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Evropsko računsko sodišče
Kdo smo
Evropsko računsko sodišče (v nadaljnjem besedilu: Sodišče) je neodvisni zunanji revizor EU.
Ustanovljeno je bilo leta 1977 in je ena od sedmih institucij EU.
Sedež ima v Luxembourgu, zaposluje pa približno 900 revizijskih, podpornih in upravnih
uslužbencev vseh narodnosti EU.
Njegov kolegij je sestavljen iz po enega člana iz vsake države članice EU.

Kaj Sodišče dela
Revizorji Sodišča preverjajo, ali EU vodi dobre računovodske evidence, ali pravilno uporablja
svoja finančna pravila ter ali njene politike in programi dosegajo svoje zastavljene cilje in ali
so stroškovno učinkoviti.
Sodišče s svojim delom prispeva k izboljševanju finančnega poslovodenja EU ter spodbuja
odgovornost in transparentnost. Sodišče opozarja na tveganja, daje zagotovilo, prikazuje
pomanjkljivosti in uspehe ter svetuje oblikovalcem politike in zakonodajalcem EU.
Svoja opažanja in priporočila predstavlja Evropskemu parlamentu, Svetu EU, nacionalnim
vladam in parlamentom, pa tudi splošni javnosti.
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Predsednikov predgovor

Spoštovani bralci in bralke!
Cilj naše strategije za obdobje 2018–2020 je spodbujanje zaupanja državljanov v Evropsko
unijo z neodvisnimi revizijami. Še naprej se osredotočamo na ocenjevanje smotrnosti ukrepov
EU, jasno posredovanje naših sporočil bralcem in povečevanje vrednosti našega dela za
deležnike.
V poročilu o dejavnostih je pregled našega dela v letu 2018, v katerem smo objavili rekordno
število posebnih poročil, pregledov in mnenj. Poleg tega so v njem navedeni tudi podatki o
naših uslužbencih, vodstvu in financah.
Naša poročila zagotavljajo nepristransko oceno politik in programov EU ter kakovosti
finančnega poslovodenja sredstev EU v celotni Uniji in izven njenih meja. Preverjamo, ali je
poraba EU skladna s pravili in ali so politike in programi EU stroškovno učinkoviti.
Veselimo se sodelovanja s prihodnjim Evropskim parlamentom in Komisijo, da bi dodatno
izboljšali finančno poslovodenje Unije in zagotovili, da EU dosega zastavljene cilje.
Za prihodnost pa to poročilo kaže našo odločenost, da bomo še naprej spreminjali svojo
organizacijo, da bi jo pripravili na prihodnje izzive in ostali na čelu razvoja v revidiranju javnega
sektorja.

Klaus-Heiner Lehne
Predsednik
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Na kratko o letu 2018

44

Rekordno
število publikacij:

35 posebnih poročil
9 publikacij na podlagi pregleda

Letno poročilo
o proračunu EU z:

mnenjem s
mnenjem
brez pridržkov pridržkom o
o zaključnem plačilih
računu EU

Rekordno število

Rekordno število
publikacij
predstavljenih
zakonodajalcema EU

43

Evropski parlament

44

mnenj:

10, večina o večletnem
finančnem okviru za obdobje
2021–2027

Svet

Učinek dela Sodišča:
Večina priporočil
Sodišča je bila
izvedena

Veliko poročanja v
medijih:
več kot 17 000 spletnih
člankov

4
5

novi člani
Sodišča
obnovljenih
mandatov
članov
Sodišča

Po mnenju
deležnikov je delo
Sodišča koristno in
ima učinek

Objave na družbenih
medijih prikazane
11 milijonkrat

Sodišče je
organiziralo
Global Audit
Leadership
Forum
Sodišče je
sodelovalo v
približno 45
mednarodnih
dejavnostih

834

uslužbencev iz vseh držav
članic

50 : 50

URAVNOTEŽENA
ZASTOPANOST
SPOLOV

7

Dejavnosti Sodišča
Strategija
Napredovanje pri doseganju
strateških ciljev Sodišča

Leto 2018 je prvo leto sedanje strategije Sodišča, ki zajema obdobje do leta 2020. Sodišče si v
teh treh letih prizadeva za doseganje naslednjih strateških ciljev:
o

povečanje dodane vrednosti izjave o zanesljivosti v kontekstu sedanjega finančnega
poslovodenja EU,

o

povečanje osredotočenosti na vidike smotrnosti poslovanja v delovanju EU,

o

zagotovitev jasnosti sporočil za bralce publikacij Sodišča.

Sodišče se je odločilo tudi, da bo svojo organizacijo bolj usmerilo v svoje izdelke.
Za udejanjanje svoje strategij je Sodišče pripravilo akcijski načrt, v katerem so zajeti ti cilji in s
katerim bo lažje ostalo na čelu razvoja v revidiranju javnega sektorja. Vsi ti ukrepi so se konec
leta 2018 izvajali. Sodišče je hkrati naročilo neodvisen medsebojni strokovni pregled izvajanja
njegove strategije, ki naj bi bil zaključen konec leta 2019 – za več informacij glej poglavje o
odgovornosti Sodišča.
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V središču – komuniciranje v zvezi z izdelki Sodišča
Zagotovitev jasnosti sporočil za
bralce publikacij Sodišča

Komuniciranje je ključno za doseganje strateškega cilja Sodišča, zagotoviti jasnost sporočil za
bralce njegovih publikacij: politične organe EU in držav članic, odgovorne za nadzor nad
politikami in programi EU ter njihovo upravljanje, druge javne vrhovne revizijske institucije,
podjetniške in industrijske organizacije, akademike in nenazadnje tudi splošno javnost – glavne
deležnike Sodišča.
Leta 2018 se je zanimanje medijev za delo Sodišča zelo povečalo. Veliko so poročali zlasti o
posebnih poročilih Sodišča, o katerih se je vse več razpravljalo tako v nacionalnih medijih kot
tudi v medijih, ki se osredotočajo na EU – za več informacij glej poglavje o prisotnosti v medijih.

Novi in izboljšani izdelki za komuniciranje
Napovedniki revizij
Informacije o revizijskem delu, ki
poteka

Sodišče je v drugi polovici leta 2017 začelo pilotni projekt, v okviru katerega javnosti zagotavlja
informacije o skorajšnjih ali nedavno začetih revizijskih nalogah.
Leta 2018 je izdalo 12 napovednikov revizij (ki so se v preteklosti imenovali informativni
dokumenti), zasnovanih kot vir informacij za vse, ki jih zanimajo politike ali programi, ki jih
Sodišče revidira. Informacije temeljijo na pripravljalnem delu, opravljenem pred začetkom
revizijske naloge.
Napovedniki revizij so prispevali k stabilnemu in uravnoteženemu izdajanju publikacij v celem
letu: leta 2018 je bila vsak mesec objavljena vsaj ena publikacija Sodišča. Sodišče bo te izdelke
za komuniciranje v letu 2019 objavljalo še naprej.
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Revija Journal
Okno v našo institucijo

Medtem ko so v revizijskih poročilih predstavljeni ugotovitve in priporočila za izboljšave
finančnega poslovodenja EU, je revija Journal osredotočena na to, kako Sodišče izvaja svoje
delo, in na ljudi, ki pripravljajo poročila na različnih področjih.
Sodišče je Journal nedavno prenovilo in okrepilo izbor tem zanj. Zdaj ima vsaka številka
drugačno splošno temo.

V letu 2018 so bile v Journalu obravnavane teme, kot so predpristopna pomoč EU, financiranje
in revidiranje Parlamenta, finančno in ekonomsko upravljanje EU ter posebna poročila, delovni
program in mednarodno sodelovanje Sodišča ter njegove dejavnosti za pripravo institucije na
prihodnje izzive.
Število prenosov

16 357

2018
2017

9 314
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Revidiranje
Povečevanje osredotočenosti na
smotrnost poslovanja

Sodišče izvaja različne vrste revizij, ki zajemajo različna področja proračuna EU:
o

revizije smotrnosti poslovanja o uspešnosti, učinkovitosti in gospodarnosti politik in
programov EU – te revizije stroškovne učinkovitosti so osredotočene na specifične
upravljavske ali proračunske teme. Sodišče pri izbiri in zasnovi teh revizijskih nalog
upošteva tveganje za smotrnost poslovanja ali skladnost, višino zadevnih prihodkov ali
porabe ter politični in javni interes,

o

revizije računovodskih izkazov in revizije skladnosti o zanesljivosti zaključnega računa ter
zakonitosti in pravilnosti z njim povezanih finančnih transakcij – izjava o zanesljivosti – ter
ocene skladnosti sistemov na specifičnih področjih proračuna s pravili. Sodišče uporablja
pristop naključne izbire vzorca, tako da je za vsak porabljen euro enako verjetno, da bo
revidiran.

Revizije Sodišča so osredotočene na teme, ki odražajo zadeve, s katerimi se srečuje EU, kot so
trajnostna in okolju prijazna raba naravnih virov, rast in vključevanje, izzivi, ki jih prinašajo
migracije in svetovni razvoj, enotni trg in bančna unija, s čimer zagotavljajo odgovornost in
učinkovitost Evropske unije.
Sodišče na podlagi dokazov, ki jih zbere med opravljanjem revizijskega dela, v poročilih navaja
jasne zaključke o tem, koliko je EU dosegla cilje svojih politik, in o stanju njenega
proračunskega računovodstva in finančnega poslovodenja. Na podlagi tega lahko daje
praktična in stroškovno učinkovita priporočila.
Sodišče svoje revizije izvaja v skladu z mednarodno sprejetimi standardi za revidiranje javnega
sektorja. Revizijsko delo poteka v naslednjih fazah:
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NAČRTOVANJE

1

Določitev uporabnosti in izvedljivosti predloga revizije.
Opredelitev obsega, ciljev, pristopa, metodologije in
časovnega načrta za nalogo.

DELO NA TERENU

2

Multidisciplinarne ekipe zberejo dokaze na kraju samem
na sedežu Komisije ter v državah članicah in
upravičenkah.

PRIPRAVA

3

Jasna in strukturirana predstavitev glavnih ugotovitev in
zaključkov. Priprava priporočil.

RAZČIŠČEVANJE

4

Potrditev dejstev in ugotovitev z revidirancem.

SPREJETJE

5

Senat, ki je izvedel revizijo, ali kolegij Sodišča potrdi
poročilo.

OBJAVA

6

Objava posebnega poročila v 23 uradnih jezikih z
odgovorom revidiranca.
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Načrtovanje dela
Revizijske prioritete obravnavajo
ključne teme EU

Člani Sodišča se vsako leto dogovorijo o delovnem programu.
Predsednik Lehne je januarja 2018 delovni program Sodišča za leto 2018 predstavil Konferenci
predsednikov odborov Evropskega parlamenta in vse odbore Evropskega parlamenta pozval,
naj predlagajo potencialne revizijske teme za delovni program Sodišča za leto 2019 kot del
letnega posvetovalnega procesa z deležniki.

Oktobra 2018 je Sodišče objavilo svoj delovni program za leto 2019, prvega v okviru nove
strategije, v katerem je navedlo svoje revizijske prioritete in podrobnosti o 36 poročilih in
izdelkih na podlagi pregleda, ki jih namerava objaviti v letu 2019. Te naloge vsaj deloma
vključujejo 29 od 69 (42 %) predlogov Parlamenta (leta 2017: 32 %).
Revizije Sodišča bodo še naprej obravnavale ključne teme, kot so trajnostna raba naravnih
virov, rast in vključevanje, migracije, varnost in svetovni razvoj, enotni trg ter odgovornost in
učinkovitost EU, zaradi ugotavljanja, ali EU dosega, kar je obljubila.

13

Delo na terenu
3 761 dni revidiranja v EU in
izven njenih meja

Sodišče večino revizijskega dela opravlja v svojih prostorih v Luxembourgu.

Revizorji Sodišča pa izvedejo tudi veliko obiskov na Evropski komisiji, ki je glavni revidiranec
Sodišča, ter drugih institucijah, agencijah in organih EU ali delegacijah EU, nacionalnih,
regionalnih in lokalnih organih držav članic ter mednarodnih organizacijah, ki upravljajo
sredstva EU.

Sodišče preverja tudi prejemnike sredstev EU na kraju samem, tako v Uniji kot tudi izven njenih
meja. Pri teh pregledih gre Sodišče po revizijski sledi in pridobi neposredne revizijske dokaze
od tistih, ki sodelujejo pri upravljanju politik in programov EU ter zbiranju in izplačevanju
sredstev EU, pa tudi od upravičencev, ki ta sredstva prejmejo.
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Pogostost in intenzivnost revizijskega dela Sodišča v posameznih državah članicah in državah
upravičenkah sta odvisni od vrste revizij, ki jih Sodišče izvaja. Leta 2018 so revizorji Sodišča
3 761 dni (leta 2017: 3 670 dni) izvajali revizije na kraju samem v državah članicah in izven EU.

Revizijske ekipe Sodišča so največkrat sestavljene iz dveh ali treh revizorjev, revizijski obiski pa
običajno trajajo od nekaj dni do nekaj tednov. Pregledi Sodišča na kraju samem v EU pogosto
potekajo v sodelovanju z vrhovnimi revizijskimi institucijami obiskanih držav članic.

Poleg tega so revizorji Sodišča 2 723 dni (leta 2017: 2 300 dni) porabili za revizije v institucijah
EU v Bruslju in Luxembourgu ter v decentraliziranih agencijah in organih po EU, v mednarodnih
organizacijah, kot sta Združeni narodi ali OECD, ter zasebnih revizijskih podjetjih. Sodišče za
pridobitev in potrditev svojih revizijskih dokazov vedno več uporablja videokonference in
drugo informacijsko tehnologijo, kot je varna izmenjava podatkov in dokumentov.
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Trajanje revizijskih obiskov v dneh v letu 2018 v državah članicah in
nečlanicah EU
Italija
Nemčija
Poljska
Francija
Španija
Grčija
Portugalska
Nizozemska
Švedska
Romunija
Češka
Bolgarija
Slovenija
Združeno kraljestvo
Litva
Finska
Danska
Estonija
Avstrija
Madžarska
Ciper
Belgija
Irska
Slovaška
Latvija
Hrvaška
Malta
Luxembourg
Sveta Lucija
Saint Vincent in Grenadine
Albanija
Dominika
Švica
Kanada
Norveška
Alžirija
Bocvana
Laos
Tunizija
Kenija
Etiopija
Libanon
Niger
Sierra Leone
Gvineja
Ukrajina
Džibuti
Japonska
Združene države Amerike
Izrael
Mozambik
Barbados
Haiti
Turčija

22
12
10

40
38
37
34

3
1
1
3
3
6
10
11
14
18
19
19
20
21
21
21
23
25
25
26
26
26
27
28
30
33
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70
65
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51
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94
87
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147
136
122

185
176

231

292

355
347
335

Države nečlanice EU
(489 revizijskih dni)
Institucije EU ter
mednarodne
organizacije
(2 723 revizijskih
dni)

6 480
revizijskih
dni

od tega:
Bruselj in
Luxembourg
(1 637 revizijskih
dni)

Države članice
EU
(3 272 revizijskih
dni)
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Boj proti goljufijam zoper proračun EU
Devet primerov suma goljufije

Sodišče na področju preprečevanja goljufij zoper proračun EU tesno sodeluje z Evropskim
uradom za boj proti goljufijam (OLAF). Uradu OLAF posreduje vsak sum goljufije, korupcije ali
drugih nezakonitih dejavnosti, ki škodijo finančnim interesom EU, ki ga odkrije med svojim
revizijskim delom. Te primere nato urad OLAF razišče in se odloči za morebitno preiskavo in po
potrebi sodeluje z organi držav članic.
Čeprav revizije Sodišča niso posebej namenjene iskanju goljufij, je Sodišče odkrilo več
primerov, za katere sumi, da je pri njih prišlo do nepravilnih ali goljufivih dejavnosti. Leta 2018
je Sodišče urad OLAF obvestilo o devetih primerih suma goljufije (leta 2017: 13 primerov), ki jih
je odkrilo med izvajanjem svojega revizijskega dela.
Sodišče v svojih letnih poročilih o proračunu EU zagotavlja dodatne informacije o vrsti
primerov suma goljufije, posredovanih uradu OLAF, in o izterjavah, ki jih za te primere
priporoči urad OLAF.
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Objave
Rekordno število publikacij
leta 2018

Revizijska poročila, pregledi in mnenja Sodišča so bistven člen v verigi odgovornosti v EU.
Evropskemu parlamentu in Sveti EU pomagajo spremljati in nadzirati doseganje ciljev politik EU
ter zahtevati odgovornost – zlasti v okviru letnega postopka za podelitev razrešnice – od
odgovornih za upravljanje proračuna EU. To je predvsem Evropska komisija, pa tudi druge
institucije in organi EU. Na področjih z deljenim upravljanjem, kot sta kmetijstvo in kohezija, za
katera se porabi večina proračuna EU, imajo veliko vlogo tudi nacionalni, regionalni in lokalni
organi v državah članicah.

Število publikacij

Število posebnih poročil in publikacij na podlagi pregleda (v obdobju
2015–2018)
50
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V portfelju publikacij Sodišča so:
posebna in letna poročila:
o

posebna poročila, v katerih so predstavljeni rezultati izbranih revizij posameznih politik
ali področij porabe ali proračunskih ali upravljavskih zadev,

o

letna poročila, ki večinoma vsebujejo rezultate revizij računovodskih izkazov in revizij
skladnosti o proračunu Evropske unije in evropskih razvojnih skladih, pa tudi vidike
upravljanja proračuna in smotrnosti poslovanja,

o

specifična letna poročila za agencije, decentralizirane organe in skupna podjetja EU se
objavljajo posebej,

mnenja in publikacije na podlagi pregleda
o

mnenja o novi ali posodobljeni zakonodaji, ki pomembno vpliva na finančno
poslovodenje, pripravljena na podlagi obveznosti iz Pogodbe o delovanju EU (PDEU), na
zahtevo drugih institucij ali na pobudo Sodišča,

o

informativni dokumenti: na specifične teme osredotočeni dokumenti, v katerih so
opisane ali analizirane politike ali upravljanje,

o

panoramski pregledi: podobni informativnim dokumentom, vendar osredotočeni na
kompleksna in obsežna področja ali upravljavske zadeve, pogosto z medsektorskega
vidika,

o

hitri pregledi primerov: v njih se ugotavljajo dejstva o zelo ozkih specifičnih zadevah ali
problemih, po potrebi pa lahko vključujejo tudi analizo za boljše razumevanje teh dejstev.

Sodišče v napovednikih revizij predstavlja tudi informacije o ozadju prihodnjih ali potekajočih
revizijskih nalog – več o tem lahko preberete v poglavju o komuniciranju v zvezi z izdelki
Sodišča
Vse publikacije Sodišča, ki so navedene na koncu tega poročila, so na voljo na njegovem
spletišču (eca.europa.eu).
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6

35

Publikacije
Sodišča v letu
2018

LETNIH
POROČIL

POSEBNIH
POROČIL

Letna poročila:
• proračun EU,
• evropski razvojni
skladi,
• 41 agencij in drugih
organov EU,
• 8 skupnih podjetij
na področju
raziskav,
• evropske šole in
• pogojne obveznosti
Enotnega odbora za
reševanje, Komisije
in Sveta.

Celoten seznam je na strani 21

Mnenja:

Informativni dokumenti:

• financiranje EU in
pravna država,
• Evropski denarni
sklad,
• Evropski razvojni
sklad,
• zaščita žvižgačev,
• reforma lastnih
sredstev,
• reforma kohezijskih
pravil,
• reforma skupne
kmetijske politike,
• urad OLAF in novo
EJT,
• program za boj
proti goljufijam,
• nov instrument za
razvojno pomoč.

• prihodnost financ EU,
• prihodnost skupne
kmetijske politike,
• poenostavitev
raziskovalnih
programov,
• integracija migrantov,
• poenostavitev
kohezijske politike,
• nov večletni finančni
okvir.

10

9

MNENJ

Panoramska pregleda:
• pravo EU v praksi,
• mobilnost in promet.
Hiter pregled primera:
• vračanje DDV na
področju kohezije.

IZDELKOV NA
PODLAGI PREGLEDA

NOVO
Napovedniki revizij:
• dobrobit živali,
• varnost hrane,
• vetrna in fotovoltaična
energija,
• ekološka hrana,
• nadzor zavarovalniškega
sektorja EU,
• instrument za begunce v
Turčiji,
• čezmejno zdravstveno
varstvo,
• javna posvetovanja,
• dezertifikacija,
• e-trgovanje,
• pomoč najbolj ogroženim
osebam,
• pravila konkurence.

12

NAPOVEDNIKOV REVIZIJ

(ki so se v preteklosti
imenovali informativni
dokumenti)
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Posebna poročila
Posebna poročila so osredotočena na
ocenjevanje smotrnosti ukrepov EU

Sodišče se je v skladu s svojo strategijo za obdobje 2018–2020 bolj osredotočilo na ocenjevanje
smotrnosti ukrepov EU, da bi zagotovilo, da državljani EU za svoj denar res nekaj dobijo. Leta
2018 je objavilo 35 posebnih poročil (leta 2017: 28 posebnih poročil) o različnih področjih
porabe EU, v katerih so bili obravnavani izzivi, s katerimi se srečuje EU, vključno z
onesnaženostjo zraka, železnicami za visoke hitrosti, instrumentom za begunce v Turčiji,
bančnim nadzorom in financiranjem nevladnih organizacij.

V teh posebnih poročilih je preverjalo, ali so bili doseženi cilji izbranih politik in programov EU,
ali so bili rezultati doseženi uspešno in učinkovito in ali je bila s sredstvi EU zagotovljena
dodana vrednost – tj. ali je bilo doseženo več, kot bi se doseglo samo z ukrepi na nacionalni
ravni. Dalo je tudi priporočila, opredelilo načine za privarčevanje sredstev, izboljšanje dela,
preprečevanje potrate ali stroškovno učinkovitejše doseganje pričakovanih ciljev politik. V tem
poročilu sta nekoliko podrobneje predstavljeni dve posebni poročili iz leta 2018: poročilo o
železnicah za visoke hitrosti v EU in poročilo o instrumentu za begunce v Turčiji.
V skladu s finančno uredbo EU si Sodišče prizadeva, da priprava posebnih poročil ne traja dlje
kot 13 mesecev.
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KONKURENČNOST ZA
RAST IN DELOVNA MESTA

EKONOMSKA, SOCIALNA IN
TERITORIALNA KOHEZIJA

Posebna poročila:
Jaspers,
mobilnost delovne sile,
trajnostnost projektov,
javno-zasebna partnerstva,
širokopasovne povezave,
črpanje kohezijskih sredstev,
železnica za visoke hitrosti,
smotrnost projektov,
program Erasmus +,
poenostavitev programa
Obzorje 2020,
• pravice potnikov.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Posebna
poročila Sodišča
v letu 2018

EVROPA V SVETU

NARAVNI VIRI

Posebna poročila:

Posebna poročila:
• pomoč za
Mjanmar/Burmo,
• predpristopna pomoč za
Turčijo,
• pomoč za Sahel,
• Afriška struktura za mir in
varnost,
• instrument za begunce v
Turčiji,
• skrbniški sklad za Afriko.

VARNOST IN
DRŽAVLJANSTVO
Posebni poročili:
• boj proti radikalizaciji,
• kemične in biološke nevarnosti.

UPRAVA
Posebna poročila:
• boljše pravno urejanje,
• carinski informacijski
sistem,
• stavbe EU,
• financiranje nevladnih
organizacij.

• energija iz obnovljivih
virov
• shema osnovnega plačila
• poenostavljeno
obračunavanje stroškov,
• kakovost zraka,
• zajemanje in
shranjevanje ogljikovega
dioksida,
• preprečevanje poplav,
• dobrobit živali,
• dezertifikacija.

FINANČNO IN EKONOMSKO
UPRAVLJANJE
Posebna poročila:
• krizno upravljanje ECB za banke,
• postopek v zvezi z makroekonomskimi
neravnotežji,
• Pakt za stabilnost in rast,
• nadzor zavarovalniškega sektorja EU.
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Posebno poročilo v središču
Evropsko železniško
omrežje za visoke hitrosti
ni realnost, temveč
neuspešen mozaik

Železnice za visoke hitrosti za potnike zagotavljajo številne koristi, saj so udobno, varno,
fleksibilno in okoljsko trajnostno prevozno sredstvo. Poleg tega regije po vsej EU zaradi
izboljševanja povezav med njimi postajajo bolj konkurenčne, to pa z zbliževanjem ljudi prispeva
k evropskemu povezovanju.
Sodišče je revizijo izvajalo z vidika potnikov, analiziralo je različne povezave, čas potovanja in
cene za poslovne in turistične potnike. Preučilo je tudi, ali so bile naložbe v proge za visoke
hitrosti, ki jih je sofinancirala EU, stroškovno učinkovite, uspešne ter dobro premišljene in
načrtovane.
Revizorji so obiskali

Obravnavano obdobje:
2000–2017
10 železniških
prog za visoke
hitrosti

4 čezmejne
povezave

30 projektov

več kot
5 000 km prog

Sodišče je prišlo do zaključka, da je evropsko železniško omrežje za visoke hitrosti še vedno
neuspešen mozaik slabo povezanih nacionalnih prog. Ni realističnega dolgoročnega načrta za
povezavo različnih delov obstoječega omrežja EU, gradnja čezmejnih prog za visoke hitrosti ni
prioriteta nacionalnih vlad, Evropska komisija pa jih ne more prisiliti, da jih zgradijo. Zaradi te
situacije je dodana vrednost sofinanciranja EU, zagotovljenega za železniške proge za visoke
hitrosti, majhna. Kljub temu pa je pozitivno to, da število potnikov, ki uporabljajo železnice za
visoke hitrosti v Evropi, stalno narašča. S približno 15 milijard potniških kilometrov leta 1990 se
je povečalo na več kot 124 milijard potniških kilometrov leta 2016.
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Končna postaja proge za visoke hitrosti
Revidirana postaja proge za visoke hitrosti
Druga postaja proge za visoke hitrosti

Revidirane proge za visoke hitrosti
Stuttgart–München
Berlin–München
Madrid–Barcelona–francoska meja
Madrid–León
Madrid–Galicija
Eje Atlántico
Pariz–Strasbourg
Dijon–Mulhouse
München–Verona
Figueras–Perpignan
Basque Y
Madrid–Lizbona
Torino–Salerno
Milano–Benetke

Sodišče je poročilo predstavilo odboroma Evropskega parlamenta za promet in proračunski
nadzor ter Svetu EU. Obe instituciji sta pozdravili poročilo in podprli zaključke Sodišča. Sodišče
je poročilo predstavilo tudi več nacionalnim administracijam in vrhovnim revizijskim
institucijam, pa tudi raziskovalcem, deležnikom v industriji in medijem.
Mediji v EU, zlasti v Španiji in Nemčiji, ter mediji, ki se osredotočajo na EU, in finančni mediji so
veliko poročali o tem posebnem poročilu, veliko zanimanja zanj pa je bilo tudi na družbenih
medijih.
ES – El cinco días: Los auditores de la UE critican la incoherencia de los trazados del AVE
DE – Die Zeit: Bahnlinien: Ausbau schneller Zugstrecken in EU zu teuer und zu langsam
IT – La Repubblica: Alta velocità nell'Ue, la Corte dei Conti europea boccia la rete
UK – Financial Times: Bloc criticised over high-speed rail strategy
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Posebno poročilo v središču
Instrument za begunce v
Turčiji: koristna podpora,
vendar so potrebne
izboljšave, da bi dosegli
večjo stroškovno
učinkovitost
Turčija ima največje število beguncev na svetu, in sicer skoraj štiri milijone ljudi. To vključuje
približno 3,5 milijona Sircev, večina katerih živi zunaj begunskih taborišč. Z instrumentom za
begunce v Turčiji se zagotavlja humanitarna in nehumanitarna pomoč za begunce in njihovo
gostiteljsko skupnost, njegova skupna sredstva, ki jih zagotavljajo EU in države članice, pa
znašajo 6 milijard EUR. V skladu s političnim dogovorom mora Turčija ustaviti nedovoljeno
migracijo iz Turčije v EU.
Revizorji so obiskali

Obravnavano obdobje: januar 2016–marec 2018
10 humanitarnih
projektov, ki
obravnavajo
osnovne potrebe,
zaščito, zdravje in
izobraževanje

33 % humanitarne
pomoči, za katero so
bile sklenjene
pogodbe
(458 milijonov EUR)

izvajalski partnerji,
npr. agencije
Združenih narodov,
mednarodne
nevladne organizacije

Sodišče je prišlo do zaključka, da je bil z instrumentom zagotovljen hiter odziv na krizo.
Humanitarni projekti so beguncem pomagali zadovoljevati njihove osnovne potrebe, vendar pa
niso vedno zagotovili pričakovane vrednosti za denar ali dosegli cilja instrumenta uspešno
koordinirati podporo. Vsi revidirani humanitarni projekti so zagotovili koristno podporo za
begunce. Projekt mreže socialne varnosti v sili je npr. zagotovil denarno pomoč 1,3 milijona
beguncem. Toda polovica projektov še ni dosegla pričakovanih izidov, tj. trajnega ugodnega
učinka, ki ga je mogoče ohraniti brez dodatne finančne podpore, izvajanje devetih od desetih
projektov pa je bilo treba podaljšati.
Težavno operativno okolje je bilo glavni dejavnik, ki je oviral pravočasno izvajanje nekaterih
projektov, ki so jih upravljale nevladne organizacije. Komisija je sicer vzpostavila ustrezne
ukrepe za spremljanje projektov, vendar zato, ker turški organi niso dovolili dostopa do
podatkov o upravičencih za dva projekta denarne pomoči v vzorcu – v vrednosti
1,1 milijarde EUR –, Komisija in revizorji Sodišča niso mogli slediti upravičencem projektov od
registracije do izplačila.
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Sodišče je poročilo predstavilo na skupnem sestanku odborov Evropskega parlamenta za
razvoj, zunanje zadeve in proračunski nadzor, kasneje pa tudi Odboru za državljanske
svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Predstavljeno je bilo tudi Delovni skupini Sveta za
širitev in države, s katerimi potekajo pogajanja za pristop k EU, ter medijem.
Poročilo je bilo deležno velikega zanimanja medijev, zlasti v Nemčiji, pa tudi na Danskem, v
Avstriji, državah Beneluksa in sredozemskih državah, ter medijev, ki se osredotočajo na EU.
DE – Der Spiegel: Rechnungshof kritisiert Mängel bei EU-Flüchtlingshilfe
FR – EurActiv: La Cour des comptes plutôt satisfaite de l’aide aux réfugiés en Turquie
ES – Euronews: Turquía debe rendir cuentas por la gestión de los refugiados
UK – EU Observer: EU unable to fully trace €1 bn spent on refugees in Turkey
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Letni poročili
Letno poročilo o proračunu EU za leto 2017
Potrditev zanesljivosti zaključnega računa, mnenje
brez pridržkov o prihodkih in mnenje s pridržkom o
odhodkih
Sodišče vsako leto revidira prihodke in odhodke proračuna EU ter preuči, ali je zaključni račun
zanesljiv ter ali so prihodkovne in odhodkovne transakcije na ravni EU in držav članic skladne s
finančnimi pravili. Poleg tega posebej oceni vsako večje področje proračuna EU po razdelkih
večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020 ter zagotovi informacije o upravljanju
proračuna in finančnem poslovodenju, pa tudi o vidikih smotrnosti poslovanja. Analizira tudi,
zakaj je do napak prišlo, daje priporočila za izboljšave in preučuje, ali in kako so bila njegova
predhodna priporočila uresničena v praksi.
Za zadnje letno poročilo o proračunu EU za proračunsko leto 2017 so revizorji Sodišča
preizkusili približno 700 v vzorec zajetih plačil upravičencem na vseh področjih porabe, v
skupni vrednosti približno 100 milijard EUR. To pomeni, da je Sodišče ocenilo približno
700 različnih primerov, v katerih so bila sredstva EU uporabljena za zagotavljanje podpore
ključnim infrastrukturnim projektom, MSP, raziskovalnim organizacijam, kmetom, študentom v
državah članicah EU ali upravičencem v državah nečlanicah EU.

Ključne informacije
Poraba EU v letu 2017

137,4 milijarde EUR

Revidirani znesek

100,2 milijarde EUR (703 plačilne transakcije)

Zaključni račun

resničen in pošten – potrjen kot zanesljiv

Prihodki

zakoniti in pravilni – mnenje brez pridržkov

Odhodki

zakonita in pravilna, razen povračil stroškov – mnenje s
pridržkom (ne pa negativno mnenje)

27

Trend zmanjševanja ocenjene stopnje
napake se nadaljuje

To obsežno delo je osnova za izjavo o zanesljivosti, ki jo mora Sodišče dati Evropskemu
parlamentu in Svetu v skladu s svojimi pooblastili iz Pogodbe o delovanju Evropske unije
(PDEU). Kot v prejšnjih letih je Sodišče dalo mnenje brez pridržkov za zaključni račun in
prihodke EU. Že drugo leto zapored pa je lahko (namesto negativnega mnenja) dalo mnenje s
pridržkom za odhodke EU.
Na velik del revidiranih odhodkov za leto 2017 niso pomembno vplivale napake. Poleg tega je
ocenjena stopnja napake za plačila v letu 2017 znašala 2,4 %, torej manj od 3,1 % v letu 2016 in
3,8 % v letu 2015.

Ocenjena stopnja napake za glavna področja porabe EU (obdobje 2015–
2017)
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Začetek postopka Parlamenta za podelitev
razrešnice

Objava letnega poročila Sodišča pomeni tudi začetek postopka Parlamenta za podelitev
razrešnice, v okviru katerega se sozakonodajalec in proračunski organ EU – na priporočilo Sveta
– odloči, ali so Komisija in drugi organi zadovoljivo upravljali proračun EU, in če so ga, jim
podeli razrešnico.
Sodišče je svoje letno poročilo na dan objave 4. oktobra predstavilo Odboru Evropskega
parlamenta za proračunski nadzor (CONT), kasneje pa tudi na plenarnemu zasedanju
Parlamenta, Svetu (za ekonomske in socialne zadeve) ter parlamentom in nacionalnim
organom 14 držav članic.

Predsednik Sodišča Lehne in član Sodišča Lazaros S. Lazarou predstavljata letno poročilo na plenarnem zasedanju
Evropskega parlamenta, november 2018, Strasbourg.
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Nov pristop s prehodom na posel
potrjevanja

Sodišče je v skladu s strategijo za obdobje 2018–2020 sprejelo prve ukrepe za spremembo
svojega revizijskega pristopa za revizijo za izjavo o zanesljivosti. Za porabo na področju kohezije
je ocenilo okvir kontrol in zagotovil za obdobje 2014–2020 ter zanesljivost informacij o
pravilnosti, ki jih pripravi Komisija. To je bil prvi korak v smeri potencialne organizacije izjave o
zanesljivosti kot posla potrjevanja.
Splošni cilj spremenjenega pristopa in prehoda na posel potrjevanja je večje upoštevanje
različnih ravni notranjih kontrol v Evropski komisiji in v organih držav članic, ki upravljajo
porabo EU. To pomaga razjasniti, kje še vedno obstajajo pomanjkljivosti v Evropski komisiji in
državah članicah, tako da lahko Sodišče pomaga spodbujati odgovornost in dodatno izboljšati
upravljanje financ EU. Sodišče bo ta pristop uporabljalo samo v primerih, v katerih so izpolnjeni
potrebni pogoji za to, določeni v mednarodnih revizijskih standardih.
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Letno poročilo o evropskih razvojnih skladih
Negativno mnenje za plačila

Iz evropskih razvojnih skladov se zagotavlja pomoč EU za razvojno sodelovanje afriškim,
karibskim in pacifiškim državam ter čezmorskim državam in ozemljem. Evropske razvojne
sklade financirajo države članice EU, upravljata pa jih Evropska komisija in Evropska
investicijska banka zunaj okvira proračuna EU.
Ključne informacije o revizijskem mnenju Sodišča o evropskih razvojnih skladih so
predstavljene spodaj.

Ključne informacije
Proračun evropskih razvojnih
skladov za leto 2017

4,3 milijarde EUR

Revidirani znesek

3,5 milijarde EUR

Zaključni račun

resničen in pošten –potrjen kot zanesljiv

Prihodki

zakoniti in pravilni – mnenje brez pridržkov

Odhodki

vpliv pomembne stopnje napake – negativno mnenje
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Specifična letna poročila
Agencije in drugi organi
Mnenje brez pridržkov za vse
agencije EU razen ene

Sedeži agencij EU, ki zaposlujejo 11 000 uslužbencev, so po vsej Evropi. Njihov skupni proračun
za leto 2017 brez Enotnega odbora za reševanje je znašal 3,5 milijarde EUR, kar je enakovredno
približno 2,7 % celotnega proračuna EU. Proračun Enotnega odbora za reševanje za leto 2017
je znašal 6,6 milijarde EUR, financiral pa se je s prispevki kreditnih institucij.

Evropska agencija za zdravila (EMA)
s sedežem v Londonu se seli v Amsterdam.

Nov pristop: eno poročilo za 41
agencij EU

Sodišče se je leta 2018 odločilo, da bo rezultate revizije računovodskih izkazov za agencije EU
predstavilo v uporabniku prijaznejši obliki. Sodišče je sicer še vedno zagotovilo izjavo o
zanesljivosti za vsako agencijo, vendar je izdalo eno letno poročilo, ki je zajemalo vse, vključno
s povzetkom z naslovom Na kratko o reviziji agencij EU. Poleg tega je kot vsako leto objavilo
svoji letni poročili o evropskih šolah in o pogojnih obveznostih Enotnega odbora za reševanje,
Komisije in Sveta.
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Sedeži agencij po državah članicah

* Po odločitvi Združenega kraljestva o izstopu iz EU se je Svet odločil, da bo leta 2019 agencijo EMA preselil v
Amsterdam, agencijo EBA pa v Pariz.
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Glavni zaključki
Na splošno so bili z revizijo agencij za leto, ki se je končalo 31. decembra 2017, potrjeni
pozitivni rezultati, o katerih je Sodišče poročalo že v prejšnjih letih. Dalo je:
o

revizijska mnenja brez pridržkov o zanesljivosti zaključnih računov za vse agencije,

o

revizijska mnenja brez pridržkov o zakonitosti in pravilnosti prihodkov, povezanih z
zaključnimi računi vseh agencij,

o

revizijska mnenja brez pridržkov o zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z
zaključnimi računi, za vse agencije, razen za Evropski azilni podporni urad, pri katerem
je ugotovilo več zadev, zaradi česar je dalo negativno mnenje.

Skupna podjetja
Mnenje brez pridržkov za vsa skupna
podjetja EU na področju raziskav razen
enega
Skupna podjetja so javno-zasebna partnerstva EU z industrijo, raziskovalnimi skupinami in
državami članicami. Imajo pomembno vlogo pri izvajanju specifičnih vidikov raziskovalne
politike EU. Evropska komisija je javni član skupnih podjetij in zastopa EU. Zasebni člani so
različni partnerji iz industrije in raziskovalnih skupin. Eden glavnih ciljev skupnih podjetij je
privabljanje prispevkov članov iz zasebne industrije in raziskovalnega sektorja. S tem skupna
podjetja zagotavljajo svojo dodano vrednost.

Glavni zaključki
o

Sodišče je zaključne račune vseh skupnih podjetij EU za leto 2017 potrdilo kot
zanesljive,

o

dalo je mnenja brez pridržkov za dohodkovne in plačilne transakcije za sedem skupnih
podjetij ter mnenje s pridržkom za Skupno podjetje Elektronske komponente in sistemi
za evropski vodilni položaj, saj so revizorji ugotovili zadeve, ki so v nekaterih primerih
preprečevale uspešno delovanje notranje kontrole.
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Mnenja
Sodišče k izboljševanju finančnega upravljanja EU prispeva tudi z objavo mnenj o predlogih
Komisije za novo ali spremenjeno zakonodajo. Če imajo ti predlogi pomembne finančne
posledice, so mnenja Sodišča v skladu s pravom EU obvezna. Mnenja pri svojem delu
uporabljata predvsem zakonodajna organa – Evropski parlament in Svet. Za pripravo mnenja
Sodišča o specifičnih zadevah lahko prosijo tudi druge institucije, Sodišče pa jih lahko pripravi
tudi na lastno pobudo.
Leta 2018 je objavilo rekordno število mnenj o različnih področjih upravljanja EU, in sicer
deset. Večinoma so bili v njih obravnavani zakonodajni predlogi Komisije za nov večletni
finančni okvir, kot je reforma skupne kmetijske politike (SKP), pa tudi uspešnost Evropskega
urada za boj proti goljufijam (OLAF) in njegovo sodelovanje s prihodnjim Evropskim javnim
tožilstvom (EJT), povezovanje financiranja EU s spoštovanjem načel pravne države in zaščita
žvižgačev.
V središču: mnenje o reformi SKP
Potrebujemo skupno kmetijsko politiko, ki bo
bolj ekološka, ki bo strogo temeljila na
smotrnosti poslovanja in ki bo bolj odgovorna
Ko je Evropska komisija objavila svoj zakonodajni predlog za novo SKP po letu 2020, je
poudarila, da bodo okoljski in podnebni cilji pomembna prioriteta.
Sodišče pa v svojem mnenju o reformi SKP ugotavlja, da je mnogo predlaganih možnosti
politike zelo podobnih sedanji SKP. Predvsem v zvezi s tem, da bi bil največji delež proračuna še
naprej namenjen za neposredna plačila kmetom na podlagi števila hektarjev zemljišč, ki jih
imajo v lasti ali jih uporabljajo. Sodišče je ugotovilo tudi, da ta instrument ni najučinkovitejši
način za podpiranje vzdržnih dohodkov kmetij niti ni primeren za obravnavo mnogih okoljskih
pomislekov. Sodišče meni tudi, da se zdi ocena Komisije v zvezi s prispevkom SKP k ciljem EU
na področju podnebnih sprememb nerealistična, in predlaga, da bi bili načrti za naslednjo SKP
bolj ekološki, da bi bolj temeljili na smotrnosti poslovanja in da bi bili bolj odgovorni.
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Kot poročila je Sodišče tudi to mnenje predstavilo odborom Evropskega parlamenta, in sicer
odboroma za kmetijstvo in proračunski nadzor, Svetu, deležnikom v industriji na področju
okolja in kmetijstva ter medijem.
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Publikacije na podlagi pregledov: panoramski pregledi, informativni
dokumenti in hitri pregledi primerov
Analitični pregledi javnih informacij in
lastnega dela Sodišča

Panoramski pregledi
Sodišče je leta 2018 pripravilo dva panoramska pregleda. V prvem, v katerem je bilo
obravnavano pravo EU v praksi, je Sodišče zagovarjalo krepitev nadzora Komisije nad uporabo
prava EU v državah članicah. V drugem sta bila obravnavana mobilnost in promet, za katera
Sodišče priznava, da sta temelj evropskega povezovanja. Vendar je izrazilo zaskrbljenost, da
naložbe zaostajajo, saj manjše naložbe v prometno infrastrukturo zavirajo modernizacijo
prometnega omrežja EU.
Informativni dokumenti
Sodišče je leta 2018 objavilo šest informativnih dokumentov, pet o predlogih Komisije za
prihodnji večletni finančni okvir in enega o integraciji migrantov v EU. Pripombe Sodišča v zvezi
z večletnim finančnim okvirom so osredotočene zlasti na predlagani proces določanja prioritet
za porabo EU, fleksibilnost proračuna EU, usmerjenost v smotrnost poslovanja in upravno
poenostavitev ter na ureditve odgovornosti in revidiranja.
Sodišče pozdravlja prizadevanja Komisije za posodobitev proračuna EU za obdobje po
letu 2020, poudarilo pa je tudi nekaj potencialnih tveganj, ugotovilo nekaj slabosti in
predlagalo specifične izboljšave. Zato Sodišče zagovarja, da mora parlamentarni nadzor
temeljiti na zanesljivih ureditvah odgovornosti in da se Evropsko računsko sodišče na splošno
imenuje za zunanjega revizorja za vse organe, ki jih je ustanovila EU.
Hitri pregledi primerov
Sodišče je leta 2018 objavilo en hitri pregled primera o koheziji, v katerem je ugotovilo, da pri
vračanju davka na dodano vrednost (DDV) pogosto prihaja do napak, poleg tega pa to ni vedno
najboljša poraba sredstev EU. Sodišče meni, da se DDV, povezan z odhodki, ki jih sofinancira
EU, po letu 2020 ne bi smel več vračati javnim organom.
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Pomembne prireditve
Sodišče je leta 2018 organiziralo več prireditev za razširjanje svojih mnenj o tem, kako naj se
spodbujata odgovornost in transparentnost ter izboljša finančno poslovodenje EU, ter
sodelovalo na njih.

Konferenca o finančnih instrumentih EU
Sodišče je januarja 2018 z litovskim ministrstvom za finance v Vilni organiziralo skupno
konferenco na visoki ravni o uporabi finančnih instrumentov. Konferenca je bila platforma za
izmenjavo mnenj in idej med strokovnjaki na visoki ravni iz institucij EU in litovskih institucij,
strokovnjaki iz prakse ter drugimi javnimi in zasebnimi deležniki.

Simpozij o javnem financiranju parlamentov
Sodišče je marca 2018 v svojih prostorih gostilo dvodnevni mednarodni simpozij o javnem
financiranju parlamentov v Evropi, katerega cilj je bil razpravljati o avtonomnosti parlamentov
in preučiti proračunske sisteme evropskih držav.

Global Audit Leadership Forum (forum voditeljev vrhovnih revizijskih
institucij vsega sveta)
Sodišče je aprila 2018 gostilo peti sestanek Global Audit Leadership Forum, ki so se ga udeležili
predsedniki in odposlanci kakih 20 VRI s celega sveta. Razprave so bile osredotočene na prakso
in omejitve revizij smotrnosti poslovanja v političnem kontekstu ter izzive in priložnosti za
poročanje o revizijskih ugotovitvah v digitalnem svetu.
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Petega sestanka Global Audit Leadership Forum na Sodišču so se udeležili vodje več kot 20 vrhovnih revizijskih
institucij s celega sveta, april 2018.

Dan Evrope – dnevi odprtih vrat EU
Sodišče je maja 2018 sodelovalo pri prireditvah ob dnevu Evrope v Bruslju, Strasbourgu in
Luxembourgu. Revizorji Sodišča so obiskovalcem na stojnicah predstavili vlogo in delo Sodišča
ter jim dali neposredne informacije o izvajanju revizij. Sodišče bo še naprej organiziralo dneve
odprtih vrat in sodelovalo v javnih prireditvah, da bi navezalo stik z državljani.

Simpozij o dobri javni upravi
Sodišče je septembra 2018 sodelovalo na simpoziju o ciljih OZN za trajnostni razvoj in javnem
upravljanju z naslovom Good Public Administration and Benefits for Citizens – The Role of
Parliamentary Control Bodies (dobra javna uprava in koristi za državljane – vloga
parlamentarnih nadzornih teles), ki so ga organizirali avstrijsko računsko sodišče, sekretariat
INTOSAI in avstrijski varuh človekovih pravic.

Konferenca o uporabi prava EU
Sodišče je septembra 2018 gostilo konferenco o uporabi prava EU, na kateri se je po objavi
panoramskega pregleda Sodišča o pravu EU v praksi razpravljalo o potrebi po transparentnosti,
odgovornosti in reviziji. Prireditev je potekala v prostorih Odbora regij v Bruslju.
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Konferenca o e-trgovanju in obdavčevanju
Sodišče je oktobra 2018 gostilo konferenco o izzivih v zvezi z e-trgovanjem in obdavčevanjem v
digitalni dobi. Govorniki in sodelujoči v razpravi so obravnavali tveganja, ki jih sedanji model
obdavčevanja za DDV pomeni za e-trgovanje, in predlagali alternativne modele obdavčevanja z
uporabo sodobne tehnologije, kot je tehnologija veriženja podatkovnih blokov.

Konferenca o Evropskem organu za zavarovanja in poklicne pokojnine
(EIOPA)
Sodišče se je udeležilo osme letne konference EIOPA v Frankfurtu. Na njej je sodelovalo več kot
400 predstavnikov sektorja finančnih storitev, akademikov, potrošniških organizacij, medijev,
mednarodnih organizacij, organov EU in nacionalnih organov. Sodišče je predstavilo svoje
revizijsko delo na področju nadzora in finančne stabilnosti v evropskem zavarovalniškem
sektorju, kar je bila tema posebnega poročila Sodišča o EIOPA, objavljenega leta 2018.
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COP24
Sodišče se je decembra 2018 udeležilo konference Združenih narodov o podnebnih
spremembah (COP24) v Katovicah. Tam je predstavilo svoje revizijsko delo na področju
kakovosti zraka ter njenega učinka na podnebne spremembe in obratno, poleg tega pa je
razpravljalo o izzivih dezertifikacije in degradacije zemljišč v EU – obe temi sta bili predstavljeni
v posebnih poročilih, ki ju je Sodišče objavilo leta 2018.

Član Sodišča Janusz Wojciechowski predstavlja posebno poročilo Sodišča o kakovosti zraka, december 2018,
Katovice.

Vrnitev v šolske klopi
Uslužbenci Sodišča so celo leto sodelovali v programu Vrnitev v šolske klopi, ki ga izvajajo
institucije EU. 17 uslužbencev je obiskalo svoje srednje šole v sedmih državah članicah in
dijakom dalo informacije o EU, vlogi Sodišča ter možnostih za študij v EU in delo v institucijah
EU.
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Odnosi z institucionalnimi deležniki
Učinek dela Sodišča je odvisen od
tega, kako ga uporabljajo
institucionalni deležniki Sodišča
Sodišče tesno sodeluje z Evropskim parlamentom, Svetom Evropske unije in nacionalnimi
parlamenti, saj je učinek njegovega dela večinoma odvisen od tega, kako ti uporabljajo
revizijske rezultate in priporočila Sodišča.

Evropski parlament
Na odborih Parlamenta se je razpravljalo
o rekordnem številu poročil

Odbor Parlamenta za proračunski nadzor, pa tudi drugi odbori in telesa Parlamenta redno
vabijo člane in revizijske ekipe Sodišča, da jim predstavijo svoje ugotovitve in priporočila. Leta
2018 je bilo Parlamentu predstavljenih 33 posebnih poročil, štiri mnenja in šest publikacij na
podlagi pregleda. Skupaj je Sodišče sodelovalo na 74 sestankih Odbora za proračunski nadzor
(leta 2017: 60) in 38 sestankih 13 drugih odborov in delovnih teles Parlamenta, pa tudi
parlamentarnih skupin.
Skupni letni sestanek Sodišča in Odbora Parlamenta za proračunski nadzor je potekal
februarja 2018. Predsednik Lehne se je udeležil razprave na plenarnem zasedanju Parlamenta
aprila 2018 o razrešnici za leto 2016. Oktobra 2018 pa je predstavil letno poročilo Sodišča za
proračunsko leto 2017 Odboru Parlamenta za proračunski nadzor in na plenarnem zasedanju
Parlamenta.
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Svet
Prva predstavitev nekega
posebnega poročila Svetu za
ekonomske in finančne zadeve
Sodišče je leta 2018 sodelovalo na 21 sestankih proračunskega odbora, ki je glavni sogovornik
Sodišča na Svetu. Poleg tega je imelo 44 predstavitev za druga relevantna pripravljalna telesa
Sveta (leta 2017: 27). Skupaj je med letom Svetu predstavilo 37 posebnih poročil, štiri mnenja
in tri publikacije na podlagi pregleda (leta 2017: 27).
Januarja 2018 – med bolgarskim predsedovanjem Svetu – se je predsednik Lehne srečal z
namestnikom bolgarskega ministra za finance, da bi razpravljala o relevantnih revizijskih
ugotovitvah v kontekstu postopka za podelitev razrešnice za proračunsko leto 2016.
Marca 2018 sta predsednik Lehne in član Sodišča, pristojen za poročilo Sodišča o postopku v
zvezi z makroekonomskimi neravnotežji, Neven Mates to poročilo predstavila ministrom za
finance držav članic EU na sestanku Sveta za ekonomske in finančne zadeve (ECOFIN). To je bila
prva predstavitev nekega posebnega poročila Svetu ECOFIN ministrov za finance držav članic
EU.
Predsednik Lehne je na novembrskem sestanku ECOFIN med avstrijskim predsedovanjem
Svetu predstavil tudi letno poročilo Sodišča za leto 2017. Pred sestankom se je srečal z
avstrijskim zveznim ministrom za finance, ki je predsedoval ECOFIN, in ministrom za javne
finance Romunije, države članice, ki je predsedovanje Svetu prevzela na začetku leta 2019, da
bi razpravljali o letnem poročilu za proračunsko leto 2017 in zadevnem postopku podelitve
razrešnice ter da bi jima predstavil drugo relevantno delo Sodišča.
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Vlade in parlamenti držav članic
Predsednik Sodišča je obiskal pet držav članic
in se udeležil sestankov z visokimi
predstavniki vlade
Predsednik Lehne je med letom obiskal več držav članic EU – Avstrijo, Bolgarijo, Češko, Irsko in
Romunijo –, kjer se je srečal z visokimi predstavniki vlade. Ti obiski so bili včasih združeni s
sodelovanjem na uradnih državnih prireditvah ali konferencah na visoki ravni.
Poleg tega so člani Sodišča letno poročilo Sodišča za proračunsko leto 2017 predstavili
nacionalnim parlamentom in/ali drugim nacionalnim organom v 14 državah članicah. Poleg
tega si je Sodišče dodatno prizadevalo za predstavite nekaterih svojih posebnih poročil
relevantnim parlamentarnim odborom nacionalnih parlamentov. Sodišče, ki ga občasno
obiščejo tudi delegacije predstavnikov nacionalnih parlamentov, še naprej preučuje možnosti
za dodatno okrepitev sodelovanja z nacionalnimi parlamenti.

Predsednik Sodišča Lehne in član Sodišča George Pufan
na srečanju z romunskim predsednikom Klausom Iohannisom,
oktober 2018, Bukarešta.
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Sodelovanje z vrhovnimi revizijskimi institucijami (VRI)
VRI držav članic EU
Dejavno sodelovanje z VRI EU: skupen poziv k
obravnavanju pomanjkljivosti v ureditvah
odgovornosti in revidiranja za bančni nadzor EU
Sodelovanje Sodišča z VRI EU večinoma poteka v okviru Kontaktnega odbora vodij VRI EU.
Oktobra 2018 je Sodišče dejavno sodelovalo na letnem sestanku Kontaktnega odbora, ki ga je
gostila in mu predsedovala hrvaška VRI. Glavne razprave so bile osredotočene na interakcijo z
državljani in to, kako narediti VRI bolj odprte.

Predsednik Sodišča Klaus-Heiner Lehne med nagovorom vodij vrhovnih revizijskih EU na letnem sestanku
Kontaktnega odbora v Dubrovniku na Hrvaškem, oktober 2018.

Sodišče je novembra 2018 skupaj z vodji 28 VRI EU nacionalne vlade in parlamente, pa tudi
Evropski parlament, Svet in Komisijo pozvalo, naj obravnavajo pomanjkljivosti v ureditvah
odgovornosti in revidiranja za bančni nadzor EU.
Poleg tega je Sodišče prispevalo k dejavnostim več delovnih teles Kontaktnega odbora, npr.
delovne skupine za dejavnosti v zvezi z davkom na dodano vrednost, mreže za revidiranje
fiskalne politike, mreže za revidiranje strategije Evropa 2020 in projektne skupine za evropsko
bančno unijo, pa tudi k drugim dejavnostim na področju računovodskega poročanja v javnem
sektorju in revidiranja javnega naročanja ter v njih sodelovalo.
Sodišče je tudi usklajevalo pripravo prvega revizijskega kompendija Kontaktnega odbora
(Brezposelnost mladih in njihovo vključevanje na trg delovne sile), ki temelji na revizijskih
poročilih 14 VRI EU, pripravljenih med letoma 2013 in 2017. Kompendij je nova vrsta
publikacije, katere cilj je izboljšati seznanjanje deležnikov Kontaktnega odbora in širše javnosti
z relevantnimi revizijskimi sporočili.

45

INTOSAI/EUROSAI
Sodišče je tudi leta 2018 dejavno sodelovalo pri dejavnostih Mednarodne organizacije
vrhovnih revizijskih institucij (INTOSAI) in k njim prispevalo, zlasti kot podpredsednik odbora za
poklicne standarde (od decembra 2016) in član njegovih pododborov za revizijo računovodskih
izkazov in računovodenje, za revizijo skladnosti in za revizijo smotrnosti poslovanja. Poleg tega
je dejavno sodelovalo v dejavnostih drugih delovnih teles INTOSAI, zlasti pododbora INTOSAI
za medsebojne strokovne preglede, delovne skupine za okoljsko revidiranje, delovne skupine
za finančno posodobitev in regulativno reformo ter projektne skupine za profesionalizacijo
revizorjev INTOSAI.
Dejavno je sodelovalo tudi v dejavnostih Evropske organizacije vrhovnih revizijskih institucij
(EUROSAI), evropske regionalne skupine INTOSAI, zlasti v delovni skupini za okoljsko
revidiranje, delovni skupini za informacijske tehnologije in projektni skupini za revizijo in etiko
ter na več delavnicah in seminarjih.

VRI držav kandidatk in držav potencialnih kandidatk za članstvo v EU
Sodišče podpira tudi VRI držav kandidatk in držav potencialnih kandidatk za članstvo v EU
(Albanija, Bosna in Hercegovina, Kosovo 1, Črna gora, Severna Makedonija, Srbija in Turčija), in
sicer zlasti z mrežo, podobno Kontaktnemu odboru, in podporo za dejavnosti, ki jih usklajuje
OECD. Leta 2018 je sedem revizorjev iz VRI mreže sodelovalo v programu Sodišča za
pripravnike. Sodišče je tudi dejavno prispevalo k sestankom in dejavnostim te mreže na
področju revizije računovodskih izkazov in revizije informacijskih tehnologij.

1

To poimenovanje ne posega v stališča glede statusa ter je v skladu z RVSZN 1244 in mnenjem Meddržavnega
sodišča o razglasitvi neodvisnosti Kosova.
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Naše poslovodstvo
Kolegij članov
Člani Sodišča imajo šestletni mandat z možnostjo podaljšanja. Svoje naloge opravljajo
popolnoma neodvisno in v splošnem interesu EU. Ob začetku mandata to prisežejo pred
Sodiščem Evropske unije.
V kolegiju je po en član iz vsake države članice. Člane Sodišča imenuje Svet EU po posvetovanju
z Evropskim parlamentom, predlagajo pa jih njihove nacionalne vlade. Sodišče nima vloge v
postopku predlaganja ali imenovanja članov.
Svet je leta 2018 imenoval štiri nove člane Sodišča:
o

Evo Lindström (Švedska), Tonyja Murphyja (Irska) in Hannuja Takkulo (Finska) z učinkom
od 1. marca 2018 ter Annemie Turtelboom (Belgija) z učinkom od 1. maja 2018.

Svet je tudi obnovil mandate petih aktivnih članov:
o

Pietra Russa (Italija), Baudilia Toméja Muguruze (Španija), Bettine Jakobsen (Danska) in
Joãa Figueireda (Portugalska) do 29. februarja 2024, Iliane Ivanove (Bolgarija) pa do
31. decembra 2024.

Kolegij članov Sodišča se je leta 2018 sestal 18-krat (leta 2017: 21-krat).

Sestanek kolegija članov Sodišča, 28. februarja 2019, Luxembourg.
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Predsednik
Člani izmed sebe izvolijo predsednika za obdobje treh let z možnostjo obnovitve. Predsednik
potem prevzame vlogo prvega med enakimi (primus inter pares). Predsednik je odgovoren za
poslovno strategijo Sodišča, načrtovanje in upravljanje smotrnosti poslovanja, komuniciranje in
odnose z mediji, pravne zadeve in notranjo revizijo. Poleg tega predstavlja Sodišče v okviru
njegovih zunanjih odnosov. Klaus-Heiner Lehne je bil izvoljen za predsednika septembra 2016.

Predsednik Sodišča Klaus-Heiner Lehne med nagovorom udeležencev na letnem sestanku kolegija članov Sodišča in
kolegija komisarjev v Luxembourgu, februar 2018.
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Predsednik in člani
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Revizijski senati in odbori
Vsak član je dodeljen enemu od petih revizijskih senatov Sodišča, ki pripravijo in sprejmejo
večino revizijskih poročil, pregledov in mnenj. Delo vsakega senata je usmerjeno v teme,
povezane s specifičnimi politikami EU. Vsak senat vodi dekan, ki ga člani senata izvolijo izmed
sebe. Vsak član je odgovoren za svoje revizijske naloge, pri tem pa mu pomagajo uslužbenci
njegovega kabineta. Revizijsko delo izvajajo strokovni revizorji, zaposleni v direktoratih senata.
Decembra 2018 so bili dekani petih senatov Sodišča Nikolaos Milionis, Iliana Ivanova, Bettina
Jakobsen, Neven Mates in Lazaros S. Lazarou. Danièle Lamarque je predsedovala odboru
Sodišča za kontrolo kakovosti revizij, Oscar Herics je vodil odbor za etiko, Samo Jereb revizijski
odbor Sodišča, Rimantas Šadžius pa je bil član Sodišča, pristojen za institucionalne odnose.
Odločitve o širših strateških in upravnih zadevah sprejema upravni odbor in, kadar je ustrezno,
kolegij članov, obema organoma pa predseduje predsednik.
Sodišče ima deset direktoratov, ki pokrivajo področja njegovega dela: pet direktoratov je
dodeljenih revizijskim senatom, eden kontroli kakovosti revizij, eden predsedniku, trije pa
generalnemu sekretarju.

Generalni sekretar in direktorji
Peter
WELCH
Direktor
SENAT 1

Gerhard
ROSS
Direktor
SENAT 2

Martin
WEBER

Direktor
PREDSEDSTVO

Direktor
Služba za kadrovske,
finančne in splošne zadeve

Direktor
SENAT 3

Direktorica
SENAT 4

Mariusz
POMIENSKI
Direktor
SENAT 5

Direktorica
Prevajanje, jezikovne
storitve in objave

Zacharias
KOLIAS

Philippe
FROIDURE

Ioanna
METAXOPOULOU

Gailė
DAGILIENĖ

Geoffrey
SIMPSON

Direktor
Odbor za kontrolo
kakovosti revizij

Magdalena
CORDERO VALDAVIDA
Direktorica
Informacijska tehnologija,
delovno okolje in inovacije

Eduardo
RUIZ GARCÍA
Generalni sekretar
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Merjenje smotrnosti poslovanja
Prvo leto poročanja o novih ključnih
kazalnikih smotrnosti poslovanja,
povezanih s strategijo za obdobje
2018–2020
Sodišče od leta 2008 za informiranje svojega poslovodstva o napredku pri doseganju svojih
ciljev, podporo odločanju in informiranje deležnikov o svoji smotrnosti poslovanja uporablja
ključne kazalnike smotrnosti poslovanja (KPI). Pri določanju strategije Sodišča za obdobje
2018–2020 je posodobilo tudi svoj sklop ključnih kazalnikov smotrnosti poslovanja za to
obdobje. Tako je leto 2018 prvo leto, za katero Sodišče lahko poroča o teh kazalnikih.
Sklop petih ključnih kazalnikov smotrnosti poslovanja daje širok pregled nad tem, kako
smotrno je Sodišče kot organizacija, in sicer glede razširjanja, učinka in percepcije svojega dela.
o

KPI 1 – Izvajanje priporočil Sodišča

o

KPI 2 – Povratne informacije deležnikov o delu Sodišča

o

KPI 3 – Nastopi Sodišča v Evropskem parlamentu, Svetu in nacionalnih parlamentih

o

KPI 4 – Število objavljenih posebnih poročil (ali podobnih izdelkov)

o

KPI 5 – Prisotnost Sodišča v medijih
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Število objavljenih posebnih poročil (ali podobnih izdelkov) Sodišča
Sodišče spremlja število in čas objave poročil čez leto. S tem ugotavlja točnost svojega
načrtovanja.
Leta 2018 je objavilo 44 poročil (35 posebnih poročil, šest informativnih dokumentov, dva
panoramska pregleda in en hiter pregled primera), načrtovalo pa jih je 47. Poleg izbranih revizij
iz svojega delovnega programa je objavilo deset mnenj.

Posebna poročila in podobni izdelki
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Nastopi v Evropskem parlamentu, Svetu EU in nacionalnih parlamentih
Sodišče večino svojih revizij predstavi relevantnim odborom Evropskega parlamenta in Svetu
Evropske unije. Poleg tega večina članov Sodišča njegovi letni poročili predstavi parlamentom
svojih držav članic.
Predstavniki Sodišča so v Evropskem parlamentu nastopili 133-krat (leta 2017: 91-krat), v Svetu
65-krat (leta 2017: 47-krat) in v nacionalnih parlamentih 50-krat (leta 2017: 19-krat). Povečanje
števila nastopov v primerjavi z letom 2017 je veliko.
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Nastopi Sodišča leta 2018: Evropski parlament, Svet in nacionalni
parlamenti
133
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Prisotnost v medijih
Poročanja o delu Sodišča na spletu
in na družbenih medijih je skoraj
trikrat več
Sodišče je leta 2018 povečalo število svojih stikov z mediji in neinstitucionalnimi deležniki ter
okrepilo svojo dejavnost na družbenih medijih. In sicer je
o

izdalo 76 sporočil za javnost v 23 jezikih EU (leta 2017: 57) in

o

organiziralo 20 informativnih sestankov za medije (leta 2017: 16), vključno z
informativnimi sestanki za medije za letno poročilo za posamezne sektorje in države.

Gostilo je obiske na terenu za novinarje iz Bruslja in držav članic ter organiziralo več
informativnih sestankov o izbranih poročilih za deležnike v industriji, nevladne organizacije in
možganske truste.
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Obisk na terenu za novinarje iz držav članic, november 2018, Luxembourg.

Sodišče spremlja medijsko poročanje o njegovem delu in njem samem, ki se lahko zelo
razlikuje glede na temo ali kompleksnost poročila. Priznati mora, da lahko tudi zunanji
dejavniki močno vplivajo na zanimanje medijev za njegove publikacije. Če npr. objava poročila
Sodišča sovpade s pomembnim dogodkom ali razvojem politike, to lahko znatno vpliva na
zanimanje javnosti za zadevno temo.
Medijsko poročanje, vključno z družbenimi mediji, se je s 15 500 spletnih člankov in omemb na
družbenih medijih leta 2017 skoraj potrojilo na več kot 44 000 leta 2018. Leta 2018 so bile
objave uradnih uporabniških računov Sodišča na družbenih medijih o publikacijah Sodišča
prikazane približno 11 milijonkrat, kar je skoraj 18-krat več kot leta 2017.

Posebna poročila so nedvomno
najpomembnejši izdelek Sodišča v
smislu medijskega poročanja
V smislu komuniciranja in medijskega poročanja so posebna poročila zdaj nedvomno
najpomembnejši izdelek Sodišča: 12 od 15 najpomembnejših publikacij Sodišča leta 2018 so
bila posebna poročila.
Leta 2018 je bilo objavljenih več kot 11 000 spletnih člankov o posebnih poročilih Sodišča, kar
je več kot podvojitev v primerjavi s številom člankov leta 2017. Za primerjavo, leta 2013, ko je
Sodišče začelo spremljati poročanje v medijih, je bilo spletnih člankov 1 500.
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Hkrati se je povprečno poročanje v medijih povečalo za 60 % na posebno poročilo v primerjavi
z letom 2017. To pomeni, da se poročanje o Sodišču v medijih ni povečalo le zaradi večjega
števila poročil, ampak tudi zaradi večjega zanimanja za naše publikacije.

Poročanje v medijih: letna poročila, posebna poročila in Sodišče na
splošno

Sodišče na splošno
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Največji učinek: posebno poročilo o evropskem
železniškem omrežju za visoke hitrosti – več kot 4 400
spletnih člankov in objav na družbenih medijih
Poročila Sodišča, o katerih se je leta 2018 največ poročalo v medijih, so bila posebna poročila o
evropskem železniškem omrežju za visoke hitrosti, o operativni učinkovitosti kriznega
upravljanja Evropske centralne banke za banke in o instrumentu za begunce v Turčiji.
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Sodišče ima pet uporabniških računov na družbenih medijih:
Število sledilcev
leta 2018

Povečanje v primerjavi
z letom 2017

Skupno število
prikazov*

7 674

31 %

3 419 137

10 080

23 %

256 268

4 800

83 %

9 590 234

869

27 %

117 800

1 134

149 %

n. r.

* Kolikokrat so bile naše objave prikazane.

Med letom sta se prisotnost in dejavnost Sodišča na družbenih medijih, ki so postali
nepogrešljiv element dela Sodišča na področju komuniciranja in mu omogočajo neposredno
interakcijo z državljani, eksponentno povečali – predvsem na Facebooku, Twitterju in
LinkedInu. Povečalo se je število sledilcev Sodišča in število prikazov njegovih objav.
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Učinek in percepcija dela Sodišča
Za poročila Sodišča šteje, da so
koristna in da imajo učinek

Sodišče učinek in percepcijo svojega dela ocenjuje na podlagi ocen deležnikov in nadaljnjega
ukrepanja, ki je rezultat njegovih priporočil za izboljšanje finančnega poslovodenja EU.
Na začetku leta 2018 je začelo Sodišče deležnike (v Evropskem parlamentu, Svetu in Komisiji,
agencijah EU, stalnih predstavništvih držav članic, agencijah in VRI držav članic, nevladnih
organizacijah, akademskih ustanovah, medijih in drugod) prositi za povratne informacije o
uporabnosti in verjetnem učinku njegovih poročil. To izvaja za izbrana posebna poročila in
preglede ter za letno poročilo, in sicer z anonimnimi elektronskimi anketami, ki jih pošlje vsem,
ki so predhodno prejeli kopijo teh poročil. V okviru ankete lahko deležniki dajo tudi kvalitativne
povratne informacije o poročilih in splošne predloge v zvezi z delom Sodišča.
Na splošno je 87 % sodelujočih v anketi menilo, da so poročila Sodišča koristna za njihovo delo,
78 % pa jih je menilo, da imajo ta poročila učinek.
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Spremljanje izvajanja priporočil Sodišča
Večina priporočil Sodišča je bila
izvedena

Od leta 2018 ta kazalnik temelji na spremljanju izvajanja priporočil, ki ga izvajajo revizorji
Sodišča, in ne več na poslovodski predstavitvi Evropske komisije. Sodišče je za leto 2018
analiziralo priporočila iz svojega letnega poročila za proračunsko leto 2014 in posebnih poročil,
objavljenih leta 2014.
Z analizo je ugotovilo, da je bilo 74 % priporočil iz letnega poročila za proračunsko leto 2014 in
94 % priporočil iz posebnih poročil, objavljenih leta 2014, izvedenih v celoti, večinoma ali
deloma.

Izvedba priporočil Sodišča po letih, v katerih so bila izrečena
Izvajanje priporočil Sodišča iz
letnega poročila za proračunsko
leto 2014

Izvajanje priporočil Sodišča, danih
v okviru revizij smotrnosti
poslovanja leta 2014
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Uslužbenci Sodišča
Odobrena delovna mesta
Na koncu leta 2018 je bilo na Sodišču zaposlenih 834 uradnikov in začasnih uslužbencev. V
načrtu delovnih mest Sodišča je bilo 853 stalnih in začasnih delovnih mest, od tega 541 v
revizijskih senatih, vključno s 112 v kabinetih članov.

Uslužbenci Sodišča: delovna mesta v reviziji, prevajanju, administraciji in
predsedstvu

135

Skupaj 853
541

Revizija

Prevajanje

129
48

Uprava

Predsedstvo

Poleg tega je bilo na koncu leta na Sodišču zaposlenih tudi 76 pogodbenih uslužbencev in 15
napotenih nacionalnih strokovnjakov.

Zaposlovanje
Uslužbenci Sodišča imajo raznolika akademska in strokovna znanja in izkušnje. Sodišče pri
politiki zaposlovanja upošteva splošna načela in pogoje zaposlovanja institucij EU ter spodbuja
enake možnosti na vseh ravneh.
Leta 2018 je zaposlilo 79 uslužbencev: 15 uradnikov, 32 začasnih uslužbencev, 22 pogodbenih
uslužbencev in deset napotenih nacionalnih strokovnjakov.
Omogočilo je tudi 60 mest za delovno prakso v trajanju od treh do petih mesecev, namenjenih
univerzitetnim diplomantom.
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Starostni profil
Starostni profil uslužbencev z aktivnim statusom na dan 31. decembra 2018 kaže, da je skoraj
polovica uslužbencev Sodišča starih 44 let ali manj.
30 od 64 direktorjev in vodilnih upravnih uslužbencev na Sodišču (47 %) je starih 55 let ali več.
To bo privedlo do prenove poslovodstva v naslednjih petih do desetih letih, ko se bodo ti
upokojili.

Starostni profil
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Uravnotežena zastopanost spolov
Sodišče svojim uslužbencem zagotavlja enake poklicne možnosti ne glede na njihov spol. Na
splošno je doseglo enak delež žensk in moških med zaposlenimi, med revizorji in upravnimi
uslužbenci pa je 45 % žensk.

Uravnotežena zastopanost spolov po stopnji odgovornosti
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Sodišče je še naprej zavezano izboljševanju uravnotežene zastopanosti spolov na vseh ravneh
poslovodstva. V zadnjih letih je npr. povečalo delež žensk na vodilnih položajih v revizijskih
senatih s 7 % konec leta 2015 na skoraj 24 % konec leta 2018.
V politiki Sodišča za enake možnosti za obdobje 2018–2020 so obravnavana tudi vprašanja
starosti in invalidnosti.
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Poslovodni delavci po državljanstvu in spolu
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Podpora revidiranju
Strokovno usposabljanje
Brez usposabljanja uslužbenci Sodišča in Sodišče
samo ne bi bili pripravljeni na prihodnje izzive

Sodišče želi svojim revizorjem letno zagotoviti v povprečju 40 ur (5 dni) strokovnega
usposabljanja v skladu s priporočili, ki jih je izdala Mednarodna zveza računovodskih
strokovnjakov. Leta 2018 je znova preseglo ta cilj, saj so se revizorji udeležili po 6,9 dneva
strokovnega usposabljanja.
Nadaljevalo je tudi s širjenjem ponudbe usposabljanj za revizorje in druge uslužbence ter
podpiranjem revizorjev pri pridobivanju različnih certifikatov. Še naprej je organiziralo uspešne
predstavitve, na katerih notranji ali zunanji strokovnjaki predstavljajo razvoj na področju revizij
ali teme, povezane z delom revizorjev.
Nadaljevalo je tudi z izvajanjem sheme priznanj uspešnosti za nevodstvene uslužbence, s čimer
se jim omogoči udeležba v specifičnih zunanjih usposabljanjih.

Povprečno število dni strokovnega usposabljanja na leto
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Plodno sodelovanje z akademiki

Sodišče je sklenilo sporazum o partnerstvu z Evropsko akademijo (Brugge, Belgija), v katerem
je določeno sodelovanje na več področjih, vključno z usposabljanjem, prakso in pripravo
poročil. Sklenilo je tudi sporazume o sodelovanju z Evropskim inštitutom za javno upravo in
drugimi organizacijami, da se lahko njegovi uslužbenci udeležijo usposabljanj, ki jih organizirajo
ti organi.
Sodišče je nadaljevalo in dodatno razvilo svoje sodelovanje z Univerzo v Loreni: znova je vodilo
podiplomski univerzitetni študij „Revidiranje javnih organizacij in politik” in magistrski program
„Upravljanje javnih organizacij”, poleg tega pa je zasnovalo podiplomski program „Osnove
statistike za revizijo”.
In nazadnje, revizorji iz drugih VRI so se udeleževali usposabljanj, ki jih je organiziralo Sodišče,
nekateri od njih pa so delili svoje izkušnje s predstavljanjem poročil na letnem dnevu Sodišča za
usposabljanje z več kot 450 udeleženci.
Interaktivni e-tečaji za javnost

Sodišče je svoj e-tečaj o revizijah smotrnosti poslovanja dalo na voljo javnosti. Imelo je dva
interaktivna tečaja za več kot 150 udeležencev s celega sveta.

Prevajanje
Leta 2018 je direktorat za prevajanje, jezikovne storitve in objave prevedel in pregledal več kot
251 000 strani, kar je 18 % več kot leta 2017. Zaradi tega povečanja je bil tudi delež zunanjih
prevodov večji. Vse prevajalske ekipe Sodišča zdaj uporabljajo harmonizirane delovne metode.
Prevajalci so vse več sodelovali v revizijskih dejavnostih Sodišča. Zagotavljali so jezikovno
podporo med revizijskimi obiski in podporo za pripravo večine poročil. To je privedlo do
dodatnih sinergij z revizorji Sodišča.
Ekipa za objave je zdaj v celoti vključena v direktorat. Tako je veriga priprave poročil od
jezikovnega pregleda in prevoda do objave zdaj združena v enoten racionaliziran potek dela.
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Informacijska tehnologija, delovno okolje in inovacije
Direktorat za informatiko, delovno okolje in inovacije uslužbencem Sodišča s spodbujanjem
inovacij in upravljanjem znanja pomaga uspešno in učinkovito uporabljati informacijsko
tehnologijo. Odgovoren je tudi za upravljanje stavb Sodišča.

Upravljanje informacij
Sodišče je začelo izvajati pobudo tECAway, rešitev za dostop do omrežja za uslužbence na poti.
Z njo lahko dostopajo do digitalnih virov in storitev Sodišča s katere koli naprave, kjer koli in
kadar koli.
Sodišče je uvedlo nov harmoniziran sistem za upravljanje dokumentov in multifunkcijske
naprave za tiskanje, fotokopiranje in skeniranje. Pričakuje, da bodo ti prinesli koristi tako v
smislu varnosti informacij kot tudi porabe papirja.
Sodišče je sprejelo nov model upravljanja kibernetske varnosti in zdaj izvaja načrt za
kibernetsko varnost.
Vsi projekti in dobave IT so bili izvedeni z upoštevanjem neprekinjenega poslovanja, tako da so
bili kritični sistemi ves čas v celoti dostopni.

Inovacije
Sodišče je vzpostavilo ECAlab, ki je interdisciplinarni inovacijski laboratorij, osredotočen na
digitalno preoblikovanje revidiranja z uporabo podatkov in tehnologije. V laboratoriju se
izvajajo poskusi z uporabo tehnologij, kot so umetna inteligenca, obdelava naravnega jezika in
besedilno rudarjenje, v okviru dejanskih revizijskih nalog. Ta podpora se je že uporabljala pri
več nalogah in publikacijah.
Sodišče je vodilo tudi pilotni projekt uporabe tehnologije veriženja podatkovnih blokov za
overitev revizijskih dokazov in publikacij. Prototip „ECA registry”, ki je bil rezultat tega, je
evropsko partnerstvo za blokovne verige – ki so ga ustanovile države članice in Komisija –
izbralo za del evropske infrastrukture za storitve blokovne verige, katere razvoj se bo začel
leta 2019.

Upravljanje znanja
Sodišče je julija 2018 skupaj z Univerzo v Pisi in združenjem pooblaščenih računovodskih
strokovnjakov (ACCA) organiziralo prvo letno poletno šolo za javno revizijo, s katero je želelo
preučiti nove globalne zadeve, relevantne za revizorski poklic. Poletna šola je bila
osredotočena na analitiko podatkov za revidiranje, udeležilo pa se je je 45 udeležencev iz
drugih VRI, institucij EU in univerz.
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Sodišče je organiziralo tudi konferenco o blokovnih verigah za preučitev priložnosti, ki jih
prinašajo, in njihove praktične uporabe v okviru kontroliranja odhodkov EU. Konferenca je bila
namenjena predvsem udeležencem iz drugih institucij EU.

Stavbe
Sodišče ima trenutno v lasti tri stavbe (K1, K2 in K3), ki delujejo kot enotna, povezana tehnična
enota. Poleg tega Sodišče najema pisarniške prostore za svoj center za vnovično vzpostavitev
delovanja IT po morebitni nesreči v Luxembourgu.

K1
Stavba K1 je bila odprta leta 1988, v njej pa so pisarne za do 310 uslužbencev in sejne sobe. V
kletnih etažah so parkirišča, tehnična oprema, skladiščni prostori, knjižnica in glavni arhiv,
zgornje nadstropje pa se v celoti uporablja za tehnično opremo.
Stavba K1 je bila posodobljena leta 2008, da bi ustrezala nacionalnim zdravstvenim,
varnostnim in okoljskim zahtevam. Tehnologija v stavbi K1 je bila, kolikor je bilo mogoče,
prilagojena tako, da je združljiva s tisto, ki se uporablja v stavbah K2 in K3.

K2
Stavba K2 je bila odprta leta 2003. V kletnih etažah so parkirišča, tehnična oprema in skladišče
ter center za fitnes. Zgornje nadstropje se uporablja izključno za tehnično opremo. V preostalih
nadstropjih so pisarne za do 241 uslužbencev, sejne sobe, konferenčna dvorana s kabinami za
tolmačenje, sobe za videokonference, kavarna in osnovni kuhinjski prostori.
Sodišče načrtuje posodobitev stavbe K2, in sicer z optimizacijo organizacije delovnih prostorov
in nadgradnjo nekaterih tehničnih instalacij. Podrobna študija za ta projekt bo potekala
leta 2019, delo pa naj bi se začelo do konca leta.
Kot je bilo marca 2014 dogovorjeno z Evropskim parlamentom in Svetom, se bodo stroški te
posodobitve krili iz preostalega proračuna za projekt izgradnje stavbe K3, ki je bil dokončan
pred nekaj leti.
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K3
Stavba K3 je bila odprta leta 2012. V kletnih etažah so parkirišča, tehnična oprema in skladišče,
prostori za razkladanje, prostori za hranjenje odpadkov, tiskarna, kuhinje in arhivi. V pritličju so
restavracija, kavarna in prostori za usposabljanje. V stavbi so tudi pisarne za 503 uslužbence,
sejne sobe in soba za IT. V šestem nadstropju so sobe za sprejem, kuhinja in prostori za
tehnično opremo. Stavba K3 ima oceno „zelo dobro” v okviru BREEAM, ki je vodilna svetovna
metodologija za ocenjevanje in certificiranje trajnostnosti stavb.

Prostori Sodišča na Kirchbergu v Luxembourgu.
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Krepitev varnosti na Sodišču
Leta 2018 je bil zaključen projekt za okrepitev varnosti okolice Sodišča in zaščito njegovih
uslužbencev. Sodoben center za varnostne kontrole in zunanji akreditacijski center ter nadzor
dostopa za uslužbence in obiskovalce so začeli delovati septembra 2018.

Glavna stavba Sodišča „K1“ in nov varnostni center na rue Alcide De Gasperi v Luxembourgu.

Ravnanje z okoljem
Sodišče je kot institucija EU pri vseh svojih dejavnostih dolžno uporabljati načela smotrnega
ravnanja z okoljem. Zato je zavezano stalnemu zmanjševanju svojega vpliva na okolje.
Ponosno je na svoj certifikat sistema za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS). Sedaj uspešno
upravlja z EMAS skladen sistem ravnanja z okoljem in v celoti izpolnjuje certifikacijske zahteve
ISO 14 001:2015.
Cilj Sodišča, ki redno analizira emisije toplogrednih plinov, ki jih povzročajo njegove dejavnosti,
je stalno sistematično zmanjševanje njegovih emisij CO2. Skupne emisije toplogrednih plinov
Sodišča so leta 2017 znašale 10 451 ton ekvivalenta ogljikovega dioksida (CO2e), kar je 3 %
manj kot leta 2016. Leto 2018 je četrto zapored, za katero je Sodišče analiziralo svoj ogljični
odtis, rezultati analize pa bodo na voljo na spletišču Sodišča v drugi polovici leta 2019.
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Odgovornost Sodišča
Finančne informacije
Sodišče se financira iz splošnega proračuna Evropske unije v okviru upravnih odhodkov.
Leta 2018 je proračun Sodišča znašal približno 146 milijonov EUR. To pomeni manj kot 0,1 %
skupne porabe EU ali približno 1,5 % skupne porabe EU za upravo. Porabljeni delež proračuna
za leto 2018 je bil 96 %.

Izvrševanje proračuna za leto 2018
PRORAČUNSKO LETO 2018
Naslov 1: Zaposleni v instituciji

10 – Člani institucije
12 – Uradniki in začasni uslužbenci
14 – Drugi uslužbenci in zunanje
storitve
162 – Službena potovanja
161 + 163 + 165 – Drugi izdatki v
zvezi z zaposlenimi v instituciji
Vmesni seštevek za naslov 1

Naslov 2 – Stavbe, premično
premoženje, oprema in razni
izdatki iz poslovanja

20 – Nepremičnine
210 – Informacijska tehnologija in
telekomunikacije
212 + 214 + 216 – Premičnine in
pripadajoči stroški
23 – Tekoči izdatki za delovanje
uprave
25 – Sestanki in konference
27 – Informacije in objave
Vmesni seštevek za naslov 2

Računsko sodišče skupaj

Končna odobre
na proračunska
sredstva

Prevzete
proračunske
obveznosti

Poraba
v%

12 265
105 044

11 245
102 543

92 %
98 %

6 335

5 914

93 %

5 825

3 450

3 050

88 %

2 537

2 990

2 883

96 %

2 221

130 084

125 635

97 %

124 297

2 956

2 945

99 %

1 822

8 708

8 707

99 %

4 714

1 129

1 066

94 %

749

557

353

63 %

241

708
1 874
15 932

581
1 197
14 849

82 %
64 %
93 %

332
922
8 780

146 016

140 484

96 %

133 077

Plačila

(v tisočih EUR)
11 186
102 528
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Proračun za leto 2019
Proračun za leto 2019 se je v primerjavi s proračunom za leto 2018 povečal za 0,6 %.
PRORAČUN
Naslov 1: Zaposleni v instituciji

10 – Člani institucije
12 – Uradniki in začasni uslužbenci
14 – Drugi uslužbenci in zunanje storitve
162 – Službena potovanja
161 + 163 + 165 – Drugi izdatki v zvezi z zaposlenimi v
instituciji
Vmesni seštevek za naslov 1

Naslov 2 – Stavbe, premično premoženje, oprema
in razni izdatki iz poslovanja

20 – Nepremičnine
210 – Informacijska tehnologija in telekomunikacije
212 + 214 + 216 – Premičnine in pripadajoči stroški
23 – Tekoči izdatki za delovanje uprave
25 – Sestanki in konference
27 – Informacije in objave
Vmesni seštevek za naslov 2

Računsko sodišče skupaj

2019
11 474
107 666
6 381
3 450

2018
(v tisočih EUR)
12 515
106 600
5 745
3 450

3 098

2 990

132 069

131 300

2 984
7 605
998
548
700
1 986
14 821

2 930
7 492
1 157
555
706
1 876
14 716

146 890

146 016
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Notranje in zunanje revizije
Notranja revizija
Služba Sodišča za notranjo revizijo Sodišču svetuje, kako upravljati tveganja. Daje neodvisno in
nepristransko zagotovilo in zagotavlja svetovalne storitve, zasnovane za dodajanje vrednosti
dejavnostim Sodišča in njihovo izboljšanje. Služba za notranjo revizijo poroča odboru za
notranjo revizijo, ki ga sestavljajo trije člani Sodišča in zunanji strokovnjak. Odbor redno
spremlja napredek pri izvajanju različnih nalog, določenih v letnem delovnem programu službe
za notranjo revizijo, in zagotavlja njeno neodvisnost.
Služba za notranjo revizijo je leta 2018 revidirala sisteme Sodišča za kibernetsko varnost in
gradbena dela, povezana z varovanjem okolice Sodišča. Pregledala je tudi politiko Sodišča za
obvladovanje tveganja in letne izjave odredbodajalcev. Poleg tega je spremljala izvajanje svojih
prejšnjih priporočil, s čimer zagotavlja, da so se sprejeti akcijski načrti izvedli.
Leta 2018 z revizijami službe za notranjo revizijo niso bile ugotovljene nobene pomanjkljivosti,
zaradi značilnosti ali velikosti katerih bi bila vprašljiva zanesljivost notranjih kontrolnih
sistemov, ki jih je vzpostavil odredbodajalec, da bi zagotovil zakonitost in pravilnost finančnih
dejavnosti Sodišča.
Sodišče vsako leto poroča Evropskemu parlamentu in Svetu o rezultatih dejavnosti notranje
revizije.

Zunanja revizija
Zaključni račun Sodišča revidira neodvisen zunanji revizor. To je pomemben element
prizadevanj Sodišča za to, da bi zase uporabljalo enaka načela preglednosti in odgovornosti kot
za svoje revidirance. Zunanji revizor Sodišča — PricewaterhouseCoopers Sàrl — je svoje
poročilo o zaključnem računu Sodišča za proračunsko leto 2017 objavilo 17. maja 2018.
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Mnenja zunanjega revizorja Sodišča – proračunsko leto 2017
V zvezi z računovodskimi izkazi Sodišča:
Menimo, da so računovodski izkazi resničen in pošten prikaz finančnega položaja Evropskega
računskega sodišča – ERS – na dan 31. decembra 2017 ter njegovega poslovnega izida,
denarnih tokov in sprememb čistih sredstev za tedaj končano leto v skladu z Uredbo (EU,
Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih
pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES,
Euratom) št. 1605/2002 (UL L298, 26. 10. 2012, str. 1) in njenimi kasnejšimi spremembami
(v nadaljnjem besedilu: finančna uredba) ter Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 1268/2012
z dne 29. oktobra 2012 (UL L 362, 31. 12. 2012, str. 1) o podrobnih pravilih uporabe te
finančne uredbe s kasnejšimi spremembami.

V zvezi s tem, kako Sodišče uporablja vire in kontrolne postopke:
„Pri svojem delu, opisanem v tem poročilu, nismo opazili ničesar, zaradi česar bi menili, da v
vseh pomembnih vidikih in na podlagi zgoraj opisanih meril:
o

Sodišču dodeljeni viri niso bili namensko porabljeni in da

o

vzpostavljeni kontrolni postopki ne dajejo potrebnih jamstev, ki zagotavljajo skladnost
finančnih poslov z veljavnimi pravili in predpisi.“

Razrešnica
Kot vse druge institucije EU se tudi za Sodišče uporablja postopek razrešnice. Aprila 2018 je
Evropski parlament generalnemu sekretarju Sodišča podelil razrešnico glede izvrševanja
proračuna za proračunsko leto 2016. Kot vsako leto je Sodišče skrbno analiziralo vsa vprašanja
v zvezi s svojimi revizijskimi in upravljavskimi odgovornostmi, ki so se pojavljala med
postopkom razrešnice, sprejelo ustrezne ukrepe in Evropskemu parlamentu podrobno
poročalo o nadaljnjem ukrepanju.
Evropski parlament je 26. marca 2019 generalnemu sekretarju Sodišča podelil razrešnico za
proračunsko leto 2017. To pomeni, da je bil zaključni račun Sodišča za proračunsko leto 2017
potrjen (tj. zaključen in potrjen).
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Medsebojna strokovna pregleda
Pri medsebojnih strokovnih pregledih druge VRI neodvisno in transparentno ocenijo
zmogljivosti neke VRI. Med izvajanjem medsebojnega strokovnega pregleda vsaka VRI
upošteva neodvisnost druge VRI.
Sodišče je leta 2018 prosilo VRI Estonije (glavna VRI), Danske, Nizozemske in Združenih držav
Amerike, naj sredi obdobja 2018–2020 ocenijo, ali Sodišče dosega svoje strateške cilje v skladu
z načrti ter ali je za ukrepe, ki jih je Sodišče za izvajanje strategije izvedlo do takrat, verjetno, da
bodo dosegli želene učinke. Poročilo o medsebojnem strokovnem pregledu naj bi bilo
objavljeno leta 2019.
Hkrati je Sodišče v sodelovanju z VRI Poljske in Združenega kraljestva začelo izvajati delo za
priprave na medsebojni strokovni pregled VRI Litve. Glavni cilj tega medsebojnega strokovnega
pregleda bo oceniti, ali je revizijski pristop VRI Litve skladen z mednarodnimi standardi.
Sodišče je med letom naročilo tudi zunanjo in neodvisno oceno svojega etičnega okvira.
Pregled izvajata poljska in hrvaška vrhovna revizijska institucija. Poročilo naj bi bilo pripravljeno
leta 2019.
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Izjava odredbodajalca
na podlagi prenosa pooblastil
Podpisani generalni sekretar Evropskega računskega sodišča v svoji funkciji odredbodajalca na
podlagi prenosa pooblastil izjavljam:
o

da so informacije v tem poročilu resnične in točne ter

o

da imam razumno zagotovilo:
o

da so bili viri, dodeljeni za dejavnosti, opisane v tem poročilu, namensko porabljeni
v skladu z načeli dobrega finančnega upravljanja,

o

da vzpostavljeni kontrolni postopki dajejo potrebna jamstva v zvezi z zakonitostjo in
pravilnostjo transakcij, povezanih z izkazi, ter zagotavljajo ustrezno obravnavanje
domnevnih goljufij ali sumov goljufij in

o

da so stroški in koristi kontrol sorazmerni.

To zagotovilo temelji na moji presoji in na informacijah, ki jih imam, kot so poročila in izjave
odredbodajalcev na podlagi nadaljnjega prenosa pooblastil, poročila notranjega revizorja in
poročila zunanjega revizorja za predhodna proračunska leta.
Potrjujem, da ne vem za nobeno zadevo, ki ni omenjena v tem poročilu, ki pa bi lahko škodila
instituciji.
V Luxembourgu, 28. marca 2019

Eduardo Ruiz García
Generalni sekretar
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Priloga – Publikacije v letu 2018:
posebna poročila, letna poročila,
mnenja in izdelki na podlagi pregleda
Posebna poročila
o

Posebno poročilo št. 1/2018 – Skupna pomoč pri podpori projektov v evropskih regijah
(JASPERS) – čas za boljše usmerjanje

o

Posebno poročilo št. 2/2018 – Operativna učinkovitost kriznega upravljanja ECB za banke

o

Posebno poročilo št. 3/2018 – Revizija postopka v zvezi z makroekonomskimi
neravnotežji

o

Posebno poročilo št. 4/2018 – Pomoč EU za Mjanmar/Burmo

o

Posebno poročilo št. 5/2018 – Energija iz obnovljivih virov za trajnostni razvoj podeželja:
znatne potencialne sinergije, ki pa so večinoma neizkoriščene

o

Posebno poročilo št. 6/2018 – Prosto gibanje delavcev – temeljna svoboščina je
zagotovljena, toda z boljšo usmerjenostjo sredstev EU bi se mobilnost delavcev povečala

o

Posebno poročilo št. 7/2018 – Predpristopna pomoč EU Turčiji: doslej le omejeni rezultati

o

Posebno poročilo št. 8/2018 – Podpora EU za produktivne naložbe v podjetja – večji
poudarek je treba nameniti trajnosti

o

Posebno poročilo št. 9/2018 – Javno-zasebna partnerstva v EU: pogoste pomanjkljivosti in
okrnjene koristi

o

Posebno poročilo št. 10/2018 – Shema osnovnega plačila za kmete je operativno na dobri
poti, a ima omejen vpliv na poenostavitev, ciljno usmerjanje in konvergenco ravni pomoči

o

Posebno poročilo št. 11/2018 – Nove možnosti za financiranje projektov na področju
razvoja podeželja so enostavnejše, vendar niso osredotočene na rezultate

o

Posebno poročilo št. 12/2018 – Širokopasovne povezave v državah članicah EU: kljub
napredku vsi cilji strategije Evropa 2020 ne bodo doseženi

o

Posebno poročilo št. 13/2018 – Radikalizacija, ki vodi v terorizem: Komisija je obravnavala
potrebe držav članic, toda pri usklajevanju in vrednotenju je bilo nekaj pomanjkljivosti

o

Posebno poročilo št. 14/2018 – Centri odličnosti EU na področju zmanjševanja kemičnih,
bioloških, radioloških in jedrskih tveganj: potreben je večji napredek
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o

Posebno poročilo št. 15/2018 – Krepitev zmogljivosti notranjih varnostnih sil v Nigru in
Maliju: le zmeren in počasen napredek

o

Posebno poročilo št. 16/2018 – Naknadni pregled zakonodaje EU: sistem je dobro
uveljavljen, vendar ni popoln

o

Posebno poročilo št. 17/2018 – Ukrepi Komisije in držav članic v zadnjih letih
programskega obdobja 2007–2013 so obravnavali slabo črpanje sredstev, vendar so bili
premalo osredotočeni na rezultate

o

Posebno poročilo št. 18/2018 – Ali je dosežen glavni cilj preventivnega dela Pakta za
stabilnost in rast?

o

Posebno poročilo št. 19/2018 – Evropsko železniško omrežje za visoke hitrosti ni realnost,
temveč neuspešen mozaik

o

Posebno poročilo št. 20/2018 – Afriška struktura za mir in varnost: potrebna je
preusmeritev podpore EU

o

Posebno poročilo št. 21/2018 – Izbor in spremljanje projektov Evropskega sklada za
regionalni razvoj in Evropskega socialnega sklada v obdobju 2014–2020 sta še vedno
usmerjena predvsem v izložke

o

Posebno poročilo št. 22/2018 – Mobilnost v okviru programa Erasmus+: milijoni izmenjav
in večplastna evropska dodana vrednost, toda merjenje smotrnosti poslovanja je treba še
izboljšati

o

Posebno poročilo št. 23/2018 – Onesnaženost zraka: naše zdravje še vedno ni dovolj
zaščiteno

o

Posebno poročilo št. 24/2018 – Demonstracija komercialnega zajemanja in shranjevanja
ogljikovega dioksida ter inovativnih obnovljivih virov energije v EU: načrtovani napredek v
preteklem desetletju ni bil dosežen

o

Posebno poročilo št. 25/2018 – Direktiva o poplavah: napredek pri oceni tveganj,
izboljšati pa je treba načrtovanje in izvajanje

o

Posebno poročilo št. 26/2018 – Vrsta zamud pri carinskih sistemih IT – kakšni so bili
problemi?

o

Posebno poročilo št. 27/2018 – Instrument za begunce v Turčiji: koristna podpora, vendar
so potrebne izboljšave, da bi dosegli večjo stroškovno učinkovitost

o

Posebno poročilo št. 28/2018 – Večina ukrepov za poenostavitev v programu Obzorje
2020 je olajšala sodelovanje upravičencev, vendar so še vedno možne izboljšave

o

Posebno poročilo št. 29/2018 – Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine je
pomembno prispeval k nadzoru in stabilnosti v zavarovalniškem sektorju, vendar bistveni
izzivi ostajajo
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o

Posebno poročilo št. 30/2018 – Potniki imajo v EU veliko pravic, vendar se morajo še
vedno boriti zanje

o

Posebno poročilo št. 31/2018 – Dobrobit živali v EU: zmanjševanje vrzeli med
ambicioznimi cilji in izvajanjem v praksi

o

Posebno poročilo št. 32/2018 – Nujni skrbniški sklad Evropske unije za Afriko: prilagodljiv,
vendar premalo osredotočen

o

Posebno poročilo št. 33/2018 – Boj proti dezertifikaciji v EU: vse večja grožnja, v zvezi s
katero so potrebni dodatni ukrepi

o

Posebno poročilo št. 34/2018 – Pisarniški prostori institucij EU – nekatere dobre prakse
upravljanja, toda tudi različne slabosti

o

Posebno poročilo št. 35/2018 – Preglednost sredstev EU, ki jih izvršujejo nevladne
organizacije: potrebna so večja prizadevanja

Letni poročili in specifična letna poročila
o

Letno poročilo o izvrševanju proračuna za proračunsko leto 2017

o

Letno poročilo o dejavnostih, financiranih iz 8., 9., 10. in 11. evropskega razvojnega sklada
(ERS) za proračunsko leto 2017

o

Letno poročilo o 41 agencijah EU za proračunsko leto 2017

o

Povzetek rezultatov letnih revizij osmih skupnih podjetij EU na področju raziskav, ki jih je
za leto 2017 opravilo Evropsko računsko sodišče

o

Poročilo o zaključnem računu evropskih šol za proračunsko leto 2017

o

Poročilo o morebitnih pogojnih obveznostih, nastalih zaradi opravljanja nalog Enotnega
odbora za reševanje, Sveta in Komisije na podlagi Uredbe (EU) št. 806/2014, za
proračunsko leto 2017

Mnenja
o

Mnenje št. 1/2018 o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2. maja 2018
o zaščiti proračuna Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne
države v državah članicah

o

Mnenje št. 2/2018 – Razmislek o revidiranju in odgovornosti v zvezi s·predlogom za
ustanovitev Evropskega denarnega sklada, umeščenega v pravni okvir Unije, z dne
6. decembra 2017
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o

Mnenje št. 3/2018 o predlogu uredbe Sveta o finančni uredbi, ki se uporablja za 11.
Evropski razvojni sklad

o

Mnenje št. 4/2018 o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti oseb, ki
prijavijo kršitve prava Unije

o

Mnenje št. 5/2018 o predlogu Komisije za novi sistem virov lastnih sredstev Evropske
unije

o

Mnenje št. 6/2018 o predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi skupnih
določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus,
Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih
zanje ter za Sklad za azil in migracije, Sklad za notranjo varnost in Instrument za
upravljanje meja in vizume

o

Mnenje št. 7/2018 o predlogih Komisije v zvezi s skupno kmetijsko politiko za obdobje po
letu 2020

o

Mnenje št. 8/2018 o predlogu Komisije z dne 23. maja 2018 za spremembo uredbe
št. 883/2013 o uradu OLAF v zvezi s sodelovanjem z Evropskim javnim tožilstvom in
učinkovitostjo preiskav urada OLAF

o

Mnenje št. 9/2018 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi
programa EU za boj proti goljufijam

o

Mnenje št. 10/2018 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi
instrumenta za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje

Izdelki na podlagi pregleda
o

Informativni dokument: Finance EU v prihodnosti: reforma funkcioniranja proračuna EU

o

Informativni dokument: Prihodnost skupne kmetijske politike

o

Informativni dokument: Prispevek k poenostavitvi raziskovalnega programa EU po izteku
programa Obzorje 2020

o

Informativni dokument: Vključevanje migrantov iz držav zunaj EU

o

Informativni dokument: Poenostavitev izvajanja kohezijske politike po letu 2020

o

Informativni dokument: Predlog Komisije za večletni finančni okvir za obdobje 2021–2027

o

Panoramski pregled: Pravo EU v praksi: nadzorne pristojnosti Evropske komisije v skladu s
členom 17(1) Pogodbe o Evropski uniji

o

Panoramski pregled: Na poti k uspešnemu prometnemu sektorju v EU: izzivi, ki jih je
treba obravnavati
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o

Hiter pregled primera: Vračanje DDV na področju kohezije – poraba sredstev EU, pri
kateri so pogoste napake in ki ni povsem optimalna

Napovedniki revizij
o

Dobrobit živali v EU

o

Varnost hrane v EU

o

Pridobivanje električne energije iz vetrne in fotovoltaične sončne energije v EU

o

Ekološka živila v EU

o

Prispevek Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) k nadzoru in
finančni stabilnosti v zavarovalniškem sektorju EU

o

Instrument za begunce v Turčiji

o

Čezmejno zdravstveno varstvo v EU

o

Posvetovanje z javnostjo pri pripravi zakonodaje EU

o

Dezertifikacija v EU

o

Pobiranje DDV in carinskih dajatev za čezmejno e-trgovanje

o

Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim

o

Uveljavljanje politike EU na področju konkurence
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STIK Z EU
Osebno
Po vsej Evropski uniji je na stotine informacijskih točk Europe Direct. Naslov najbližje lahko
najdete na spletni strani: http://europa.eu/contact.
Po telefonu ali elektronski pošti
Europe Direct je služba, ki odgovarja na vaša vprašanja o Evropski uniji. Nanjo se lahko
obrnete:
- s klicem na brezplačno telefonsko številko: 00 800 6 7 8 9 10 11 (nekateri ponudniki lahko
klic zaračunajo),
- s klicem na navadno telefonsko številko: +32 22999696 ali
- po elektronski pošti s spletne strani: http://europa.eu/contact.
ISKANJE INFORMACIJ O EU
Na spletu
Informacije o Evropski uniji v vseh uradnih jezikih EU so na voljo na spletišču Europa:
http://europa.eu.
Publikacije EU
Brezplačne in plačljive publikacije EU lahko prenesete s spletišča EU Bookshop
(http://publications.europa.eu/eubookshop) ali jih na tem spletišču naročite. Za več izvodov
brezplačnih publikacij se obrnite na Europe Direct ali najbližjo informacijsko točko
(http://europa.eu/contact).
Zakonodaja EU in drugi dokumenti
Do pravnih informacij EU, vključno z vso zakonodajo EU od leta 1951 v vseh uradnih jezikovnih
različicah, lahko dostopate na spletišču EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu.
Odprti podatki EU
Do podatkovnih zbirk EU lahko dostopate na portalu odprtih podatkov EU
(http://data.europa.eu/euodp). Podatke lahko brezplačno prenesete in uporabite tudi v
komercialne namene.
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