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Evropsko računsko sodišče
je institucija EU, ustanovljena leta 1977, s sedežem v Luxembourgu. Sodišče 
ima 28 članov, po enega iz vsake države EU. Člane predlagajo nacionalne vlade, 
po posvetovanju z Evropskim parlamentom pa jih imenuje Svet. Sodišče ima 
900 uslužbencev, ki so državljani vseh držav EU. Naši revizorji so med drugim 
strokovnjaki s področij, kot so računovodstvo, gospodarstvo, javna uprava  
in pravo.

Preverjanje porabe sredstev EU
Pri revizijah preverjamo, ali se politike, financirane iz proračuna EU, pravilno  
izvajajo in ali so stroškovno učinkovite.

Revizije računovodskih izkazov
 • Preverjamo, ali je zaključni račun EU pravilen.

Revizije skladnosti
 • Preverjamo, ali so prihodki in odhodki EU skladni s pravili.

Revizije smotrnosti
 • Preverjamo, ali so sredstva EU dobro porabljena.

Preverjanje  

financiranja EU  
po svetu



Izboljševanje finančnega poslovodenja EU
Preučujemo vse vidike porabe v EU in ugotavljamo, kako bi lahko postala 
uspešnejša in stroškovno učinkovitejša. Evropska komisija izvaja skoraj vsa 
naša priporočila, ki izboljšujejo upravljanje financ EU na vseh ravneh. Naše delo 
je Evropskemu parlamentu in Svetu v pomoč tudi pri pripravi zakonodaje EU 
in sprejemanju proračuna EU, saj jima zagotavlja pomembne informacije za 
sprejemanje odločitev.

Nove naloge
EU je dobila nove pristojnosti za spopadanje s finančno in gospodarsko krizo. Zato 
moramo revidirati nekatere vidike novih ureditev upravljanja, kot je na primer 
vloga Evropske centralne banke pri nadzoru bančnega sektorja v evroobmočju. 
Naša naloga je, da ocenimo, kako dobro te ureditve delujejo.

Revizor EU



Odgovornost za porabo sredstev EU
Čeprav ima Evropska komisija končno odgovornost za pravilno porabo proračuna 
EU, se približno 90 % proračuna porabi v partnerstvu z nacionalnimi, regionalnimi 
in lokalnimi organi v EU ali drugih državah.

Vsako leto po vsej Uniji in zunaj nje opravimo na tisoče revizijskih obiskov pri 
osebah in organizacijah, ki prejemajo sredstva EU.

Revizijska poročila, ki jih objavljamo v 23 jezikih EU, so na voljo na našem spletišču 
eca.europa.eu.

Naša revizijska poročila so ključna za uspešen demokratični nadzor, ki ga nad 
delom Komisije opravljata Evropski parlament in Svet – odgovornost v EU v praksi.

Naš prispevek k odgovornosti v EU
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Preverjanje proračuna EU

Naravni viri 
40,48 %

Kohezija
33,89 %

Letno poročilo

Vsako leto preverimo, ali je zaključni račun EU pravilen in ali so transakcije, 
povezane s prihodki in odhodki EU, skladne s pravili. Preizkusimo vzorec 
približno 1 200 plačil iz proračuna EU. Pri tem opravimo revizijske obiske pri 
najrazličnejših osebah in organizacijah, ki prejemajo sredstva, ter na kraju 
samem preverimo, ali so bili izpolnjeni pogoji za plačilo.

Računovodski izkazi EU so zanesljivi, vendar se pravila 
ne upoštevajo vedno
V letnem poročilu za leto 2013 smo ugotovili:

 • da je zaključni račun EU pravilen in

 • da so bili prihodki EU zbrani skladno s pravili, vendar

 • smo pri odhodkih EU našli preveč napak, da bi lahko izrekli pozitivno 
mnenje.

Stopnje napak se razlikujejo po področjih porabe. Naše delo kaže, da so 
napake pogoste predvsem na področjih regionalne politike in razvoja 
podeželja, za kateri se uporablja deljeno upravljanje z državami članicami.

Varnost in državljanstvo 1,48 %

Uprava 5,96 %

Globalna Evropa 5,75 %

Konkurenčnost 12,08 %

Drugo 0,36 %

Odhodki EU za leto 2015 skupaj 
145,3 milijarde EUR



Preverjanje 
smotrnosti 
poslovanja EU

Posebno poročilo o prometu 

Poraba EU za gradnjo cest

Pregledali smo 24 projektov za gradnjo cest v Nemčiji, Grčiji, na Poljskem in 
v Španiji, ki so prejeli podporo EU in so bili delno financirani z njenimi sredstvi. 
Stroški teh projektov so znašali več kot 3 milijarde EUR. Večina zgrajenih cest je 
pripomogla k skrajšanju časa potovanj in povečanju varnosti.

Ugotovili smo, da so se lahko končni stroški za podobne ceste med državami 
razlikovali za kar 43 %. Tega ni bilo mogoče pojasniti z lokalnimi geografskimi 
razlikami ali razlikami v plačah. Ceste so bile v povprečju za 23 % dražje od ocen, 
projekti pa so imeli na splošno devetmesečno zamudo. Poleg tega je bil promet na 
dokončanih cestah pogosto manjši od predvidenega, kar kaže, da bi lahko izbrali 
cenejše možnosti.

Priporočili smo, naj:

 • se določijo jasni cilji za skrajšanje časa potovanj, 
povečanje varnosti in uporabo cest,

 • se financiranje EU nameni za uporabo stroškovno 
učinkovitih načinov gradnje cest,

 • se gradbeni projekti odprejo za konkurenco po vsej 
Evropi.



Posebno poročilo o razvojni pomoči 

Pomoč EU po potresu na Haitiju

Preverili smo, kako uspešna je bila podpora EU za sanacijo po potresu na Haitiju 
leta 2010, v katerem je 230 000 ljudi izgubilo življenje, 1,3 milijona pa jih je ostalo 
brez doma. Na pomoč so priskočile številne mednarodne organizacije, vendar 
je bila EU med vsemi največja donatorica, saj je namenila 1,23 milijarde EUR za 
financiranje programov v podporo nastanitvam, sanitarnim zmogljivostim in 
higieni, zdravju, varnosti hrane in sistemom oskrbe z vodo.

Ugotovili smo, da je pri večini programov EU kljub dobremu načrtovanju Evropske 
komisije prišlo do zamud, nekateri programi pa so dosegli le majhen napredek. 
Komisija je zaradi hitro spreminjajočih se pogojev in šibke nacionalne uprave pri 
upravljanju pomoči naletela na resne ovire.

Ob koncu leta 2013 je kljub vsej prejeti finančni pomoči in mednarodni podpori 
okoli 210 000 ljudi še vedno živelo v šotorskih naseljih.

Priporočili smo, naj Komisija:

 • izboljša svojo pripravljenost na obvladovanje tveganja in s tem povezane 
zmogljivosti,

 • zagotovi uspešno povezanost nujne pomoči, sanacije in razvojnega 
sodelovanja ter

 • zaščiti sredstva EU pred potrato in korupcijo.
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