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Evropsko računsko sodišče je neodvisna institucija EU za zunanjo revizijo, ustanovljena s Pogodbo 
EU. Ima odločilno vlogo pri uspešnem uveljavljanju odgovornosti EU do državljanov za javna 
sredstva, porabljena za doseganje ciljev EU, kar dosega z: 

• ugotavljanjem tveganj za finančne interese državljanov EU, 

• dajanjem neodvisnih zagotovil o finančnem poslovodenju EU in  

• svetovanjem oblikovalcem politik o izboljšavah pri porabi javnih sredstev EU. 

 

Sodišče z objavo revizijskih poročil in mnenj, ki prispevajo k javnemu nadzoru nad izvrševanjem 
proračuna EU in ozaveščenemu odločanju o sistemih upravljanja EU, snovanju politik in programov 
ter dodeljevanju sredstev EU, dosega dodano vrednost. 

Politika komuniciranja 

Evropsko računsko sodišče z obveščanjem o rezultatih svojih revizij in o svojih priporočilih pomaga 
ozaveščati javnost o finančnem poslovodenju EU in vprašanjih odgovornosti ter o pomembnosti 
gospodarne, učinkovite in uspešne porabe sredstev EU v skladu s pravili. Sporočila Sodišča pomagajo 
varovati finančne interese državljanov EU, saj zagotavljajo preglednost. Končni cilj je spodbujati 
zaupanje v dobro delovanje EU in njenih institucij. 

Pomen prispevka Sodišča k odgovornosti EU je zelo odvisen od tega, kako njegovo delo in izdelke 
uporabljajo glavni partnerji v procesu odgovornosti, in sicer:  

• politični organi, odgovorni za javni nadzor nad porabo sredstev EU: Evropski parlament, Svet EU 

in nacionalni parlamenti;  

• revidiranci, ki upravljajo in prejemajo sredstva EU: Evropska komisija, druge institucije, agencije 

in decentralizirani organi EU ter nacionalni organi;  
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• drugi revizorji sredstev EU, vključno z vrhovnimi revizijskimi institucijami držav članic.  

 

Načela komuniciranja 

• Evropsko računsko sodišče kot zunanji revizor EU upošteva načeli odprtosti in preglednosti ter 

zagotavlja dostopne in pravočasne informacije o svoji vlogi, delu in doseženih rezultatih. 

• Sporočila Sodišča pripomorejo k poznavanju in razumevanju rezultatov njegovega dela ter 

prikazujejo, kako dosega svoj cilj prispevati k izboljšanju finančnega poslovodenja. 

• Zaradi varovanja profesionalnega odnosa med revizorjem in revidirancem ter v skladu z 

mednarodnimi standardi revidiranja so javno dostopne samo informacije v objavljenih poročilih 

Sodišča. Po potrebi Sodišče bralcem zagotovi informacije o okoliščinah in ozadju, da bi lahko bolje 

razumeli njegove ugotovitve. 

• V zvezi z letnimi poročili ter nekaterimi posebnimi poročili, mnenji in drugimi zadevami Sodišče 

organizira tiskovne konference. O vseh objavljenih poročilih Sodišča in posameznih aktualnih 

vprašanjih se objavijo sporočila za javnost, ki so dostopna na http://eca.europa.eu. 

• Predsednik zastopa Sodišče in v njegovem imenu poroča o vseh vprašanjih v zvezi s politiko, 

namenom in vrednotami ter o letnih poročilih Sodišča. Predsedniku in članom pri tem pomaga 

uradni govorec Sodišča. Kadar gre za posebna poročila ali posebne teme, v imenu Sodišča 

nastopa član, zadolžen za poročilo, ali oseba, ki jo imenuje. 
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• Sodišče komunicira z javnostjo po spletu ter z revizijskimi poročili in drugimi objavami, na 

dogodkih, v tisku in medijih. Vsa njegova revizijska poročila in mnenja so v vseh uradnih jezikih EU 

dostopna na njegovem spletišču http://eca.europa.eu in na spletišču EU Bookshop. Spletišče 

Sodišča je njegova najpomembnejša informacijska platforma.  

 


