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Sporočilo za javnost
V Luxembourgu, 18. oktobra 2017

Objavljen program dela Evropskega računskega sodišča za
leto 2018
Evropsko računsko sodišče je danes objavilo svoj program dela za leto 2018. Ta poleg
podrobnosti o posebnih poročilih, ki jih namerava Sodišče objaviti v letu 2018, vsebuje tudi
informacije o njegovih letnih poročilih in procesu načrtovanja programa dela. Revizorji EU
nameravajo v letu 2018 skupaj pripraviti okoli 90 publikacij, vključno z letnimi poročili,
posebnimi poročili in mnenji.
„V programu dela so določena prioritetna področja, na katera se bomo osredotočali v letu 2018,”
je dejal predsednik Evropskega računskega sodišča Klaus-Heiner Lehne. „Obravnavali bomo
široko paleto tem, ki odražajo izzive, s katerimi se trenutno sooča EU, kot so trajnostna raba
naravnih virov, rast in vključenost, migracije in izzivi svetovnega razvoja, enotni trg ter odgovorna
in učinkovita Evropska unija.”
Program dela bo vseboval kratko poročilo o prihodnosti proračuna EU kot prispevek k razpravi o
srednjeročnem finančnem okviru EU ter kratki poročili o poenostavitvi kohezijske politike in
programa Obzorje 2020 ter prihodnosti skupne kmetijske politike.
Sodišče bo opravilo tudi revizije ukrepov EU v zvezi z varnostjo hrane, dezertifikacijo v EU,
instrumentom za begunce v Turčiji, skrbniškim skladom EU za Afriko, transparentnostjo
financiranja NVO, Evropskim organom za zavarovanja in poklicne pokojnine in preprečevanjem
navzkrižja interesov/etiko v institucijah EU. Prioritetna naloga bo tudi panoramski pregled na
področju prometa in mobilnosti. Vsa ta poročila bo Sodišče objavilo v letu 2018.
Naloge iz programa dela so rezultat celovitega procesa načrtovanja, ki je zajemal pregled
nedavnih dogajanj v EU in posvetovanje z deležniki, zlasti z Evropskim parlamentom.
Predsednik Sodišča Klaus-Heiner Lehne bo program dela za leto 2018 odboru Evropskega
parlamenta za proračunski nadzor predstavil 20. novembra 2017. Predstavitev bo mogoče
spremljati v živo prek spleta.

Namen tega sporočila za javnost je predstaviti glavne poudarke programa dela Evropskega računskega sodišča za leto 2018.
Celotni program dela (v angleščini in kmalu tudi v francoščini in nemščini) lahko najdete na www.eca.europa.eu.
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