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Predgovor 

 

Naloga Sodišča kot neodvisnega zunanjega revizorja Evropske unije 
(EU) je preverjati, ali so sredstva EU pridobljena in porabljena v skladu 
z ustreznimi pravili in predpisi ter ali so bila pravilno obračunana. EU 
največji učinek doseže s svojimi regulativnimi ukrepi in mednarodnimi 
sporazumi na področjih, kot je trgovina. Čeprav se skupni letni 
proračun EU, ki znaša okrog 140 milijard EUR, morda zdi velik, je v 
proračunskem smislu precej majhen, saj pomeni le približno 1 % bruto 
nacionalnega dohodka vseh držav članic EU, katerih skupni izdatki 
sektorja država so 50-krat večji. Zato je še toliko pomembneje, da se 
proračun EU porablja uspešno, zato je delo Sodišča vse bolj  

 
 
osredotočeno na ocenjevanje tega, ali politike in programi EU 
dosegajo svoje cilje in prinašajo dodano vrednost.  

To delo bo leta 2019 najpomembnejše do zdaj: do konca leta bodo 
zaključena pogajanja o večletnem finančnem okviru EU za obdobje 
2021–2017, Združeno kraljestvo bo izstopilo iz EU, poleg tega pa bo 
izvoljen tudi nov Evropski parlament.  

V program dela za leto 2019 je vključenih mnogo različnih zadev, ki 
odražajo izzive, s katerimi se sedaj srečuje EU. Obravnava ključna 
vprašanja v zvezi s trajnostno rabo naravnih virov, rastjo, 
vključevanjem, migracijami, varnostjo in svetovnim razvojem, enotnim 
trgom ter odgovorno in učinkovito EU. Sodišče bo še naprej preučevalo 
vsa ta področja, da bi ugotovilo, ali EU res prinaša rezultate, ki jih 
obljublja. 

Sodišče je svoje revizijske naloge izbralo na podlagi ocene  
glavnih tveganj, povezanih s porabo in izvajanjem politik EU, hkrati pa 
upoštevalo tudi prejete predloge.  
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Nekatere izbrane naloge za leto 2019, ki med drugim vključujejo 
premeščanje migrantov in državno pomoč EU za banke, imajo še 
posebno prednost. Sodišče namerava svoje delo v zvezi s temi 
nalogami zaključiti pravočasno, da bo lahko z njimi povezana poročila 
objavilo do konca leta 2019. Med letom bo zaključenih tudi mnogo 
drugih revizijskih nalog in pregledov. 

Spodaj je podroben seznam posebnih poročil in izdelkov na podlagi 
pregleda, ki jih Sodišče namerava objaviti leta 2019.  

Sodišče meni, da bo lahko zaradi raznolikosti tem, zajetih v program 
dela za leto 2019, državljanom EU ter svojim institucionalnim 
deležnikom in partnerjem na ravni EU in držav članic še naprej 
zagotavljalo neodvisna in objektivna poročila o zadevah, ki so ključne 
za prihodnost EU, v katerih bo poudarjeno to, kar dobro deluje, in 
obravnavano tisto, kar ne deluje.  

 

 

 

 

Klaus-Heiner Lehne  
Predsednik 
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Posebna poročila in drugi izdelki, ki bodo objavljeni leta 2019 
Prednostna 
kategorija Naslov naloge Cilj naloge 

Trajnostna uporaba naravnih virov in obravnavanje podnebnih sprememb 

Visoka 
prioriteta 

Pesticidi Cilj te revizije je oceniti, ali ukrepi EU za trajnostno rabo pesticidov dosegajo rezultate. 

Naložbe v zeleno energijo Cilj revizije je analizirati, ali se v okviru podnebne in energetske politike EU pri odločanju o tem, katere naložbe se 
bodo izvedle, upoštevajo zelena merila. 

Prioriteta 

Ekološka hrana Revizija bo osredotočena na sistem kontrol za pridelavo, predelavo, distribucijo in uvoz ekoloških proizvodov. 

Čezmejno zdravstveno varstvo Z revizijo bo preučeno, kako uspešno Komisija spremlja in nadzira izvajanje direktive o čezmejnem zdravstvenem 
varstvu, kateri rezultati so že doseženi ter kakšni so okvir in ukrepi za podporo izvajanja, ki jih sofinancira EU. 

Raziskave in inovacije za podnebje in 
energetiko Z revizijo bo preučena podpora Evropske komisije za raziskave in inovacije na področju shranjevanja energije. 

Stabilizacija dohodka v okviru skupne 
kmetijske politike 

Ta revizija bo osredotočena na orodja za obvladovanje tveganja, predlagana v okviru skupne kmetijske politike 
(zavarovanje, vzajemni skladi in instrument za stabilizacijo dohodka), zlasti na njihovo izvajanje in 
dopolnjevanje/sinergijo z drugimi ukrepi. 

Seznam emisij toplogrednih plinov Z revizijo bo preučen sistem EU za zbiranje in preverjanje podatkov o meritvah emisij toplogrednih plinov in o 
blažitvenih ukrepih, ter poročanje o njih. 

Jedrska varnost Z revizijo bo preučena pripravljenost Komisije in držav članic na področjih jedrske varnosti, varstva pred sevanjem, 
jedrskih zaščitnih ukrepov, ravnanja z radioaktivnimi odpadki in jedrske zaščite. 

Sistem EU za merjenje emisij vozil Cilj revizije je ugotoviti probleme in opisati odzive institucij v zvezi z emisijami vozil. 

Protimikrobna odpornost Cilj revizije je pregledati in oceniti učinkovitosti ukrepov na ravni EU za boj proti vse večji nevarnosti 
protimikrobne odpornosti.  

Evropski okoljsko-gospodarski računi Revizija bo osredotočena predvsem na vlogo Komisije v upravljanju evropskih okoljsko-gospodarskih računov. 
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Prednostna 
kategorija Naslov naloge Cilj naloge 

Naložbe v kohezijo, rast in vključevanje 

Visoka 
prioriteta 

Ceste, ki povezujejo evropske regije Cilj revizije je oceniti, kako izbrani cestni projekti dosegajo strateška cilja krepitve medregionalne povezanosti in 
zagotavljanja načinov za optimalen pretok blaga in ljudi z zmanjšanjem sedanjih ozkih grl v prometnih tokovih. 

Naložbe EU v kulturo Cilj revizije je oceniti uspešnost in komplementarnost financiranja EU na področju kulture. 

Prioriteta 

Stroški izvrševanja evropskih 
strukturnih in investicijskih skladov v 
obdobju 2014–2020 

Cilj revizije je oceniti obstoj in zanesljivost informacij o stroških izvajanja kohezijske politike in to, kako Komisija in 
države članice te informacije uporabljajo. 

Goljufije na kohezijskem področju Z revizijo bo ocenjeno, ali organi, pristojni za programe, ustrezno upravljajo ukrepe proti goljufijam pri porabi za 
kohezijsko politiko EU. 

Vetrna in fotovoltaična sončna energija 
Z revizijo bodo ocenjeni zasnova, izvajanje in spremljanje strategij EU in nacionalnih strategij za proizvodnjo 
vetrne in fotovoltaične sončne energije ter to, ali pravni okvir in financiranje EU ter nacionalni pravni okviri in 
financiranje uspešno podpirajo strategije. 

Uvajanje projekta SESAR 
Z revizijo bodo pregledani potrebe in zasnova intervencij EU v fazi uvajanja projekta za raziskave o upravljanju 
zračnega prometa enotnega evropskega neba (SESAR) in upravljanje sredstev EU, dodeljenih zanj, preverilo pa se 
bo tudi, koliko se je dejansko povečala smotrnost evropskega upravljanja zračnega prometa.  

Izvajalska agencija za inovacije in 
omrežja (INEA) 

Stroškovna učinkovitost in uspešnost Agencije bosta izmerjeni z oceno naslednjih področij: strategija in 
pooblastila, upravljanje in vodenje programov ter upravni stroški in upravljanje kadrov. 

Sklad za evropsko pomoč najbolj 
ogroženim (FEAD) 

Z revizijo bo ocenjeno, ali je bil FEAD zasnovan tako, da je uspešno orodje EU za zmanjševanje revščine in 
prispevanje k socialni vključenosti najbolj ogroženih.  

Pridobljene izkušnje na področju 
kohezije 

Cilj informativnega dokumenta je predstaviti povzetek in analizo glavnih še vedno relevantnih revizijskih opažanj iz 
posebnih poročil Evropskega računskega sodišča na področju kohezije za obdobji 2007–2013 in 2014–2020. 
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Prednostna 
kategorija Naslov naloge Cilj naloge 

Izzivi v zvezi z migracijami, varnostjo in svetovnim trajnostnim razvojem 

Visoka 
prioriteta 

Premeščanje migrantov 
Cilj revizije je oceniti vlogo Komisije v izvajanju sheme nujnih premestitev (kvote), uvedene s sklepoma Sveta 
2015/1523 in 2015/1601, in poglobljeno spremljati učinke posebnega poročila št. 6/2017 – Odziv EU na begunsko 
krizo: pristop po načelu žariščnih točk. 

Kakovost podatkov o proračunski 
podpori 

Cilj revizije je oceniti, ali so podatki o smotrnosti, ki jih Komisija uporablja za izplačilo spremenljivih obrokov 
proračunske podpore, zanesljivi in ali so izjave Komisije o uspešnosti proračunske podpore utemeljene. 

Obramba 
Cilj informativnega dokumenta je pregled obrambne politike EU, vključno z ureditvami za sodelovanje in 
upravljanje, doseženimi rezultati in dodano vrednostjo, ki jo prinesejo finančni instrumenti, ki prispevajo k 
obrambi. 

Prioriteta Nadzor meja (informacijski sistemi za 
notranjo varnost) 

Z revizijo bo ocenjeno, ali države članice in organi EU sodelujejo, da bi zagotovili razpoložljivost orodij in 
informacij, ki so potrebni za ohranjanje visoke ravni varnosti na naših mejah (upravljanje, usklajevanje in 
sodelovanje). Osredotočena bo na informacije in orodja, ki jih imajo na voljo mejni policisti, in na to, ali ti 
informacijski sistemi izpolnjujejo potrebe mejnih policistov (razpoložljivost informacij, usposabljanje in podpora). 
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Prednostna 
kategorija Naslov naloge Cilj naloge 

Delujoč enotni trg in trajnostna monetarna unija 

Visoka 
prioriteta Državna pomoč EU za banke Cilj revizije je oceniti učinkovitost in uspešnost postopkov za dodeljevanje državne pomoči EU in postopkov za 

dodeljevanje pomoči sklada. 

Prioriteta 

Izpostavljenost e-trgovanja davčnim 
goljufijam 

Z revizijo bo ocenjeno, ali sta regulativni in kontrolni okvir za e-trgovanje, ki so ju vzpostavile Komisija in države 
članice za pobiranje DDV in carinskih dajatev, učinkovita in ali zagotavljata zaščito proračuna EU. 

Tvegani kapital Z revizijo bo ocenjena vloga Komisije v upravljanju finančnih instrumentov tveganega kapitala v okviru različnih 
programov. 

Stresni test EBA po vsej EU Z revizijo bo ocenjeno, ali so postali stresni testi za banke po vsej EU uspešnejši in učinkovitejši. 

Politika konkurence EU Z revizijo bo ocenjeno uveljavljanje politike konkurence EU na področju združitev, kartelov in protimonopomne 
politike. 

Fiskalna stabilnost v EU 
Z revizijo bo preučena uspešnost ukrepov Komisije pri ocenjevanju zasnove in izvajanja nacionalnih fiskalnih 
okvirov, ki države članice spodbujajo k spoštovanju ciljev Pakta za stabilnost in rast, ki se zahtevajo v svežnju o 
ekonomskem upravljanju, drugem svežnju o ekonomskem upravljanju in fiskalnem dogovoru. 

Inovacije v MSP 
Cilj revizije je oceniti, kako dobro je Komisija upravljala financiranje raziskav v okviru programa Obzorje 2020 za 
podporo uspešnih inovacij MSP, posebna pozornost pa bo namenjena oceni tveganj za dodano vrednost EU in 
komplementarnost z drugimi programi in sredstvi EU ter nacionalnimi programi in sredstvi. 
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Prednostna 
kategorija Naslov naloge Cilj naloge 

Odgovorno in učinkovito financiranje in upravljanje Unije 

Visoka 
prioriteta 

Etični okvir v izbranih institucijah EU Cilj revizije je oceniti, ali imajo izbrane institucije EU ustrezne etične okvire. Sodišče bo preučilo zakonske etične 
zahteve, postopke za uveljavljanje etičnih okvirov, ozaveščenost uslužbencev in dojemanje teh okvirov. 

Boljše pravno urejanje 
Cilj informativnega dokumenta je združitev rezultatov revizijskih nalog in pregledov v zvezi s sedanjo pobudo 
Komisije za boljše pravno urejanje za začetek naslednjega parlamentarnega obdobja (tj. v drugi polovici leta 
2019). 

Prioriteta 

Reforma kadrovskih predpisov EU Cilj revizije je oceniti, ali je sprememba kadrovskih predpisov leta 2014 privedla do večje učinkovitosti Komisije. 

Udeležba javnosti pri pripravi 
zakonodaje EU 

Cilj revizije je oceniti, ali so javna posvetovanja, ki jih organizira Komisija, uspešna. Sodišče se bo osredotočilo na 
zasnovo in izvajanje okvira Komisije o javnih posvetovanjih. 

Poročanje o trajnostnosti Cilj revizijske naloge je oceniti, ali so Komisija in druge institucije in agencije EU strateško in strukturirano poročale 
o trajnostnosti in doseganju ciljev trajnostnega razvoja Agende 2030. 
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O nas 

 
 
Kolegij Evropskega računskega sodišča na zasedanju 12. julija 2018 

Poslanstvo Sodišča kot zunanjega revizorja EU je prispevati k 
izboljšanju njenega finančnega poslovodenja, spodbujati 
odgovornost in transparentnost ter delovati kot neodvisni varuh 
finančnih interesov njenih državljanov.  

Svari pred tveganji in daje zagotovilo, poleg tega pa opozarja na 
pomanjkljivosti in uspehe.  

 
 
Oblikovalce politik EU in zakonodajalca usmerja pri izboljševanju 
politik in programov EU.  

Revizijska poročila in mnenja Sodišča so bistven člen v verigi 
odgovornosti v EU. Z njimi se zahteva odgovornost od tistih, ki so 
pristojni za izvajanje politik in programov EU: Komisije, drugih 
institucij in organov EU ter upravnih organov v državah članicah. 

Sodišče želi s svojim delom pomagati državljanom EU, da bi bolje 
razumeli, kako se EU in njene države članice spoprijemajo s 
sedanjimi in prihodnjimi izzivi. 
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Izdelki Sodišča 

Sodišče pripravlja:  

 letni poročili o proračunu EU in evropskih razvojnih skladih, 
vključno z izjavo o zanesljivosti; 

 posebna poročila o izbranih revizijskih temah, ki se objavljajo vse 
leto in so v glavnem rezultat revizij smotrnosti;  

 mnenja, ki jih Evropski parlament in Svet uporabljata pri 
sprejemanju zakonodaje in drugih aktov EU;  

 specifična letna poročila, v katerih so predstavljena revizijska 
mnenja za posamezne agencije in organe EU;  

 publikacije na podlagi pregledov, kot so panoramski pregledi, 
informativni dokumenti in hitri pregledi primerov;  

 letno poročilo o dejavnostih z informacijami o dejavnostih 
Sodišča v posameznem letu in njihovo razlago. 



STIK Z EU

Osebno
Po vsej Evropski uniji je na stotine informacijskih točk Europe Direct. Naslov najbližje lahko najdete na spletni strani: http://europa.eu/contact.

Po telefonu ali elektronski pošti
Europe Direct je služba, ki odgovarja na vaša vprašanja o Evropski uniji. Nanjo se lahko obrnete:
— s klicem na brezplačno telefonsko številko: 00 800 6 7 8 9 10 11 (nekateri ponudniki lahko klic zaračunajo),
— s klicem na navadno telefonsko številko: +32 22999696 ali
— po elektronski pošti s spletne strani: http://europa.eu/contact. 

ISKANJE INFORMACIJ O EU

Na spletu
Informacije o Evropski uniji v vseh uradnih jezikih EU so na voljo na spletišču Europa: http://europa.eu.  

Publikacije EU
Brezplačne in plačljive publikacije EU lahko prenesete s spletišča EU Bookshop (http://publications.europa.eu/eubookshop) ali jih na tem spletišču naročite. Za več izvodov 
brezplačnih publikacij se obrnite na Europe Direct ali najbližjo informacijsko točko (http://europa.eu/contact).

Zakonodaja EU in drugi dokumenti
Do pravnih informacij EU, vključno z vso zakonodajo EU od leta 1951 v vseh uradnih jezikovnih različicah, lahko dostopate na spletišču EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu.

Odprti podatki EU
Do podatkovnih zbirk EU lahko dostopate na portalu odprtih podatkov EU (http://data.europa.eu/euodp). Podatke lahko brezplačno prenesete in uporabite tudi v komercialne 
namene.
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