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Revizorji EU pravijo, da bodo revizije leta 2019
osredotočene na ključne izzive, s katerimi se srečuje EU
Evropsko računsko sodišče (ERS) je danes objavilo svoj program dela za leto 2019, v katerem
revizorji navajajo podrobnosti o svojih revizijskih prioritetah in poročilih, ki jih nameravajo
objaviti naslednje leto. Obravnavali bodo veliko različnih zadev, ki odražajo izzive, s katerimi se
sedaj srečuje EU, vse bolj pa se bodo osredotočali na ocenjevanje tega, ali politike in programi
EU dosegajo svoje cilje in prinašajo dodano vrednost. Njihove revizije bodo obravnavale ključna
vprašanja v zvezi s trajnostno rabo naravnih virov, rastjo, vključevanjem, migracijami, varnostjo
in svetovnim razvojem, enotnim trgom ter odgovorno in učinkovito EU.
Revizorji nameravajo oceniti izvajanje programa za nujno premestitev beguncev in ureditve za
nadzor meja ter pregledati nastajajočo obrambno politiko EU. Preučili bodo tudi uspešnost
čezmejnega zdravstvenega varstva, opisali probleme v pristopu EU za merjenje emisij vozil ter
analizirali, ali se v okviru podnebnih in energetskih politik EU pri izbiri naložb uporabljajo „zelena”
merila. Revizije, ki imajo še posebno prednost, vključujejo področja, kot so pesticidi, naložbe v
cestno infrastrukturo, ki povezuje evropske regije, financiranje EU na področju kulture ter
državna pomoč za banke.
„Sodišče bo preučilo vsa ta področja, da bi ugotovilo, ali EU res dosega rezultate, ki jih obljublja,“
je povedal predsednik Evropskega računskega sodišča, Klaus-Heiner Lehne. „Zato bo Sodišče za
državljane EU ter svoje institucionalne partnerje na ravni EU in držav članic še naprej pripravljalo
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.“
Sodišče objavlja program dela v pomembnem trenutku za EU, in sicer v kontekstu pogajanj o
njenem prihodnjem dolgoročnem načrtu porabe za obdobje 2021–2027, o katerem bo treba
doseči dogovor do konca leta 2019. Naslednje leto bo iz EU izstopilo Združeno kraljestvo, poleg
tega pa bo izvoljen nov Evropski parlament in imenovana nova Evropska komisija.
V programu je več informacij o približno 35 posebnih poročilih in drugih izdelkih na podlagi
pregledov, ki jih revizorji nameravajo objaviti leta 2019. Ta poročila so večinoma rezultat revizij
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smotrnosti poslovanja, ki jih revizorji izberejo na podlagi svoje ocene glavnih tveganj v zvezi s
porabo in izvajanjem politik EU.
Poleg tega bodo revizorji objavili tudi letna poročila o izvrševanju proračuna EU, evropskih
razvojnih skladih ter agencijah in skupnih podjetjih EU, pa tudi mnenja o novi ali posodobljeni
zakonodaji EU s finančnim učinkom.
Pojasnila za urednike
Letni proračun EU znaša približno 140 milijard EUR. To je približno 1 % bruto nacionalnega
dohodka vseh držav članic EU ali približno 2 % njihovih skupnih izdatkov sektorja država.
Naloga Sodišča kot neodvisnega zunanjega revizorja EU je preverjati, ali so sredstva EU
pridobljena in porabljena v skladu s pravili, ali so pravilno obračunana ter ali so bili z njimi
uspešno in učinkovito doseženi rezultati. Revizijska poročila in mnenja Sodišča so bistven člen
verige odgovornosti EU, državljanom pa pomagajo bolje razumeti, kako se EU in njene države
članice spoprijemajo s sedanjimi in prihodnjimi izzivi.
Program dela za leto 2019 je na voljo na spletišču Sodišča (eca.europa.eu) v 23 jezikih EU.
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