodišče bo izkoristilo priložnost, da pri nadaljevanju teh pobud upošteva predloge in pomisleke iz 
poročila Evropskega parlamenta. Ob enaki priložnosti lani sem orisal nekatere od teh pobud. Danes 
bi želel z Vami deliti nekatere rezultate štirih od njih.  

Prvič, Sodišče je razvilo nov postopek programiranja. Uvaja letno politiko in pregled tveganj zaradi 
boljšega upoštevanja prioritet politik deležnikov, vključno s ključnimi horizontalnimi vprašanji 
finančnega poslovodenja.  

Drugič, Sodišče je sprejelo strategijo sporočanja in odnosov z deležniki za leto 2013 in naprej. 
Ključna prioriteta je nadaljnja krepitev odnosov s ključnimi institucionalnimi deležniki, t. j. Evropskim 
parlamentom in Svetom, da bo delovni program Sodišča bolje odražal zakonodajne in proračunske 
prioritete.  

Za ta odbor je zelo pomembno, da bo določen član Sodišča, ki bo zadolžen posebej za krepitev in 
omogočanje lažjih odnosov z institucijami. Poleg tega si prizadevamo, da bi uspešneje poročali o 
svojih rezultatih tako, da razvijamo svoje publikacije in moderniziramo svojo organizacijo za stike z 
mediji. 

Tretjič, Sodišče si prizadeva izboljšati svoj način dela. Zaključilo je dva pomembna notranja pregleda: 
enega za racionalizacijo procesov revidiranja in poročanja ter drugega, pri katerem je opredelilo 
načine za izboljšanje učinkovitosti in uspešnosti Sodišča pri vodenju njegovih dejavnosti, povezanih z 
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revizijo. Rezultat pregledov so bili obsežni predlogi, namenjeni izboljšanju odzivnosti Sodišča in 
pravočasnosti poročanja. 

Četrtič, na Sodišču je obenem s tema notranjima pregledoma potekal tudi drugi zunanji mednarodni 
medsebojni strokovni pregled. Pregled je bil opravljen leta 2013, poročilo pa je bilo objavljeno 
danes. Pregled se je osredotočal na prakso Sodišča pri revizijah smotrnosti poslovanja in spremljal 
izvajanje priporočil prejšnjega medsebojnega pregleda. 

Zelo nas veseli, da je bil za pregled na voljo odličen tim kolegov iz nemške vrhovne revizijske 
institucije Bundesrechnungshof, francoske vrhovne revizijske institucije Cour des comptes in švedske 
vrhovne revizijske institucije Riksrevisionen. Zahvaljujem se vrhovnim revizijskim institucijam, da so 
to omogočile, posameznim članom tima za medsebojni pregled pa za njihovo dragoceno in temeljito 
delo. 

Sodišče z zadovoljstvom ugotavlja, da so kolegi ugotovili, da je Sodišče sistematično izvajalo 
priporočila prejšnjega medsebojnega pregleda iz leta 2008 in da je že sprejelo več ukrepov za 
povečanje učinkovitosti in uspešnosti svoje prakse revidiranja smotrnosti poslovanja.  

Za Sodišče je spodbudno, da so kolegi ugotovili, da smo postopoma razvijali svoje standarde 
revidiranja smotrnosti poslovanja, priročnike in smernice skladno z mednarodnimi strokovnimi 
standardi. Poleg tega podpiramo opažanje, da je naša strateška zavezanost krepitvi odgovornosti EU 
osnovni pogoj za to, da bomo priznani kot pomemben subjekt v kompleksni strukturi evropskih 
institucij in da bomo s svojim revizijskim delom ustvarjali dodano vrednost.  

Sodišče ceni konstruktivne pripombe in priporočila kolegov, ki opredeljujejo tudi priložnosti in izzive 
za našo nadaljnjo krepitev prakse revidiranja smotrnosti poslovanja. Ta priporočila v veliki meri 
potrjujejo in dopolnjujejo rezultate notranjih pobud samega Sodišča.  

Poleg tega, da so kolegi potrdili nalogo racionalizacije revizijskega procesa in večjega upoštevanja 
stališč deležnikov Sodišča pri izbiri nalog, so tudi spodbudili Sodišče, naj oblikuje bolj praktična 
priporočila, namenjena posebej organom na ravni EU ali nacionalni ravni, in naj pregleda naravo in 
vsebino izmenjave s Komisijo, ki je njegov glavni revidiranec.  

Gospod predsednik, spoštovani člani odbora! 

Sodišče ima zdaj na voljo zelo dragocena priporočila iz treh najpomembnejših virov: Evropskega 
parlamenta, svojih kolegov iz drugih vrhovnih revizijskih institucij ter svojega poslovodstva in 
zaposlenih.  

Sodišče meni, da bo usklajeno izvajanje teh priporočil v obdobju njegove strategije dalo trdno 
osnovo za prihodnji razvoj naše institucije in s tem za kar največje povečanje našega prispevka, 
skupaj z drugimi institucijami EU, kot je ta parlament, k skupnemu cilju izboljšanja odgovornosti EU 
do državljanov. 

Hvala za Vašo pozornost. 
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