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Računsko sodišče ima kot neodvisna revizijska institucija EU edinstveno vlogo pri pri-
spevanju k izboljševanju finančnega poslovodenja EU ter pri spodbujanju odgovornosti 
in preglednosti. Svojo vlogo uresničuje z zagotavljanjem revizijskih storitev in svojim 
zgledom. 

Za Sodišče je bilo leto 2008 pomembno zaradi precejšnjega števila ključnih dosežkov in 
pomembnih sprememb v finančnem poslovodenju EU, ki so izpostavljeni v tem letnem 
poročilu o dejavnostih. Med njimi je „Mednarodni medsebojni pregled Evropskega 
računskega sodišča“, katerega rezultat so bili pozitivni zaključki o primernosti njego-
vega okvira za vodenje revizij ter o neodvisnosti in nepristranskosti njegovega dela. 

Kar zadeva Letno poročilo Sodišča za leto 2007, objavljeno novembra 2008, je Sodišče 
tokrat prvič podalo „pozitivno“ mnenje o zanesljivosti računovodskih izkazov EU. Vendar 
je Sodišče tako kot v prejšnjih letih ugotovilo previsoke stopnje napak pri zakonitosti in 
pravilnosti na področjih proračuna EU, ki predstavljajo večino odhodkov. 

Sodišče je tudi v letu 2008 priznalo spremembe, izvedene na ravni EU in nacionalni ravni, 
ki lahko v prihodnosti privedejo do precejšnjih izboljšav finančnega poslovodenju EU. 
Dva primera v tem letnem poročilu o dejavnostih sta tekoči proces pregleda proračuna 
EU, h kateremu Sodišče dejavno prispeva, in Komisijina objava sporočila o „dopustnem 
tveganju napake“.

Na področju mednarodnih odnosov je Sodišče prevzelo pobudo za organizacijo razprav 
Odbora za stike vodij vrhovnih revizijskih institucij EU (VRI) v zvezi z reformo proračuna 
EU in prenovljeno lizbonsko strategijo, ter nedavno gostilo delavnico o vlogi VRI EU 
glede na ukrepe, sprejete za reševanje trenutne finančne krize.

PREDGOVOR PREDSEDNIKA
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Revizijsko okolje se hitro spreminja in Sodišče priznava, da se mora temu prilagoditi 
z notranjo reorganizacijo, da bi lahko bolje izpolnjevalo svoje obveznosti iz Pogodbe 
in uresničevalo svoje poslanstvo. Pomemben ukrep, ki ga je Sodišče izvedlo v letu 2008 
za uresničitev svojega poslanstva in vizije, je bil razvoj njegove revizijske strategije za 
obdobje od leta 2009 do 2012. V njej sta določena dva prednostna cilja: doseči največji 
možni učinek revizij in povečati učinkovitost s čim boljšo uporabo virov. Ta cilja bosta 
vodilo delovnih programov Sodišča v prihajajočem obdobju ter njegovih prizadevanj za 
stalno izboljševanje in obravnavanje ključnih izzivov in pomembnih priložnosti za izbolj-
šanje, ki so bili izpostavljeni v medsebojnem pregledu. 

Usposobljeni in predani uslužbenci Sodišča igrajo osrednjo vlogo pri opravljanju nje-
govih nalog in prispevajo k izboljševanju finančnega poslovodenja, za katerega si pri-
zadeva institucija kot neodvisni varuh finančnih interesov državljanov. V imenu Sodišča 
in v svojem imenu bi se jim želel zahvaliti za njihovo predanost in strokovnost v prete-
klem letu. Posebej bi se želel zahvaliti tudi nekdanjemu generalnemu sekretarju Sodišča, 
gospodu Michelu Hervéju, ki je institucijo zapustil ob koncu leta 2008, za njegovo zave-
zanost in predanost.

Želim vam prijetno branje tega letnega poročila o dejavnostih, ki vsebuje pregled 
Sodišča in opis njegovih dejavnosti v letu 2008.

Vítor Manuel da Silva Caldeira

Predsednik
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POSLANSTVO, VIZIJA IN VREDNOTE

POSLANSTVO

VIZIJA

VREDNOTE 

Evropsko računsko sodišče je institucija EU, ki je bila s Pogodbo ustanovljena za izvajanje revidiranja 
fi nanc EU. Kot zunanji revizor EU prispeva k izboljševanju fi nančnega poslovodenja EU in deluje kot 
neodvisni varuh fi nančnih interesov državljanov Unije.

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.

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 zunanjih navodil 

ali podleganja pritiskom 

kakršnega koli zunanjega 

vira.

Ohraniti visoke in zgledne 

standarde v vseh strokovnih 

vidikih.

Sodelovati pri razvoju 

revidiranja javnih fi nanc 

v  EU in po svetu.

Pripravljati 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.
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1,2 %

7,2 %

6,7 %

45,3 %

39,6 %

VLOGA IN DELO SODIŠČA

PRORAČUN EU JE IZHODIŠČNA TOČKA REVIZIJSKEGA DELA 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 imajo sredstva EU v nekaterih državah članicah pomembno vlogo pri financiranju javnih 

dejavnosti in skupni znesek je podoben ali enak BND nekaterih držav članic. Prihodki Evropske 

unije so v glavnem sestavljeni iz prispevkov držav članic, izračunanih na podlagi njihovega bruto 

nacionalnega dohodka (BND – 65,4 %), in iz sredstev, zbranih na podlagi izračuna, povezanega 

z davkom na dodano vrednost, ki ga zberejo države članice (DDV – 16,9 %). Pomemben delež 

prihodkov predstavljajo tudi carinske in kmetijske dajatve (tako imenovana tradicionalna lastna 

sredstva – 16,5 %). Sestava proračuna se je sčasoma spreminjala, njegova glavna sestavna dela pa 

sta kmetijstvo in kohezija (glej okvir 1). 

OKVIR 1 – ZA KAJ EU PORABLJA SVOJ DENAR? 

Proračun EU se financira s finančnimi prispevki držav 

članic (ki temeljijo predvsem na nacionalnem BND) 

ter s carinskimi in kmetijskimi dajatvami. V veliki meri 

je namenjen drugim zadevam kot nacionalni prora-

čuni, deloma zaradi razlik v odgovornostih. Unija, na 

primer, ni odgovorna za sisteme socialne varnosti, ki 

običajno pomenijo velik del nacionalne porabe. 

Od 1960-ih največji del proračuna predstavlja kme-

tijska poraba, običajno prek plačil kmetom po vsej 

Uniji, čeprav se njen delež zdaj zmanjšuje. V letu 

2009 je 45,3 % proračuna namenjenega ohranjanju 

in upravljanju naravnih virov, zlasti kmetijstvu in 

razvoju podeželja. 

Že od 1980-ih let je velik del porabe namenjen kohe-

ziji – tj. regionalnemu in socialnemu razvoju – kjer se 

sofinancira širok razpon projektov od gradnje cest 

na Poljskem do tečajev za brezposelne v Španiji. 

V letu 2009 je poraba za trajnostno rast, pri kateri 

je levji delež namenjen koheziji, načrtovana v višini 

39,6 % proračuna. Ta postavka vključuje tudi velik 

del sredstev EU, namenjenih raziskavam. 

EU poleg tega porabi znatne zneske za razvoj in 

humanitarno pomoč ter za podporo državam, ki so 

tesno povezane z Unijo ali so kandidatke za pristop 

k Uniji. Za financiranje uprave institucij Skupnosti je 

potrebnih 6,7 % proračuna.

Vir: Splošni proračun Evropske unije za proračunsko 
leto 2009 (UL L 69, 13.3.2009). 

Poraba EU

Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica

Kmetijstvo – ohranjanje in

upravljanje naravnih virov

Evropska unija kot globalni partner

Uprava

Kohezija – trajnostna rast
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Proračun vsako leto sprejmeta – v okviru sedemletnih finančnih okvirov – Svet, torej predstavniki 

držav članic, in neposredno izvoljen Evropski parlament. Predlaga ga Evropska komisija, ki je tudi 

odgovorna za njegovo izvrševanje. Zelo velik delež – zlasti poraba za kmetijstvo in kohezijo – se 

izvršuje v sodelovanju z državami članicami. Nacionalne uprave so lahko odgovorne za določa-

nje strategij porabe, izbiro upravičencev in projektov ter izplačevanje, kar je odvisno od shem 

porabe. 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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PREGLED NOTRANJE KONTROLE IN ZUNANJEGA REVIDIRANJA PRORAČUNA EU

KAKŠNA JE VLOGA SODIŠČA? 

V demokratičnih družbah so potrebne popolne in točne javno dostopne informacije, ki so pod-

laga za razpravo in sprejemanje odločitev tako v zvezi z izboljševanjem finančnega poslovodenja 

kot z zagotavljanjem odgovornosti. EU ima podobno kot njene države članice zunanjega revi-

zorja, ki je neodvisni varuh finančnih interesov državljanov. Evropsko računsko sodišče kot zuna-

nji 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 finančno poslovodenje proračuna EU. Delo Sodišča zagotavlja pomembno osnovo za 

letni postopek razrešnice, pri katerem Parlament na podlagi priporočil Sveta odloči, ali je Komi-

sija izpolnila svojo odgovornost za izvrševanje proračuna prejšnjega leta. Sodišče kljub svojemu 

imenu nima nobenih sodnih pristojnosti. 

Na proračunskih področjih z deljenim upravljanjem države članice pri vzpostavljanju nadzornih 

in kontrolnih sistemov – notranje kontrole – sodelujejo s Komisijo, da zagotovijo pravilno porabo 

sredstev v skladu s pravili. Tako ima notranja kontrola hkrati razsežnost EU in nacionalno razsež-

nost. Poleg dela, ki ga opravi Sodišče, revidira evropska sredstva, ki jih upravljajo in porabljajo 

nacionalne uprave, tudi veliko nacionalnih revizijskih institucij.

Raven EU

Nacionalna raven

Notranja kontrola Zunanja revizija

Komisija 
(generalni
direktorati, 
služba za 
notranjo revizijo)

Evropsko 
računsko

sodišče

Države članice
Izvajalski
organi

Nacionalne
revizijske

institucije
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KAJ SODIŠČE REVIDIRA? 

Sodišče izvaja tri različne vrste revizij1: revizijo računovodskih izkazov, revizijo skladnosti in revi-

zijo smotrnosti poslovanja. Te obravnavajo naslednja tri vprašanja:

Ali računovodski izkazi v vseh pomembnih vidikih pošteno prikazujejo finančno stanje, rezul-• 
tate in denarne tokove za dano leto v skladu z veljavnim okvirom računovodskega poroča-

nja? (Revizija računovodskih izkazov) 

Ali so transakcije v vseh pomembnih vidikih skladne s pravnimi in zakonskimi okviri, ki jih • 
urejajo? (Revizija skladnosti) 

Ali je finančno 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) 

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

2 Pogodba ES od Sodišča zahteva, da poda 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 na splošno uporablja francoska kratica DAS („déclaration d’assurance“). 
V nasprotju s prakso v državah članicah Sodišče poda takšno izjavo o celotnem proračunu EU. 

3 Evropski razvojni skladi (ERS) so rezultat mednarodnih konvencij in sporazumov, sklenjenih med državami članicami Evrop-

ske unije in nekaterimi afriškimi, karibskimi in pacifi škimi državami (AKP), ter sklepov Sveta o pridružitvi čezmorskih držav 

in ozemelj (ČDO). Večino odhodkov upravlja Komisija v sodelovanju z državami AKP, delno prek EuropeAid (glej področje 

KAKO SODIŠČE POROČA O SVOJIH REZULTATIH? 

Sodišče objavlja rezultate svojega revizijskega dela v naslednjih vrstah poročil:

Letna poročila – predstavljajo rezultate revizij računovodskih izkazov v obliki izjav o zanesljivo-

sti o splošnem proračunu2 in Evropskih razvojnih skladih3. Ti dve poročili sta skupaj objavljeni 

novembra.

Specifična letna poročila – predstavljajo rezultate revizij računovodskih izkazov agencij in orga-

nov Skupnosti.

Posebna poročila – predstavljajo rezultate izbranih revizij smotrnosti poslovanja in revizij skla-

dnosti. Posebna poročila so lahko objavljena kadar koli med letom.

Poleg tega je Sodišče tudi zaprošeno, da poda svoje mnenje o novi ali posodobljeni zakonodaji 

s finančnim učinkom. 
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KAKO SODIŠČE REVIDIRA?

Sodišče revidira računovodske izkaze EU v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja (MSR), 

ki se uporabljajo v javnem in zasebnem sektorju. Vendar obstoječi mednarodni standardi revidi-

ranja revizije skladnosti, ki jo opravlja Sodišče, ne pokrivajo v enaki meri. Sodišče dejavno sode-

luje pri razvijanju mednarodnih standardov, ki jih skupaj z nacionalnimi revizijskimi institucijami 

pripravljajo organi, pristojni za določanje standardov (INTOSAI, IFAC)4.

Za pridobitev zagotovila, da so plačila skladna s pravnimi in zakonskimi 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 pregleda vzorca 

samih transakcij (plačil) (glej okvir 2). Če preizkušanje pokaže, da so sistemi zanesljivi, lahko Sodi-

šče revidira manj transakcij, da bi prišlo do veljavnega zaključka o njihovi zakonitosti in pravil-

nosti. V podporo zaključkom Sodišča se uporabljajo tudi drugi viri, kot je na primer delo drugih 

revizorjev. 

Sodišče pri reviziji smotrnosti poslovanja uporablja različne revizijske metodologije, s katerimi 

oceni sisteme za upravljanje in spremljanje ter informacije o smotrnosti poslovanja glede na 

merila, izpeljana iz zakonodaje in načel dobrega finančnega poslovodenja.

Sodišče skuša pri izbiranju revizij smotrnosti poslovanja, ki jih bo izvedlo, ugotoviti, za katere 

revizijske teme je verjetno, da bodo imele velik učinek z vidika opredelitve možnega izboljšanja 

gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti porabe EU.

skupine politik zunanji odnosi, razvoj in širitev) in delno prek delegacij v državah prejemnicah. Sklad za spodbujanje naložb 

pri ERS upravlja Evropska investicijska banka (EIB) in ga revizijska pooblastila Sodišča ne zajemajo. 

4 INTOSAI: Mednarodna organizacija vrhovnih revizijskih institucij – IFAC: Mednarodna zveza računovodskih strokovnjakov. 
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Sodišče nima virov za podrobno revidiranje vseh 

transakcij, ki se financirajo iz proračuna EU. Zato 

v okviru DAS uporablja tehnike statističnega vzor-

čenja, 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 kme-

tijstva, za podrobno preizkušanje. Sodišče tem tran-

sakcijam sledi do končnih upravičencev do pomoči, 

na primer do kmeta v Franciji. Nato 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 popula-

cijo, tj. na posebno področje prihodkov ali odhod-

kov, 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 

ga bo podalo.

OKVIR 2 – REVIZIJE PLAČIL IZ PRORAČUNA EU, 

KI JIH SODIŠČE IZVEDE NA KRAJU SAMEM 

Populacija vseh kmetijskih plačil

Naključna izbira reprezentativnega vzorca

Plačilo kmetiji v Franciji
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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, ki sprejema tudi odločitve o organiza-

ciji in vodenju Sodišča. 

Sodišče ima pet revizijskih skupin, v katere so razporejeni člani. Kot je razvidno iz organizacijske 

sheme (glej stran 17), so štiri skupine področne in pokrivajo različne dele proračuna (ohranjanje 

in upravljanje naravnih virov – strukturne politike, transport, raziskave in energetika – zunanji 

ukrepi – prihodki, bančne dejavnosti, upravni odhodki, institucije in organi Skupnosti ter notra-

nje politike). 

Peta revizijska skupina (CEAD oziroma koordinacija, komunikacija, vrednotenje, zanesljivost in 

razvoj) je odgovorna za „horizontalne zadeve“, kot so koordiniranje izjave o zanesljivosti, zago-

tavljanje kakovosti, razvoj revizijske metodologije Sodišča ter sporočanje rezultatov dela in izlož-

kov Sodišča. 

Vsako skupino vodi doajen, ki ga člani skupine izvolijo izmed sebe za dveletni mandat, ki se lahko 

podaljša.

Vse upravne zadeve za formalno odločitev Sodišča pripravlja upravni odbor, sestavljen iz članov, 

ki zastopajo revizijske skupine.
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ČLANI

Člane Sodišča imenuje Svet po posvetovanju z Evropskim parlamentom, predlagajo pa jih nji-

hove matične države članice. Imenovani so za mandat šestih let, ki ga je mogoče podaljšati. Svoje 

naloge morajo opravljati popolnoma neodvisno in v splošnem interesu Evropske unije. 

Vsak član kolegija, ki sprejema končne odločitve o revizijah in mnenjih ter širših strateških vpra-

šanjih in vprašanjih vodenja, je poleg tega 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. Poročilo nato predstavi na ravni skupine 

in Sodišča in ko je poročilo sprejeto, tudi Evropskemu parlamentu, Svetu in drugim relevantnim 

zainteresiranim stranem. 

1. januarja 2008 so svoje predhodnike ob izteku njihovih mandatov na Sodišču zamenjali trije 

novi člani: g. Michel Cretin (Francija), g. Harald Noack (Nemčija) in g. Henri Grethen (Luksemburg). 

Poleg tega je Svet podelil nov šestletni mandat štirim članom – g. Hubertu Webru (Avstrija), 

g. Maartenu B. Engwirdi (Nizozemska), g. Davidu Bostocku (Združeno kraljestvo) in g. Ioannisu 

Sarmasu (Grčija). 

PREDSEDNIK

Evropsko računsko sodišče vodi predsednik, ki ga za tri leta z možnostjo podaljšanja izmed sebe 

izvolijo člani. Predsednik je primus inter pares – prvi med enakimi. Vodi zasedanja Sodišča, zago-

tavlja, 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 instituci-

jami EU ter vrhovnimi revizijskimi institucijami držav članic in upravičenk.

16. januarja 2008 je bil za 10. predsednika Sodišča izvoljen portugalski član, g. Vítor Manuel da 

Silva Caldeira.
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GENERALNI SEKRETAR

Generalni sekretar je najvišji uradnik institucije in ga imenuje Sodišče za šest let z možnostjo 

podaljšanja. Odgovoren je za vodenje uslužbencev in administracije Sodišča, vključno s poklic-

nim usposabljanjem in prevajalsko službo, ki jo sestavljajo enote za vsak uradni jezik z izjemo 

irščine (22 jezikov). Generalni sekretar je pristojen tudi za sekretariat Sodišča.

31. oktobra 2008 je Sodišče zapustil prejšnji generalni sekretar, g. Michel Hervé. 9. oktobra 2008 

je bil za vršilca dolžnosti generalnega sekretarja imenovan g. John Speed.

10. marca 2009 je Sodišče za novega generalnega sekretarja imenovalo g. Eduarda Ruiza Garcío, 

ki je svoje dolžnosti prevzel 16. marca 2009.

USLUŽBENCI SODIŠČA 

V proračunu za leto 2008 je Evropskemu računskemu sodišču dodeljenih skupno 858 delovnih 

mest (31. december 2008). Revizijski uslužbenci Sodišča imajo širok razpon strokovnega znanja 

in izkušenj tako iz javnega kot zasebnega sektorja, vključno s področji računovodstva, finanč-

nega poslovodenja, notranje in zunanje revizije, prava in ekonomije. Sodišče tako kot vse druge 

institucije EU zaposluje državljane iz vseh držav članic in za njegove uslužbence veljajo Kadrovski 

predpisi EU.
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EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE
LETO 2009

Michel
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Ioannis
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Gejza Zsolt 
HALÁSZ (HU)

Július
MOLNÁR (SK)

Vojko Anton 
ANTONČIČ (SI)

Jacek 
UCZKIEWICZ (PL)

Josef 
BONNICI (MT)

Kersti
KALJULAID (ET)

Kikis
KAZAMIAS (CY)

Karel
PINXTEN (BE)

Lars
HEIKENSTEN (SE)

Maarten B. 
ENGWIRDA (NL)
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David
BOSTOCK (UK)
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Vítor Manuel 
da SILVA CALDEIRA (PT)
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EKJS – revizija računovodskih izkazov

EKSRP – revizija računovodskih izkazov

Smotrnost poslovanja – enota A

Smotrnost poslovanja – enota B

Smotrnost poslovanja – enota C

Ribolov, okolje in zdravje

Strukturne politike – revizija 
računovodskih izkazov

Strukturne politike – revizija smotrnosti 
poslovanja

Transport, raziskave in energetika – 
revizija računovodskih izkazov

Transport, raziskave in energetika – 
revizija smotrnosti poslovanja

REVIZIJSKA SKUPINA I 
OHRANJANJE IN UPRAVLJANJE 
NARAVNIH VIROV

Gejza Zsolt HALÁSZ, doajen
Hubert WEBER
Július MOLNÁR
Kikis KAZAMIAS
Olavi ALA-NISSILÄ
Michel CRETIN

REVIZIJSKA SKUPINA II 
STRUKTURNE POLITIKE, TRANSPORT, 
RAZISKAVE IN ENERGETIKA

David BOSTOCK, doajen
Kersti KALJULAID
Massimo VARI
Ovidiu ISPIR
Harald NOACK
Henri GRETHEN

PREDSEDSTVO

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

predsednik

Nadzor nad izvrševanjem nalog 
Sodišča 

Stiki z institucijami Skupnosti 

Stiki z VRI in mednarodnimi 
revizijskimi organizacijami 

Pravne zadeve 

Notranja revizija

Sodelovanje z državami v razvoju (splošni 
proračun EU)

Predpristopne in sosedske politike

Evropski razvojni skladi (afriške, karibske 
in pacifi ške države)

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

Prihodki Evropske unije

Upravni odhodki institucij Evropske unije

Notranje politike Evropske unije

Najemanje in dajanje posojil ter bančne 
dejavnosti

Agencije Skupnosti in drugi 
decentralizirani organi

REVIZIJSKA SKUPINA III
ZUNANJI UKREPI

Maarten B. ENGWIRDA, doajen
Máire GEOGHEGAN-QUINN
Jacek UCZKIEWICZ
Jan KINŠT 
Karel PINXTEN

SKUPINA CEAD 
KOORDINACIJA, KOMUNIKACIJA, 
VREDNOTENJE, ZANESLJIVOST 
IN RAZVOJ

Josef BONNICI 
član Sodišča, odgovoren za DAS, doajen
Vojko Anton ANTONČIČ 
član Sodišča, odgovoren za metodologijo 
revidiranja in kontrolo kakovosti
Lars HEIKENSTEN 
član Sodišča, odgovoren za komunikacijo
Olavi ALA-NISSILÄ (GA I)
Kersti KALJULAID (GA II)
Jacek UCZKIEWICZ (GA III)
Morten Louis LEVYSOHN (AG IV)

REVIZIJSKA SKUPINA IV
PRIHODKI, BANČNE DEJAVNOSTI, UPRAVNI 
ODHODKI, INSTITUCIJE IN ORGANI 
SKUPNOSTI TER NOTRANJE POLITIKE

Irena PETRUŠKEVIČIENĖ, doajen
Morten Louis LEVYSOHN
Ioannis SARMAS
Igors LUDBORŽS
Juan RAMALLO MASSANET
Nadejda SANDOLOVA

Človeški viri 

IT in telekomunikacije

Finance in uprava 

Prevajanje

GENERALNI 
SEKRETARIAT 

Eduardo RUIZ GARCÍA
generalni sekretar
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PREGLED REVIZIJSKIH POROČIL 
IN MNENJ5

LETNI POROČILI ZA PRORAČUNSKO LETO 2007 

LETNO POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA EU

Računovodski izkazi v vseh pomembnih vidikih na splošno pošteno odražajo sliko finančnega 

stanja in rezultatov EU. Pridržki iz lanskega letnega poročila o zanesljivosti računovodskih izka-

zov za leto 2006 zaradi izvedenih izboljšav za leto 2007 niso več potrebni. 

Sodišče podaja mnenje brez pridržka (pozitivno mnenje) o zakonitosti in pravilnosti na določenih 

področjih, kot je upravljanje Unije. Vendar za večino področij porabe ne more podati pozitivnega 

mnenja. Sodišče še vedno ugotavlja, da je pri plačilih, izvršenih kmetom in nosilcem projektov, 

ki vodijo projekte, financirane s strani EU, stopnja napak previsoka, čeprav je večina plačil, ki jih 

pregleda Sodišče, izvršenih v skladu s pravili. Sodišče ocenjuje, da se stopnja napak v teh sku-

pinah področij politik giblje med 2 % in  5 %, razen na področju kohezijskih politik, kjer znaša 

najmanj 11 %. Ocenjene stopnje napak na nekaterih področjih porabe, predvsem tistih, ki so bila 

prej zajeta v razdelkih „notranje politike“ in „zunanji ukrepi“, so se zmanjšale – vendar ne dovolj, 

da bi to vplivalo na splošno sliko.

Takšen rezultat ne pomeni, da so primeri neskladnosti posledica goljufije niti da je večina tran-

sakcij na teh področjih nezakonita in/ali nepravilna. 

STANJE NA POSAMEZNIH PODROČJIH 

Na treh področjih, in sicer upravni in drugi odhodki, gospodarske in finančne zadeve ter prihodki, 

rezultati preizkušanja reprezentativnih vzorcev transakcij, ki ga je izvedlo Sodišče, kažejo nizke 

ocenjene stopnje napak.

Na področju, kjer je poraba sredstev Unije največja – kmetijstvo in naravni viri – je ocenjena sku-

pna stopnja napak še vedno pomembna. Nesorazmerno velik delež te stopnje napak predstavlja 

razvoj podeželja s svojimi pogosto zapletenimi pravili. Po oceni Sodišča je pri odhodkih Evrop-

skega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) vrednost stopnje napak nekoliko pod 2-odstotnim 

pragom pomembnosti.

Tako kot v prejšnjih letih je največ napak na področju kohezijskih politik, ki predstavljajo več kot 

tretjino proračuna. Po oceni, opravljeni na podlagi vzorca, ki jo je pripravilo Sodišče, najmanj 

11 % skupnega povrnjenega zneska ne bi smelo biti povrnjenih. 

5 Namen tega razdelka je predstaviti poročila in mnenja Sodišča, ne pa jih povzeti. Bralce prosimo, da si nadaljnje podrobnosti 

ogledajo v besedilih, ki jih je sprejelo Sodišče, in so na voljo na spletni stani Sodišča (www.eca.europa.eu).
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NADALJNJI KORAKI: IZBOLJŠANJE NADZORA IN KONTROLE 

Visoko stopnjo napak na področjih, kot je kohezija, deloma povzroča tveganje pri delovanju, 

ki je povezano s tem, da zahtevke za sredstva EU vlaga veliko upravičencev in to po zapletenih 

pravilih in predpisih. K ugotovljenim težavam prispevajo tudi slabosti v zasnovi in delovanju 

sistemov.

Za večino programov, ki jih financira EU, veljajo določbe o popravnih ukrepih, katerih namen 

je izterjava ugotovljenih napak na večletni osnovi, vendar je premalo informacij o učinku teh 

ukrepov. To pomeni, da ni mogoče priti do zaključka, ali so uspešni pri zmanjševanju stopnje 

nezakonitih in/ali nepravilnih odhodkov. 

Komisija se od leta 2000 ukvarja s programom reform za izboljšanje upravljanja proračuna EU, 

ki vključuje tudi temu namenjen akcijski načrt iz leta 2006. Do konca leta 2007 je Komisija 

uvedla dve tretjini podukrepov iz akcijskega načrta, vendar je še prezgodaj za oceno učinka teh 

ukrepov. 

Izboljšane kontrole na višji ravni – kot je Komisijin nadzor nad kontrolami držav članic – ne morejo 

nadomestiti neustreznih kontrol na nižji ravni, na primer pregledov na kraju samem, vendar je 

treba koristi večjega števila slednjih uravnotežiti glede na stroške. Sodišče priporoča, da politični 

organi Unije opredelijo, kaj bi bila razumna stopnja tveganja napak. 

Za zmanjšanje stopnje napak v plačilih EU Sodišče priporoča poenostavitev pravil in predpisov, 

racionalizacijo ureditev za notranje kontroliranje ter boljše spremljanje in poročanje.
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V tabeli je povzeta skupna ocena nadzornih in 

kontrolnih sistemov, kakor je podana v zadevnih 

poglavjih Letnega poročila za leto 2007. Navedeni 

so tudi grobi rezultati preizkušanja reprezentativnih 

vzorcev transakcij, ki ga je izvedlo Sodišče. Sistemi 

so razvrščeni kot „delno zadovoljivi“, kjer so bile 

nekatere kontrolne ureditve ocenjene kot ustrezne, 

druge pa ne. Posledično jim kot celoti morda ne bi 

uspelo omejiti napak v osnovnih transakcijah na 

sprejemljivo raven.

OKVIR 3 – POVZETEK ZAKONITOSTI IN PRAVILNOSTI OSNOVNIH TRANSAKCIJ 

PO PODROČJIH ODHODKOV

Posebne ocene iz Letnega 
poročila za leto 2007 Ocena sistemov Razpon stopnje napak

Kohezija: 42 milijard EUR

Kmetijstvo in naravni viri: 

51 milijard EUR

Zunanja pomoč, razvoj in širitev: 

6 milijard EUR

Raziskave, energetika in transport: 

4,5 milijarde EUR

Izobraževanje in državljanstvo: 

1,5 milijarde EUR

Upravni in drugi odhodki: 

8 milijard EUR

Gospodarske in fi nančne zadeve: 

0,5 milijarde EUR

Prihodki

Ocena nadzornih in kontrolnih 

sistemov
uspešni delno uspešni neuspešni 

Razpon, v katerem je stopnja 

napak

stopnja napak < 2 % 

(pod pragom 

pomembnosti)

2 % < stopnja 

napak < 5 %
stopnja napak > 5 %
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REVIZIJSKO MNENJE ZA LETO 2007 – EVROPSKI RAZVOJNI SKLADI

Računovodski izkazi Evropskih razvojnih skladov (ERS) v vseh pomembnih vidikih pošteno odra-

žajo sliko finančnega stanja in rezultatov ERS. V mnenju o zakonitosti in pravilnosti transakcij ERS 

so v zvezi s plačili izraženi pridržki.

SPECIFIČNA LETNA POROČILA

V letu 2008 je bilo sprejetih 28 specifičnih letnih poročil o evropskih agencijah in drugih decen-

traliziranih organih.

OKVIR 4 – RAZLAGA REVIZIJSKIH MNENJ 

Revizorji lahko podajo naslednje vrste mnenj:

mnenje brez pridržka•  (imenovano tudi „pozi-

tivno“), ko obstajajo dokazi, da so računovodski 

izkazi zanesljivi oziroma da so osnovne transak-

cije, tj. plačila, v vseh pomembnih vidikih zako-

nite in pravilne;

negativno mnenje• , ko je v osnovnih transak-

cijah prisotna pomembna in vplivna stopnja 

napak, ali ko računovodski izkazi niso zane-

sljivi;

odklonitev mnenja• , če revizorji ne morejo pri-

dobiti zadostnih in primernih revizijskih doka-

zov, na katerih bi lahko utemeljili mnenje, 

možni učinek pa je pomemben in vpliven; 

mnenje s pridržkom• , ko ni mogoče izraziti mne-

nja brez pridržka, vendar posledice kakršnega 

koli razhajanja ali omejitev obsega revizije niso 

tako pomembne ali vplivne, da bi zahtevale 

negativno mnenje ali odklonitev mnenja. 
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POSEBNA POROČILA, OBJAVLJENA V LETU 2008 

Sodišče je v letu 2008 objavilo skupno dvanajst posebnih poročil. Da bi izboljšalo berljivost svo-

jih poročil in njihovo prijaznost do uporabnika, se je odločilo, da bo posebna poročila objavljalo 

v novi obliki in da bodo neposredno na voljo na spletni strani Sodišča (www.eca.europa.eu), 

obvestilo o njihovi objavi pa bo izdano v Uradnem listu. Tako kot v prejšnjih letih so bila v poro-

čilih obravnavana vprašanja v zvezi s finančnim poslovodenjem na številnih področjih – od učin-

kovitosti Evropskega solidarnostnega sklada (Posebno poročilo št. 3/2008) do podpore EU za 

dejavnosti javnega skladiščenja žit (Posebno poročilo št. 11/2008). 

Sodišče s svojim delom ugotovi več različnih vrst težav z različnimi posledicami in oblikuje pripo-

ročila, namenjena izboljšanju finančnega poslovodenja, učinkovitosti in uspešnosti. 

Sodišče po lastni presoji izbere in načrtuje revizije smotrnosti poslovanja in sicer na podlagi meril 

kot so analiza tveganj, možnosti za izboljšanje in javni interes. Ker so te revizije običajno zaple-

tene in podrobne, je za njihovo izvedbo običajno potrebno več kot eno leto.

Posebna poročila Sodišča, objavljena v letu 2008, so po področjih politik obravnavala: 

Ohranjanje in upravljanje naravnih virov

Ali je proces, ki je privedel do določitve nacionalnih mlečnih kvot za države članice, ki so se • 
EU pridružile leta 2004, omogočil, da so pravočasno delovali upravni in kontrolni sistemi, 

kar je privedlo do vzpostavitve dobrih struktur za izvajanje sheme EU (Posebno poročilo 

št. 4/2008).

Ali so bili cilji politike navzkrižne skladnosti v okviru nove SKP (skupna kmetijska politika), ki • 
določa nekatera pravila na področjih okolja, varne hrane, zdravja živali in rastlin ter dobrega 

počutja živali, opredeljeni na specifičen, merljiv, ustrezen in stvaren način, in ali so privedli 

spremenjenih kmetijskih praks (Posebno poročilo št. 8/2008).

Ali je bila podpora EU za dejavnosti javnega skladiščenja žit, katerega cilj je stabilizirati • 
z njim povezane trge in zagotoviti dober življenjski standard za kmetijsko skupnost, izvedena 

gospodarno (Posebno poročilo št. 11/2008).
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Strukturne politike, transport, raziskave in energetika

Ali je Komisija ustrezno pripravila financiranje velikih projektov, ki ga Skupnost izvaja v okviru • 
Kohezijskega sklada, in ali je naknadno vrednotenje ustvarilo rezultate, ki so bili koristni za 

sprejemanje odločitev v prihodnosti (Posebno poročilo št. 1/2008).

Ali je Solidarnostni sklad Evropske unije (SSEU) dosegel svoje cilje zagotavljanja hitrega, učin-• 
kovitega in fleksibilnega odziva na naravne nesreče, ki so prizadele države članice (Posebno 

poročilo št. 3/2008).

Ali je Komisija ustrezno načrtovala, spremljala in vrednotila program IEE (program Inteligen-• 
tna energija za Evropo, namenjen spodbujanju energetske učinkovitosti, uporabi obnovljivih 

virov energije in energetski diverzifikaciji) in ali je izvajalska agencija, ki je izvajala program, 

pozitivno vplivala na upravljanje programa (Posebno poročilo št. 7/2008).

Ali je bil instrument ISPA (instrument strukturnih politik v predpristopnem obdobju kot eden • 
od instrumentov za pomoč državam kandidatkam iz srednje in vzhodne Evrope pri pripravah 

na pristop v obdobju 2000–2006) ustrezno pripravljen in ali je temeljil na skladni strategiji. 

Sodišče je poleg tega ocenilo, ali so bili projekti ISPA izvedeni po načrtih, ali so prispevali 

k temu, da bi države upravičenke spoštovale okoljske standarde EU in k izboljšanju vseevrop-

skega omrežja (Posebno poročilo št. 12/2008).
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Zunanji ukrepi

Ali je Komisija ustrezno opredelila sanacijske potrebe tistih, ki sta jih prizadela cunami • 
in hurikan Mitch, in ali se je pomoč izvajala pravočasno in učinkovito (Posebno poročilo 

št. 6/2008).

Ali je podpora EU novim sosedskim državam, ki neposredno mejijo na EU (Belorusija, Molda-• 
vija in Ukrajina), po širitvah v letih 2004 in 2007 izboljšala njihove zmogljivosti na področjih 

mejne kontrole, upravljanja migracij/azila, boja proti organiziranemu kriminalu ter sodstva 

in odgovornega vodenja. Sodišče je ocenilo tudi razloge za možno premajhno uspešnost in 

v kolikšni meri je Komisija vzpostavila proces, s katerim bi upoštevala pridobljena spoznanja 

pri nadaljevanju pomoči na tem področju (Posebno poročilo št. 9/2008).

Ali je pomoč EU uspešno prispevala k izboljšanju zdravstvenih storitev v Podsaharski Afriki • 
(v okviru zavez ES o zmanjšanju revščine in razvojnih ciljev novega tisočletja). Sodišče je 

ocenilo, ali so finančni in človeški viri, ki so bili dodeljeni zdravstvenemu sektorju, odražali 

zaveze politike ES, ali je Komisija pospešila izvajanje te pomoči in ali je uporabljala različne 

instrumente za uspešno pomoč zdravstvenemu sektorju (Posebno poročilo št. 10/2008).

Prihodki, bančne dejavnosti, upravni odhodki, institucije in organi Skupnosti 

ter notranje politike

Ali je bilo upravljanje zavezujoče tarifne informacije, ki spodbuja enotno izvajanje carin-• 
ske politike in zagotavlja pravilno obračunavanje dajatev, uspešno (ustreznost in izvajanje 

zakonskih določb) (Posebno poročilo št. 2/2008).

Ali so „regulativne agencije“ EU lahko izvajale veliko upravno in finančno reformo EU, katere • 
cilj je bil usmeriti upravljanje k doseganju rezultatov. Sodišče je preučilo, ali so agencije svoje 

dejavnosti ustrezno načrtovale, uvedle zanesljive instrumente za spremljanje teh dejavnosti 

ter ustrezno poročale o svojih dejavnostih in ocenjevale svoje rezultate (Posebno poročilo 

št. 5/2008).
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POSEBNA POROČILA, OBJAVLJENA V LETU 20086

1/2008  Procesi obravnavanja vlog in vrednotenja v zvezi z velikimi naložbenimi projekti iz 

programskih obdobij 1994–1999 in 2000–2006 (UL C 81, 1.4.2008)

2/2008  Zavezujoče tarifne informacije (ZTI) (UL C 103, 24.4.2008)

3/2008  Kako hiter, učinkovit in fleksibilen je Solidarnostni sklad Evropske unije? (UL C 153, 18.6.2008)

4/2008  Izvajanje mlečnih kvot v državah članicah, ki so se Evropski uniji pridružile 1. maja 2004 

(UL C 185, 22.7.2008)

5/2008  Agencije Evropske unije: doseganje rezultatov

6/2008  Pomoč Evropske komisije za sanacijo po cunamiju in hurikanu Mitch

7/2008  Inteligentna energija 2003–2006

8/2008  Ali je navzkrižna skladnost uspešna politika?

9/2008 Uspešnost podpore EU na področju svobode, varnosti in pravice v Belorusiji, Moldaviji 

in Ukrajini

10/2008  Razvojna pomoč ES za zdravstvene storitve v Podsaharski Afriki

11/2008  Upravljanje podpore Evropske unije za dejavnosti javnega skladiščenja žit 

12/2008  Instrument strukturnih politik v predpristopnem obdobju (ISPA), 2000–2006

6 Posebna poročila lahko najdete na spletni strani Sodišča ali jih naročite tako, da izpolnite elektronsko naročilnico na spletni 

strani EU-Bookshop.
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MNENJA, OBJAVLJENA V LETU 2008

Sodišče prispeva k izboljševanju finančnega poslovodenja sredstev EU tudi z izdajanjem mnenj 

o predlogih ali vprašanjih, povezanih s finančnim poslovodenjem. Ta mnenja so zahtevana 

v okviru sprejemanja finančne zakonodaje7 oziroma jih je mogoče podati na zaprosilo katere od 

institucij EU8. Računsko sodišče lahko mnenja pripravi tudi na lastno pobudo. 

Mnenja Sodišča pokrivajo vprašanja, povezana s posebnimi področji odhodkov EU, npr. o 

spremembi finančne uredbe Evropske agencije za varnost v letalstvu (Mnenje št. 1/2008) ter 

vprašanja, povezana s prihodki EU, npr. o spremembi uredbe o sistemu virov lastnih sredstev 

(Mnenje št. 2/2008). 

Osnovana so na strokovnem znanju Sodišča o finančnem poslovodenju EU, ki ga je z leti pri-

dobilo med izvajanjem svojih revizij, v nekaterih primerih pa se sklicujejo na posebne revizije 

ali mnenja. V mnenju o novi finančni uredbi za Evropsko skupno podjetje za ITER (Mednarodni 

termonuklearni poskusni reaktor), na primer, se Sodišče sklicuje na svoje Letno poročilo za leto 

2006, v katerem je že opozorilo na visoka tveganja, povezana z zakonitostjo in pravilnostjo plačil 

v zvezi z donacijami za raziskave.

7 Člen 279 Pogodbe ES. 

8 Člen 248(4) Pogodbe ES. 
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MNENJA, SPREJETA V LETU 20089

Mnenje št. 1/2008 o predlogu sklepa upravnega odbora Evropske agencije za varnost v letalstvu 

o spremembi finančne uredbe Agencije

Mnenje št. 2/2008 o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000 o izva-

janju Sklepa 2000/597/ES, Euratom o sistemu virov lastnih sredstev Skupnosti 

(UL C 192, 29.7.2008)

Mnenje št. 3/2008 Računskega sodišča Evropskih skupnosti o predlogu uredbe Sveta o spremembi 

Uredbe (Euratom, ESPJ, EGS) št. 549/69 o določitvi kategorij uradnikov in drugih 

uslužbencev Evropskih skupnosti, za katere se uporabljajo določbe člena 12, dru-

gega odstavka člena 13 in člena 14 Protokola o privilegijih in imunitetah Skupnosti 

(UL C 199, 5.8.2008)

Mnenje št. 4/2008 o finančni uredbi za Evropsko skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije 

(fuzija za energijo)

Mnenje št. 5/2008 o predlogu uredbe Sveta o spremembi pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev 

Evropskih skupnosti (UL C 8, 13.1.2009)

9 Sodišče se glede na splošni interes in vidike zaupnosti za vsak posamezen primer odloči, ali bo mnenje javno objavilo. Večina 

mnenj Sodišča je bila objavljena v Uradnem listu Evropske unije in je na voljo na spletni strani Sodišča. 
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NADALJNJE UKREPANJE IN UČINEK

Revidiranje javnih financ je ključni sestavni del zagotavljanja odgovornosti in koristen prispevek 

k javni razpravi. Ključno vlogo ima tudi pri tem, da sodobnim demokracijam pomaga pri učinko-

vitem delovanju. Prek revizijskih dejavnosti so končne zainteresirane strani, v tem primeru drža-

vljani Evrope, obveščeni o tem, ali se njihov denar porablja pravilno in koristno. 

Revizije Sodišča zagotavljajo informacije neposredno oblikovalcem odločitev v zadevnih insti-

tucijah – v evropskem kontekstu predvsem v Komisiji, Parlamentu, Svetu in državah članicah. 

Ti lahko na podlagi teh informacij sprejmejo ukrepe in se pri tem sklicujejo na revizijske zaključke 

Sodišča ali pa ne.

Čeprav je glavni učinek revizij Sodišča prek njegovih objavljenih poročil in mnenj, se učinek 

pojavi tudi med potekom revizijskega procesa. Del vseh revizij je namreč predstavitev podrob-

nih ugotovitev, ki se pošlje revidirancu, da potrdi resničnost opažanj Sodišča. Končno besedilo 

poročila je tudi predmet „kontradiktornega postopka“. Odgovori revidiranca – največkrat Komi-

sije – se objavijo skupaj s poročili. Revidiranec v teh odgovorih pripozna težave, ki jih je ugotovilo 

Sodišče, in navede ukrepe, ki jih namerava sprejeti za odpravljanje teh težav. 

Ko je revizijsko delo opravljeno in je objavljeno poročilo, ga Parlament in Svet analizirata in upo-

rabita pri izvajanju svojega političnega nadzora nad porabo proračuna. Letna poročila Sodišča 

zagotavljajo podlago za priporočilo Sveta in odločitev Parlamenta o letni razrešnici za proračun.

Primere učinka dela Sodišča je mogoče najti v ukrepih, ki jih je Komisija uvedla po resoluciji o razrešnici za 

proračun za leto 2006 (učinek v glavnem v letu 2008):

Na področju kmetijskih odhodkov• : sprejetje novih smernic za certifikacijske organe, ki se uporabljajo 

od leta 2007. 

Na področju kohezije• : poenostavitev pravil in meril za upravičenost za obdobje 2007–2013 (pavšalne 

stopnje za režijske stroške, določitev pravil za upravičenost na nacionalnih ravneh …)

Na področju zunanjih ukrepov• : sprejetje novih skupnih (ES – ZN) smernic o razpoznavnosti leta 2008 

z razvojem obsega skupnih nalog in pristojnosti za preverjanja; izboljšava, ki jo je Komisija uvedla v zvezi 

s funkcionalnostmi skupnega informacijskega sistema za projekte, sprejetje standardnega obsega in 

nalog za preverjanje odhodkov pri donacijah in na pristojbinah temelječih pogodbah o storitvah za 

odhodke pri zunanjih ukrepih, na ravni organizacij, ki izvajajo projekte.

Na področju notranjih politik• : izboljšanje informacij, ki so na voljo upravičencem prek posebne spletne 

strani (CORDIS); sprejetje revizijske strategije za obdobje 2007–2013 (Komisija), da se odpravijo napake, 

ki niso bile odkrite med pregledi dokumentacije; poenostavitev upravičenosti stroškov (stroški dela in 

posredni stroški).

Vir: Poročilo Komisije EP in Svetu o nadaljnjem ukrepanju v zvezi z razrešnico za leto 2006.
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Primere tega lahko naj-

demo v postopku podeli-

tve razrešnice za proračun 

za leto 2007, kjer Evropski 

parlament poziva Komisijo 

in države članice, naj sprej-

mejo ukrepe za razjasnitev 

in poenostavitev predpisov, 

kar bi privedlo do zmanjša-

nega tveganja napak, racio-

nalizacije kontrol in manjših 

stroškov; ta poziv se nanaša tako na področja deljenega upravljanja, kot sta poraba za kmetijstvo 

in kohezijo, kot na področja v okviru neposrednega upravljanja, kot so raziskave ali kultura in 

izobraževanje. 

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. 

Učinek revizijskih poročil se lahko poveča, če o njih poročajo sredstva javnega obveščanja, kar 

spodbudi širšo pozornost in razpravo. Letno poročilo Sodišča je običajno deležno velike medijske 

pozornosti, vendar je tisk z zanimanjem spremljal tudi več njegovih posebnih poročil. 

Eden od takšnih primerov je bilo poročilo o navzkrižni skladnosti (Posebno poročilo št. 8/2008), ki 

je bilo objavljeno v času sprejetja pregleda skupne kmetijske politike (SKP). Zaradi pomembnosti 

navzkrižne skladnosti in njene osrednje vloge v SKP ter zaradi časa objave, ga je obširno pokri-

valo veliko različnih vrst medijev: televizija, časopisi, specializiran tisk, spletne objave (tisk, kme-

tijske organizacije, spletne strani poslancev Evropskega parlamenta, spletni blogi itd). O njem so 

intenzivno razpravljali tudi v Evropskem parlamentu, ki je skoraj vsa priporočila Sodišča vključil 

v svoj osnutek poročila o razrešnici.

Informacije o nadaljnjem ukrepanju na podlagi prejšnjih opažanj Sodišča so podane v posame-

znih poglavjih letnega poročila Sodišča. Sodišče v svojem zadnjem letnem poročilu (2007) naj-

pogosteje opaža, da so bili sicer sprejeti nekateri ukrepi, vendar predhodno ugotovljene slabosti 

ostajajo vsaj delno nerazrešene. 

Sodišče trenutno razvija svojo analizo učinka svojega dela – tako v zvezi z revizijami kot mnenji – 

v daljših časovnih obdobjih. Sodišče na primer pri oceni učinka svojih revizij uporablja Komisijino 

podatkovno zbirko o njenem nadaljnjem ukrepanju na podlagi revizijskih priporočil. Ocena bi 

lahko privedla do revizijskega dela, ki bi ga sestavljale ločene poglobljene revizijske naloge, ki bi 

privedle do nadaljnjih ugotovitev in priporočil. Te bi lahko bile del poznejših posebnih poročil, ki 

bi pokrivala dano revizijsko področje, ali poročil o nadaljnjem ukrepanju in učinku priporočil na 

finančno poslovodenje.
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STALIŠČE SODIŠČA

KONCEPT DOPUSTNEGA TVEGANJA NAPAKE

V kontekstu razvijanja okvira notranje kontrole Skupnosti je Sodišče v svojem Mnenju št. 2/2004 

navedlo, da je naloga političnih institucij Unije, da sprejmejo odločitev o stopnji tveganja, ki so 

ga pripravljene dopustiti pri odobravanju politik porabe EU. 

Sodišče je predlagalo, da se Svet in Parlament dogovorita o kompromisu med stroški in koristmi 

kontrol, ali drugače povedano, o dopustnem tveganju preostalih napak pri odhodkih. Stroški 

kontrol bi morali biti sorazmerni s koristmi, ki jih prinašajo, tako z monetarnega kot političnega 

vidika.

Od objave tega mnenja sta Svet in Evropski parlament v svojih resolucijah o razrešnici izrazila 

željo, da to temo razvijata naprej in se približata skupnemu razumevanju o ravni dopustnega 

tveganja. Ob koncu leta 2008 je Komisija izdala sporočilo „k enotnemu razumevanju koncepta 

dopustnega tveganja napake“. Sodišče je pozdravilo to sporočilo in Komisiji poslalo odgovor, 

v katerem je opozorilo na nekatere omejitve in opredelilo ključne vidike, o katerih bi bilo treba 

razmisliti pri razvoju te teme v prihodnosti.

Komisija je v svojem sporočilu poudarila, da mora vsaka odločitev o dopustnem tveganju 

napake med drugim temeljiti na možnosti za nadaljnjo poenostavitev. Sodišče podobno po-

udarja pomembnost in koristi nadaljnje poenostavitve in njenega možnega učinka na zmanjšanje 

napak /nepravilnosti.
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Koncept „dopustnega tveganja napake“ je treba jasno ločiti od koncepta „praga pomembnosti“, 

kot ga je opredelilo in ga uporablja Sodišče in ki mora ostati odgovornost zunanjega revizorja10.

Sodišče meni, da bi lahko analiza stroškov in koristi programov odhodkov zagotovila več infor-

macij ne le za razprave o „dopustnem tveganju“, ampak tudi za pregled regulativne ureditve 

in upravljavske strukture za zadevne programe. V okviru tega morda ni pomembno vprašanje, 

ali obstaja „dopustno tveganje napake“, ampak ali je tveganje napake tako veliko, da bi bilo 

treba določeno shemo ali zadevni program ukiniti ali bistveno spremeniti. Dejansko bi bilo treba 

pri načrtovanju shem ali programov odhodkov (in prihodkov) posebno pozornost nameniti tudi 

konceptu „dopustnega tveganja“. 

Koristno bi bilo, če bi v času sprejetja programi odhodkov vsebovali tudi zadostne informacije 

o tveganjih, povezanih s takimi programi, in stroških predvidenih kontrol, zasnovanih za zmanj-

ševanje teh tveganj na dopustno raven. Tako bi se sprejemale odločitve, ki bi temeljile na celo-

vitejših informacijah, z izrecnim upoštevanjem s tem povezanih tveganj in stroškov. Kot je pre-

dlagalo Sodišče v svojem odgovoru na sporočilo Komisije „Reforma proračuna v spreminjajoči se 
Evropi“11, je pregled proračuna lahko priložnost za razmislek o tej temi. 

10 Koncept „bistvenosti“ je v Mednarodnem standardu revidiranja MSR 320 opredeljen kot: „Informacije so bistvene takrat, ko 

lahko njih opustitev ali napačna navedba vpliva na poslovne odločitve uporabnikov, zasnovane na računovodskih izkazih. 

Bistvenost je odvisna od velikosti posamezne postavke ali napake, ocenjene v posameznih okoliščinah, nje opustitve ali 

napačne navedbe. Tako je bistvenost prag ali razmejitvena točka in ne predvsem kakovostna značilnost, ki jo morajo imeti 

informacije, če naj bodo koristne.“ 

11 Glej „Odgovor Evropskega računskega sodišča na sporočilo Komisije Reforma proračuna v spreminjajoči se Evropi“, 

april 2008. 
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DELO SODIŠČA V LETU 2008 
IN V PRIHODNJE

Sodišče svoje prihodnje revizijsko delo vsako leto začrta v delovnem programu, ki se predloži 

odboru Evropskega parlamenta za proračunski nadzor in je na spletni strani Sodišča na razpolago 

javnosti. Z delovnim programom se zainteresirane strani obvesti o novih in tekočih revizijah ter 

o prihodnjih poročilih. Sodišče spremlja izvajanje delovnega programa, da dobi osnovo za izbolj-

šave v naslednjih letih. 

V letu 2008 je bilo število posebnih poročil in mnenj podobno kot v prejšnjih letih. Letni poročili 

o splošnem proračunu in Evropskem razvojnem skladu sta bili objavljeni, kot je bilo načrtovano. 

Končni izložki

Število posebnih poročil

Letna poročila (vključno z ERS)

Specifi čna letna poročila

Mnenja
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REVIZIJSKA STRATEGIJA

Revizijska strategija Sodišča temelji na strateških ciljih Sodišča.

STRATEŠKI CILJI

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

Okrepitev odnosov 

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

Učenje iz medsebojnega 

pregleda, da se okrepijo 

in razvijejo organizacija, 

metode, procesi in izložki 

ter doseže čim večja 

učinkovitost

Izvajanje uspešnih in 

dinamičnih kadrovskih 

politik

Visoko kakovostno 

strokovno usposabljanje

Izboljševanje infrastrukture

Izvajanje politik 

informacijske tehnologije

CILJI REVIZIJSKE STRATEGIJE ZA OBDOBJE 2009–2012

doseči največji možni skupni učinek naših revizij 
povečati učinkovitost s čim boljšo uporabo virov
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Sodišče izvaja revizije in izdaja poročila, namenjena izboljšanju upravljanja finančnih sredstev EU 

in zaščiti finančnih interesov EU v imenu njenih državljanov. Glavni elementi, ki se upoštevajo pri 

oblikovanju strategije, ki vodi dejavnosti Sodišča, so:

UČINEK UČINKOVITOST

Delovni
program

Poročila
Revizijsko 

delo

Da bi Sodišče uresničilo svoje poslanstvo in vizijo, je leta 2008 pripravilo revizijsko strategijo za 

obdobje od 2009 do 2012. Njen povzetek je na voljo na spletni strani Sodišča. 

Ta strategija je zasnovana na dveh prednostnih ciljih: doseganju največjega možnega skupnega 

učinka revizij in povečanju učinkovitosti s čim boljšo uporabo virov. Ta cilja bosta vodilo delov-

nega programa Sodišča v danem obdobju in njegovih prizadevanj za stalno izboljševanje. 

Sodišče namerava v zadevnem obdobju doseči največji možni skupni učinek svojih revizij, tako 

da: 

izbira in zasnuje revizije, ki so osredotočene na teme, povezane s področji tveganja, in teme, • 
za katere obstaja največji interes pri zainteresiranih straneh; 

še naprej izdaja trdne revizijske zaključke in koristna priporočila za izboljšanje ter spremlja • 
njihovo izvajanje; 

izvaja širši spekter revizij in pripravlja nove revizijske izdelke, ki dopolnjujejo tekoča letna in • 
posebna poročila; 

povečuje število in izboljšuje pravočasnost posebnih poročil ter njihovo prijaznost do upo-• 
rabnika in 

še naprej razvija svoje odnose z glavnimi zainteresiranimi stranmi, vključno z relevantnimi • 
odbori Parlamenta, sredstvi javnega obveščanja in širšo javnostjo.

Sodišče namerava povečati učinkovitost s čim boljšo uporabo virov v zadevnem obdobju z: 

izboljšanjem vodenja,• 
izvajanjem uspešne in dinamične kadrovske politike,• 
racionalizacijo revizijskih nalog,• 
izboljšanjem orodij IT,• 
razvijanjem strokovnega znanja,• 
razvijanjem odnosov z revidiranci.• 

ld904090_inside_SL.indd   34 14/05/09   16:46:22



35

REVIZIJSKO DELO, KI BO IZVEDENO LETA 200912 

Delovni program za leto 2009 tako kot v prejšnjih letih zajema letni poročili, v katerih bodo nave-

deni rezultati revizije računovodskih izkazov, ki jo mora Sodišče izvesti v skladu s Pogodbo in 

drugo zakonodajo EU, ter posebna poročila, v katerih bodo navedeni rezultati njegovih revizij 

smotrnosti poslovanja, ki obravnavajo posebna vprašanja, povezana s finančnim poslovodenjem 

EU. 

Sodišče je za leto 2009 opredelilo več revizijskih tem, povezanih z razvojem politik in vprašanji 

upravljanja. 

V zvezi z razvojem politik EU so bila opredeljena naslednja področja: 

rast in delovna mesta; • 
podnebne spremembe in trajnostni razvoj; • 
Evropa kot svetovni partner in • 
boljši predpisi. • 

Sodišče je poleg tega v zvezi z upravljanjem sredstev EU izpostavilo naslednje teme, ki bi jim bilo 

treba nameniti posebno pozornost: 

zaprtje programov porabe za obdobje 2000–2006, zlasti pri strukturnih skladih; • 
odgovornost in reforma EU;• 
napredek pri akcijskem načrtu Komisije za integriran okvir notranje kontrole, vključno s kon-• 
ceptom dopustnega tveganja, ter 

upravljavski in kontrolni ukrepi na ravni držav članic. • 

Sodišče namerava začeti z obravnavo teh tem v letu 2009 v svojih letnih poročilih, posebnih 

poročilih in z uvajanjem nekaterih novih izdelkov (kot je opisano v nadaljevanju). 

Objaviti namerava več posebnih poročil in podobnih novih izdelkov, ki temeljijo na portfelju 

izbranih revizijskih nalog, ki jih izvaja. 

Načrtovanje in izvedba takih izbranih revizijskih nalog ter poročanje o njih na splošno trajajo več 

kot eno leto. Zato se večina poročil, objavljenih v določenem letu, nanaša na revizijske naloge, 

začete v prejšnjih letih. 

V okviru 5 so predstavljene izbrane revizijske naloge, ki so dokončane ali skoraj dokončane in 

katerih rezultati bodo verjetno objavljeni v posebnih poročilih v letu 2009 ali v začetku leta 

2010.

12 Celovitejše in podrobnejše poročilo o prihodnjem delu Sodišča lahko najdete v delovnem programu Sodišča za leto 2009, 

ki je na voljo na naši spletni strani (www.eca.europa.eu).
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Ohranjanje in upravljanje naravnih virov

Pomoč Evropske unije v hrani za ogrožene osebe: • 

ocena ciljev, sredstev in uporabljenih metod

Ukrepi za promocijo kmetijskih proizvodov • 

Projekti programa LIFE-narava• 

Instrumenti upravljanja za mlečne trge in pro-• 

izvode

Strukturne politike, transport, raziskave in energetika

Program javnega zdravja Evropske unije za ob-• 

dobje 2003–2007

Uspešnost porabe iz strukturnih ukrepov za • 

čiščenje odpadne vode za programski obdobji 

1994–1999 in 2000–2006 

Upravljanje razvojne in validacijske faze programa • 

Galileo

„Mreže odličnosti“ in „integrirani projekti“ v ra-• 

ziskovalni politiki Skupnosti: ali so dosegli svoje 

cilje?

Dejavnosti poklicnega usposabljanja za ženske, ki • 

jih sofi nancira Evropski socialni sklad

Zunanji ukrepi

Projekti CARDS na področju pravosodja in notra-• 

njih zadev za zahodni Balkan 

Vključevanje nedržavnih akterjev v razvojno sode-• 

lovanje ES

Kako je Evropska komisija upravljala predpristo-• 

pno pomoč Turčiji

Komisijina pomoč, ki se izvaja prek organizacij • 

Združenih narodov

Podpora regionalnemu povezovanju in trgovini • 

v Vzhodni in Zahodni Afriki

Prihodki, bančne dejavnosti, upravni odhodki, 

institucije in organi Skupnosti ter notranje politike

Bančni ukrepi na območju Sredozemlja v okviru • 

programa MEDA in prejšnjih protokolov

Komisijino upravljanje zakladnice • 

Dejavnosti za izbor uslužbencev, ki jih izvaja Evrop-• 

ski urad za izbor osebja

Izvajalske agencije• 

Letno poročilo o učinkovitosti upravljanja Evrop-• 

ske centralne banke

Shema mobilnosti v programu Leonardo da Vinci• 

Poenostavljeni postopki za sprostitev v prosti • 

pretok

OKVIR 5 

Sodišče bo pripravilo tudi nove izdelke, ki bodo temeljili na portfelju izbranih revizijskih nalog, 

kot je predvideno v njegovi revizijski strategiji.

Prvi je namensko poročilo o  — spremljanju ugotovitev Sodišča, v katerem bo na enem mestu 

združeno poročanje o izvajanju priporočil, ki so ga prej vsebovala letno poročilo o izvrševanju 

proračuna in posebna poročila.

Spremljanje izvajanja priporočil je glavni način, s katerim lahko Sodišče dejavno prispeva 

k izboljševanju finančnega poslovodenja. V poročilu bo preučeno, v kolikšni meri so bila upo-

števana priporočila Sodišča, kjer je ustrezno, pa bo vsebovalo tudi oceno uspešnosti uvede-

nih ukrepov. To poročilo bo po pričakovanjih objavljeno približno takrat kot letno poročilo.

Drugi je poročilo, v katerem bodo opredeljena  — področja z visokim tveganjem v zvezi 

s finančnim poslovodenjem sredstev EU. Poročilo se pripravlja za novo Komisijo in naj bi ji 

bilo v pomoč ob prevzemu njenih odgovornosti proti koncu tega leta.
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UČENJE IN IZBOLJŠEVANJE

AKCIJSKI NAČRT IN MEDSEBOJNI PREGLED

Sodišče je v letu 2006 izvedlo samoocenjevanje, s katerim so bile ugotovljene prednosti in sla-

bosti Sodišča. Temu je sledil akcijski načrt za odpravljanje slabosti. Akcijski načrt je zajemal vrsto 

ukrepov, ki so privedli do: 

sprejetja vizije, poslanstva, strateških ciljev in načrtovanja Sodišča;• 

razvoja notranjih kazalnikov uspešnosti, ki se postopoma uvajajo (glej spodnji razdelek); • 

sprejetja strategije za notranjo komunikacijo, ki se že izvaja in je izboljšala načine širjenja • 
informacij v organizaciji;

različnih ukrepov za izboljšanje kakovosti poročil Sodišča, kot je nova grafična ureditev, • 
zaradi katere so se izboljšali berljivost in zunanji pregledi;

sprejetja strategije za izboljšanje odnosov organizacije z zainteresiranimi stranmi ter s tiskom • 
in širšo javnostjo, ki se bo uvajala postopoma.

V letu 2009 se bo Sodišče v okviru svojih prizadevanj trudilo za obravnavo opažanj in priporočil 

iz „Poročila o mednarodnem medsebojnem pregledu Evropskega računskega sodišča“, ki je bilo 

objavljeno decembra 2008 in predstavlja pomemben korak v tekočem procesu reforme Sodišča.

Medsebojni pregled so izvedli predstavniki državnih revizijskih uradov iz Kanade, Norveške, 

Avstrije in Portugalske. Kolegi so s svojim delom, ki je zajemalo navezavo stikov z Odborom 

Evropskega parlamenta za proračunski nadzor, začeli v letu 2008, in ob koncu leta pripravili 

končno poročilo. Cilj medsebojnega pregleda je bil oceniti zasnovo in delovanje okvira upravlja-

nja revizije na Sodišču. Medsebojni pregled je zajemal preučitev: 

procesov načrtovanja in preučevanja tako za revizije računovodskih izkazov kot za revizije • 
smotrnosti poslovanja; 

poročanja o revizijah in • 

služb, ki Sodišču zagotavljajo podporo pri doseganju njegovih ciljev. • 
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Skupina za medsebojni pregled je prišla do zaključka, da je revizijski okvir, ki ga je vzpostavilo 

Sodišče, primerno zasnovan v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja in dobrimi praksami 

vrhovnih revizijskih institucij. Poleg tega je bilo pri medsebojnem pregledu opaženo, da: 

Sodišče svoje delo opravlja neodvisno in nepristransko; • 

so revizijska poročila, ki so bila preučena med pregledom, temeljila na zadostnih in ustreznih • 
revizijskih dokazih, kot jih opisujejo mednarodni standardi revidiranja, in 

da imajo zainteresirane strani, s katerimi so bili opravljeni razgovori, visoko stopnjo zaupanja • 
v poročila Sodišča in na splošno menijo, da so poštena, stvarna in objektivna. 

Sodišče ceni konstruktivne pripombe svojih kolegov in njihova priporočila, ki opredeljujejo pri-

ložnosti in izzive, ki mu bodo omogočili, da se še bolj okrepi kot vrhovna revizijska institucija. 

Mednje sodi potreba po:

razvoju kulture, katere poudarek je na Sodišču kot edini revizijski instituciji; • 

okrepitvi dejavnosti zagotavljanja in kontrole kakovosti, da se zagotovi doslednost razlage in • 
izvajanja njegovih revizijskih politik in praks, ter

potreba po nadaljnjem razvoju revizijskih strategij, ki temeljijo na oceni tveganja, da se opti-• 
mizira uporaba virov za izpolnitev različnih potreb zainteresiranih strani. 

Kot priznava poročilo o medsebojnem pregledu, je bila večina priporočil predvidena že v okviru 

akcijskega načrta, pripravljenega pred tem pregledom. Sodišče namerava ostala priporočila 

vključiti v svojo Revizijsko strategijo za obdobje 2009–2012, po dialogu s svojimi uslužbenci in 

zainteresiranimi stranmi, ter si bo prizadevalo, da jih izvede v zadevnem obdobju.
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KLJUČNI KAZALNIKI USPEŠNOSTI

Sodišče je leta 2008 sklenilo, da za svoje revizijske in nerevizijske dejavnosti uvede sistem ključ-

nih kazalnikov uspešnosti (KKU), namenjenih merjenju uspešnosti pri doseganju strateških ciljev 

Sodišča in ciljev, zastavljenih v letnem delovnem programu. Cilj ključnih kazalnikov uspešnosti je 

okrepiti notranjo in zunanjo odgovornost ter povečati učinkovitost in kakovost dela. KKU bodo 

postopoma uvedeni v letih 2009 in 2010. 

ČEMU KLJUČNI KAZALNIKI USPEŠNOSTI?

Za obveščanje vodstva o tem, kako uspešno je Sodišče kot organizacija pri doseganju zasta-• 
vljenih ciljev.

V podporo procesu sprejemanja odločitev, pri čemer je osrednja pozornost organizacije • 
namenjena vprašanjem učinkovitosti in spodbujanju izboljševanja.

Za zagotavljanje informacij zainteresiranim stranem o relevantnih vprašanjih v zvezi z uspe-• 
šnostjo Sodišča.

KKU se osredotočajo na doseganje strateških ciljev Sodišča in pokrivajo kakovost revizij, izložke, 

učinek in dobro upravljanje z viri Sodišča. Namenjeni so poročanju o „skupni“ uspešnosti Sodišča 

in bodo postali sestavni del njegovega upravljavskega sistema. 

Količina in kakovost revizijskega dela se lahko izboljšata tudi z vidika učinka, ki ga imajo poročila 

in mnenja Sodišča na finančno poslovodenje. Cilj štirih ključnih kazalnikov uspešnosti (1 do 4) 

je merjenje učinka dela Sodišča. Razviti bodo pravočasno, da bodo vključeni v letni delovni pro-

gram Sodišča za leto 2010.

Sodišče je za leto 2008 poskusno merilo uspešnost KKU 5 in 6. 

KKU 5 – Število sprejetih poročil v primerjavi z načrtovanim številom

Sodišče je v letu 2008 sprejelo 79 % načrtovanega števila poročil. Letno poročilo in večina speci-

fičnih letnih poročil so bila sprejeta v skladu z načrtom. Kar zadeva posebna poročila, jih je bilo 

v primerjavi z 20 načrtovanimi poročili sprejetih 12. Preostalih 8 jih je bilo 31. decembra 2008

v fazi poročanja. 

KKU 6 – Število pravočasno sprejetih poročil

Sodišče je v letu 2008 pravočasno sprejelo 73 % svojih poročil. Čeprav so bila letno poročilo in 

vsa specifična letna poročila sprejeta pravočasno, si je treba bolj prizadevati za pravočasno spre-

jemanje posebnih poročil. 

ld904090_inside_SL.indd   39 14/05/09   16:46:23



40

KKU 7, s katerim se meri količina pravočasno objavljenih ključnih predhodnih ugotovitev, bo 

zagotovil koristne informacije o uspešnosti in bo pripravljen leta 2009. En KKU (8) bo obravnaval 

vprašanja v zvezi s finančnim poslovodenjem Sodišča. Dva KKU (9 in 10) bosta pomagala izboljšati 

zadovoljstvo uslužbencev in optimizirati uporabo strokovnega usposabljanja kot instrumenta 

za stalno posodabljanje znanja uslužbencev na področju najnovejših revizijskih metodologij in 

tehnik. 

KLJUČNI KAZALNIKI USPEŠNOSTI SODIŠČA

KKU 1 Ocena kakovosti in učinka revizij Sodišča, ki jo podajo glavni uporabniki 

poročil Sodišča

KKU 2 Ocena kakovosti in učinka revizij Sodišča, ki jo poda revidiranec

KKU 3 Število točk, ki jih komisija zunanjih strokovnjakov dodeli za vsebino in 

predstavitev poročil Sodišča

KKU 4
Odstotek revizijskih priporočil:

a) ki jih je revidiranec sprejel

b) ki jih je revidiranec izvršil v x letih

KKU 5 Število sprejetih poročil v primerjavi z načrtovanim številom 

KKU 6 Število pravočasno sprejetih poročil

KKU 7 Odstotek pravočasno izdanih izjav s predhodnimi ugotovitvami

KKU 8
Zunanja ocena fi nančnega poslovodenja Sodišča:

(a) mnenje zunanjega revizorja

(b) odločitev organa za razrešnico

KKU 9 Stopnja zadovoljstva uslužbencev Sodišča

KKU 10 Povprečno število dni strokovnega usposabljanja 

na osebo
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MEDNARODNO SODELOVANJE

SODELOVANJE Z NACIONALNIMI REVIZIJSKIMI INSTITUCIJAMI EU 

V Pogodbi ES je bilo določeno, da Evropsko računsko sodišče opravi revizijo v „povezavi“ z vrhov-

nimi 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 za-

upanja, pri čemer ohranjajo svojo neodvisnost“. To je še podrobneje določila Pogodba iz Nice, ki 

Evropsko računsko sodišče v izjavi 18 sklepne listine izrecno poziva, naj ustanovi odbor za stike 

z vrhovnimi revizijskimi institucijami, v katerem se vsako leto vsi vodje VRI in Sodišče 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.

Evropsko računsko sodišče je decembra 2008 gostilo letno srečanje Odbora za stike, na katerem 

so se sestali vodje VRI EU. Srečanje je bilo osredotočeno predvsem na reformo proračuna EU in 

prenovljeno lizbonsko strategijo za obdobje 2008–2011. 

Cilj Odbora za stike je okrepiti sodelovanje med njegovimi člani, da se izboljšata zunanja revizija 

in odgovornost na področju EU. Z leti se je z razvojem evropskega povezovanja razvijala tudi 

vloga Odbora za stike. 

Struktura je poleg olajševanja izmenjave informacij med VRI in ERS omogočila tudi doseganje 

vidnega napredka zaradi uspešnega sodelovanja med različnimi institucijami.

Odbor za stike je leta 2007 na svojem srečanju v Helsinkih ugotovil, da je treba nujna ali nova 

vprašanja pravočasno obravnavati, in sklenil, da bo na svoj dnevni red vključil stalno točko 

za takšna aktualna vprašanja. Zato je na svojem srečanju leta 2008 razpravljal o gospodarski 

in finančni krizi ter sklenil, da organizira delavnico o vlogi VRI EU v kontekstu krize, temu pa 

je sledila vzpostavitev mreže za spodbujanje sodelovanja pri revizijah, povezanih z lizbonsko 

strategijo in ukrepi EU za obvladovanje krize.
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Sodišče je sodelovalo na srečanjih mreže VRI držav kandidatk in potencialnih kandidatk (Turčija, 

Hrvaška, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Albanija, Bosna in Hercegovina ter Črna 

Gora), ki sta potekali maja in oktobra, hkrati s srečanji uradnikov za zvezo. Delegacija Sodišča 

se je 8. in 9. julija v Ankari (Turčija) udeležila tudi delavnice, ki jo je organizirala mreža, na temo 

revizije/vrednotenja sistemov notranjega nadzora javnih financ.

Sodišče je v letu 2008 vse leto aktivno sodelovalo v različnih delovnih skupinah, ki jih je ustanovil 

Odbor za stike. Predseduje delovni skupini o skupnih revizijskih standardih, katere cilj je razviti 

skupne revizijske standarde in primerljiva revizijska merila, ki temeljijo na mednarodno prizna-

nih revizijskih standardih, prilagojenih področju EU, in se je v letu 2008 štirikrat sestala. Sodišče 

je z decembrom 2008 prevzelo predsedovanje delovni skupini na področju DDV (sodelujoči se 

izmenjujejo pri predsedovanju) in spet je zaživela mreža kmetijskih strokovnjakov, ki ji predse-

duje član Sodišča.

DRUGO MEDNARODNO SODELOVANJE

Sodišče je še naprej dejavno prispevalo k izboljševanju mednarodnih revizijskih standardov in 

praks s svojim sodelovanjem v evropskih in mednarodnih organizacijah za institucije, ki revidi-

rajo javne finance, EUROSAI oziroma INTOSAI.

Delegacija Sodišča se je udeležila VII. kongresa EUROSAI, ki je potekal med 2. in 5. junijem v Kra-

kovu na Poljskem. Glavne teme razprav so bile vzpostavitev sistemov za upravljanje kakovosti 

revizij znotraj VRI, revidiranje socialnih programov s področja izobraževanja in poklicno vključe-

vanje invalidov. Predsednik Sodišča je predstavil referat o vlogi vodstva pri vzpostavitvi sistema 

za upravljanje kakovosti revizij.

Sodišče je zastopano v delovnih skupinah EUROSAI za okoljsko revidiranje in za revizije infor-

macijskih sistemov ter sodeluje v odboru EUROSAI za usposabljanje. Poleg tega sodeluje tudi 

v delovni skupini, ki pripravlja vodnik dobre prakse za doseganje kakovosti znotraj VRI in je bila 

ustanovljena na VII. kongresu EUROSAI. Sodišče sodeluje tudi v projektni skupini EUROSAI za 

revizijo sredstev, dodeljenih ob naravnih nesrečah in katastrofah.
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Evropsko računsko sodišče in Vrhovni revizijski urad Republike Slovaške sta bila na kongresu 

EUROSAI imenovana za revizorja za obdobje 2009–2011.

Odkar je Sodišče leta 2004 postalo polnopravni član INTOSAI, dejavno sodeluje v pododborih 

za revizijo računovodskih izkazov, za revizijo skladnosti ter za revizijo smotrnosti poslovanja. 

Sodišče je igralo dejavno vlogo pri zagotavljanju prispevka pododboru o spodbujanju najboljših 

praks in zagotavljanju kakovosti s prostovoljnimi medsebojnimi pregledi. 

Sodišče od leta 2008 predseduje delovni skupini o odgovornosti za pomoč pri naravnih nesre-

čah in revidiranju te pomoči (skupina je nasledila projektno skupino INTOSAI za cunami). Prvo 

srečanje, ki ga je organiziralo in gostilo Sodišče, je potekalo od 30. junija do 2. julija 2008, na 

njem pa so razpravljali o osnutku delovnega programa za obdobje 2008–2010, ki so ga tudi spre-

jeli. Glavni cilj je pripraviti navodila za odgovornost in revidiranje na tem področju, tako da se 

vključijo vsi udeleženci prek njihovih ustreznih organov za določanje standardov. Poleg svoje 

koordinacijske vloge je Sodišče prevzelo odgovornost za več nalog, od tega pri dveh sodeluje 

z Norveškim uradom za revizijo. Predsedovanje tej delovni skupini tudi pomeni, da je Sodišče 

zastopano na srečanjih upravnega odbora INTOSAI.
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ČLOVEŠKI VIRI 

Največja dobrina Sodišča so njegovi uslužbenci. 31. decembra 2008 je bilo na Sodišču aktivno 

zaposlenih 857 uslužbencev (uradniki ter začasni in pogodbeni uslužbenci, vendar brez čla-

nov, dodeljenih nacionalnih izvedencev in pripravnikov). Med njimi so 501 revizor in pomožni 

revizijski uslužbenec, 163 prevajalcev, 173 uslužbencev s področja administrativne podpore in 

20 uslužbencev za predsedstvo. Imajo širok razpon akademskih in strokovnih znanj, kakovost 

njihovega dela in zavezanost pa se odražata v rezultatih institucije. 

Za kadrovsko področje je Sodišče določilo ključni kazalnik uspešnosti (KKU 9) za ocenjevanje 

stopnje zadovoljstva uslužbencev Sodišča. Izvedena je bila anketa o zadovoljstvu uslužbencev za 

pridobitev informacij o tej temi in podpore pri procesu sprejemanja odločitev na tem področju.

DELEŽA MOŠKIH IN ŽENSK 

Uslužbence sta sestavljala skoraj enaka deleža moških in žensk.

MOŠKI ŽENSKE
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V diagramu spodaj sta deleža moških in žensk dne 31. decembra 2008 prikazana glede na raven 

odgovornosti. Kot druge evropske institucije tudi Sodišče pri upravljanju človeških virov in zapo-

slovanju izvaja politiko enakih možnosti ter priznava, da je treba bolj dejavno poskrbeti, da bo 

več žensk napredovalo na višje ravni upravljanja na Sodišču. Med 59 direktorji in vodji oddelkov/

enot je 14 žensk (24 %), kar v primerjavi z letom 2007 predstavlja rahlo povečanje. Vendar jih je 

večina zaposlenih v prevajalskem direktoratu in administrativnih oddelkih.

MOŠKI

Asistenti – tajniki (stopnja AST) 

Revizorji – administratorji (stopnja AD)

Direktorji in vodje enot

MOŠKI

MOŠKI

ŽENSKE

ŽENSKE

ŽENSKE
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STAROSTNI PROFIL 

Spodnji diagram kaže, da je Sodišče „mlada“ institucija (62 % uslužbencev je mlajših od 44 let). 

Med 98 uslužbenci Sodišča, ki so starejši od 55 let, je 27 od 59 direktorjev in vodij oddelka/enote, 

kar pomeni, da bo v naslednjih petih do desetih letih prišlo do obsežne menjave višjega vod-

stva.

ZAPOSLOVANJE

Politika zaposlovanja na Sodišču sledi splošnim načelom in pogojem za zaposlovanje v instituci-

jah 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). Sodi-

šče omogoči tudi delovne prakse omejenemu številu univerzitetnih diplomantov za obdobja od 

treh do petih mesecev.

Starostni profi l
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Leta 2008 je Sodišče zaposlilo 97 uslužbencev: 48 uradnikov, 18 začasnih uslužbencev in 

31 pogodbenih uslužbencev. Zaposlovanje je odvisno od razpoložljivosti in zadostnosti rezer-

vnih seznamov, ki nastanejo po javnih razpisih EPSO. Pomanjkanje primernih uspešnih kandida-

tov je pomenilo, da Sodišče v več oddelkih ni moglo zaposliti tolikšnega števila uslužbencev, kot 

je bilo načrtovano, zato je bilo skupno število prostih delovnih mest (69) ob koncu leta 2008 višje 

kot ob koncu leta 2007. Vendar je treba omeniti, da je ob koncu leta teklo zaposlovanje večjega 

števila uslužbencev, ki naj bi se instituciji pridružili v prvem četrtletju leta 2009. Sodišče si trenu-

tno prizadeva zmanjšati zamude v svojem procesu zaposlovanja. 

PREVAJANJE

Prevajanje je pomembna upravna naloga, ki Sodišču omogoča, da dosega svoje cilje s področja 

komunikacije in izpolnjuje pravno obveznost objavljanja v 22 jezikih. Obseg prevajalskega dela 

se je v letu 2008 povečal za 17 %, predvsem zaradi večjega števila sprejetih posebnih poročil. 

Velika večina prevodov je opravljenih znotraj institucije, v primeru povečanega obsega dejavno-

sti, ki presega običajno zmogljivost prevajalskih enot, se naročilo za prevod odda Prevajalskemu 

centru (CTOU) ali zunanjim agencijam. 

Prevajalci poleg tega sodelujejo pri revizijskih obiskih in revizorjem zagotavljajo pomoč pred in 

med obiski ter po njih, tudi med poznejšimi fazami priprave osnutka revizijskih poročil. Preva-

jalci tudi zagotavljajo stalno podporo pri rednem posodabljanju vsebine intraneta in interneta 

v angleščini in francoščini. Podpora je zagotovljena tudi za delovne skupine INTOSAI in druge 

specifične potrebe, povezane z dejavnostmi Sodišča.

Direktorat Sodišča za prevajanje dejavno sodeluje pri delu Medinstitucionalnega odbora za 

prevajanje in tolmačenje (ICTI), je član mednarodnih odborov in sodeluje na mednarodnih 

konferencah v zvezi z razvojem prevajalskih in terminoloških orodij. 

REVIZIJSKI OBISKI

Revizijsko delo Sodišča zahteva, da revizorji obiščejo (kar je znano pod imenom „revizijski obi-

ski“) države članice in druge države, ki so prejemnice sredstev EU, da bi pridobili ustrezne revi-

zijske 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 največkrat sestavljajo dva ali trije revizorji, obisk pa po navadi 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.
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Leta 2008 so stroški revizijskih obiskov znašali 3,29 milijona EUR. To je nujno potrebna naložba 

v zagotavljanje zadostne revizijske pokritosti na vseh ravneh in lokacijah, kjer se upravljajo 

sredstva EU.

V naslednjih diagramih je povzetek števila revizijskih obiskov, ki jih je Sodišče v letu 2008 opravilo 

v državah članicah EU in zunaj Unije. 

REVIZIJSKI OBISKI V LETU 2008 – DRŽAVE ČLANICE

REVIZIJSKI OBISKI V LETU 2008 – DRŽAVE NEČLANICE

Skupaj: 283

Skupaj: 42
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STROKOVNO USPOSABLJANJE

Poklic revizorja zahteva stalno usposabljanje, poleg tega pa morajo imeti revizorji zaradi poseb-

nih značilnosti revizijskega okolja Sodišča dobro jezikovno znanje. 

Leta 2008 je uslužbenec Sodišča povprečno opravil 10 dni strokovnega usposabljanja. V primer-

javi z letom 2007 so se precej povečale dejavnosti tehničnega usposabljanja. Sodišče je leta 2008 

povečalo svojo podporo sodelovanju njegovih uslužbencev v stalnih programih za pridobivanje 

ali ohranjanje strokovnih kvalifikacij ter diplome na področjih zunanje revizije, notranje revizije 

in revizije informacijskih sistemov. Jezikovni tečaji so predstavljali 48 % celotnega števila dni, 

posvečenih usposabljanju v letu 2008, v primerjavi z 52 % v letu 2007. Brez upoštevanja jezikov-

nih tečajev so revizorji v letu 2008 strokovnemu usposabljanju namenili 7 dni.

Enota za poklicno usposabljanje je na podlagi dolgoročnega strateškega cilja „učenje in rast“, 

usmeritvenega načrta za usposabljanje v obdobju 2008–2011 in v letu 2008 sprejetih sklopov 

usposabljanja izboljšala vsebino usposabljanja in pripravila nove tečaje v skladu s prednostnimi 

nalogami Sodišča. Poleg tega se je uspešno nadaljevalo sodelovanje z drugimi institucijami in 

medinstitucionalnimi organi, kot je na primer Evropska šola za upravo. 

V okviru 6 so predstavljeni uslužbenci izbrane enote oziroma oddelka Sodišča, da se poda vpo-

gled v izvedeno delo, sodelujoče, njihovo ozadje in poklicne izkušnje. 
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Poročilo Sodišča o programu Inteligentna energija 

za Evropo 2003–2006 iz leta 2008 (Posebno poročilo 

št. 7/2008) je zagotovilo vpogled v delovanje sheme 

donacij, namenjene povečanju uporabe energet-

sko učinkovitih tehnologij. V poročilu so bili zajeti 

postopki, vzpostavljeni za dodeljevanje sredstev 

posameznim projektom, ureditve za spremljanje in 

vrednotenje, administrativni stroški in učinek usta-

novitve izvajalske agencije.

Ekipa, ki je izvajala revizijo, je tesno sodelovala 

s članom poročevalcem g. Davidom Bostockom. 

Vodja oddelka, odgovoren za nadzor revizije, je bil 

Hendrik Fehr, ekipo pa je vodila Peggy Vercaute-

ren. Pri reviziji so sodelovali revizorji: Oliver Müller, 

Peter Zsapka, Zoltán Giday in Carl-Christian Buhr, 

pomembno vlogo pa so odigrali tudi Gerhard Ross, 

Thomas af Hällström in Peter Welch iz kabineta 

Davida Bostocka.

Pri reviziji je bila uporabljena anketa, s katero so 

pridobili informacije od obsežne skupine udeležen-

cev. Za dopolnitev informacij, ki jih je imela na voljo 

Komisija, so bile uporabljene različne tehnike za 

izračunavanje stroškov.

Pri reviziji je bilo ugotovljeno, da je bil program 

upravljan v skladu s pristopom in standardi, ki jih 

običajno uporablja Komisija. Vendar je bilo v poro-

čilu ugotovljeno, da je bil vzorec porabe premalo 

osredotočen ter da spremljanje in vrednotenje nista 

omogočila oblikovanja stališča o splošni kakovosti 

programa. Revizija je razkrila, da so bili administra-

tivni stroški v programskem obdobju (za Komisijo, 

agencijo in udeležence) relativno visoki – enakovre-

dni znesku, ki je bil v istem obdobju izplačan udele-

žencem. Z uvedbo izvajalske agencije se je povečalo 

zadovoljstvo udeležencev s programom. 

OKVIR 6 – EKIPA PRI INTELIGENTNI ENERGIJI

Z leve proti desni: Hendrik FEHR, direktor (25 let na Sodišču), David BOSTOCK, član Sodišča (7 let na Sodi-

šču), Zoltán GIDAY, revizor (3 leta na Sodišču), Peggy VERCAUTEREN, revizorka (5 let na Sodišču), Oliver 

MÜLLER, revizor (6 let na Sodišču), Peter WELCH, vodja kabineta (13 let na Sodišču), Gerhard ROSS, vodja 

enote (11 let na Sodišču), Thomas af HÄLLSTRÖM, revizor (8 let na Sodišču).
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6 269
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868

1 921

73 369

187 644

FINANČNE INFORMACIJE

PRORAČUN

Proračun Sodišča za leto 2009 predstavlja približno 0,16 % celotnega proračuna EU oziroma pri-

bližno 2,4 % proračuna EU za upravo in institucije. V primerjavi z letom 2008 se je povečal za 41 %, 

predvsem zaradi proračunskih sredstev Sodišča za zgradbe, ki so povezane s potrebo po namesti-

tvi prihodnjega povečanega števila uslužbencev v drugem prizidku Sodišča, imenovanem „K3“, ki 

bo dokončan do leta 2013. Razprave s proračunskim organom o načinih financiranja so se začele 

februarja 2008. Projekt gradnje, katerega skupna vrednost je ocenjena na 79 milijonov EUR, se bo 

zato financiral s proračunskimi sredstvi iz štirih zaporednih letnih proračunov. Proračunski organ 

je oktobra 2008 odobril dodelitev sredstev v višini 55 milijonov EUR iz proračuna za leto 2009. 

V tabeli spodaj je prikazano, kako so obveznosti porazdeljene med različne proračunske vrstice. 

Obveznosti za uslužbence v letu 2009 znašajo približno 52 % vseh sredstev.

PRORAČUN

Člani institucije

Uradniki in začasno osebje

Drugo osebje in zunanje storitve

Revizijski obiski

Drugi izdatki v zvezi z zaposlenimi 
v instituciji

Vmesni seštevek, naslov 1

Nepremičnine

Informacijska tehnologija in 
telekomunikacije

Premičnine in s tem povezani stroški

Tekoči izdatki za delovanje uprave

Zasedanja, konference

Informacije in objave

Vmesni seštevek, naslov 2

Računsko sodišče skupaj

(v 1 000 EUR)
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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 postopkov za obvladovanje tveganja, notranjo 

kontrolo in upravljanje. Služba za notranjo revizijo pripravlja tudi predloge, zasnovane za izbolj-

šanje učinkovitosti Sodišča. To zahteva stalno vrednotenje sistemov notranje kontrole na Sodi-

šču, da se oceni njihova uspešnost. Na bolj splošni ravni je treba oceniti uspešnost posameznih 

služb pri izvajanju politik, programov in ukrepov, da se lahko nenehno uvajajo izboljšave.

Delo službe Sodišča za notranjo revizijo je bilo v letu 2008 osredotočeno na revizijo računo-

vodskih izkazov (preverjanje izkazov), pregled predhodnega preverjanja, proces zaposlovanja, 

nadomestila in dodatke ob zaposlitvi, vzdrževanje zgradb, komunalne stroške in stroške storitev, 

izvajanje strategije IT in pregled kontrolnega okvira IT. Revidiranci so sprejeli večino revizijskih 

priporočil, ki jih je leta 2008 podal notranji revizor, in jih vključili v načrte popravnih ukrepov.

Revizijski odbor Sodišča spremlja dejavnost notranjega revizorja in zagotavlja njegovo neodvis-

nost. Seznanja se z delovnim programom in poročili notranjega revizorja ter o njih razpravlja 

(če je potrebno) ter zahteva, da notranji revizor izvede posebne revizije. V letu 2008 se je sestal 

šestkrat in posebno pozornost namenil nadaljnjemu ukrepanju na podlagi priporočil notranjega 

revizorja. Ukvarjal se je tudi z letnim poročilom notranjega revizorja za leto 2007, s svojim letnim 

poročilom za leto 2007 in poročilom Sodišča o funkciji notranje revizije za leto 2007, ki je bilo 

namenjeno organu za razrešnico.

Revizijski odbor se je dvakrat sestal z zunanjim revizorjem Sodišča, da bi razpravljal o napredku 

revizije, izvedene za proračunsko leto 2007.

ZUNANJE REVIDIRANJE SODIŠČA

Neodvisni zunanji revizor Sodišča je v svojem revizijskem mnenju za leto 2007 (UL C 318, 

12.12.2008) oblikoval naslednje zaključke:

V zvezi z računovodski izkazi: „Menimo, da ti računovodski izkazi predstavljajo pošteno sliko 

finančnega stanja Evropskega računskega sodišča na dan 31. decembra 2007 ter njegove 

finančne uspešnosti in denarnih tokov za leto, ki se je končalo na ta dan, v skladu z Uredbo Sveta 

(ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002, Uredbo Komisije (ES, Euratom) št. 2342/2002 

z dne 23. decembra 2002 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje navedene uredbe ter v skladu 

z računovodskimi pravili Evropskega računskega sodišča“.

V zvezi z uporabo virov in kontrolnih postopkov: „Nismo opazili ničesar, zaradi česar bi menili, 

da v vseh pomembnih vidikih in na podlagi (opisanih) meril (a) Sodišču dodeljeni viri niso bili 

porabljeni za namene, za katere so bili načrtovani, in da (b) vzpostavljeni kontrolni postopki 

ne nudijo potrebnih jamstev, ki zagotavljajo skladnost finančnih operacij z veljavnimi pravili in 

uredbami“.
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Kako do publikacij EU
Publikacije, ki so naprodaj:

• prek EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);

• z naročilom v knjigarni, z navedbo naslova, založnika in/ali številke ISBN;

•  z vzpostavitvijo neposrednega stika z našimi pooblaščenimi prodajalci.
Njihovi kontaktni podatki so na voljo na povezavi http://bookshop.europa.eu ali 
po telefaksu +352 2929-42758.

Brezplačne publikacije:

• prek EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);

•  na predstavništvih ali delegacijah Evropske komisije. 
Njihovi kontaktni podatki so na voljo na povezavi http://bookshop.europa.eu ali 
po telefaksu +352 2929-42758.

www.eca.europa.eu
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