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Predgovor
Leto 2020 je zaradi novega vodstva v večini institucij EU (Evropskem
parlamentu, Evropskem svetu, Evropski komisiji in Evropski
centralni banki) ter po volitvah v Evropski parlament za EU
prelomno in EU mora izkoristiti nov zagon za doseganje rezultatov.
Naloga Sodišča kot neodvisnega zunanjega revizorja EU je
preverjati, ali EU in države članice dosegajo rezultate, ali so sredstva
EU zbrana in porabljena v skladu z relevantnimi pravili in predpisi
ter ali so bila pravilno obračunana.
Čeprav se skupni letni proračun EU, ki znaša 140 milijard EUR,
morda zdi velik, je v proračunskem smislu precej majhen, saj
pomeni le približno 1 % bruto nacionalnega dohodka vseh držav
članic EU, katerih skupna poraba sektorja država je 50‐krat večja.
Zato je še toliko pomembneje, da se proračun EU porablja uspešno,
in delo Sodišča je vse bolj osredotočeno na ocenjevanje tega, ali
politike in programi EU dosegajo svoje cilje in prinašajo dodano
vrednost.
V program dela za leto 2020, ki je zadnji v okviru sedanje strategije,
je vključenih mnogo različnih zadev, ki odražajo izzive, s katerimi se
sedaj srečuje EU. V njem so obravnavana ključna vprašanja v zvezi s
trajnostno rabo naravnih virov, rastjo, vključevanjem, migracijami,
varnostjo in svetovnim razvojem, enotnim trgom ter odgovorno in
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učinkovito EU. Sodišče bo še naprej preučevalo vsa ta področja, da
bi ugotovilo, ali EU res dosega rezultate, ki jih obljublja.

omejitev upravnega bremena, ki ga njegovo revizijsko delo pomeni
za njegove revidirance.

Sodišče je svoje revizijske naloge izbralo na podlagi ocene glavnih
tveganj, povezanih s porabo in uresničevanjem politik EU, hkrati pa
je upoštevalo tudi prejete predloge. Letos je prvič opredelilo nekaj
tematsko osredotočenih področij kot vodilo svojega revizijskega
dela, npr. znanost in tehnologija, gospodarska konkurenčnost,
fiskalna vzdržnost in euroobmočje, digitalizacija in e‐uprava,
varnostne grožnje, pravna država in demokratične vrednote,
migracijski pritiski, podnebne spremembe ter socialna in
ekonomska neravnovesja v evropskih družbah. Preučilo bo tudi
sistem zagotovil Evropske komisije na področju kohezije za
programsko obdobje 2014–2020.

Spodaj je podroben seznam posebnih poročil in izdelkov na podlagi
pregleda, ki jih Sodišče namerava objaviti leta 2020.

Trajnostnost je ena od pomembnejših zadev na politični agendi EU
in držav članic, zato jo je tudi Sodišče postavilo v središče svojega
dela za revizijske naloge in preglede v letu 2020. Osredotočilo se bo
posebej na ukrepe EU v sodelovanju z državami članicami za
doseganje ciljev ZN za trajnostni razvoj. 14 od 17 ciljev trajnostnega
razvoja pokriva vsaj ena od novoizbranih nalog za program dela za
leto 2020. In nazadnje, Sodišče si bo še naprej prizadevalo za

Sodišče meni, da je raznolikost tem, zajetih v program dela za
leto 2020, zagotovilo za to, da bo lahko državljanom EU ter svojim
institucionalnim deležnikom in partnerjem na ravni EU in držav
članic še naprej zagotavljalo neodvisna in objektivna poročila o
zadevah, ki so ključne za prihodnost EU, v katerih bo poudarjeno to,
kar dobro deluje, in obravnavano tisto, kar ne deluje.

Klaus‐Heiner Lehne
Predsednik
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Prioritetno
področje,
opredeljeno v
strategiji Sodišča za
obdobje 2018–2020

Kategorija
prioritete
Visoka
prioriteta

Trajnostna uporaba
naravnih virov in
obravnavanje
podnebnih
sprememb

Prioriteta

Ime naloge
Pesticidi
Plastični odpadki
Jedrska varnost
Okoljsko primerna
zasnova in označevanje
energijske učinkovitosti
Biotska raznovrstnost
na kmetijskih zemljiščih
Opraševalci
Nova tehnologija
spremljanja na področju
kmetijstva
Proizvodnja mleka in
mlečnih izdelkov
Morsko okolje
ETS po letu 2020

Naložbe v kohezijo,
rast in vključevanje

Visoka
prioriteta

Prioriteta

Ceste, ki povezujejo
evropske regije
Naložbe EU v kulturo
Digitalizacija evropske
industrije
Stroški izvrševanja
evropskih strukturnih in
investicijskih skladov v
obdobju 2014–2020

Cilj naloge
Oceniti, ali so se zaradi ukrepov EU zmanjšala tveganja, povezana z uporabo pesticidov.
Ugotoviti vrzeli, prednosti in priložnosti, ki izhajajo iz pristopa EU k reševanju problema plastičnih
odpadkov, zlasti odpadne plastične embalaže.
Preučiti, ali je Komisija uspešno izvajala okvir EU za jedrsko varnost.
Oceniti, kako uspešno so ukrepi EU v zvezi z okoljsko primerno zasnovo in označevanjem energijske
učinkovitosti prispevali k ciljem EU na področju energijske učinkovitosti in okolja.
Oceniti, ali je kmetijstvo povečalo svoj prispevek k ohranjanju in povečevanju biotske raznovrstnosti
do leta 2020.
Revidirati, ali je Komisija sprejela uspešne ukrepe za obravnavo zmanjšanja števila opraševalcev.
Ugotoviti primere najboljše prakse in izzive, ki ovirajo hitro in obsežno uvedbo novih tehnologij
upodabljanja za spremljanje SKP, ki ga izvajajo države članice in Komisija.
Analizirati, ali so bili ukrepi, ki jih je Komisija uvedla v odziv na padanje cen, dobro upravljani in ali so
učinkovito dosegli svoje cilje.
Oceniti, ali se z ukrepi EU uspešno varuje morsko okolje pred onesnaževanjem in prekomernim
ribolovom, tudi z ustrezno vzpostavitvijo zaščitenih morskih območij.
Oceniti brezplačno dodeljevanje pravic v ETS (sistem za trgovanje z emisijami).
Oceniti, ali ukrepi Komisija zagotavljajo, da so strategije držav članic na področju cest in financiranje
EU usklajeni s prioritetami EU, da bi se pravočasno dokončalo jedrno omrežje TEN‐T ter izboljšala
povezljivost za državljane.
Oceniti uspešnost, trajnostnost in dopolnjevanje financiranja EU na področju kulture.
Analizirati, ali je EU uspešno podpirala nacionalne strategije za digitalizacijo industrije in vozlišča za
digitalne inovacije, da bi spodbudila digitalne inovacije.
Oceniti obstoj in zanesljivost informacij o stroških izvajanja kohezijske politike in to, kako Komisija in
države članice te informacije uporabljajo.

4
Prioritetno
področje,
opredeljeno v
strategiji Sodišča za
obdobje 2018–2020

Kategorija
prioritete

Ime naloge
Vodilni projekti na
področju prometa
Prometni zastoji v
mestih
Revščina otrok
Zaključitev finančnih
instrumentov za
obdobje 2007–2013

Visoka
prioriteta
Izzivi v zvezi z
migracijami,
varnostjo in
svetovnim
trajnostnim
razvojem

Izobraževanje v izrednih
razmerah

Oceniti, ali ukrepi EU za podporo izobraževanja v izrednih humanitarnih razmerah in dolgotrajnih
krizah otrokom uspešno zagotavljajo dostop do varnega, vključujočega in kakovostnega izobraževanja.

Evropska agencija za
mejno in obalno stražo
Pravna država v Ukrajini

Delujoč enotni trg in
trajnostna
monetarna unija

Prioriteta

Analizirati, ali so države članice in Komisija ustrezno ocenile upravičenost odhodkov, ki so jih prijavili
finančni instrumenti ESRR in ESS ob zaključitvi za programsko obdobje 2007–2013.
Oceniti uspešnost podpore EU za programe čezmejnega sodelovanja in specifične izzive pri izvajanju za
obdobje 2014–2020.

Dezinformacije

Visoka
prioriteta

Analizirati to, kako Komisija upravlja dolgoročno načrtovanje in stroškovno učinkovitost velikih naložb
v prometno infrastrukturo.
Analizirati politike trajnostnega mestnega prometa, ki že obstajajo, zadeve, ki bi lahko ovirale njihovo
izvajanje in to, kako bi lahko Komisija te ovire ublažila.
Oceniti uspešnost ukrepov Komisije in držav članic za boj proti revščini otrok.

Čezmejni programi

Kenija

Prioriteta

Cilj naloge

Državna pomoč EU za
banke
Izmenjava davčnih
informacij
Panoramski pregled
preprečevanja finančnih
kriz

Oceniti, ali se podpora EU za Kenijo dobro usklajuje in ali je celovita v kontekstu, v katerem deluje še
nekaj drugih velikih donatorjev.
Oceniti uspešnost ukrepov za razvoj odpornosti, namenjenih krepitvi kibernetske varnosti v EU.
Oceniti, ali je Frontex kot evropska mejna in obalna straža dobro upravljal izvajanje svojih novih
pooblastil: ali je lahko zagotovil podvojitev števila uslužbencev ter pripravil in izvedel postopke za
nakup lastne opreme.
Analizirati relevantnost in oceniti uspešnost ukrepov EU za odpravo temeljnih vzrokov za korupcijo v
Ukrajini.
Oceniti kako učinkovito in uspešno GD za konkurenco uveljavlja pravila EU o državni pomoči in pomoči
iz sklada.
Oceniti uspešnost sistema, ki ga je Komisija vzpostavila za samodejno izmenjavo davčnih informacij.
Zagotoviti horizontalen pregled tega, kako si EU prizadeva za izboljšanje odpornosti na morebitne
prihodnje finančne krize.
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Prioritetno
področje,
opredeljeno v
strategiji Sodišča za
obdobje 2018–2020

Kategorija
prioritete

Ime naloge

Politika konkurence EU
Smotrnost poslovanja
agencij
Instrumenti trgovinske
zaščite
Enotni mehanizem za
reševanje
Unija kapitalskih trgov
Evropske vesoljske
zmogljivosti
Poprogramski nadzor
Boljše pravno urejanje
Odgovorno in
učinkovito
financiranje in
upravljanje Unije

Visoka
prioriteta

Cilj naloge
Z revizijo bo ocenjeno uveljavljanje politike konkurence EU na področju združitev, kartelov in
protimonopolne politike.
Preveriti uspešnost sistemov agencij Evropske unije za upravljanje smotrnosti poslovanja.
Oceniti, kako Evropska komisija uporablja instrumente trgovinske zaščite.
Oceniti, ali je Enotni odbor za reševanje na podlagi ustreznih navodil, postopkov in smernic zagotovil,
da so pripravljeni izčrpni načrti za reševanje in da je minimalna zahteva glede kapitala in kvalificiranih
obveznosti ustrezno določena.
Oceniti cilj Komisije, da bi zagotovila lažji dostop MSP do zasebnega financiranja s pregledom zasnove
in izvajanja specifičnih ukrepov, sprejetih v okviru strategije unije kapitalskih trgov.
Preučiti, kako uspešno je Komisija v prvih letih izkoriščanja spodbujala uporabo storitev Copernicus in
Galileo, ki ju zagotavlja glavni vesoljski program EU.
Oceniti uspešnost poprogramskega nadzora, ki ga Komisija izvaja nad državami članicami, ki so prejele
makrofinančno pomoč.
Predstaviti pregled sedanjega okvira Komisije za boljše pravno urejanje in poudariti ključne izkušnje v
zvezi z glavnimi orodji in postopki: oceno učinka, posvetovanjem z deležniki, spremljanjem izvajanja
zakonodaje EU, naknadnim pregledom in vrednotenjem.

Strateški program za
sodelovanje med EU in
Azijo

Analizirati odziv EU na kitajsko pobudo En pas, ena pot, predvsem strategijo za povezovanje EU in
Azije. Pregledu naj bi sledila revizija izvajanja strategije.

Financiranje trajnostnih
naložb

Oceniti uspešnost ukrepov EU za spodbujanje in urejanje trajnostnega financiranja.
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Prioritetno
področje,
opredeljeno v
strategiji Sodišča za
obdobje 2018–2020

Kategorija
prioritete

Ime naloge
Poročanje o zakonitosti
in pravilnosti na
področju kohezije

Prioriteta

Evropsko svetovalno
vozlišče za naložbe
Obvladovanje
carinskega tveganja za
zaščito finančnih
interesov EU
Prispevki tretjih držav

Cilj naloge

Oceniti ustreznost dela Komisije in zanesljivost njenega poročanja o zakonitosti in pravilnosti porabe
na področju kohezije v letnih poročilih o dejavnostih in letnem poročilu o upravljanju in smotrnosti.
Oceniti, ali je z zasnovo Evropskega svetovalnega vozlišča za naložbe ter vzpostavljenimi sistemi za
upravljanje in spremljanje zagotovljena uspešnost pobude.
Oceniti, ali je okvir Komisije za skupna merila in standarde v zvezi s finančnimi tveganji ustrezen ter ali
so države članice dobro pripravljene na izvajanje tega okvira, da bi se doseglo poenotenje izbora
carinskih kontrol.
Pregledati prispevke, ki jih v proračun EU prispevajo tretje države za financiranje politik EU.
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O sodišču
Naloga Sodišča je prispevati k izboljševanju finančnega
poslovodenja EU, spodbujati odgovornost in preglednost ter
delovati kot neodvisni varuh finančnih interesov državljanov EU.
Svari pred tveganji in daje zagotovilo, poleg tega pa opozarja na
pomanjkljivosti in uspehe. Oblikovalce politik EU in zakonodajalca
usmerja pri izboljševanju politik in programov EU.

Sodišče je 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.

Revizijska poročila in mnenja Sodišča so bistven člen v verigi
odgovornosti v EU. Z njimi se zahteva odgovornost od tistih, ki so
pristojni za izvajanje politik in programov EU: Komisije, drugih
institucij in organov EU ter upravnih organov v državah članicah.
Sodišče želi s svojim delom pomagati državljanom EU, da bi bolje
razumeli, kako EU in njene države članice obravnavajo sedanje in
prihodnje izzive.
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Izdelki sodišča
Sodišče pripravlja:
—

letni poročili o proračunu EU in evropskih razvojnih skladih, vključno z izjavo o zanesljivosti,

—

specifična letna poročila, v katerih so predstavljena revizijska mnenja za posamezne agencije in organe EU,

—

letno poročilo o vidikih smotrnosti,

—

posebna poročila o izbranih revizijskih temah, ki se objavljajo vse leto in so v glavnem rezultat revizij smotrnosti,

—

pregledi, kot so panoramski pregledi, informativni dokumenti in hitri pregledi primerov,

—

mnenja, ki jih Evropski parlament in Evropski svet uporabljata pri sprejemanju zakonodaje in drugih aktov EU.

Stik z EU
Osebno
Po vsej Evropski uniji je na stotine informacijskih točk Europe Direct. Naslov najbližje lahko najdete na spletni strani: https://europa.eu/europeanunion/contact_sl.
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: https://europa.eu/european-union/contact_sl.

Iskanje informacij o EU
Na spletu
Informacije o Evropski uniji v vseh uradnih jezikih EU so na voljo na spletišču Europa: https://europa.eu/european-union/index_sl.
Publikacije EU
Brezplačne in plačljive publikacije EU lahko prenesete s http://publications.europa.eu/sl/publications ali jih tam naročite. Za več izvodov brezplačnih
publikacij se obrnite na Europe Direct ali najbližjo informacijsko točko (https://europa.eu/european-union/contact_sl).
Zakonodaja EU in drugi dokumenti
Do pravnih informacij EU, vključno z vso zakonodajo EU od leta 1952 v vseh uradnih jezikovnih različicah, lahko dostopate na spletišču EUR-Lex: http://eurlex.europa.eu.
Odprti podatki EU
Do podatkovnih zbirk EU lahko dostopate na portalu odprtih podatkov EU (http://data.europa.eu/euodp/sl). Podatke lahko brezplačno prenesete in
uporabite tudi v komercialne namene.
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