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Revizorji EU želijo jasno in formalno pooblastilo za revidiranje 
Evropskega denarnega sklada 

Kot je navedeno v danes objavljenem mnenju revizorjev, bi bilo treba vlogo Evropskega računskega sodišča 
kot zunanjega revizorja predlaganega Evropskega denarnega sklada jasneje določiti. Revizorji predlagajo tudi, 
naj Evropski parlament pri nadzoru Sklada upošteva njihovo delo. 

Evropska komisija je predlagala ustanovitev Evropskega denarnega sklada za nadomestitev obstoječega 
evropskega mehanizma za stabilnost, ki zagotavlja pomoč državam evroobmočja, ki imajo resne finančne težave. 
Ker se Sklad kapitalizira v skladu z dogovorom med državami članicami, ni vključen v proračun EU.  

Revizorji v mnenju soglašajo s predlogom Komisije, vendar poudarjajo, da bi moral predlog zajemati zanesljiv 
okvir odgovornosti s parlamentarnim nadzorom nad novim skladom, ki bi temeljil na zunanjem revizijskem 
mnenju Sodišča. Za okrepitev odgovornosti in javnega nadzora revizorji pozivajo k uvedbi jasnega in formalnega 
postopka za upoštevanje revizijskih poročil v okviru postopka za razrešnico. V sedanjem predlogu Komisije je 
predvideno, da Evropsko računsko sodišče, zasebni revizorji in svet revizorjev sklada revidirajo finančno 
pravilnost, skladnost, smotrnost poslovanja in upravljanje tveganja EDS.  

„Sodišče soglaša s ciljem predloga Komisije, da se EDS vključi v pravni okvir EU,“ je povedal član Evropskega 
računskega sodišča Alex Brenninkmeijer, pristojen za mnenje. „Treba je poskrbeti za to, da za revizijo v glavnem 
ni pooblaščen več kot en organ, da se zmanjša tveganje nasprotujočih si mnenj, podvajanj in prekrivanj.“ 

Revizorji pravijo, da je treba zaradi preprečevanja dragega podvajanja njihovo vlogo zunanjega revizorja EDS 
jasno opredeliti v celotni zakonodaji, poleg tega pa je treba jasno navesti, da je vloga zasebnih revizijskih podjetij 
in kakršno koli drugo revizijsko delo zgolj dopolnilno. Če to ne bo jasno določeno, bo ureditev mogoče razumeti, 
kot da Sodišče zaradi imenovanja drugih revizorjev nima revizijske pristojnosti.  

Revizorji so opredelili tudi več ključnih izzivov za okvir za revidiranje in ureditev odgovornosti obstoječega 
evropskega mehanizma za stabilnost. Mandati članov sveta revizorjev so po navedbah revizorjev prekratki, 
poročanje sveta o njegovih revizijskih ugotovitvah pa je zelo skromno. Poleg tega so skromni tudi revidiranje 
smotrnosti poslovanja in ocenjevalne dejavnosti v zvezi z evropskim mehanizmom za stabilnost. 
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Pojasnila za urednike 

Voditelji EU so zagotovili politično usmeritev za predlagano reformo, ki naj bi se izvedla v dveh fazah. Do konca 
leta 2018 bodo pripravljeni ključni elementi okrepljenega evropskega mehanizma za stabilnost (EMS), vključno z 
morebitnimi dodatnimi fazami za okrepitev njegove vloge in upravljanja. V tej fazi bo obravnavan predlog 
Komisije, hkrati pa bo ohranjena medvladnost EMS. Dolgoročno se bodo države članice EMS in EU morda 
odločile EMS v celoti vključiti v pravni okvir EU. 

Evropsko računsko sodišče s svojimi mnenji o predlogih nove zakonodaje ali sprememb zakonodaje s finančnim 
učinkom prispeva k izboljševanju finančnega poslovodenja EU. Zakonodajna organa – Evropski parlament in Svet 
– ta mnenja uporabljata pri svojem delu. 

Mnenje Evropskega računskega sodišča št. 2/2018 o ureditvah za odgovornost in revidiranje za predlagani 
Evropski denarni sklad (EDS) je sedaj na voljo v angleščini na spletišču Evropskega računskega sodišča 
eca.europa.eu. Prevodi v druge jezike bodo dodani kmalu. 
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