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PREDGOVOR PREDSEDNIKA

Eden od naših ključnih ciljev in del našega poslanstva pri spodbujanju preglednosti in odgovornosti je približati 
Evropsko računsko sodišče državljanom EU. Zato me zelo veseli, da vam lahko predstavim prvo letno poročilo 
o dejavnostih Evropskega računskega sodišča. Vsebuje pregled Sodišča in poroča o njegovih dejavnostih v letu 2007, 
ko je praznovalo svojo 30. obletnico v vlogi zunanjega revizorja EU, ki prispeva k izboljševanju fi nančnega poslovodenja 
in deluje kot neodvisni varuh fi nančnih interesov državljanov Unije.

Glavni prispevek Sodišča so revizije in poročila, ki revidirancem pomagajo izboljšati njihovo fi nančno poslovodenje 
ter organoma za razrešnico (Evropskemu parlamentu in Svetu) pomagajo nadzirati izvrševanje proračuna EU. V tem 
poročilu je podan pregled revizijskih poročil, objavljenih leta 2007. V njem so poudarjeni glavni zaključki o izvrševanju 
proračuna EU v letu 2006 in o dobrem fi nančnem poslovodenju sredstev EU.

Sodišče ne poroča samo o fi nančnem poslovodenju v preteklosti, temveč tudi dejavno prispeva k izgradnji okvira 
fi nančne kontrole EU. Leto 2007 je bilo za upravljanje sredstev EU zelo pomembno. V oddelku „Stališče Sodišča“ 
sta povzeta mnenje Sodišča o pomembnih spremembah, povezanih z odgovornostjo držav članic, in prispevek 
Sodišča k javnemu posvetovanju o reformi proračuna, ki jo je začela Evropska komisija.
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Nobeden od dosežkov Sodišča v letu 2007 ne bi bil mogoč brez zavzetosti, znanja in sposobnosti njegovih 
850 uslužbencev. Ti so za v prihodnost usmerjeno organizacijo, ki si prizadeva za stalne izboljšave, ključnega pomena. 
Prvo letno poročilo o dejavnostih navaja podrobnosti o postopku reforme Sodišča, ki se je začela s samooceno 
leta 2006. Leta 2007 je prišlo do napredka pri izvajanju akcijskega načrta, do katerega je privedla samoocena, na 
koncu leta pa do začetka „medsebojnega pregleda“, ki ga je izvedla skupina revizorjev iz nacionalnih revizijskih 
institucij Norveške, Kanade, Avstrije in Portugalske. Eden od prvih dosežkov tega procesa reforme je bila opredelitev 
poslanstva, vizije, vrednot in strateških ciljev, ki je navedena v nadaljevanju in bo usmerjala dejavnosti, o katerih 
bomo lahko poročali v prihodnjih letih.

Upam, da boste uživali ob branju našega prvega letnega poročila o dejavnostih in boste zadovoljni z njegovo 
uporabnostjo.

 Vítor Manuel da Silva Caldeira
 Predsednik
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POSLANSTVO, VIZIJA, VREDNOTE 
IN STRATEŠKI CILJI

POSLANSTVO

Evropsko računsko sodišče je institucija EU, ki je bila ustanovljena s Pogodbo, da bi izvajala revidiranje fi nanc 
EU. Kot zunanji revizor EU prispeva k izboljševanju fi nančnega poslovodenja EU in deluje kot neodvisni 

varuh fi nančnih interesov državljanov Unije.

VIZIJA

Neodvisno in dinamično Računsko sodišče, znano po svoji poštenosti in nepristranskosti, spoštovano zaradi 
svoje strokovnosti ter kakovosti in učinka svojega dela, ki zainteresiranim stranem zagotavlja bistveno 

podporo pri izboljševanju upravljanja fi nanc EU.
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VREDNOTE

Neodvisnost, poštenost 
in nepristranskost

Strokovnost Dodajanje vrednosti
Odličnost in 
učinkovitost

Neodvisnost, poštenost in 

nepristranskost institucije, 

njenih članov in uslužbencev.

Zagotoviti ustrezne izložke 

zainteresiranim stranem brez 

navodil ali podleganja pritiskom 

kakršnega koli zunanjega vira.

Ohraniti visoke in zgledne 

standarde v vseh strokovnih 

vidikih.

Sodelovati pri razvoju revizije 

javnih fi nanc v EU in po svetu.

Izdelovati relevantna, 

pravočasna poročila visoke 

kakovosti, osnovana na 

trdnih ugotovitvah in 

dokazih, ki obravnavajo skrbi 

zainteresiranih strani in katerih 

sporočilo je močno in veljavno.

Prispevati k uspešnemu 

izboljševanju upravljanja EU 

in k večji odgovornosti pri 

upravljanju sredstev EU.

Ceniti posameznike, razvijati 

nadarjenost in nagrajevati 

uspešnost.

Zagotoviti uspešno 

komunikacijo zaradi 

spodbujanja skupinskega duha.

Dosegati največjo možno 

učinkovitost v vseh vidikih 

svojega dela.

STRATEŠKI CILJI
Evropsko računsko sodišče si je za izpolnjevanje svojega poslanstva določilo naslednje strateške cilje:

Strokovnost Izložek Zainteresirane strani Učenje in rast

Trdna metodologija, primerna 

revizijska strategija, razvoj 

prakse na področju revidiranja 

javnih fi nanc, skupni revizijski 

standardi in revizijska 

merila v zvezi s sredstvi EU, 

sodelovanje z vrhovnimi 

revizijskimi institucijami EU, 

uspešen „okvir notranje kontrole 

Skupnosti“

Izbor primernih revizijskih 

tem, pravočasnost, jasnost in 

berljivost poročil, kakovost 

revizij smotrnosti poslovanja, 

povečanje učinka poročil 

Sodišča

Okrepiti odnose z revidiranci, 

da se spodbudi razumevanje 

revizijskega procesa in doseže 

širše sprejemanje revizijskih 

rezultatov; razvoj stikov 

z Evropskim parlamentom 

in Svetom kot organoma za 

proračun in razrešnico; uspešna 

komunikacija z državljani EU

Učiti se iz medsebojnega 

pregleda, da se okrepijo in 

razvijejo organizacija, metode, 

procesi in izložki ter doseže 

čim večja učinkovitost; 

izvajanje uspešnih in 

dinamičnih kadrovskih politik; 

visokokakovostno strokovno 

usposabljanje; izboljševanje 

infrastrukture; izvajanje politik 

informacijske tehnologije
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VLOGA IN DELO SODIŠČA

 KAKŠNA JE VLOGA SODIŠČA? 

Proračun Evropske unije znaša približno 120 milijard EUR, približno 1 % bruto nacionalnega dohodka (BND) njenih 
27 držav članic. V primerjavi z nacionalnimi proračuni je ta delež majhen. Vendar sredstva EU v nekaterih državah 
članicah igrajo pomembno vlogo pri fi nanciranju javnih dejavnosti in skupni znesek je podoben ali enak BND 
nekaterih držav, na primer Romunije. Sestava proračuna se je sčasoma spreminjala, njegova glavna sestavna dela 
pa sta kmetijstvo in kohezijske politike (glej okvir 1). 

O proračunu letno odločata – v kontekstu sedemletnih fi nančnih okvirov – Svet, torej predstavniki držav članic, in 
neposredno izvoljen Evropski parlament. Evropska komisija predlaga proračun in je odgovorna tudi za njegovo 
izvrševanje. Zelo velik delež – zlasti poraba za kmetijstvo in kohezijo – se izvršuje v sodelovanju z državami članicami. 
Nacionalne uprave so lahko, odvisno od programov porabe, odgovorne za določanje strategij porabe, izbiro 
upravičencev in projektov ter izplačevanje. Posebna značilnost odhodkov Skupnosti je visok odstotek plačil na 
podlagi zahtevkov, ki jih predložijo sami upravičenci, najsi gre za kmete ali vodje projektov po Uniji.
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OKVIR 1 – ZA KAJ EU PORABLJA SVOJ DENAR? 

Proračun EU se fi nancira s fi nančnimi prispevki držav članic (ki temeljijo 

predvsem na nacionalnem BND) ter s carinskimi in kmetijskimi 

dajatvami. Proračun EU je v veliki meri namenjen drugim zadevam 

kot nacionalni proračuni, deloma zaradi razlik v odgovornostih. Unija, 

na primer, ni odgovorna za sisteme socialne varnosti, ki običajno 

pomenijo velik del nacionalne porabe. 

Od 1960-ih je kmetijska poraba, običajno prek plačil kmetom 

v Uniji, predstavljala največji del proračuna, čeprav se njen delež 

zdaj zmanjšuje. V letu 2008 je nekaj manj kot polovica proračuna 

namenjena ohranjanju in upravljanju naravnih virov, zlasti kmetijstvu 

in razvoju podeželja. 

Že od 1980-ih let je velik del porabe namenjen koheziji – torej 

regionalnemu in socialnemu razvoju – kjer se sofi nancira širok razpon 

projektov od gradnje cest na Slovaškem do tečajev za brezposelne na 

Danskem. V letu 2008 se poraba za trajnostno rast, pri kateri je levji 

delež namenjen koheziji, načrtuje v višini 38 % proračuna. Ta postavka 

vključuje tudi velik del sredstev EU, namenjenih raziskavam. 

Poleg tega EU porabi znatne zneske za razvoj in humanitarno pomoč 

ter za podporo državam, ki so tesno povezane z Unijo ali kandidatke za 

pristop k Uniji. Za fi nanciranje uprave institucij Skupnosti je potrebno 

približno 6 % proračuna.

Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica

Evropska unija kot globalni partner

Uprava

Kohezija – trajnostna rast

Kmetijstvo – ohranjanje in upravljanje 

naravnih virov

Poraba EU

1 %

6 %

6 %

38 %

49 %
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V demokratičnih družbah obstaja potreba po popolnih in točnih javno dostopnih informacijah, ki so podlaga za 
razpravo in oblikovanje odločitev tako v zvezi z izboljševanjem fi nančnega poslovodenja kot z zagotavljanjem 
odgovornosti. EU ima enako kot njene države članice zunanjega revizorja, ki je neodvisni varuh fi nančnih interesov 
državljanov. Evropsko računsko sodišče kot zunanji revizor EU preverja, ali so sredstva EU pravilno evidentirana in 
porabljena v skladu s pravili in zakonodajo ob ustreznem upoštevanju najsmotrnejše porabe, ne glede na to, kje 
se sredstva porabijo. 

Rezultate dela Sodišča uporabljajo Komisija, Parlament in Svet, pa tudi države članice, da bi izboljšali fi nančno 
poslovodenje proračuna EU. Delo Sodišča zagotavlja pomembno podlago za letni postopek razrešnice, pri katerem 
se Parlament na podlagi priporočil Sveta odloči, ali je Komisija izpolnila svoje odgovornosti za izvrševanje proračuna 
prejšnjega leta. Sodišče kljub svojemu imenu nima nobenih sodnih pristojnosti. 

Na proračunskih področjih z deljenim upravljanjem države članice sodelujejo s Komisijo pri vzpostavljanju nadzornih 
in kontrolnih sistemov – notranje kontrole – da zagotovijo pravilno porabo sredstev in njeno skladnost s pravili. 
Tako ima notranja kontrola hkrati EU in nacionalno razsežnost. Poleg dela, ki ga opravi Sodišče, veliko nacionalnih 
revizijskih institucij revidira evropska sredstva, ki jih upravljajo in porabljajo nacionalne uprave.

 Raven EU

 Nacionalna raven
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v
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Komisija 

(generalni direktorati, 

služba za notranjo 

revizijo)

Evropsko računsko 

sodišče

Izvajalski organi 
držav članic

Nacionalne revizijske 
institucije

Pregled notranje kontrole in zunanjega revidiranja proračuna EU
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 KAKŠNE SO NALOGE SODIŠČA? 

Sodišče izvaja tri različne vrste revizij 1: revizija računovodskih izkazov, revizija skladnosti in revizija smotrnosti 
poslovanja. Te obravnavajo naslednja tri vprašanja:

Večino revidiranja računovodskih izkazov in skladnosti Sodišče izvede v kontekstu svoje letne izjave o zanesljivosti, 
ki je predstavljena v letnem poročilu o izvrševanju proračuna EU. Pogodba ES zahteva od Sodišča, da poda takšno 
izjavo – oziroma mnenje – o zanesljivosti računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih 
transakcij. Z izkazi povezane transakcije so v tem kontekstu običajno plačila iz proračuna EU končnim upravičencem. 
Za izjavo o zanesljivosti se pretežno uporablja francoska kratica DAS („Déclaration d'Assurance“). 

1 Več informacij o metodologiji Sodišča si lahko ogledate v priročnikih na spletni strani Sodišča (www.eca.europa.eu). 

Ali računovodski izkazi v vseh pomembnih vidikih pošteno prikazujejo fi nančno stanje, rezultate • 
in denarne tokove za leto v skladu z veljavnim okvirom računovodskega poročanja? (Revizija 
računovodskih izkazov) 

Ali so dejavnosti, fi nančne transakcije in informacije v vseh pomembnih vidikih skladne s • 
pravnimi in ureditvenimi okviri, ki jih urejajo? (Revizija skladnosti) 

Ali je fi nančno poslovodenje dobro, torej ali se porabi kar najmanj sredstev (gospodarnost), ali • 
se rezultati dosežejo s kar najmanj viri (učinkovitost) in ali so cilji doseženi (uspešnost)? (Revizija 
smotrnosti poslovanja) 

kg806740inside.indd   11 7/07/08   14:42:12
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 KAKO SODIŠČE REVIDIRA?

Revidiranje računovodskih izkazov EU Sodišče izvaja v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja (MSR), ki se 
uporabljajo v javnem in zasebnem sektorju. Vendar revizije skladnosti, ki jo opravlja Sodišče, obstoječi mednarodni 
standardi revidiranja ne pokrivajo v enaki meri. Sodišče dejavno sodeluje, skupaj z nacionalnimi revizijskimi 
institucijami, pri razvijanju mednarodnih standardov s strani organov, ki določajo standarde (Intosai, IFAC) 2.

Pri pridobivanju zagotovila, da so plačila skladna s pravnimi in ureditvenimi okviri, Sodišče uporablja tako rezultate 
svojih pregledov nadzornih in kontrolnih sistemov, katerih namen je preprečiti ali odkriti in popraviti napake v zvezi 
z zakonitostjo in pravilnostjo, kot rezultate vzorca samih transakcij (plačil) (glej okvir 2). Če preizkušanje pokaže, da 
so sistemi zanesljivi, lahko Sodišče revidira manj transakcij, da bi prišlo do tehtnega zaključka o njihovi zakonitosti 
in pravilnosti. V podporo zaključkom Sodišča se uporabljajo tudi drugi viri, kot je delo drugih revizorjev. 

Sodišče pri reviziji smotrnosti poslovanja uporablja raznolike revizijske metodologije za ocenjevanje sistemov za 
upravljanje in spremljanje ter informacij o smotrnosti poslovanja, z uporabo meril, izpeljanih iz zakonodaje in načel 
dobrega fi nančnega poslovodenja.

Sodišče pri izbiri, katere revizije smotrnosti poslovanja bo izvedlo, skuša opredeliti revizijske teme, za katere je 
verjetno, da bodo imele največji učinek na opredeljevanje možnih izboljšav v gospodarnosti, učinkovitosti in 
uspešnosti porabe EU.

2 Intosai: Mednarodna organizacija vrhovnih revizijskih institucij. IFAC: Mednarodna zveza računovodskih strokovnjakov.
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OKVIR 2 – REVIZIJE SODIŠČA NA KRAJU SAMEM V ZVEZI S PLAČILI IZ PRORAČUNA EU 

Sodišče nima virov za podrobno revidiranje vseh transakcij, povezanih 

s proračunom EU. Zato v okviru DAS uporablja tehnike statističnega 

vzorčenja, da se zagotovi rezultat, ki je reprezentativen za populacijo 

kot celoto. Pri tem se naključno izbere reprezentativni vzorec osnovnih 

transakcij z vseh področij proračuna Unije, na primer s področja 

kmetijstva, za podrobno preizkušanje. Sodišče tem transakcijam 

sledi do končnih upravičencev do pomoči, na primer do kmeta 

v južni Nemčiji. Nato Sodišče izvede preglede na kraju samem, kot je 

merjenje velikosti kmetijskih zemljišč, da preveri skladnost zahtevka 

z dejanskim stanjem. 

Statistična narava vzorca Sodišča pomeni, da je rezultate mogoče 

ekstrapolirati na zadevno populacijo, tj. na posebno področje 

prihodkov ali odhodkov, ter jih skupaj z informacijami, pridobljenimi 

pri vrednotenju sistemov, uporabiti kot podlago za skupno revizijsko 

mnenje. V praksi Sodišče primerja rezultate svojih preizkušanj 

statističnih vzorcev s tem, kar je po njegovi presoji sprejemljiva meja – 

ali prag pomembnosti – da določi naravo mnenja, ki bo podano.

Zgornji diagram prikazuje, kako Sodišče opredeli, katere transakcije 

bodo podrobno preizkušene. V praksi so postopki vzorčenja, ki jih 

uporablja Sodišče, zapletenejši, npr. uporaba dvostopenjskega 

vzorčenja, da se izboljša učinkovitost revizijskega dela. 

Naključna izbira 

reprezentativnega vzorca

Plačilo kmetiji v južni Nemčiji

Populacija vseh plačil na področju kmetijstva
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UPRAVLJANJE IN ORGANIZACIJA

 SESTAVA EVROPSKEGA RAČUNSKEGA SODIŠČA

Računsko sodišče deluje kot kolegijski organ, ki ga sestavlja 27 članov, po eden iz vsake države članice. Vsa revizijska 
poročila in mnenja sprejme kolegij. Ta tudi sprejema odločitve o organizaciji in vodenju Sodišča. 

Sodišče je organizirano v petih revizijskih skupinah, v katere so razporejeni člani. Kot je razvidno iz organizacijske 
sheme (glej stran 17), obstajajo štiri sektorske skupine, ki pokrivajo različne dele proračuna (ohranjanje in upravljanje 
naravnih virov – strukturne politike, transport, raziskave in energetika – zunanji ukrepi – lastna sredstva, bančne 
dejavnosti, upravni odhodki, institucije in organi Skupnosti ter notranje politike). Vsako skupino vodi doajen, ki ga 
člani skupine izvolijo izmed sebe za dveletni obnovljiv mandat. 

Peta revizijska skupina (CEAD oziroma koordinacija, komunikacija, vrednotenje, zanesljivost in razvoj) je odgovorna za 
„horizontalne zadeve“, kot so koordiniranje izjave o zanesljivosti, zagotavljanje kakovosti, razvoj revizijske metodologije 
Sodišča ter posredovanje dela in izložkov Sodišča. 

Upravni odbor, sestavljen iz članov, ki zastopajo vse revizijske skupine, pripravlja vse upravne zadeve za formalno 
odločitev Sodišča.

 ČLANI

Člane Sodišča imenuje Svet po posvetovanju z Evropskim parlamentom, zatem ko jih predlagajo njihove posamezne 
države članice. Člani so imenovani za mandat šestih let, ki ga je mogoče obnoviti. Svoje naloge morajo opravljati 
popolnoma neodvisno in v splošnem interesu Evropske unije. 

Poleg tega, da je član kolegija, ki sprejema končne odločitve o revizijah in mnenjih ter širših strateških vprašanjih 
in vprašanjih vodenja, je vsak član odgovoren za svoje lastne naloge, predvsem na področju revidiranja. Samo 
revizijsko delo na splošno opravijo revizorji v revizijskih enotah, ki jih koordinira odgovorni član s pomočjo svojega 
kabineta. Nato predstavi poročilo na ravni skupine in Sodišča, ko je poročilo sprejeto, pa Evropskemu parlamentu, 
Svetu in drugim relevantnim zainteresiranim stranem. 

1. januarja 2007, ob pristopu Bolgarije in Romunije, sta se Sodišču pridružila dva nova člana, ga. Nadežda Sandolova 
in g. Ovidiu Ispir. Leto dni pozneje, 1. januarja 2008, so se kot zamenjava ob izteku mandatov njihovih predhodnikov 
Sodišču pridružili trije novi člani, g. Michel Cretin (Francija), g. Henri Grethen (Luksemburg) in g. Harald Noack 
(Nemčija). Poleg tega je Svet za obdobje šestih let obnovil mandate avstrijskega in nizozemskega člana, člana iz 
Združenega kraljestva ter grškega člana.
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PREDSEDNIK

Jacek
UCZKIEWICZ (PL)

Kersti
KALJULAID (EE)

Lars
HEIKENSTEN (SE)

Harald
NOACK (DE)

Josef
BONNICI (MT)

Kikis
KAZAMIAS (CY)

Karel
PINXTEN (BE)

Henri
GRETHEN (LU)

Maarten B.
ENGWIRDA (NL)

Máire
GEOGHEGAN-QUINN (IE)

David
BOSTOCK (UK)

Irena
PETRUŠKEVIČIENĖ (LT)

Massimo
VARI (IT)

Ovidiu
ISPIR (RO)

Igors
LUDBORŽS (LV)

Juan
RAMALLO MASSANET (ES)

Nadejda
SANDOLOVA (BG)

Jan
KINŠT (CZ)

Olavi
ALA-NISSILÄ (FI)

Michel
CRETIN (FR)

Vítor Manuel
da SILVA CALDEIRA (PT)

Morten Louis
LEVYSOHN (DK)

Hubert
WEBER (AT)

Ioannis
SARMAS (EL)

Július
MOLNÁR (SK)

Vojko Anton
ANTONČIČ (SI)

Gejza Zsolt
HALÁSZ (HU)

EVROPSKO RAČUNSKO 
SODIŠČE, LETO 2008
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 PREDSEDNIK

Evropsko računsko sodišče vodi predsednik, ki ga za obnovljiv mandat treh let izmed sebe izvolijo člani. Ima vlogo 
primus inter pares – prvega ali prve med enakimi. Vodi zasedanja Sodišča ter zagotavlja, da se odločitve Sodišča 
izvajajo ter da se institucija in njene dejavnosti dobro upravljajo.

Predsednik zastopa Sodišče v zunanjih stikih, zlasti z organom za razrešnico, drugimi institucijami EU ter vrhovnimi 
revizijskimi institucijami držav članic in upravičenk.

16. januarja 2008 je bil za 11. predsednika Sodišča izvoljen portugalski član g. Vítor Manuel da Silva Caldeira. 

 GENERALNI SEKRETAR

Generalni sekretar je najvišji uradnik institucije in ga imenuje Sodišče za mandat šestih let, ki ga je mogoče obnoviti. 
Odgovoren je za vodenje uslužbencev in administracije Sodišča, vključno s poklicnim usposabljanjem in prevajalsko 
službo, ki vsebuje enoto za vsak uradni jezik z izjemo irščine (22 jezikov). Generalni sekretar je pristojen tudi za 
sekretariat Sodišča.

1. julija 2007 je bil obnovljen mandat sedanjega generalnega sekretarja Sodišča, g. Michela Hervéja. 

 USLUŽBENCI SODIŠČA 

Evropsko računsko sodišče ima približno 850 uslužbencev (836 dne 31. decembra 2007), med katerimi so revizorji 
(484), prevajalci (162) in administrativna podpora. Revizijski uslužbenci Sodišča imajo širok spekter strokovnega znanja 
in izkušenj tako iz javnega kot zasebnega sektorja, vključno s področji računovodstva, fi nančnega poslovodenja, 
notranje in zunanje revizije, prava in ekonomije. Kot vse druge institucije EU tudi Sodišče zaposluje državljane vseh 
držav članic.
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PREDSEDSTVO
REVIZIJSKA SKUPINA I 
OHRANJANJE IN UPRAVLJANJE 

NARAVNIH VIROV

Hubert WEBER, doajen

Gejza HALÁSZ
Olavi ALA-NISSILÄ
Július MOLNÁR
Kikis KAZAMIAS
Michel CRETIN

REVIZIJSKA SKUPINA II
STRUKTURNE POLITIKE, TRANSPORT, 

RAZISKAVE IN ENERGETIKA

David BOSTOCK, doajen

Massimo VARI
Harald NOACK
Kersti KALJULAID
Ovidiu ISPIR
Henri GRETHEN

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IJ
S

K
A

 S
H

E
M

A

REVIZIJSKA SKUPINA III
ZUNANJI UKREPI

Maarten B. ENGWIRDA, doajen

Jacek UCZKIEWICZ
Karel PINXTEN
Máire GEOGHEGAN-QUINN
Jan KINŠT

REVIZIJSKA SKUPINA IV
LASTNA SREDSTVA, BANČNE DEJAVNOSTI, 

UPRAVNI ODHODKI, INSTITUCIJE IN ORGANI 
SKUPNOSTI TER NOTRANJE POLITIKE

Ioannis SARMAS, doajen

Irena PETRUŠKEVIČIENĖ
Juan RAMALLO MASSANET
Morten Louis LEVYSOHN
Igors LUDBORŽS
Nadejda SANDOLOVA

SKUPINA CEAD 
KOORDINACIJA, KOMUNIKACIJA, 

VREDNOTENJE, ZANESLJIVOST IN RAZVOJ

Josef BONNICI, 
član Sodišča, odgovoren za DAS, doajen

Vojko Anton ANTONČIČ, 
član Sodišča, odgovoren za ADAR

Lars HEIKENSTEN, 
član Sodišča, odgovoren za komunikacijo

Olavi ALA-NISSILÄ (rev. sk. I)

Jacek UCZKIEWICZ (rev. sk. III)

Kersti KALJULAID (rev. sk. II)

Irena PETRUŠKEVIČIENĖ (rev. sk. IV)

GENERALNI SEKRETARIAT

Michel HERVÉ, 
generalni sekretar

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA, 
predsednik

EAGF – revizija računovodskih • 
izkazov
CAP – osrednji sistemi• 
EAGF – trgi• 
EAFRD• 
IAKS• 
EFF, okolje in zdravje• 

Nadzor nad izvrševanjem nalog • 
Sodišča
Stiki z institucijami Skupnosti• 
Stiki z VRI in mednarodnimi • 
revizijskimi organizacijami
Pravne zadeve• 
Notranja revizija• 

Strukturne politike – revizija • 
računovodskih izkazov
Strukturne politike – revizija • 
smotrnosti poslovanja
Transport, raziskave in energetika – • 
revizija računovodskih izkazov
Transport, raziskave in energetika – • 
revizija smotrnosti poslovanja

Sodelovanje z državami v razvoju • 
(splošni proračun EU)
Predpristopne in sosedske politike• 
Evropski razvojni skladi (afriške, • 
karibske in pacifi ške države)

Lastna sredstva Evropske unije• 
Upravni odhodki institucij Evropske • 
unije
Notranje politike Evropske unije• 
Najemanje in dajanje posojil ter • 
bančne dejavnosti
Agencije Skupnosti in drugi • 
decentralizirani organi

Metodologija revidiranja in podpora• 
Kontrola kakovosti• 
Komunikacija in poročila• 
Nadzor nad revidiranjem in podpora • 
pri revidiranju računovodskih 
izkazov/skladnosti
Zanesljivost računovodskih izkazov in • 
poslovodske predstavitve

Kadrovska služba• 
Informatika in telekomunikacije• 
Finance in uprava• 
Prevajanje• 
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PREGLED REVIZIJSKIH POROČIL 
IN MNENJ 3

3 Namen tega oddelka je predstaviti poročila in mnenja Sodišča, ne pa jih povzeti. Bralce prosimo, naj si nadaljnje podrobnosti ogledajo 
v polnih besedilih, kot jih je sprejelo Sodišče – na voljo so na spletni strani Sodišča (www.eca.europa.eu). 

Rezultati revizij računovodskih izkazov in skladnosti, ki jih izvede Sodišče, so v glavnem objavljeni v letnih poročilih 
o splošnem proračunu EU in o evropskih razvojnih skladih (ERS) ter v specifi čnih poročilih o agencijah Unije. Rezultati 
njegovih revizij smotrnosti poslovanja so objavljeni v posebnih poročilih med letom. Sodišče objavlja tudi mnenja 
o osnutkih zakonodaje, ki vpliva na fi nančno poslovodenje.

 LETNI POROČILI ZA PRORAČUNSKO LETO 2006 

 LETNO POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA EU

Kot je Sodišče večkrat ponovilo v svojih letnih poročilih o izvrševanju splošnega proračuna EU, so za dobro upravljanje 
proračuna EU ključnega pomena zadostni ustrezni sistemi notranje kontrole, ki jih izvajajo Komisija in države članice. 
V zadnjih nekaj letih je Sodišče pripoznalo prizadevanja Komisije za spodbujanje in uporabo izboljšanih postopkov 
notranje kontrole in upravljanja, ki zajemajo tako zanesljivost računovodskih izkazov EU kot zakonitost in pravilnost 
transakcij, ki so v njih evidentirane. Pri Letnem poročilu za leto 2006 se je ta tradicija nadaljevala tako, da so bila 
v njem opredeljena področja, kjer so možne izboljšave – nekatera od njih bistvena – ter predstavljena velika področja 
odhodkov, kjer položaj še naprej ostaja nezadovoljiv.

Sodišče je prišlo do zaključka, da so „končni letni računovodski izkazi Evropskih skupnosti“, v katerih je bilo 
predstavljeno izvrševanje proračuna EU za leto 2006, v vseh pomembnih vidikih pošteno prikazovali fi nančno 
stanje Skupnosti in rezultate, z izjemo previsoke navedbe obveznosti in predfi nanciranja v bilanci stanja. Zato se je 
štelo, da je potreben nadaljnji napredek, da bi bili novo uvedeni računovodski izkazi na podlagi nastanka poslovnih 
dogodkov popolnoma zadovoljivi in bi uresničili svoj celotni potencial za zagotavljanje zanesljivih upravljavskih 
in nadzornih informacij.
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Za proračunska področja, ki zajemajo večino plačil, evidentiranih v „končnih računovodskih izkazih Evropskih 
skupnosti“ – kmetijstvo (predvsem na področjih porabe, ki jih ne zajema kontrolni sistem IAKS), strukturne politike, 
notranje politike in bistven delež zunanjih ukrepov – je Sodišče izrazilo negativno mnenje o zakonitosti in pravilnosti, 
saj je prišlo do zaključka, da na plačila na teh področjih odhodkov še vedno pomembno vplivajo napake. Nadzornim 
in kontrolnim sistemom je pri plačilih na teh področjih le delno uspelo obvladovati tveganje napak, povezanih 
z zakonitostjo in pravilnostjo transakcij. Sodišče je poudarilo, da so imela zapletena ali nejasna merila upravičenosti 
ali zapletene pravne zahteve znaten vpliv na zakonitost in pravilnost transakcij. 

Vendar je Sodišče ugotovilo znatno zmanjšanje ocenjene stopnje napak v transakcijah na področju kmetijstva in 
prišlo do zaključka, da je IAKS, kjer se pravilno izvaja, uspešen sistem za omejevanje tveganja nepravilnih odhodkov. 
Poleg tega je Sodišče prišlo do zaključka, da v transakcijah, povezanih z obveznostmi in prihodki, ni bilo pomembnih 
napak, prav tako pa v plačilih, povezanih z upravnimi odhodki, večino predpristopne strategije ter deli zunanjih 
ukrepov (glej okvir 3).
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OKVIR 3 – POVZETEK ZAKONITOSTI IN PRAVILNOSTI OSNOVNIH TRANSAKCIJ 

PO PODROČJIH ODHODKOV

V tabeli je povzeta skupna ocena nadzornih in kontrolnih sistemov, 

kakor je podana v zadevnih poglavjih Letnega poročila za leto 2006, 

in navedeni so širši rezultati preizkušanja reprezentativnih vzorcev 

transakcij, ki ga je izvedlo Sodišče. Sistemi so razvrščeni kot „delno 

zadovoljivi“, kjer se je za nekatere kontrolne ureditve presodilo, 

da delujejo ustrezno, medtem ko je delovanje drugih neustrezno. 

Posledično jim kot celoti ne bi nujno uspelo omejiti napak v osnovnih 

transakcijah na sprejemljivo raven. Glede „delovanja nadzornih in 

kontrolnih sistemov“ pri upravnih odhodkih poročilo opozarja na 

nekatere slabosti.

Tabela izpostavlja ključne elemente, ne more pa predstaviti vseh 

relevantnih podrobnosti. Bralcem se priporoča, da si celotno analizo 

ogledajo v besedilu Letnega poročila za leto 2006.

Posebne ocene v Letnem 
poročilu za leto 2006

Delovanje nadzornih 
in kontrolnih sistemov

Stopnja napak

Lastna sredstva

Skupna kmetijska 
politika

IAKS
Skupaj 
za SKP 

IAKS

zunaj-IAKS zunaj-IAKS

 Strukturne dejavnosti

Notranje politike

Zunanji ukrepi

Sedež in delegacije

Izvajalske 
organizacije

Predpristopna strategija

Phare/ 
ISPA

Sapard

Upravni odhodki

Delovanje nadzornih in kontrolnih sistemov Zadovoljivo Delno zadovoljivo Nezadovoljivo

Stopnja napak
Manj kot 2 % (pod pragom 
pomembnosti)

Med 2 % in 5 % Več kot 5 %

kg806740inside.indd   20 7/07/08   14:42:19



21

 LETNO POROČILO O EVROPSKIH RAZVOJNIH SKLADIH (ERS)

Leta 2007 je Sodišče objavilo tudi letno poročilo o Evropskih razvojnih skladih (ERS). Medtem ko je bilo mnenje 
o zanesljivosti računovodskih izkazov Evropskih razvojnih skladov izraženo brez pridržka, je imelo mnenje o zakonitosti 
in pravilnosti osnovnih transakcij zaradi pomembne stopnje napak v teh transakcijah pridržek v zvezi s plačili, 
odobrenimi v državah upravičenkah v okviru odgovornosti delegacij. 

 DRUGA LETNA POROČILA 

V letu 2007 je bilo sprejetih še 28 specifi čnih letnih poročil, ki zadevajo evropske agencije in druge decentralizirane 
organe, ter letno poročilo o učinkovitosti upravljanja Evropske centralne banke.
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 POSEBNA POROČILA, OBJAVLJENA V LETU 2007 

Sodišče je v letu 2007 objavilo skupno devet posebnih poročil. V poročilih so bila preučena vprašanja v zvezi s 
fi nančnim poslovodenjem na širokem razponu območij – od sodelovanja na področju DDV v državah članicah EU 
(8/2007) do razvoja zmogljivosti v oddaljenih državah, kot sta Angola in Vietnam (6/2007). 

Sodišče s svojim delom ugotovi veliko različnih vrst težav z raznolikimi posledicami. Slabosti, ki jih je Sodišče ugotovilo 
pri porabi evropskih institucij za njihove zgradbe (2/2007), kažejo, da so bila na tem področju nekatera sredstva 
EU porabljena brez potrebe. Pomanjkljivosti, ugotovljene v poročilu o sistemih nadzora, inšpekcijskih pregledov in 
kazni na področju ribištva (7/2007) bi lahko imele resne posledice tako za ribolovne vire kot za prihodnost ribiške 
industrije. Kljub različnim vrstam porabe na različnih področjih proračuna EU je v poročilih Sodišča mogoče najti 
več skupnih tem, kot so:

Medtem ko je treba • sredstva porabiti tako hitro kot učinkovito, lahko pride do trenj pri doseganju 
obeh ciljev hkrati. Ta tema je zajeta v poročilu o vmesnih postopkih za strukturne sklade (1/2007) 
ter v poročilu o Komisijinem upravljanju programa CARDS na zahodnem Balkanu (5/2007). 

Načrtovanje je bistvenega pomena, čeprav ne more nikoli zagotoviti uspešnosti. Vprašanja, • 
povezana s strateškim in dolgoročnim načrtovanjem, so bila obravnavana v poročilih o odhodkih 
institucij EU za zgradbe (2/2007) in o ocenjevanju okvirnih programov EU za raziskave in 
tehnološki razvoj (RTR) (9/2007) ter v dveh poročilih, povezanih s pomočjo tujini; v poročilu 
o programu CARDS in v poročilu o uspešnosti tehnične pomoči pri razvoju zmogljivosti (5/2007 
in 6/2007). 

Komisijina vrednotenja so ključni element njenega sistema upravljanja delovanja tako pri • 
ocenjevanju uspešnosti delovanja kot pri opredeljevanju izboljšav, kjer so te potrebne. Če 
se vrednotenja izvedejo prezgodaj v programskem ciklusu, to pomeni, da za ocenjevanje ne 
bo na voljo dovolj napredka in relevantnih podatkov. Po drugi strani lahko pozneje izvedeno 
vrednotenje zmanjša možnosti uvedbe pravočasnih sprememb v tekočem obdobju in izboljšav 
za naslednjega. Vprašanja časa vrednotenja so bila obravnavana tako v poročilu o vmesnih 
postopkih za strukturne sklade (1/2007) kot v poročilu o ocenjevanju RTR (9/2007). 
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Vrednotenja je enako kot revizije težje izvesti, če so • cilji programov porabe premalo jasni, kar 
je še ena tema, ki se ji je posvečalo pri teh dveh revizijah. Nejasni cilji ne povzročajo samo 
težavnosti pri vrednotenju in spremljanju programov, temveč, kar je pomembnejše, tveganje 
za uspešnost programov. 

Upravljanje in kontrole porabe EU urejajo zapleteni predpisi, ki morajo biti jasni in nedvoumni, da • 
se zagotovi poraba sredstev, enaka načrtovani. Obstoj jasnih opredelitev in pravil je pomemben 
za zbiranje in porabo sredstev, kakršna je bila načrtovana. To področje je bilo obravnavano 
v poročilih o Evropskem skladu za begunce (3/2007) in o pregledih izvoza kmetijskih proizvodov, 
ki so jih izvedle države članice (4/2007). Pomanjkanje skupnih opredelitev je eden od dejavnikov, 
ki lahko zmanjšajo popolnost, primerljivost in zanesljivost čezmejnih podatkov držav članic. 
To ima lahko učinek, ko se podatki uporabijo kot podlaga za odločitve, kot je dodeljevanje 
sredstev. 

Vidiki•  kakovosti podatkov so bili zajeti v poročilu o skladu za begunce (3/2007), pa tudi v poročilu 
o ribištvu (7/2007). 
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Posebna poročila, objavljena v letu 2007 

1/2007  o izvajanju vmesnih postopkov za strukturne sklade v obdobju 2000–2006 

2/2007  o odhodkih institucij za zgradbe 

3/2007  o vodenju Evropskega sklada za begunce (2000–2004) 

4/2007  o fi zičnih pregledih in pregledih zamenjave pri pošiljkah, upravičenih do izvoznega nadomestila 

5/2007  o upravljanju programa CARDS s strani Komisije 

6/2007  o uspešnosti tehnične pomoči pri razvoju zmogljivosti 

7/2007  o sistemih nadzora, inšpekcijskih pregledov in kazni v zvezi s pravili za ohranjanje ribolovnih virov Skupnosti 

8/2007  o upravnem sodelovanju na področju davka na dodano vrednost 

9/2007  o ocenjevanju okvirnih programov EU za raziskave in tehnološki razvoj (RTR) – je mogoče pristop Komisije 

izboljšati?

 MNENJA, OBJAVLJENA V LETU 2007 

Sodišče k izboljševanju fi nančnega poslovodenja sredstev EU prispeva tudi z izdajanjem mnenj o predlogih ali 
vprašanjih, povezanih s fi nančnim poslovodenjem. Ta mnenja so potrebna kot del procesa sprejemanja fi nančne 
zakonodaje 4 oziroma jih je mogoče podati na zaprosilo katere od institucij EU 5. Računsko sodišče lahko mnenja 
pripravi tudi na lastno pobudo. 

Mnenja Sodišča zadevajo vprašanja, povezana s posebnimi področji odhodkov, npr. dve mnenji v letu 2007, ki sta 
se nanašali na nove predpise za Evropske razvojne sklade (2/2007 in 9/2007). Pokrivajo lahko tudi širša vprašanja 
fi nančnega poslovodenja v EU, kot npr. mnenje Sodišča (6/2007) o letnih povzetkih, nacionalnih izjavah in revizijskem 
delu nacionalnih revizijskih organov. 

Mnenja so osnovana na strokovnem znanju Sodišča o fi nančnem poslovodenju EU, ki ga je pridobilo v teku let prek 
svojih revizij: v nekaterih primerih se mnenja sklicujejo na posebne revizije. V mnenju o zagotavljanju pravilnega 
izvajanja zakonov o carinskih in kmetijskih zadevah (3/2007) se je Sodišče, na primer, sklicevalo na v poročilu iz 
preteklosti podano priporočilo, da bi Komisija morala sprejeti ukrepe za izboljšanje zanesljivosti virov informacij 
o goljufi jah. Ponavljajoča se tema mnenj Sodišča je potreba po poenostavitvi (glej npr. 7/2007 o fi nančni uredbi, 
ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti). 

V enem od mnenj iz leta 2007 (6/2007) je Sodišče predstavilo svoje stališče glede letnih povzetkov ter prostovoljnih 
pobud nekaterih držav članic za pripravo tako imenovanih nacionalnih izjav o sredstvih EU. To mnenje je podrobno 
predstavljeno v nadaljnjem besedilu pod naslovom „Stališče Sodišča“. 

4 Člen 279 Pogodbe ES.
5 Člen 248, Pogodbe ES, odstavek 4.
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Mnenja, sprejeta v letu 2007 6 

1/2007  o osnutku uredbe Komisije (ES, Euratom) o spremembi Uredbe (ES, Euratom) št. 2342/2002 o določitvi 

podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o fi nančni uredbi, ki se uporablja 

za splošni proračun Evropskih skupnosti

2/2007  o predlogu uredbe Sveta o spremembi Finančne uredbe v zvezi z 9. evropskim razvojnim skladom 

3/2007  o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 515/97 o medsebojni 

pomoči med upravnimi organi držav članic in o sodelovanju med njimi in Komisijo zaradi zagotavljanja 

pravilnega izvajanja carinske in kmetijske zakonodaje

4/2007  o osnutku uredbe Komisije (ES) o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 1653/2004 o standardni fi nančni 

uredbi za izvajalske agencije v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 58/2003 o statutu izvajalskih agencij, 

pooblaščenih za izvajanje nekaterih nalog pri upravljanju programov Skupnosti (SEC(2007) 492 konč.)

5/2007  o predlogu uredbe Sveta o fi nančni uredbi, ki se uporablja za Agencijo za oskrbo (Euratom) 

6/2007  o letnih povzetkih držav članic, „nacionalnih izjavah“ držav članic in revizijskem delu nacionalnih revizijskih 

organov v zvezi s sredstvi EU

7/2007  o osnutku uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o fi nančni 

uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti

8/2007  o osnutku uredbe Komisije (ES, Euratom) o spremembi Uredbe (ES, Euratom) št. 2343/2002 o okvirni 

fi nančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o fi nančni uredbi za 

splošni proračun Evropskih skupnosti

9/2007  o predlogu uredbe Sveta o fi nančni uredbi, ki se uporablja za 10. evropski razvojni sklad

6 Sodišče se za vsak posamezen primer odloči, ali bo svoja mnenja objavilo javno, kar je odvisno od vidikov zaupnosti in splošnega 
interesa. Večina mnenj Sodišča je bila objavljena v Uradnem listu Evropske unije in je na voljo na spletni strani Sodišča.

kg806740inside.indd   25 7/07/08   14:42:21



26

NADALJNJE UKREPANJE 
IN UČINEK

Revidiranje javnih fi nanc igra ključno vlogo tako, da sodobnim demokracijam pomaga pri učinkovitem delovanju. 
Prek revizijskih dejavnosti so končne zainteresirane strani, v tem primeru državljani Evrope, obveščeni o tem, ali 
se njihov denar porablja na pravilen in koristen način. V tem smislu je revidiranje javnih fi nanc ključen sestavni del 
zagotavljanja odgovornosti in koristen prispevek k javni razpravi. V tem smislu je delo Sodišča pomembno. 

Revizije Sodišča zagotavljajo informacije neposredno oblikovalcem odločitev v zadevnih institucijah – v evropskem 
kontekstu predvsem v Parlamentu, Svetu, Komisiji in državah članicah. Ti lahko glede teh informacij sprejmejo 
ukrepe in se pri tem sklicujejo na revizijske zaključke ali pa ne.

Medtem ko glavni učinek revizij Sodišča nastopi prek njegovih objavljenih poročil, se učinek pojavi tudi med potekom 
revizijskega procesa. Zlasti vse revizije zajemajo predstavitev podrobnih ugotovitev, ki se pošlje revidirancu, da se 
potrdi resničnost opažanj Sodišča. Končno besedilo poročila je tudi predmet „kontradiktornega postopka“. Odgovori 
revidiranca – običajno Komisije – se objavijo skupaj s poročili. V veliko teh odgovorov revidiranec pripozna težave, 
ki jih je ugotovilo Sodišče, in določi ukrepe, ki jih namerava sprejeti za odpravljanje teh težav. 

Ko je revizijsko delo opravljeno in je objavljeno poročilo, tega analizirata in uporabita Parlament in Svet v izvajanju 
svojega političnega nadzora nad porabo proračuna. Letna poročila Sodišča zagotovijo podlago za priporočilo Sveta 
in odločitev Parlamenta o letni proračunski razrešnici. 

V postopku razrešnice za proračun za leto 2006 so bili zaključki Sodišča, zlasti na področju strukturnih politik, 
deležni znatne pozornosti. Parlament se je v resoluciji o razrešnici za leto 2006 skliceval na akcijski načrt, ki ga 
je Komisija predlagala kot neposredno posledico zaključkov iz letnega poročila Sodišča. Zahteva tudi četrtletna 
poročila o izvajanju akcijskega načrta in boljši vpogled v popravne ukrepe, ki se sprejmejo v zvezi z napakami in 
slabostmi.

V postopku razrešnice se upoštevajo tudi posebna poročila. Toda ker se objavljajo med celim letom, predstavitev 
in razprava na zasedanjih Parlamenta in Sveta običajno potekata prej. 

Primer tega, kar se lahko zgodi, daje nedavno poročilo o odhodkih za zgradbe (Posebno poročilo št. 2/2007). V zvezi 
z njim je Parlament odgovoril, da deli skrbi Sodišča glede medinstitucionalnega sodelovanja; dejansko je Parlament 
svoji administraciji že naročil pripraviti poročilo, ki bi preučilo izvedljivost ustanovitve evropske službe za zgradbe, 
ki bi bila pristojna za gradnjo in vzdrževanje zgradb institucij in organov EU. 

Še en primer je revizijsko poročilo Sodišča o pregledih izvoza kmetijskih proizvodov, ki so jih izvedle države članice 
(Posebno poročilo št. 4/2007). Svet in Komisija sta se na priporočila Sodišča hitro odzvala s spremembo zadevne 
zakonodaje.

Učinek revizijskih poročil se lahko poveča, če o njih poročajo relevantna sredstva javnega obveščanja, ki spodbudijo 
širšo pozornost in razpravo. Sredstva javnega obveščanja posredujejo državljanom najbolj neposredne informacije. 
Letno poročilo Sodišča je običajno deležno velike medijske pokritosti, toda tisk je z zanimanjem spremljal tudi več 
njegovih posebnih poročil. 
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Eno od poročil, ki so pritegnila veliko pozornost sredstev javnega obveščanja, je bilo poročilo o ribištvu (Posebno 
poročilo št. 7/2007). Za razpravo o poročilu Sodišča je bila sklicana izredna seja Sveta o ribištvu in Komisija je 
sprožila proces, ki bo verjetno privedel do zakonodajnih sprememb za odpravljanje ugotovljenih pomanjkljivosti. 
To je primer poročila, ki je zaradi svoje relevantnosti in pravočasnosti zagotovilo posebno dragocen prispevek k 
procesu oblikovanja odločitev. 

V tem oddelku je bil nakazan učinek poročil Sodišča, ki so bila objavljena leta 2007. Informacije o nadaljnjem 
ukrepanju na podlagi prejšnjih opažanj Sodišča so navedene v posameznih poglavjih letnega poročila Sodišča. 
Najpogostejše opažanje Sodišča iz njegovega zadnjega letnega poročila je, da so bili sprejeti nekateri ukrepi, vendar 
predhodno ugotovljene slabosti ostajajo vsaj deloma nerazrešene. 

Pri preučevanju učinka dela Sodišča je treba upoštevati tudi njegova mnenja. Sodišče namerava razviti svojo analizo 
učinka njegovega dela – tako v zvezi z revizijami kot mnenji – v daljših časovnih obdobjih. Primer takšnega učinka 
je orisan v okviru 4. 

OKVIR 4 – MNENJE SODIŠČA O MODELU „ENOTNE REVIZIJE“ 

Sodišče je v teku let objavilo več mnenj o tem, kako je mogoče 

razviti splošni sistem notranjih kontrol proračuna EU. V zvezi s tem 

je bil izjemno pomemben prispevek, podan leta 2004, mnenje 

o modelu „enotne revizije“ (2/2004). V tem mnenju je Sodišče 

predlagalo, da se vse notranje kontroliranje opredeli in izvaja znotraj 

enotnega integriranega okvira ob upoštevanju skupnih standardov 

in zagotavljanju ustreznega ravnovesja med stroški in koristmi. 

Mnenje o „enotni reviziji“ je bilo referenčna točka za Komisijo, 

pa tudi za Sodišče, na primer leta 2007 pri njegovih komentarjih 

o tem, kako je v posodobljenih pravilih za izvajanje Finančne uredbe 

opredeljeno uspešno in učinkovito notranje kontroliranje (1/2007). 

Integrirani kontrolni pristop se odraža v Komisijinem Akcijskem 

načrtu za integriran okvir notranje kontrole za leto 2006. Komisija je 

sprejela ukrepe za poudarjanje vloge in odgovornosti držav članic pri 

notranjem kontroliranju, vključno z novo zahtevo po letnih povzetkih 

mnenj, izjav in revizij, ki se izvedejo v okviru predpisov za posamezna 

področja porabe.
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STALIŠČE SODIŠČA

 NACIONALNI POVZETKI IN IZJAVE

Komisija in države članice so sprejele pobude za povečevanje sodelovanja držav članic v procesu odgovornosti 
za sredstva EU. To je delni odgovor na težavo pomembnih stopenj napak v zvezi z zakonitostjo in pravilnostjo na 
velikih področjih proračuna, zlasti tistih, katerih upravljanje si delijo Komisija in države članice.

Med pomembnim najnovejšim dogajanjem so zahteva, da države članice zagotovijo letne povzetke razpoložljivih 
revizij in izjave, prostovoljne pobude nekaterih držav članic za izdajanje nacionalnih izjav ter odločitev nekaterih 
nacionalnih revizijskih organov o izdajanju revizijskih poročil o upravljanju sredstev EU. Sodišče v svojem Mnenju 
št. 6/2007 meni, da bi lahko vsi ti elementi, če se pravilno izvajajo, spodbudili izboljšano upravljanje in kontroliranje 
sredstev EU. V mnenju so predstavljeni pogoji, pod katerimi bi lahko takšni elementi dali dodano vrednost in bi jih 
Sodišče lahko uporabljalo v skladu z zahtevami mednarodnih revizijskih standardov.

Ker so letni povzetki sestavni del sistema notranje kontrole, bo Sodišče kot del svojih standardnih revizijskih 
postopkov ocenilo, kolikšen je njihov prispevek k skupnemu notranjemu kontroliranju. Če so v letnih povzetkih 
poudarjene prednosti in slabosti, lahko spodbudijo izboljšano splošno kontrolo nad sredstvi EU na področjih 
z deljenim upravljanjem. 

Nacionalne izjave so prostovoljna pobuda nekaterih držav članic, pripravljene so na najvišji ravni in naslovljene 
na nacionalne parlamente. Čeprav same ne predstavljajo dokončnih revizijskih dokazov, jih je mogoče šteti za nov 
element notranje kontrole in lahko vsebujejo koristne informacije o izvrševanju proračuna EU. 

Sodišče priznava možne koristi nacionalnih izjav in nacionalnega revizijskega dela pri krepitvi ozaveščenosti v državah 
članicah o pomembnosti notranje kontrole sredstev EU.

Delo, ki so ga v zvezi z zakonitostjo in pravilnostjo odhodkov EU ali z nacionalnimi izjavami opravili nacionalni 
revizijski organi (nacionalni revizijski certifi kati), lahko za Sodišče predstavlja revizijske dokaze, če se lahko 
zadovoljivo prepriča o ustreznosti in kakovosti revizijskega dela, opravljenega v skladu z mednarodnimi revizijskimi 
standardi. V tem primeru bo Sodišče upoštevalo te potrditve nacionalnih revizijskih organov pri načrtovanju in 
izvajanju svojega dela. 

Nacionalne izjave in nacionalni revizijski certifi kati podajajo zaključke o kontrolnih sistemih. Nacionalne izjave lahko 
vsebujejo tudi specifi čna mnenja o zakonitosti in pravilnosti transakcij. Izkušnje kažejo, da se glavno tveganje za 
slednje pojavlja pri zanesljivosti informacij, ki jih predložijo upravičenci ob vložitvi zahtevka za sredstva EU, ne pa 
pri načinu obdelave teh informacij v državah članicah ali Komisiji. Izjava, da sistemi delujejo v skladu z zahtevami 
predpisov EU, sama po sebi morda ne bo dajala zagotovila o zakonitosti in pravilnosti zadevnih transakcij. 

Odbor za stike vrhovnih revizijskih institucij EU se zaveda potrebe po povečani vlogi nacionalnih revizijskih organov 
v skupnem okviru računovodenja porabe EU ter je ustanovil delovno skupino za uskladitev standardov revidiranja 
in meril, prikrojenih področju EU. Skupni standardi pri revizijskem pristopu in metodah lahko povečajo možnosti, 
da se bo Sodišče lahko zaneslo na delo nacionalnih revizijskih organov, pod pogojem, da je mogoče pridobiti 
neposredne dokaze o kakovosti tega dela. 
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 PREGLED PRORAČUNA EU

Komisija je septembra 2007 kot del obsežnega pregleda proračuna objavila posvetovalni dokument, da bi spodbudila 
odprto razpravo o fi nancah EU. 

Sodišče je v začetku aprila 2008 izdalo prispevek k razpravi, v katerem je poudarilo ključna načela, ki bi jih bilo treba 
upoštevati pri snovanju novih programov, da se zagotovi njihovo doseganje evropske dodane vrednosti, in sicer 
jasnost ciljev, poenostavitev, stvarnost ter preglednost in odgovornost. Sodišče je med drugim priporočilo, da se 
razmisli o:

preoblikovanju programov odhodkov v smislu izložkov namesto vložkov;• 

boljši uporabi pojma sprejemljivega tveganja pri snovanju programov odhodkov in odločanju • 
o njih;

stopnji diskrecije, dovoljene nacionalnim in regionalnim organom oblasti pri upravljanju in • 
računovodenju programov odhodkov;

tem, ali so lastna sredstva na osnovi DDV še vedno ustrezen del sistema lastnih sredstev, ter se • 
zavzelo za pregled vseh kompenzacijskih ureditev, ki slonijo na temeljnih načelih sistema lastnih 
sredstev, namreč na enakosti, preglednosti, stroškovni učinkovitosti, enostavnosti in zmožnosti 
države članice za prispevanje.
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DELO SODIŠČA V LETU 2007 
IN V PRIHODNJE

 REVIZIJSKO DELO, IZVEDENO LETA 2007

Sodišče svoje prihodnje revizijsko delo vsako leto začrta v programu dela, ki se predloži odboru Evropskega parlamenta 
za proračunski nadzor in je na spletni strani Sodišča na razpolago javnosti. S programom dela se zainteresirane 
strani obvesti o novih in tekočih revizijah ter o prihodnjih poročilih. Sodišče spremlja izvajanje programa dela, da 
dobi osnovo za izboljšave v naslednjih letih. 

Za leto 2007 je bilo značilno bistveno povečanje števila sprejetih specifi čnih letnih poročil o evropskih agencijah 
in drugih decentraliziranih organih. Število posebnih poročil in mnenj je bilo podobno kot v prejšnjih letih. Letni 
poročili o splošnem proračunu in Evropskem razvojnem skladu sta bili objavljeni, kot je bilo načrtovano. 

V zvezi z revizijama računovodskih izkazov in skladnosti je bilo leto 2007 prvo, v katerem se je izvajal novi model 
revizijskega zagotovila Sodišča, da bi se na najbolj učinkovit način pridobili dovolj trdni rezultati. 

Sodišče se je odločilo tudi zagotoviti večjo raven informacij o rezultatih v zvezi z DAS, zlasti o rezultatih preizkušanja 
transakcij. Sodišče meni, da to – skupaj s shematičnimi informacijami o rezultatih ocen sistemov – zagotavlja koristne 
informacije o spremljanju, da se omogoči merjenje napredka pri fi nančnem poslovodenju. 

Končni izložki 2004 2005 2006 2007

Število posebnih poročil 10 6 11 9

Specifi čna letna poročila 1 1 1 1

Specifi čna letna poročila 23 20 23 29

Mnenja 2 11 8 9
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 AKCIJSKI NAČRT IN MEDSEBOJNI PREGLED

Sodišče se zavzema za stalno izboljševanje vseh vidikov njegovega dela. Leta 2005 se je odločilo, da bo predmet 
medsebojnega pregleda. Pri tem visoki uradniki iz majhnega števila vrhovnih revizijskih institucij ovrednotijo 
organizacijo in/ali izložke druge institucije na osnovi standardov in glede na svoje strokovne izkušnje. Ker vse 
vrhovne revizijske institucije opravljajo primerljivo delo, lahko medsebojni pregledi zagotovijo poseben prispevek 
k izboljševanju revizijskih institucij.

Kot del priprav na medsebojni pregled je Sodišče leta 2006 izvedlo samoocenjevanje, kar je organizaciji dalo 
priložnost ugotoviti njene prednosti in slabosti. 

Leta 2007 je Sodišče odobrilo akcijski načrt za odpravljanje ugotovljenih slabosti. Vseboval je skupno 23 ukrepov, 
od katerih so se s šestimi ukvarjale delovne skupine, v katerih so sodelovali tako člani Sodišča kot uslužbenci iz 
različnih delov in ravni organizacije: 

1. Vizija, poslanstvo, strateški cilji, načrtovanje

2. Upravljanje (vodstvo), struktura in organizacija

3. Notranji kazalniki uspešnosti

4. Ljudje in notranja komunikacija

5. Zunanje zainteresirane strani in komunikacijski pristopi, zunanja komunikacijska politika

6. Izboljševanje kakovosti poročil

V letu 2007 so te delovne skupine pripravile nove opredelitve poslanstva, vizije in vrednot ter strateške cilje Sodišča, 
novo strategijo in smernice za notranjo komunikacijo ter poročilo o tem, kako izboljšati kakovost poročil. Medsebojni 
pregled se je začel na koncu leta 2007. 
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 POVEČEVANJE KOLIČINE IN IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI REVIZIJSKEGA DELA

Več sprejetih strateških ciljev zadeva izložke institucije. Sodišče želi povečati učinek svojih revizij z izbiro relevantnih 
tem in izboljšanjem pravočasnosti, jasnosti in berljivosti svojih poročil. Namenilo se je tudi povečati število in izboljšati 
kakovost svojih revizij smotrnosti poslovanja.

Leta 2007 so bila velika prizadevanja vložena v nadaljnji razvoj metodološke podlage za delo Sodišča, kar je 
pomemben element pri zagotavljanju kvalitativnega revizijskega dela. Sodišče je izvedlo obsežno delo pri pripravi 
novega revizijskega priročnika, ki zajema reviziji računovodskih izkazov in skladnosti. Priročnik bo dokončno 
pripravljen leta 2008. 

Novi priročnik Sodišča o reviziji smotrnosti poslovanja je bil sprejet konec leta 2006, tako da je bilo leto 2007 prvo, ko 
so bile te smernice na voljo revizorjem. Zaradi nadaljnjega izboljšanja kakovosti dela Sodišča pri revizijah smotrnosti 
poslovanja so bile razvite dodatne smernice in organizirani tečaji usposabljanja. 

Sodišče je tudi povečalo svoje ambicije glede uporabe informacijske tehnologije. V svoji novi informacijski strategiji, 
sprejeti leta 2007, je Sodišče navedlo, da želi razviti svoje zmožnosti za izvedbo revizij informacijskih sistemov ter 
v običajno prakso spremeniti uporabo računalniško podprtih revizijskih tehnik (CAATs) pri revizijah računovodskih 
izkazov in smotrnosti poslovanja.

Pomembno je, da je količino in kakovost izložkov Sodišča mogoče oceniti na ustrezen način. Sodišče razvija kazalnike 
uspešnosti, ki bi mu v prihodnjih letnih poročilih morali omogočiti podajanje širokega razpona informacij o njegovi 
uspešnosti. Sodišče predvideva, da bo v prihodnosti razvilo metodologijo za ocenjevanje stroškovne učinkovitosti 
institucije. 
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Trideseta obletnica Sodišča

Evropsko računsko sodišče je leta 2007 praznovalo svojo 

trideseto obletnico delovanja v vlogi zunanje revizijske 

institucije Evropske unije. 

Praznovanje se je pričelo z okrepitvijo prisotnosti Sodišča 

(seminarji, informacijske stojnice itd.) v večini glavnih mest 

držav članic Evropske unije med dejavnostmi, povezanimi 

z dnevom Evrope leta 2007. 

Poleg tega je bila 17. oktobra 2007 odprta razstava, 

posvečena prvim tridesetim letom Sodišča. Razstavljeni 

so bili vrsta tematskih plakatov, niz več kot stopetdesetih 

fotografij in izvlečkov videov ter predstavitve številnih 

dokumentov. 

Luksemburška centralna banka je ob tej priložnosti izdala 

srebrn spominski kovanec. 

18. oktobra 2007 je Evropsko računsko sodišče priredilo 

seminar o „Prihodnosti javnega revidiranja v EU“, na katerem 

so sodelovali številni strokovnjaki z visoke ravni EU ter visoki 

predstavniki institucije. Ena od konferenc je bila posvečena 

razpravi o „Izzivih revidiranja sredstev EU“, še ena od konferenc 

pa se je osredotočala na „Prihodnost javnega revidiranja in 

odgovornosti“. 
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 IZBOLJŠEVANJE NEREVIZIJSKIH VIDIKOV SODIŠČA 

Veliko nalog iz akcijskega načrta je osredotočenih na komunikacijo. Leta 2007 so se prizadevanja za razvoj tega 
področja povečala. Med drugim je začela delovati nova spletna stran, informacijski material o letnem poročilu je bil 
objavljen v pristopnejšem formatu in Sodišče se je dogovorilo o novem postopku predstavljanja njegovih posebnih 
poročil odboru Evropskega parlamenta za proračunski nadzor. 

Druge spremembe, ki so večinoma neposredno ali deloma povezane z akcijskim načrtom, so bile posodobitev 
računovodskega sistema Sodišča ter novi strateški dokumenti v zvezi s človeškimi viri in informacijsko tehnologijo. 
Sodišče je začelo tudi posodabljati svoje informacijske sisteme na področjih revidiranja, prevajanja, znanja in 
komunikacij, upravljavskih informacij ter človeških virov. 

Leta 2007 je Sodišče napredovalo tudi pri svojih pripravah za drugi prizidek k njegovi glavni zgradbi, ki ga potrebuje 
zaradi pred kratkim nastalega in predvidenega povečanja števila uslužbencev. 

 REVIZIJSKO DELO, KI BO IZVEDENO LETA 2008 7

Sodišče bo v letu 2008 enako kot v prejšnjih letih poleg svojega letnega poročila o splošnem proračunu EU v letu 
2007 pripravilo letno poročilo o Evropskih razvojnih skladih, prav tako pa specifi čna poročila o evropskih agencijah 
in drugih organih. 

Poraba iz splošnega proračuna EU se načrtuje v sedemletnih ciklih, tako imenovanih fi nančnih okvirih. Leto 2007 
je bilo prvo leto novega fi nančnega okvira, ki je bil osredotočen na uresničevanje politik. Sodišče ob tej priložnosti 
namenja globlji premislek spremembi v preteklosti: prehodu Komisije na v dejavnosti usmerjen proračun in 
upravljanje po dejavnostih ter organizacijo proračuna v 31 področij politike, ki zajemajo približno 220 dejavnosti. 
Letno poročilo za leto 2007 bo predstavljeno po skupinah področij politike, ki se močno, vendar ne povsem, 
naslanjajo na nove razdelke fi nančnega okvira. 

V okviru 5 so po revizijskih skupinah predstavljene izbrane revizijske naloge, ki so bile dokončane ali so pred 
zaključkom in bodo leta 2008 ali v začetku leta 2009 verjetno objavljene v obliki posebnih poročil. 

7 Celovitejše in podrobnejše poročilo o prihodnjem delu Sodišča lahko najdete v programu dela Sodišča za leto 2008, ki je na voljo na 
naši spletni strani (www.eca.europa.eu).
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OKVIR 5 

Ohranjanje in upravljanje naravnih virov

Izvajanje mlečnih kvot v državah članicah, ki so pridružile EU 1. maja 2004

Upravljanje podpore Evropske unije za javno skladiščenje žit

Postopki potrditve obračunov SKP

Strukturne politike, transport, raziskave in energetika

Postopki za predhodno pregledovanje in vrednotenje velikih naložbenih projektov v programskih obdobjih 1994–1999 in 

2000–2006 

Kako hiter, učinkovit in fl eksibilen je Solidarnostni sklad EU? 

Inteligentna energija 2003–2006

Uspešnost porabe v okviru strukturnih ukrepov v zvezi s čiščenjem odpadnih vod v programskih obdobjih 1994–1999 in 

2000–2006

Instrument strukturnih politik v predpristopnem obdobju (ISPA) 2000–2006

Ali so izvajalske agencije ustrezno orodje za izvrševanje proračuna EU?

Zunanji ukrepi

Pomoč Evropske komisije za sanacijo po cunamiju in orkanu Mitch

Uspešnost podpore EU na področju svobode, varnosti in pravice Belorusiji, Moldaviji in Ukrajini

Lastna sredstva, bančne dejavnosti, upravni odhodki, institucije in organi Skupnosti ter notranje politike

Uporaba sistema zavezujočih tarifnih informacij (ZTI)

Ali evropske agencije dosegajo rezultate? 

Bančni ukrepi na območju Sredozemlja

Upravljanje fi nančnih sredstev Komisije

Pri izbiri novih revizijskih nalog je Sodišče opredelilo številna prednostna področja, ki jim bo v letu 2008 namenjena 
posebna pozornost, kot so: 

inovacije in notranji trg;• 
človeški kapital; • 
trajnostna energija; • 
Komisijina strategija za poenostavitev ureditvenega okvira za evropska podjetja in državljane. • 
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MEDNARODNO SODELOVANJE

 SODELOVANJE Z NACIONALNIMI REVIZIJSKIMI INSTITUCIJAMI EU 

V Pogodbi ES je bilo navedeno, da Evropsko računsko sodišče opravi revizijo v „povezavi“ z vrhovnimi revizijskimi 
institucijami (VRI) držav članic, medtem ko je bilo v Amsterdamski pogodbi pozneje dodano, da „Računsko sodišče 
in revizijski organi držav članic sodelujejo v duhu zaupanja, pri čemer ohranjajo svojo neodvisnost“. To je še nadalje 
razvila Pogodba iz Nice, ki je Evropsko računsko sodišče v izjavi 18 sklepne listine izrecno pozvala, naj ustanovi odbor 
za stike z vrhovnimi revizijskimi institucijami, kjer se vsi vodje VRI in Sodišče vsako leto sestanejo, da bi razpravljali 
o vprašanjih skupnega interesa. Redne stike vzdržujejo uradniki za zvezo, ki jih določi vsaka institucija. Ustanovljene 
so bile delovne skupine za pomoč pri razvijanju skupnih stališč in praks.

Delegacija Sodišča je sodelovala na letnem srečanju odbora za stike leta 2007, na katerem so se sestali vodje VRI 
Evropske unije, gostitelj srečanja, ki je potekalo 3. in 4. decembra v Helsinkih, pa je bil Državni revizijski urad Finske. 
Srečanje je bilo osredotočeno predvsem na „obvladovanje tveganja, dopustno raven tveganja in sistem integrirane 
notranje kontrole pri upravljanju sredstev EU“, cilj pa je bila razprava o vlogi vrhovnih revizijskih institucij na tem 
področju. 

Sodišče bo gostitelj naslednjega srečanja odbora za stike, ki bo potekalo 1. in 2. decembra 2008.

Leta 2007 so se uradniki za zvezo srečali na dveh sestankih zaradi priprav na srečanje odbora za stike. Prvi sestanek 
je potekal 23. in 24. aprila v Haagu, drugi pa 11. in 12. oktobra v Luxembourgu, predsedovalo pa jima je Evropsko 
računsko sodišče. Na obeh sestankih se je razpravljalo o najnovejših spremembah v upravljanju sredstev EU in 
pregledano je bilo delo delovne skupine za sodelovanje, ki preučuje odbor za stike, njegovo delovanje ter možnosti 
za njegovo izboljšanje, s pomočjo predlogov za zagotovitev njegovega učinkovitega delovanja. Na sestanku so 
bile pregledane tudi dejavnosti različnih delovnih in strokovnih skupin, ki jih je odbor za stike ustanovil zaradi 
preučevanja posebnih tem v skupnem interesu.

Sodišče je sodelovalo na srečanjih Mreže držav kandidatk in potencialnih kandidatk (Turčija, Hrvaška, Nekdanja 
jugoslovanska republika Makedonija, Albanija ter Bosna in Hercegovina). Vodje VRI držav kandidatk in potencialnih 
kandidatk ter Evropsko računsko sodišče so se sestali 11. in 12. junija 2007 v Skopju (Nekdanja jugoslovanska 
republika Makedonija). 

Pomembno vprašanje v zvezi z željo po izboljšanju praktičnega sodelovanja pri revidiranju sredstev EU je povezano 
z revizijskimi standardi, ki se uporabljajo. Glede na to ozadje se je odbor za stike leta 2006 odločil za ustanovitev 
delovne skupine, ki ji predseduje eden od članov Sodišča, g. Josef Bonnici, da se razvijejo skupni revizijski standardi 
in primerljiva revizijska merila, ki temeljijo na mednarodno priznanih revizijskih standardih, prilagojenih za območje 
EU. Prvi sestanki so se odvijali leta 2007 na Evropskem računskem sodišču v Luxembourgu. Poročilo o napredku, 
ki ga je pripravila delovna skupina, je bilo decembra 2007 v Helsinkih predstavljeno odboru za stike, ki je v zvezi s 
tem sprejel resolucijo.
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 DRUGO MEDNARODNO SODELOVANJE 

Sodišče je nadaljevalo svojo dejavno udeležbo in prispevanje k izboljševanju mednarodnih revizijskih standardov 
ter praks prek svojega sodelovanja v evropskih in mednarodnih organizacijah za institucije, ki revidirajo javne 
fi nance, Eurosai in Intosai.

Sodišče je zastopano v delovnih skupinah Eurosai za okoljsko revidiranje in revizije informacijskih sistemov ter 
sodeluje v odboru Eurosai za usposabljanje. Priredilo je seminar o „Analizi najpogostejših težav vrhovnih revizijskih 
institucij v zvezi z informacijsko tehnologijo“, ki je potekal 17. in 18. aprila 2007 v Luxembourgu, med 4. in 6. 
decembrom 2007 pa seminar o „Reviziji smotrnosti poslovanja – pri čem smo?“. 

Odkar je Sodišče leta 2004 postalo polni član Intosai, dejavno sodeluje v pododborih za revizijo računovodskih izkazov 
(FAS), za revizijo skladnosti (CAS) ter revizijo smotrnosti poslovanja (PAS). Sodišče se je udeležilo vseh sestankov 
FAS v letu 2007 in je igralo dejavno vlogo s prispevkom k smernicam, ki so bile izdane in o katerih se je razpravljalo. 
FAS je predlagal predstavnika Evropskega računskega sodišča (g. Jesúsa Lázara Cuenco) za enega od predstavnikov 
FAS v strokovnem usmerjevalnem odboru odbora za poklicne standarde za projekt o revizijski kakovosti. Sodišče 
je sodelovalo tudi na srečanju CAS, ki je potekalo januarja 2007 v New Delhiju. Poleg tega je prevajalski oddelek 
Sodišča zagotovil vire za jezikovne preglede besedil v španščini in nemščini.

Sodišče je tudi sodelovalo na XIX. kongresu Intosai (Incosai) med 5. in 10. novembrom 2007 v Mehiki, kjer je razprava 
potekala o dveh glavnih temah: „upravljanju, odgovornosti in revidiranju javnega dolga“ ter „sistemih vrednotenja 
smotrnosti poslovanja na podlagi splošno sprejetih ključnih kazalnikov“.

V letu 2008 bo Sodišče nadaljevalo s svojim dejavnim udejstvovanjem v delovnih skupinah, na seminarjih in srečanjih 
Eurosai in Intosai. 

Odbor za stike v Helsinkih, december 2007
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ČLOVEŠKI VIRI

 KADROVSKA POLITIKA

Največja dobrina Sodišča so njegovi uslužbenci. Ti imajo raznolika akademska in poklicna ozadja, kakovost njihovega 
dela in zavezanost pa se odražata v izložkih institucije. Sodišče je pred kratkim posodobilo svojo kadrovsko politiko, 
pri čemer se je osredotočilo na zaposlovanje, usposabljanje, karierni razvoj in izboljševanje delovnih pogojev. 

12/2001 12/2007 
ŽENSKE

MOŠKI

46 % 50 %54 % 50 %

Deleža moških in žensk med uslužbenci Sodišča

 DELEŽA MOŠKIH IN ŽENSK 

31. decembra 2007 je bilo med 836 aktivno zaposlenimi uslužbenci na Sodišču (uradniki ter začasni in pogodbeni 
uslužbenci, vendar brez članov, dodeljenih nacionalnih izvedencev in pripravnikov) skoraj enak delež moških in 
žensk. Delež žensk, ki jih institucija zaposluje, se je od leta 2001 povečal, kot kaže diagram spodaj, zaradi prizadevanj 
Sodišča, da bi doseglo uravnoteženo zastopanost obeh spolov.
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V diagramu spodaj sta deleža moških in žensk dne 31. decembra 2007 analizirana glede na raven odgovornosti. Kot 
druge evropske institucije tudi Sodišče pri upravljanju človeških virov in zaposlovanju izvaja politiko enakih možnosti 
ter priznava potrebo po večji dejavnosti pri tem, da več žensk napreduje na višje ravni upravljanja na Sodišču. 
Med 56 direktorji in vodji oddelkov/enot je 13 žensk (23 %), kar v primerjavi z letom 2006 predstavlja 3-odstotno 
povečanje. Večina jih je zaposlenih v prevajalskem direktoratu in administrativnih oddelkih. 

 ZAPOSLOVANJE

Politika zaposlovanja na Sodišču sledi splošnim načelom in pogojem za zaposlovanje v institucijah EU, njegovo 
delovno silo pa sestavljajo tako stalni uradniki kot začasno zaposleni uslužbenci. Javne razpise za delovna mesta na 
Sodišču organizira Evropski urad za izbor osebja (EPSO). Sodišče tudi omogoči delovne prakse omejenemu številu 
univerzitetnih diplomantov za obdobja od treh do petih mesecev.

Leta 2007 je Sodišče zaposlilo 179 uslužbencev: 117 uradnikov, 35 začasnih uslužbencev in 27 pogodbenih 
uslužbencev. To visoko število odraža napredek pri zapolnjevanju nezasedenih delovnih mest v letu 2007. 
Zaposlovanje je odvisno od razpoložljivosti in zadostnosti rezervnih seznamov, ki nastanejo po natečajih EPSO, 
ter je lahko dolgotrajno in ima za posledico neobičajne stopnje nezasedenih delovnih mest. Sodišče si ves čas 
prizadeva za skrajšanje zamud v procesu zaposlovanja.

ŽENSKE

MOŠKI

12/2006

M 32 %

12/2006 12/2006 12/2007 12/2007 12/2007

Asistenti – 

tajniki 

(skupina AST)

Revizorji – 

administratorji 

(skupina AD)

Direktorji 

in vodje 

enot

Asistenti – 

tajniki 

(skupina AST)

Revizorji – 

administratorji 

(skupina AD)

Direktorji 

in vodje 

enot

Ž 68 %

M 67 %

Ž 33 %

M 80 %

Ž 20 %

M 32 %

Ž 68 %

M 64 %

Ž 36 %

M 77 %

Ž 23 %

Deleža moških in žensk po funkcijskih skupinah
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 STAROSTNI PROFIL – KARIERNE PRILOŽNOSTI

Grafi čni prikaz spodaj kaže, da je Sodišče „mlada“ institucija (63 % uslužbencev je mlajših od 44 let). Med 102 
uslužbenci Sodišča, ki so stari več kot 55 let, je 27 od 56 direktorjev in vodij oddelka/enote, kar pomeni, da bo 
v naslednjih petih do desetih letih prišlo do obsežne menjave višjega vodstva.

 REVIZIJSKI OBISKI

Revizijsko delo Sodišča zahteva, da revizorji obiščejo (kar je znano pod imenom „revizijski obiski“) države članice in 
druge države, ki so prejemnice sredstev EU, da bi pridobili ustrezne revizijske dokaze. Običajno se obiščejo centralne 
in lokalne uprave, ki sodelujejo pri obdelovanju, upravljanju in izplačevanju sredstev EU, ter končni upravičenci, ki 
ta sredstva prejmejo. Revizijske ekipe običajno sestavljata dva ali trije revizorji, obisk pa lahko traja do dva tedna, 
kar je odvisno od vrste revizije in razdalje. Revizijski obiski znotraj EU se pogosto izvedejo v povezavi z vrhovnimi 
revizijskimi institucijami obiskanih držav članic, ki zagotovijo koristno logistično in praktično podporo.

Leta 2007 so stroški, povezani z revizijskimi obiski, znašali 0,49 milijona EUR (0,43 milijona EUR v letu 2006). To 
je bistvena naložba v zagotavljanje zadostne revizijske pokritosti na vseh ravneh in lokacijah, kjer se upravljajo 
sredstva EU.
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Naslednji grafi čni prikazi ponujajo podatke o številu revizijskih obiskov, ki jih je Sodišče v letu 2007 opravilo v državah 
članicah EU in zunaj Unije. 

Revizijski obiski v letu 2007 – države članice

Revizijski obiski v letu 2007 – države kandidatke in države nečlanice
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 POKLICNO USPOSABLJANJE 

Poklic revizorja zahteva stalno usposabljanje. Poleg tega posebne značilnosti revizijskega okolja Sodišča ustvarjajo 
potrebo po revizorjih z dobrim jezikovnim znanjem. 

Leta 2007 so uslužbenci Sodišča povprečno opravili 12 dni strokovnega usposabljanja. Dejavnosti tehničnega 
usposabljanja so se v primerjavi z letom 2006 znatno povečale. Glavne spremembe v zvezi s tečaji so bile uvedba 
tečajev o priročniku o smotrnosti poslovanja in smernicah Sodišča, računovodskih pravilih Komisije, uporabi 
računovodstva na podlagi nastanka poslovnih dogodkov (ABAC), fi nančnih sistemih SAP ter o drugih informacijskih in 
revizijskih informacijskih aplikacijah. Tečaji jezikov so v letu 2007 predstavljali 52 % skupnega števila dni, posvečenih 
usposabljanju.

Sodišče je sprejelo usmeritveni načrt za usposabljanje v letih 2008–2011, katerega namen je razviti strokovno 
usposabljanje v naslednjih nekaj letih, ob osredotočenosti na tečaje usposabljanja, namenjene izvajanju načrtov 
osebnega razvoja vsakega uslužbenca. Poleg tega Sodišče preučuje možnost uvedbe diplome revizorja evropskega 
javnega sektorja (PSAD). 

V okviru 6 so predstavljeni uslužbenci izbrane enote oziroma oddelka Sodišča, kar omogoča vpogled v izvedeno 
delo, udeležene ljudi, njihovo ozadje in poklicne izkušnje. 
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OKVIR 6 – POROČILO O RIBOLOVNIH VIRIH – REZULTAT USPEŠNEGA SKUPINSKEGA DELA 

Poročilo Sodišča o sistemih nadzora, inšpekcijskih pregledov in 

kazni na področju ribištva iz leta 2007 (Posebno poročilo št. 7/2007) 

je pritegnilo veliko pozornost oblikovalcev politik ter sredstev 

javnega obveščanja. Članki v mnogih časopisih in hitri odzivi tako na 

ravni Komisije kot Sveta so pokazali, da je bilo poročilo relevantno 

in pravočasno. Zasluge za ta uspeh gredo ekipi ducata revizorjev 

Sodišča, v bližnjem sodelovanju s članom poročevalcem, g. Kikisom 

Kazamiasom, in njegovim kabinetom. 

G. Emmanuel Rauch, francoski revizor, ki že več let dela na Sodišču, in 

njegov sodelavec g. Alejandro Ballester iz Španije sta vodila revizijsko 

ekipo v pripravljalnih fazah jeseni leta 2005. Revizija je vključevala 

revizijske obiske v šestih državah članicah, od Danske do Italije, tako 

na centralnih ravneh administracije zaradi razumevanja kontrolnih 

sistemov kot v glavnih pristaniščih, da bi se ocenilo delovanje teh 

sistemov v praksi. Kjer jezikovno znanje ekipe ni zadoščalo, so ji na 

pomoč priskočili prevajalci Sodišča. 

Revizijska ekipa je bila zelo ponosna na svoj prispevek k temu, da se 

oblikovalci odločitev postopoma začenjajo zavedati resnih posledic 

načina izvajanja ribiških politik Skupnosti. Zanimanje za revizijo so 

pokazale tudi druge revizijske institucije – kar je, na primer, zagotovilo 

navdih in izkušnje za prihodnjo revizijo s podobno temo v državah ob 

Baltskem morju. 

Od leve proti desni in od spodaj navzgor

Prva vrsta

Alejandro BALLESTER GALLARDO, administrator (ES – 5 let dela na Sodišču); Kikis KAZAMIAS, član Sodišča (CY – 3 leta dela na Sodišču); Riemer 

HAAGSMA, administrator (NL – 30 let dela na Sodišču); Emmanuel RAUCH, revizor (FR – 14 let dela na Sodišču).

Druga vrsta

Jean-Marc DANIELE, ataše v kabinetu (FR – 5 let dela na Sodišču); François OSETE, revizor (FR/ES – 23 let dela na Sodišču); Robert MARKUS, 

revizor (NL – 13 let dela na Sodišču); Bertrand TANGUY, administrator (FR – 3 leta dela na Sodišču); Pietro PURICELLA, revizor (IT – 11 let dela na 

Sodišču).

Tretja vrsta

Anne POULSEN, prevajalka (DK – 16 let dela na Sodišču); Maria del CARMEN JIMENEZ, pomožna revizorka (ES – 15 let dela na Sodišču); Cecile 

RAMIREZ – tajnica (FR – 5 let dela na Sodišču); Neophytos NEOPHYTOU, ataše v kabinetu (CY – 3 leta dela na Sodišču); Krzysztof ZALEGA, 

administrator (PL – 4 leta dela na Sodišču).

Drugi člani ekipe (niso na fotografi ji)

Valéria ROTA, administatrorka (IT – 8 let dela na Sodišču); Adeline DOMINGUES, tajnica (FR – 8 let dela na Sodišču); Juha VANHATALO, 

administrator (FI – 3 leta dela na Sodišču); Paul STAFFORD, administrator (UK – 18 let dela na Sodišču). 
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FINANČNE INFORMACIJE

 PRORAČUN

Proračun Sodišča predstavlja približno 0,1 % celotnega proračuna EU oziroma približno 1,8 % proračuna EU za 
upravo in institucije. V preteklih treh letih se je povečal za 17 %. To povečanje je predvsem povezano s posledicami 
širitev EU v letih 2004 in 2007.

Drugo povečanje, ki je vredno pozornosti, zadeva proračunska sredstva Sodišča za zgradbe (osnovna sredstva so se 
med letoma 2006 in 2008 skoraj podvojila), ki so povezane s potrebo po namestitvi prihodnjega, novo zaposlenega 
osebja v drugem prizidku Sodišča, imenovanem „K3“, ki bo končan do leta 2013. 

V tabeli spodaj je prikazano, kako so obveznosti porazdeljene med različne proračunske vrstice. Obveznosti za 
uslužbence so v letu 2007 znašale približno 72 % celote.

PRORAČUN 2006 2007 2008

Poraba proračunskih sredstev
Končna proračunska sredstva 

( v 1 000 EUR)

Člani institucije 11 350 11 270 12 061

Uradniki in začasno osebje 77 907 82 583 88 712

Drugo osebje in zunanje storitve 4 223 4 014 4 248

Službena potovanja 3 100 3 000 3 212

Drugi izdatki v zvezi 
z zaposlenimi v instituciji

1 923 2 056 2 286

Vmesni seštevek, naslov 1 98 503 102 923 110 519

Nepremičnine 6 287 8 126 12 110

Informacijska tehnologija 
in telekomunikacije

4 575 5 518 5 879

Pohištvo in s tem povezani stroški 1 320 1 396 1 147

Tekoči izdatki za delovanje uprave 807 435 425

Zasedanja in konference 352 872 876

Informacije in objave 1 353 1 810 1 813

Vmesni seštevek, naslov 2 14 694 18 157 22 250

Skupno za Računsko sodišče 113 197 121 080 132 769
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 SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO

Namen službe Sodišča za notranjo revizijo je pomagati Sodišču pri doseganju njegovih ciljev s sistematičnim in 
metodološkim vrednotenjem obvladovanja tveganja, notranje kontrole ter upravljavskih postopkov. Služba za 
notranjo revizijo tudi podaja predloge, zasnovane za izboljšanje učinkovitosti Sodišča. To zahteva stalno vrednotenje 
sistemov notranje kontrole na Sodišču, da se oceni njihova uspešnost. Bolj na splošno je treba oceniti uspešnost 
posameznih služb pri izvajanju politik, programov ter ukrepov, da pride do stalnih izboljšav.

V letu 2007 je bilo delo službe Sodišča za notranjo revizijo osredotočeno na revidiranje računovodskih izkazov 
(vključno s podporo zunanjemu revizorju Sodišča), pregledovanje predhodnega preverjanja, izvajanje standardov 
notranje kontrole, pred kratkim zgrajeni prizidek k zgradbi Sodišča (tako imenovana zgradba „K2“) ter proces 
zaposlovanja na Sodišču.

Revizijski odbor Sodišča – ki ga sestavljajo trije člani Sodišča in zunanja oseba z ustreznim ugledom – spremlja 
dejavnost notranjega revizorja in zagotavlja njegovo neodvisnost. Poleg tega razpravlja in se seznanja s programom 
dela in poročili notranjega revizorja ter (če je potrebno) zahteva, da notranji revizor izvede posebne revizije. Odbor 
se je v letu 2007 sestal osemkrat.

 ZUNANJE REVIDIRANJE SODIŠČA

Zunanji revizor Sodišča je v svojem revizijskem mnenju za leto 2006 (predloženo 28. septembra 2007) navedel: 

„Menimo, da računovodski izkazi predstavljajo pošteno sliko fi nančnega stanja Evropskega računskega sodišča na 
dan 31. decembra 2006 ter rezultata dejavnosti za proračunsko leto, ki se je končalo na ta dan, v skladu z Uredbo 
Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002, podrobnimi pravili za njeno izvajanje, splošno sprejetimi 
računovodskimi načeli in notranjimi pravili Evropskega računskega sodišča.“ 8

Poleg tega ni zunanje revizijsko delo razkrilo nobenih dejstev, ki bi vzbujala dvom o ustreznosti upravnih in 
računovodskih postopkov ali notranji kontroli ali skladnosti fi nančnega poslovodenja z veljavnimi predpisi.

8 UL C 292, 5.12.2007.
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