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Gospa predsednica, 

spoštovani člani Odbora, 

hvala, ker ste me povabili, naj vam predstavim program dela Evropskega računskega sodišča za 
leto 2016.  

Leto 2016 bo leto preizkusov za Evropsko unijo in njene institucije. Evropska unija in države članice se 
srečujejo z bistvenimi dolgoročnimi izzivi in stalnimi krizami, kar vključuje:  

• krepitev gospodarstva in povečanje zaposlovanja, 

• doseganje novih ciljev trajnostnega razvoja in ciljev na področju podnebnih sprememb ter 

• obvladovanje migracij in boj proti terorizmu. 

Zato je za EU bistveno, da kar najbolje izkoristi omejena sredstva, ki jih ima na voljo, in sicer 
zakonodajna in proračunska. Z drugimi besedami, boljše določanje prioritet in doseganje rezultatov 
sta trenutno ključni vprašanji za EU, zlasti pri ponovnem pregledu njene dolgoročne strategije in 
večletnega finančnega okvira.  

Ta stvarnost se kaže v programu dela Sodišča za leto 2016, v katerem so opredeljene revizije, ki jih 
nameravamo začeti v letu 2016, in poročila, ki jih nameravamo v tem letu objaviti. Poleg tega, da 
bomo pripravili več kot 50 letnih poročil, bomo tudi tokrat osredotočeni na revizije smotrnosti 
poslovanja. 

Seveda ne moremo revidirati vsega niti poročati o vsem. Zato si prizadevamo, da bi svoje delo usmerili 
na področja, na katerih po našem mnenju lahko prinese največjo dodano vrednost, kar dosegamo z 
opredelitvijo prioritet za revidiranje, ki usmerjajo naše delo v obdobju dveh ali treh let. 

Na podlagi teh prioritet izbiramo teme za svoja letna poročila in nove naloge za posebna poročila, 
obenem pa so to področja, ki jih pregledujemo, da bi pridobili dolgoročno znanje in revizijske izkušnje. 

Svoje prioritete vsako leto posodabljamo na podlagi pregleda razvoja v EU in svojega razumevanje 
potreb naših deležnikov. Pri letošnjem programu dela nam je bolj kot kdaj koli prej koristilo 
sodelovanje z odbori Parlamenta, za kar bi se želel zahvaliti Odboru za proračunski nadzor in 
konferenci predsednikov odborov. 

Močno upamo, da bo ta medinstitucionalni dialog odslej stalnica v našem procesu priprave programov 
dela. 

Po našem mnenju je to bistveni del naših prizadevanj za doseganje čim večje relevantnosti in 
koristnosti naših izdelkov. Omogoča nam, da ugotovimo, katere so prioritete za revidiranje, izberemo 
teme in določimo obseg posameznih revizij, s čimer se izognemo neizpolnjenim pričakovanjem. 

Oktobra lani, ko ste člani Odbora obiskali Sodišče, sem podal predogled naših prioritet za leto 2016. 
Tokrat pa bi želel poudariti nekatere od revizij, povezanih s temi prioritetami, ki jih nameravamo 
začeti izvajati leta 2016. 

Kot sem omenil na začetku, ostajata izboljšanje gospodarstva in ustvarjanje delovnih mest ključni 
prioriteti za EU. 

V zadnjih letih smo dali prednost reviziji ukrepov za zaposlovanje mladih. Moja kolegica Iliana Ivanova 
bo pod naslednjo točko dnevnega reda predstavila naše najnovejše posebno poročilo o tej temi. 

Leta 2016 bomo pozornost usmerili v prizadevanja za izboljšanje gospodarstva s krepitvijo notranjega 
trga, vključno s pobudami v zvezi z digitalno agendo Komisije. 
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Začeti nameravamo zlasti revizije podpore za mobilnost delavcev, širokopasovno infrastrukturo 
visokih hitrosti ter cestna in železniška omrežja in pobud za odpravo ovir za enotni trg in izboljšanje 
ureditve finančnih storitev. 

Evropsko gospodarstvo se bo razvijalo in bo rastlo samo v okolju dobrega finančnega in 
gospodarskega upravljanja, kar bo prav tako še naprej ena od prioritet za revidiranje. 

Leta 2016 namerava Sodišče na podlagi revizij, ki so se začele lani, poročati o finančni pomoči državam 
članicam, postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem ter nadzoru bonitetnih agencij v EU. 

Poleg tega namerava Sodišče prvič revidirati novi enotni mehanizem nadzora in enotni mehanizem za 
reševanje ter začeti ocenjevanje prvih petih let delovanja evropskega semestra. 

Tudi energetska politika je še naprej prioriteta. Leta 2015 smo objavili posebno poročilo o notranjem 
trgu z energijo in zanesljivi oskrbi z energijo. Leta 2016 bo ena od prioritet energija in podnebje, tema, 
o kateri nameravamo pripraviti panoramski pregled. 

Doseganje ciljev na področju podnebnih sprememb ima pomembne posledice tudi za veliko 
tradicionalnih področij politike EU, na katerih se porabljajo sredstva EU. Leta 2016 nameravamo 
poročati o splošni zavezi, da se 20 % proračuna EU porabi za dejavnosti, povezane s podnebno 
politiko, in pregledati posebej politiko v zvezi z biogorivi, kmetijske prakse ter pomoč za energijo iz 
obnovljivih virov na podeželju. 

Poleg tega imamo za leto 2016 novo pomembno prioriteto: azil, migracije in varnost. 

Kot veste, izvajamo revizijo porabe za migracije v državah južnega Sredozemlja in vzhodnega 
sosedstva. Pravkar poteka razčiščevalni postopek o predhodnih opažanjih. Sodišče bo upoštevalo 
veliko zainteresiranost Odbora za to temo v sedanjih razmerah in revizijo končalo, takoj ko bo 
mogoče. 

Odkar je Sodišče leta 2014 začelo to revizijo, je v EU prišlo tolikšno število beguncev, kot še nikoli prej, 
od katerih mnogi prosijo za azil. EU in države članice so že sprejele ukrepe za reševanje te krize, še več 
pa jih je v pripravi to leto. 

Zato namerava Sodišče kasneje letos začeti novo revizijo, ki bo obravnavala prav odziv Komisije na 
begunsko krizo. Pri tem se bomo oprli na poznavanje politike EU na tem področju, ki smo ga pridobili 
pri revidiranju migracij. 

Leta 2016 nameravamo tudi začeti revizije orodij za zaščito pred terorizmom, ukrepov za 
preprečevanje trgovine z ljudmi ter pomoči državam, ki bi lahko bile vir migrantov in prosilcev za azil, 
kot sta Tunizija in Srednjeafriška republika. 

Tako kot v prejšnjih letih nameravamo začeti delo pri več posebnih poročilih o zadevah, povezanih z 
glavnimi instrumenti EU za usklajevanje in izvajanje politike, in sicer strategijo EU, glavnimi programi 
porabe ter agencijami in drugimi organi. 

V zvezi z glavnimi programi porabe nameravamo pregledati črpanje sredstev EU, izbiranje projektov in 
finančne popravke na področju kohezije ter shemo osnovnega plačila na področju kmetijstva. 

V zvezi s subjekti EU nameravamo oceniti smotrnost poslovanja Izvajalske agencije za inovacije in 
omrežja ter evropskih skupnih tehnoloških pobud na področju raziskovanja in opraviti pregled Sodišča 
EU. 

Naše prioritete se bodo odražale tudi v revizijskem delu, ki je potrebno za naša letna poročila.  

V naslednje letno poročilo o izvrševanju proračuna EU bo vključeno novo poglavje o razdelku 
večletnega finančnega okvira Varnost in državljanstvo. 

V letnem poročilu bomo še naprej dajali poudarek vprašanjem smotrnosti. V poglavju o doseganju 
rezultatov pri proračunu EU nameravamo poročati o vmesnem pregledu strategije Evropa 2020, ki ga 
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je izvedla Komisija, in o tem, koliko se program Obzorje 2020 osredotoča na rezultate in prispevanje k 
doseganju ciljev te strategije. 

V ustreznih poglavjih poročila bomo ponovno poročali tudi o vprašanjih smotrnosti, ki se bodo 
pokazala pri reviziji odhodkovnih transakcij v okviru deljenega upravljanja. 

In ne nazadnje bomo spremljali tudi razvoj črpanja sredstev EU ter uporabo finančnih instrumentov, ki 
smo ju lani poudarili v našem poglavju o upravljanju proračuna EU in finančnem poslovodenju. 

Gospa predsednica, spoštovani člani Odbora, 

kot Komisija pravilno ugotavlja v svojem programu dela za leto 2016, v EU zdaj ni čas za običajno 
ravnanje. Sodišče se zaveda, da to velja tudi zanj. 

Doslej sem govoril o naših prioritetah za revidiranje v letu 2016, zdaj pa bi rad povedal še nekaj o 
korakih, ki smo jih naredili za izboljšanje smotrnosti Sodišča kot institucije. 

Leta 2016 bomo morali obvladati veliko spremembo v naši instituciji, saj nadaljujemo z reformami, ki 
so del naše strategije za obdobje 2013–2017. 

V začetku januarja je začel veljati naš organizacijski model, ki temelji na nalogah. Menimo, da nam bo 
omogočil, da bomo v prihodnjih letih vodili svoje naloge in upravljali vire na enostavnejši in bolj 
fleksibilen način. 

Še zlasti menimo, da nam bo pomagal sprejeti posebna poročila, ki jih bomo začeli pripravljati 
leta 2016, praviloma v 13 mesecih, kot je zdaj določeno v finančni uredbi. 

Več podrobnosti o napredku pri izvajanju svoje strategije ter priporočil kolegialnega pregleda in 
Parlamenta bomo podali v svojem letnem poročilu o dejavnostih za leto 2015. 

Gospa predsednica, spoštovani člani Odbora, 

sedanji čas je čas izzivov za našo Unijo. Institucije EU morajo sodelovati pri reševanju skrb vzbujajočih 
problemov, s katerimi se spopadamo, ter pri tem uporabljati svoje pristojnosti in vire na kar najboljši 
način. 

Leta 2016 namerava Evropsko računsko sodišče prispevati k našim skupnim prizadevanjem v zvezi s 
tem tako, da bo izvedlo program dela, ki sem vam ga danes predstavil. 

Najlepša hvala. 


