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Program dela za leto 2022
in obdobje po njem
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PREDGOVOR

Posledično bo programom in ukrepom za okrevanje po pandemiji
zaradi COVID-19 namenjene več finančne pomoči EU kot kadarkoli
prej. Poleg običajnih proračunskih sredstev, dogovorjenih v okviru
večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027, je Evropska
unija začela izvajati pobudo Next Generation EU (NGEU), katere
pomemben delež je namenjen zelenemu prehodu.
Naloga Sodišča kot neodvisnega zunanjega revizorja Evropske unije
je preverjati, ali so sredstva EU pridobljena in porabljena v skladu z
relevantnimi pravili in predpisi ter ali so bili s porabo doseženi
rezultati za davkoplačevalce EU. To velja tudi za nove ukrepe EU,
sprejete za pomoč državljanom pri premagovanju negativnih učinkov
pandemije in izzivov zaradi podnebnih sprememb.

Svetovna pandemija COVID-19 še vedno močno vpliva na življenja
ljudi v Evropski uniji. Čeprav smo premagali najhujše, se bomo morali
v prihodnjih letih še vedno spopadati z njenimi posledicami.
Hkrati je EU prevzela vodilno vlogo v boju proti globalnim podnebnim
spremembam in pri prehodu na sodobno, z viri gospodarno in
konkurenčno gospodarstvo.

Delovni program Sodišča za leto 2022 in obdobje po njem je bil
pripravljen ob upoštevanju teh specifičnih izzivov. V okviru področja
porabe in politik z naslovom „Odziv EU na COVID-19 in okrevanje po
krizi” namerava Sodišče objaviti 16 poročil o temah, kot je javno
naročanje cepiv proti COVID-19, ter sklop revizij v zvezi z
mehanizmom za okrevanje in odpornost. V okviru področja
„Podnebne spremembe, okolje in naravni viri” načrtujemo pripravo
17 poročil, med drugim o vključevanju podnebnih ukrepov v politike
EU in biogorivih.
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Obravnavali pa bomo tudi številna druga področja porabe in politik
EU. V nadaljevanju je seznam 79 posebnih poročil in pregledov, ki jih
namerava Sodišče objaviti v letu 2022 in naslednjih letih.
Državljanom EU, institucionalnim deležnikom in partnerjem Sodišča
na ravni EU in držav članic bomo zagotovili neodvisne ter objektivne
revizije in poročila o temah, ki so ključne za prihodnost Evropske
unije. Še naprej bomo opozarjali na nevarnosti pa tudi priložnosti, ki

jih bomo odkrili, da bi tako podprli Evropsko unijo pri doseganju
njenih ciljev.

Klaus-Heiner Lehne
Predsednik
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Področje politik in
financiranja EU ter
načrtovano leto objave

Odziv EU na COVID-19 in
okrevanje po krizi
Leto 2022

Ime naloge

Vrsta revizijskega izdelka
in cilj naloge

Javno naročanje cepiva proti
COVID-19

Revizija za oceno prizadevanj EU za uspešno javno naročilo zadostnih količin cepiva proti COVID-19.

Evropski strukturni in investicijski
skladi ter mehanizem za
okrevanje in odpornost

Pregled za analizo tveganj in priložnosti pri usklajevanju evropskih strukturnih in investicijskih skladov ter
mehanizma za okrevanje in odpornost v zvezi s financiranjem javnih naložb.

Mehanizem za okrevanje in
odpornost – zasnova kontrolnega
sistema Komisije

Revizija za oceno, ali se s kontrolnim sistemom Komisije lahko zagotovi pravilnost plačil mehanizma za
okrevanje in odpornost in zaščiti finančne interese EU.

Nacionalni načrti za okrevanje in
odpornost

Revizija za oceno postopka odobritve nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost, predloženih v okviru
mehanizma za okrevanje in odpornost.

Naložbeni pobudi v odziv na
koronavirus (CRII in CRII+) in
pobuda React-EU

Revizija za preučitev, ali je Komisija z naložbenima pobudama v odziv na koronavirus in pobudo REACT-EU
uspešno prilagodila kohezijsko politiko za obdobje 2014–2020 ter hitro mobilizirala sredstva iz skladov ESI
kot odziv na pandemijo COVID-19.

Podpora za ublažitev tveganj za
brezposelnost v izrednih
razmerah (instrument SURE)

Revizija za analizo, ali so bila med krizo zaradi COVID-19 z instrumentom SURE na podlagi dohodkovne
podporo za zaposlene in nadomestitvijo dohodka za samozaposlene uspešno zaščitena delovna mesta – in se
je tako preprečilo potratno odpuščanje delavcev.

Upravljanje dolga v Komisiji

Revizija za oceno, ali je Komisija razvila uspešne sisteme za upravljanje dolžniškega financiranja za
instrument Next Generation EU.

Odpornost institucij in
organov EU

Revizija za oceno upravnih ukrepov, ki so jih sprejele institucije EU za ohranitev neprekinjenega poslovanja
med krizo zaradi COVID-19.
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Področje politik in
financiranja EU ter
načrtovano leto objave
Odziv EU na COVID-19 in
okrevanje po krizi
Leto 2022

Odziv EU na COVID-19 in
okrevanje po krizi
Leto 2023 in obdobje po
njem

Ime naloge

Vrsta revizijskega izdelka
in cilj naloge

Prosto gibanje – Faza I

Revizija za ugotovitev, ali je Komisija v kontekstu krize zaradi COVID-19 med februarjem 2020 in
septembrom 2020 sprejela uspešne ukrepe za zaščito pravice do prostega gibanja, vključno z delovanjem
Schengenskega sporazuma.

Prosto gibanje – Faza II

Revizija za dopolnitev revizije Prosto gibanje– Faza I za oceno pravice do prostega gibanja v okviru krize
zaradi COVID-19.

Veriga preskrbe s hrano med
pandemijo COVID-19

Revizija za oceno, ali so se Komisija in države članice ustrezno odzvale na pandemijo COVID-19, da bi
ohranile prehransko varnost po vsej EU.

Odziv agencij EU na pandemijo

Revizija za oceno, kako sta se Evropska agencija za zdravila (EMA) in Evropski center za preprečevanje in
obvladovanje bolezni (ECDC) odzvala na izziv zaradi pandemije COVID-19 in ali je ta odziv ustrezen.

Črpanje sredstev mehanizma za
okrevanje in odpornost

Revizija za oceno enega od ključnih ciljev mehanizma za okrevanje in odpornost: hitrost izplačil. Koliko so
bila sredstva mehanizma za okrevanje in odpornost dejansko izplačana v začetnem obdobju in koliko so jih
države članice uporabile za reforme in naložbe?

Smotrnost poslovanja v
mehanizmu za okrevanje in
odpornost

Revizija za oceno ustreznosti mehanizma Komisije za spremljanje izpolnjevanja dogovorjenih mejnikov in
ciljnih vrednosti, določenih v načrtih držav članic za okrevanje in odpornost zaradi merjenja smotrnosti
poslovanja v mehanizmu.

Kontrolni sistemi držav članic za
mehanizem za okrevanje in
odpornost

Revizija za oceno, ali so kontrolni sistemi držav članic za upravljanje sredstev, prejetih iz mehanizma za
okrevanje in odpornost, dobro zasnovani za zaščito finančnih interesov EU.

Izvajanje mehanizma za
okrevanje in odpornost v državah
članicah

Revizija za oceno izvajanja načrtov za okrevanje in odpornost v majhnem številu držav članic s poudarkom na
ključnih ciljih politike iz nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost posameznih držav. V celotnem
življenjskem ciklu izvajanja načrtov za okrevanje in odpornost bi Sodišče lahko s takimi revizijami postopoma
zajelo vseh 27 nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost.
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Področje politik in
financiranja EU ter
načrtovano leto objave

Krepitev gospodarske
konkurenčnosti Unije v
korist vseh državljanov

Ime naloge

Vrsta revizijskega izdelka
in cilj naloge

Širjenje sodelovanja v okviru
programa Obzorje 2020

Revizija za analizo ukrepov, ki so bili v programu Obzorje 2020 opredeljeni s ciljem „zmanjševanja vrzeli na
področju raziskav in inovacij v Evropi” med „vodilnimi na področju inovacij” in „zmernimi inovatorji”, s čimer
bi se razširilo sodelovanje v programu Obzorje 2020 in prispevalo k oblikovanju evropskega raziskovalnega
prostora.

Konkurenčnost MSP

Revizija za oceno, ali so Komisija in države članice zagotovile, da je bila poraba podpore ESRR usmerjena na
rezultate, da bi MSP postala konkurenčnejša in bolje pripravljena na prihodnost.

Varnost omrežij 5G

Revizija za oceno, ali EU pravočasno in usklajeno uvaja varna omrežja 5G.

Internacionalizacija MSP

Revizija za preučitev programov EU za podporo internacionalizaciji MSP v EU.

Energetska unija

Revizija za preučitev nadzora Agencije Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) nad
doslednostjo in uspešnostjo izvajanja pravil trga z električno energijo ter nadzora nad tržnimi zlorabami in
transparentnostjo (REMIT) na področju notranjega trga z energijo.

Velepodatki GD AGRI

Revizija za oceno, kako Komisija uporablja podatke in podatkovno analitiko za analizo skupne kmetijske
politike in kako se pripravlja na boljšo uporabo velepodatkov.

Pravice intelektualne lastnine

Revizija za oceno, ali je Komisija uspešna pri razvoju politike EU na področju intelektualne lastnine in varstvu
pravic intelektualne lastnine na enotnem trgu.

E-uprava

Revizija za oceno zasnove, uspešnosti in spremljanja akcijskega načrta za e-upravo za obdobje 2016–2020.
Zaradi širokega nabora ukrepov, vključenih v načrt, je Sodišče svojo oceno omejilo na ukrepe, namenjene
podjetjem.

Digitalizacija šol

Revizija za oceno uspešnosti podpore EU za digitalizacijo šol.

Leto 2022
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Področje politik in
financiranja EU ter
načrtovano leto objave

Krepitev gospodarske
konkurenčnosti Unije v
korist vseh državljanov
Leto 2023 in obdobje po
njem

Ime naloge

Vrsta revizijskega izdelka
in cilj naloge

Postati drugi največji svetovni
proizvajalec baterij do leta 2024

Revizija za oceno, ali so bile Komisija in države članice uspešne pri razvoju vrednostne verige za baterije v
EU, ki bi bila konkurenčna v svetovnem merilu in gospodarna z viri.

Neposredne tuje naložbe

Revizija za pridobitev prvega vpogleda v uspešnost izvajanja Uredbe št. 2019/452 o mehanizmih za pregled
neposrednih tujih naložb.

Pooblaščeni gospodarski subjekti

Revizija za preveritev, ali Komisija in države članice zagotavljajo, da se s programom za pooblaščene
gospodarske subjekte izpolnjujejo njegovi cilji: povečati varnost mednarodne dobavne verige in olajšati
trgovino, hkrati pa zagotoviti, da so prihodki pobrani v celoti.

Industrija mikročipov

Revizija za oceno, ali so bile Komisija in države članice uspešne pri podpiranju industrije mikročipov v EU, da
bi bila konkurenčna v svetovnem merilu.

Uporaba vodika v prometu

Revizija za oceno uspešnosti strategije Komisije za spodbujanje infrastrukture EU za vodik v prometu ter
učinkovitosti podpore EU za razvoj in pravočasno zagotavljanje infrastrukture za vodik v prometu v državah
članicah.

Priznavanje poklicnih kvalifikacij v
EU

Revizija za oceno, ali še obstajajo ovire za vzajemno priznavanje poklicnih kvalifikacij in univerzitetnih diplom
delojemalcev na notranjem trgu EU.

Umetna inteligenca

Revizija za analizo, ali se naložbe Komisije na področju umetne inteligence, zlasti prek programa Obzorje
2020, v EU komercialno izkoriščajo, zlasti v industriji EU.

E-kohezija in strateška krepitev
upravnih zmogljivosti

Revizija za oceno, ali Komisija in države članice v celoti izkoriščajo potencial e-kohezije, da bi uporabile
strateški pristop h krepitvi upravnih zmogljivosti na področju kohezije.

8
Področje politik in
financiranja EU ter
načrtovano leto objave

Odpornost na grožnje za
varnost Unije ter
spoštovanje evropskih
vrednot svobode,
demokracije in vladavine
prava
Leto 2022

Ime naloge

Vrsta revizijskega izdelka
in cilj naloge

Vladavina prava na Zahodnem
Balkanu

Revizija za oceno, ali se je s podporo EU Zahodnemu Balkanu uspešno prispevalo k izboljšanju vladavine
prava v regiji.

Zagotavljanje odpornosti
institucij EU proti vdorom v
računalniške sisteme

Revizija za oceno, ali so institucije in agencije EU pripravljene na obravnavo kibernetskih incidentov.

Navzkrižja interesov

Revizija za preučitev, ali so Komisija in države članice vzpostavile uspešne politike in postopke za
obravnavanje vprašanj navzkrižja interesov pri plačilih v okviru SKP in plačilih za kohezijo.

SKP in ukrepi za preprečevanje
goljufij

Revizija za oceno, ali je Komisija sprejela ustrezne ukrepe v zvezi z goljufijami pri porabi na področju SKP in
ali je opredelila tveganja, povezana s prilaščanjem zemljišč, ter ali se je nanje ustrezno odzvala.

Načrtovanje programov razvojne
pomoči

Revizija za oceno, ali je EU razvojno pomoč za obdobje 2021–2027 dodelila na podlagi dobro opredeljene
strategije in ali je pripravila kakovostne podporne programe.

Čezmejno sodelovanje v
sosedstvu

Revizija za oceno, ali so bili programi čezmejnega sodelovanja v okviru evropskega instrumenta sosedstva
uspešni pri krepitvi teritorialnega sodelovanja preko zunanjih meja EU.
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Področje politik in
financiranja EU ter
načrtovano leto objave

Odpornost na grožnje za
varnost EU ter
spoštovanje evropskih
vrednot svobode,
demokracije in vladavine
prava
Leto 2023 in obdobje po
njem

Ime naloge

Vrsta revizijskega izdelka
in cilj naloge

Pripravljalni ukrep Unije o
raziskavah na področju obrambe

Revizija za oceno, ali so se s pripravljalnim ukrepom Unije o raziskavah na področju obrambe uspešno
testirali mehanizmi za financiranje in spodbujanje sodelovanja med akterji v državah članicah EU.

Pobuda Spotlight

Revizija za oceno, ali so prispevki EU k skupni pobudi EU in ZN Spotlight učinkovit način za obravnavanje
nasilja nad ženskami in dekleti po vsem svetu.

Enakost za invalide

Revizija za oceno, ali je prispevek EU k zagotavljanju enakosti invalidov uspešen.

Evropska služba za zunanje
delovanje

Revizija za oceno, ali je Evropska služba za zunanje delovanje dobro pripravljena za uspešno prispevanje k
skladnosti skupne zunanje in varnostne politike.

Obravnavanje temeljnih vzrokov
migracij v Afriki

Revizija za oceno, ali so bili s projekti, ki so bili izvedeni v okviru skrbniškega sklada EU za Afriko, doseženi
načrtovani rezultati, hkrati pa so se spoštovale temeljne človekove pravice.

Instrument za begunce v Turčiji

Revizija za spremljanje izvajanja priporočil iz Posebnega poročila št. 27/2018 in oceno rezultatov razvojnega
sklopa v okviru prve tranše instrumenta za begunce v Turčiji.

Pravna država v EU

Revizija za preučitev, ali je novo pogojevanje na podlagi spoštovanja načel pravne države učinkovito orodje
za zaščito finančnih interesov EU v primeru kršitev načel pravne države na področju kohezije.
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Področje politik in
financiranja EU ter
načrtovano leto objave

Podnebne spremembe,
okolje in naravni viri
Leto 2022

Ime naloge

Vrsta revizijskega izdelka
in cilj naloge

Trajnostnost naložb v
diverzifikacijo podeželja in
podeželsko infrastrukturo

Revizija za preučitev, ali so Komisija in države članice sprejele ukrepe za usmerjanje relevantnih naložb v
razvoj podeželja, zlasti tistih, ki so povezane z diverzifikacijo in infrastrukturo, v projekte z dolgotrajnimi
koristmi.

Obdavčitev energije in
energetske subvencije

Pregled za preučitev politike obdavčitve energije in subvencij zanjo v zvezi s tem, kako se z njo prispeva k
podnebnim ciljem EU.

Premogovniške regije v prehodu

Revizija za zagotovitev vpogleda v vlogo, ki jo je imelo financiranje EU pri socialno-ekonomskem prehodu v
regijah, v katerih je bilo premogovništvo v zatonu, in v to, ali so Komisija in ključni nacionalni/regionalni
organi ta sredstva upravljali na najboljši možni način.

Nezakonit ribolov

Revizija za oceno, ali so ukrepi EU v zvezi z nezakonitim ribolovom usmerjeni na ključna tveganja in ali se z
njimi spodbuja trajnostno upravljanje morij.

Vključevanje podnebnih ukrepov
v politike EU

Revizija za oceno, ali Komisija sporoča ustrezne in zanesljive informacije o porabi za podnebne ukrepe in o
napredku pri doseganju cilja 20-odstotnega vključevanja podnebnih ukrepov v politike EU v obdobju 2014–
2020.

Varstvo tal in ravnanje z gnojem

Revizija za oceno, ali se s skupno kmetijsko politiko in ustreznimi določbami direktive o nitratih EU omogoča
doseganje trajnostnega upravljanja tal in preprečevanje prekomerne koncentracije gnojnice.

Intermodalni tovorni promet

Revizija za oceno, ali se je s projekti, ki jih je financirala EU, uspešno spodbujal trajnostni multimodalni
tovorni promet.
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Področje politik in
financiranja EU ter
načrtovano leto objave
Podnebne spremembe,
okolje in naravni viri
Leto 2022

Ime naloge

Vrsta revizijskega izdelka
in cilj naloge

Krožno gospodarstvo

Revizija za preučitev uspešnosti podpore iz Evropskega sklada za regionalni razvoj pri fazah zasnove in
proizvodnje krožnega gospodarstva.

Podnebne spremembe in
razvojna pomoč

Revizija za oceno uspešnosti globalnega zavezništva o podnebnih spremembah+ (GCCA+), osrednje pobude
na področju zunanjega delovanja EU za obvladovanje podnebnih sprememb, pri pomoči najranljivejšim
državam pri zmanjševanju tveganj in prilagajanju na spremembe.
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Področje politik in
financiranja EU ter
načrtovano leto objave

Podnebne spremembe,
okolje in naravni viri
Leto 2023 in obdobje po
njem

Ime naloge

Vrsta revizijskega izdelka
in cilj naloge

Podnebni cilji

Revizija za pregled, koliko so bili doseženi podnebni in energetski cilji za leto 2020, pri čemer se bo ocenilo,
ali se z okvirom podnebnega in energetskega upravljanja EU zagotavlja trdna podlaga za doseganje ciljev za
leto 2030.

Modra energija in integrirana
pomorska politika

Revizija za oceno, ali se je z integrirano pomorsko politiko EU in pobudami, ki jih financira EU, prispevalo k
trajnostni rasti v sektorju modre energije.

Pametna mesta

Revizija za oceno (i) uspešnosti raziskovalnih projektov, ki jih financira EU, in (ii) njihovega vpliva na
preoblikovanje mest v pametna oz. pametnejša mesta. Z revizijo se bo ocenilo tudi, ali so bile pri zasnovi
programa Obzorje Evropa (vključno z nalogami) upoštevane pretekle izkušnje.

Prevoz živali

Revizija za preučitev vpliva pravil EU na prevoz živih živali.

Ribogojstvo

Revizija za oceno podpore iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR) za projekte akvakulture, in
sicer z opredelitvijo rezultatov, stroškov in okoljske trajnostnosti.

Nevarni odpadki

Pregled za prikaz stanja v zvezi z nastajanjem, ponovno uporabo, recikliranjem in označevanjem nevarnih
odpadkov v EU ter pošiljanjem v tretje države.

Biogoriva

Revizija za oceno podpore EU pri uporabi trajnostnih biogoriv, in sicer, ali je privedla do izkoriščanja
trajnostnih virov in ali se je z njo bistveno vplivalo na njihovo uporabo.

Emisije CO2 iz avtomobilov in
velepodatki

Revizija za oceno, ali je poročanje o emisijah iz avtomobilov zanesljivo in ali omogoča pravilno in pravočasno
pobiranje zadevnih glob, ter oceno učinka fleksibilnosti, ki je na voljo proizvajalcem, in oceno razlike med
laboratorijskimi in dejanskimi emisijami na podlagi velepodatkov.
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Področje politik in
financiranja EU ter
načrtovano leto objave

Fiskalne politike in javne
finance v Uniji
Leto 2022

Fiskalne politike in javne
finance v Uniji
Leto 2023 in obdobje po
njem

Ime naloge

Vrsta revizijskega izdelka
in cilj naloge

Proračunska galaksija za
leto 2021 in obdobje po njem

Revizija za oceno sedanje zasnove finančne strukture EU, vključno s spremembami, ki jih prinašata večletni
finančni okvir za obdobje 2021–2027 in instrument Next Generation EU.

Preverjanje BND

Revizija za oceno, ali je Komisija uspešno in učinkovito upravljala cikel preverjanja bruto nacionalnih
dohodkov (BND) v obdobju 2016–2019.

Bančni nadzor EU

Revizija za zagotovilo o operativni učinkovitosti upravljanja nadzora, ki ga Evropska centralna banka izvaja
nad pomembnimi kreditnimi institucijami.

Enotni trg za investicijske sklade

Revizija za oceno, koliko je bil vzpostavljen dobro delujoč enotni trg za investicijske sklade, ter ali se z njim
ščitijo vlagatelji in finančna stabilnost.

Izterjava sredstev EU

Revizija za oceno kontrolnih postopkov na ravni Komisije in držav članic, s katerimi se zagotavlja, da EU
uspešno in pravočasno izterja sredstva, ki so bila porabljena nepravilno.

Nova lastna sredstva iz naslova
nereciklirane odpadne plastične
embalaže

Revizija za oceno, ali je Komisija vzpostavila ustrezen okvir za upravljanje novega vira lastnih sredstev iz
naslova nereciklirane odpadne plastične embalaže, vključno z zbiranjem in preverjanjem prispevkov držav
članic.

Škodljiva davčna konkurenca v EU

Revizija za oceno zasnove, izvajanja in uspešnosti politike in regulativnih ukrepov, ki jih je Komisija sprejela
za boj proti davčnim goljufijam, davčnim utajam in izogibanju davkom v EU.
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Področje politik in
financiranja EU ter
načrtovano leto objave

Ime naloge

Vrsta revizijskega izdelka
in cilj naloge

Zunanji svetovalci

Revizija za oceno, ali Komisija pri najemanju svetovalcev, zaposlenih pri pogodbenih izvajalcih, dosega
stroškovno učinkovitost in hkrati ščiti svoje interese.

LEADER

Revizija za preučitev, ali so se s pristopom Leader, tj. lokalnim razvojem, ki ga vodi skupnost, dosegle koristi
za lokalni razvoj in ali so Komisija, države članice in lokalne akcijske skupine dobro upravljale stroške in
tveganja, povezane s tem pristopom.

Zanesljivi statistični podatki

Revizija za oceno uspešnosti Komisije pri zagotavljanju visokokakovostne evropske statistike.

Uvrščanje gospodarskih subjektov
na črni seznam

Revizija za oceno, ali je Komisija vzpostavila dobro delujoč sistem za izključitve, da bi zagotovila, da se
sredstva EU ne izplačajo nezanesljivim prejemnikom.

Javno naročanje

Pregled za analizo trendov na ravni EU in vidikov, specifičnih za posamezne države, na podlagi podatkov iz
zbirke podatkov TED (Tenders Electronic Daily).

Digitalizacija upravljanja skladov
EU

Pregled za analizo stanja digitalizacije upravljanja in kontrole skladov EU, s tem povezanih tveganj in izzivov
ter njihovih vplivov na revizijo.

Lobiranje zakonodajalcev

Revizija za oceno, ali je register EU za preglednost uspešno orodje za javni nadzor nad dejavnostmi lobistov,
ki poskušajo vplivati na odločanje EU.

Upravljanje in kontrola na
področju kohezijske politike

Revizija za oceno, ali so pregledi, ki jih izvajajo organi upravljanja držav članic (t. i. upravljalno preverjanje na
prvi stopnji), v celoti uspešni pri preprečevanju napak pri porabi na področju kohezijske politike.

Vinski sektor

Revizija za ugotovitev, koliko se je s podporo skupne kmetijske politike vinskemu sektorju EU prispevalo k
njegovi večji konkurenčnosti in odpornosti.

Druga področja
2022

Druga področja
Leto 2023 in obdobje po
njem
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Klaus-Heiner LEHNE
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Nizozemska

Nikolaos MILIONIS
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Danska

Samo JEREB
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Litva

Leo BRINCAT
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Viorel ȘTEFAN
Romunija

Ivana MALETIĆ
Hrvaška

François-Roger CAZALA
Francija

Joëlle ELVINGER
Luksemburg

Helga BERGER
Avstrija

Marek OPIOŁA
Poljska

Sodišče je zunanji revizor EU. Kolegij Evropskega računskega sodišča
sestavlja po en član iz vsake države članice, podporo pa mu
zagotavlja približno 900 uslužbencev vseh narodnosti EU. Sodišče
ima sedež v Luxembourgu in deluje že od leta 1977, leta 1993 pa je
postalo ena od institucij EU.
Vrednote Sodišča so neodvisnost, integriteta, objektivnost,
transparentnost in strokovnost.

Poslanstvo Sodišča: Sodišče z neodvisnim, strokovnim in vplivnim
revizijskim delom ocenjuje gospodarnost, uspešnost, učinkovitost,
zakonitost in pravilnost ukrepov EU. To pripomore k izboljšanju
odgovornosti, transparentnosti in finančnega poslovodenja ter tako
krepi zaupanje državljanov v EU. Sodišče si prizadeva, da bi se
uspešno odzvalo na sedanje in prihodnje izzive, s katerimi se srečuje
EU v hitro spreminjajočem se okolju.
Vizija Sodišča: Sodišče si prizadeva, da bi bilo vodilno v panogi
revidiranja javnega sektorja in da bi prispevalo k odpornejši in bolj
trajnostni Evropski uniji, v kateri se spoštujejo demokratične
vrednote, na katerih temelji.
Revizijska poročila, pregledi 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 nacionalnih uprav.
Sodišče želi s svojim delom pomagati državljanom EU, da bi bolje
razumeli, kako EU in njene države članice obravnavajo sedanje in
prihodnje izzive.
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IZDELKI SODIŠČA
Sodišče pripravlja:
—

letno poročilo o proračunu EU, vključno z izjavo o zanesljivosti,

—

specifična letna poročila, v katerih so za posamezne agencije in organe EU predstavljena mnenja na podlagi revizije računovodskih izkazov,

—

letno poročilo o smotrnosti izvrševanja proračuna EU,

—

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

—

preglede, ki so opisne in informativne analize področij ali upravljanja EU,

—

mnenja, ki jih Evropski parlament in Evropski svet uporabljata pri sprejemanju zakonodaje in drugih aktov EU.
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Twitter: @EUAuditors

Veliko dodatnih informacij o Evropski uniji je na voljo na internetu. Dostop je mogoč na strežniku Europa (http://europa.eu).
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