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sodišča za leto 2021 in
obdobje po njem
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PREDGOVOR
Državljani Evropske unije in
njenih držav članic se bodo v
letu 2021 še naprej borili proti
posledicam svetovne
pandemije COVID-19.
V teh težkih časih Evropska
unija zagotavlja finančno
pomoč v doslej nepoznanem
obsegu. Poleg tradicionalnih
proračunskih virov,
dogovorjenih v okviru
večletnega finančnega okvira
za obdobje 2021–2027, se je EU odločila začeti izvajati pobudo Next
Generation European Union. V okviru tega svežnja za okrevanje bodo
z izdajo dolžniških finančnih instrumentov zagotovljena dodatna
sredstva.
Naloga Sodišča kot neodvisnega zunanjega revizorja Evropske unije je
preverjati, ali so sredstva EU pridobljena in porabljena v skladu z
relevantnimi pravili in predpisi, ali so bila ustrezno obračunana ter ali
so bila porabljena učinkovito in uspešno v interesu državljanov EU. To
velja tudi za nove ukrepe EU, sprejete za zaščito državljanov pred
škodljivimi učinki pandemije. Sodišče bo leta 2021 eno četrtino svojih

revizijskih nalog namenilo obravnavi odziva EU na pandemijo
COVID-19 in izvajanja pobude Next Generation EU.
Delovni program za leto 2021 in obdobje po njem zaznamuje tudi
začetek izvajanja nove strategije Sodišča za obdobje 2021–2025, k
branju katere vas vljudno vabim.
V naslednjih petih letih se namerava Sodišče osredotočiti na tri
strateške cilje:
cilj 1: izboljšati odgovornost, transparentnost in revizijske ureditve
pri vseh vrstah ukrepov EU,
cilj 2: revizije usmeriti na področja in teme, na katerih lahko Sodišče
ustvari največ dodane vrednosti, zlasti na štiri strateška področja
politik in programov EU:
o

gospodarska konkurenčnost Unije,

o

odpornost na grožnje za varnost Unije ter spoštovanje evropskih
vrednot svobode, demokracije in vladavine prava,

o

podnebne spremembe, okolje in naravni viri ter

o

fiskalne politike in javne finance v Uniji,
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cilj 3: dajati zanesljiva revizijska zagotovila v spreminjajočem se
okolju, polnem izzivov.
V nadaljevanju je seznam 73 posebnih poročil in pregledov, ki jih
Sodišče namerava objaviti v letih 2021 in 2022. Razvrščena so v štiri
strateška področja, navedena zgoraj.
Sodišče je svoj delovni program za leto 2021 in obdobje po njem
sprejelo v času, ko pandemija COVID-19 še naprej vpliva na skoraj vse
vidike našega življenja in dela. Zagotavljam vam, da razumemo pritisk,
pod katerim institucije EU, nacionalne, regionalne in lokalne uprave v
državah članicah ter upravičenci do pomoči EU delujejo v teh časih.
Zato si bo Sodišče še naprej močno prizadevalo za omejitev upravnega
bremena, ki ga njegovo revizijsko delo pomeni za njegove revidirance.
Hkrati pa bo zaradi vpliva pandemije na svoje operacije svoj delovni
program moralo izvajati previdno in fleksibilno.

Kljub tem izzivom se lahko državljani EU ter institucionalni deležniki in
partnerji Sodišča tako na ravni EU kot na ravni držav članic v letu 2021
še naprej zanesejo na to, da jim bo Sodišče zagotavljalo neodvisna,
objektivna poročila o ključnih vprašanjih za prihodnost EU, v katerih bo
poudarilo to, kar deluje dobro, in opozorilo na pomanjkljivosti.

Klaus-Heiner Lehne
Predsednik
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Prednostno področje
politik in
financiranja EU,
opredeljeno v strategiji
Sodišča za obdobje
2021–2025, in
načrtovano leto objave

Ime naloge

Cilj naloge

Digitalna znanja in spretnosti
v prihodnosti

Namen tega pregleda je oceniti uspešnost ukrepov EU pri izboljšanju digitalnih znanj in spretnosti
evropskega odraslega prebivalstva, s posebnim poudarkom na Evropskem socialnem skladu.
Cilj tega pregleda je oceniti začetni odziv na krizo, tj. ukrepe, sprejete za lažjo dobavo
medicinskega blaga in opreme, spodbujanje testiranja, zdravljenja in raziskav o cepivih ter lažjo
izmenjavo informacij med državami članicami.
Namen te revizije je oceniti, kako je Komisija z upravljanjem financiranja za program
Obzorje 2020 zmanjševala razlike med državami članicami na področju raziskav in inovacij, pri
čemer bo Sodišče posebno pozornost namenilo ocenjevanju dopolnjevanja s strukturnimi in
investicijskimi skladi (skladi ESI).
Cilj te revizije je oceniti uspešnost Evropskega socialnega sklada pri prispevanju k boju proti
dolgotrajni brezposelnosti v programskem obdobju 2014–2020.
Namen te revizije je oceniti, ali je Komisiji uspelo vzpostaviti skladen in stabilen regulativni okvir
za uresničitev potenciala vesoljskih zmogljivosti Unije in odpravo razdrobljenosti evropske
vesoljske industrije, kot je predvideno v vesoljski industrijski politiki EU in dokumentih o evropski
vesoljski strategiji.
Cilj te revizije je oceniti, ali se je s podporo ESRR za obdobje 2014–2020 uspešno pomagalo MSP
pri zagonu in širitvi.
Namen te revizije je oceniti, ali so obstoječi ukrepi EU za podporo internacionalizacije MSP
uspešni, zlasti pri obravnavanju potreb MSP po dostopu do novih trgov in razširitvi njihovih
dejavnosti.
Namen te revizijske naloge je oceniti, ali so bili cilji Komisije na področju enakosti spolov ustrezno
upoštevani na glavnih področjih porabe proračuna EU in ali so bili vanje ustrezno preneseni.
S to revizijo se bo ocenilo, ali je Komisija uspešna pri razvoju politike EU na področju
intelektualne lastnine in varstvu pravic intelektualne lastnine na enotnem trgu.

Javnozdravstveno odzivanje
na COVID-19
Širjenje sodelovanja v okviru
programa Obzorje 2020
Gospodarska
konkurenčnost Unije
2021

Dolgoročna brezposelnost
Evropske vesoljske
zmogljivosti
Zagon in razširitev MSP
Internacionalizacija MSP
Enakost spolov
Pravice intelektualne
lastnine
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financiranja EU,
opredeljeno v strategiji
Sodišča za obdobje
2021–2025, in
načrtovano leto objave

Ime naloge

S to revizijo bo ocenjeno, kako Komisija uporablja rešitve IT in podatkovno analitiko za lažje
upravljanje in nadzor skupne kmetijske politike.
COVID-19: nabava cepiv in
S to revizijo bo ocenjena in analizirana uspešnost EU pri podpiranju razvoja cepiv proti COVID-19
drugi zdravstveni ukrepi
in nabavi ustreznih količin takih cepiv za kritje ugotovljenih potreb.
S to revizijo se bo preučilo, ali se je s skladi EU uspešno podpirala digitalizacija šol v evropskih
Digitalizacija šol
regijah.
Naložbena pobuda v odziv na S to revizijo se bo preučilo, ali so bila z naložbeno pobudo v odziv na koronavirus hitro
koronavirus (CRII)
mobilizirana sredstva iz skladov ESI za reševanje izzivov v zvezi s COVID-19.
Namen te revizije je preveriti, ali je Komisija uspešno in učinkovito zasnovala in podpirala
E-uprava
izvajanje akcijskega načrta EU za e-upravo.
S to revizijo se bo ocenilo, ali sta Komisija in ACER uspešno prispevala k spodbujanju dokončnega
Energetska unija
oblikovanja evropskega notranjega energetskega trga z električno energijo.
Namen te revizije je preveriti, ali Komisija in države članice zagotavljajo, da program za
Pooblaščeni gospodarski
pooblaščene gospodarske subjekte izpolnjuje svoje cilje: povečati varnost mednarodne dobavne
subjekti
verige in olajšati trgovino, hkrati pa zagotoviti to, da so prihodki pobrani v celoti.

Velepodatki GD AGRI

Gospodarska
konkurenčnost Unije
2022

Cilj naloge

6
Prednostno področje
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2021–2025, in
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Ime naloge

Infrastruktura za električno
polnjenje
„Onesnaževalec plača”
Gozdarstvo

Podnebne spremembe,
okolje in naravni viri
2021

Podnebne spremembe in
kmetijstvo
Obdavčitev energije in
energetske subvencije
Energijska učinkovitost v
podjetjih
SKP in vodni projekti
Elektronski odpadki
Mednarodna primerjalna
analiza vodilnih projektov na
področju prometa
Financiranje trajnostnih
naložb

Cilj naloge

Cilj te revizije je oceniti uspešnost podpore EU za polnilno infrastrukturo za električna vozila v
obdobju 2014–2020, zlasti v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope ter evropskih strukturnih
in investicijskih skladov.
Namen te revizije je preučiti, ali je Komisija načelo „onesnaževalec plača” vključila v sektorske
politike EU, in oceniti podporo državam članicam pri izvajanju direktive o okoljski odgovornosti.
Cilj te revizije je oceniti, ali se je s podporo EU za gozdarstvo uspešno prispevalo k varstvu biotske
raznovrstnosti ter blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju nanje.
Namen te revizije je oceniti uspešnost podpore kmetom v okviru skupne kmetijske politike za
blažitev posledic podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.
Cilj te revizije je pregledati skladnost zakonodaje EU o obdavčitvi energije in podnebnih ciljnih
vrednosti.
Namen te revizije je analizirati stroškovno učinkovitost in trajnost rezultatov projektov
energetske učinkovitosti za podjetja iz različnih industrijskih sektorjev, financiranih iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj.
Cilj te revizije je preveriti, ali je podpora EU v okviru skupne kmetijske politike za vodne projekte
(zlasti namakanje) koristila tako kmetom kot tudi trajnostnemu gospodarjenju z vodo.
Namen tega pregleda je preveriti, ali so ukrepi EU uspešno prispevali k izboljšanju zbiranja,
obdelave in recikliranja e-odpadkov in odpadnih baterij.
Cilj te revizije je oceniti smotrnost, ki jo je Komisija dosegla pri upravljanju megaprojektov na
področju prometa, ki jih financira EU, in sicer z njihovo primerjavo s smotrnostjo drugih naložb v
prometno infrastrukturo znotraj in zunaj EU.
Cilj te revizije je oceniti uspešnost ukrepov EU za spodbujanje in urejanje trajnostnega
financiranja.
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Ime naloge

Vključevanje podnebnih
ukrepov
Podnebne spremembe,
okolje in naravni viri
2022

Trajnostna tla
Premogovniške regije v
prehodu
Trajnostni ribolov
Krožno gospodarstvo
Podnebne spremembe in
razvojna pomoč

Cilj naloge

S to revizijo bo ocenjeno, ali je poročanje Komisije o porabi za podnebne ukrepe ustrezno in
zanesljivo ter ali je Komisija izpolnila svojo zavezo, da bo v večletnem finančnem okviru za
obdobje 2014–2020 vsaj 20 % proračuna EU porabila za podnebne ukrepe.
S to revizijo bo ocenjeno, ali se je s podporo SKP kmetom uspešno prispevalo k varstvu tal in
preprečevanju onesnaževanja z nitrati.
S to revizijo se bo ocenila uspešnost skladov EU v programskem obdobju 2014–2020 pri
podpiranju premogovniških regij pri njihovem prehodu na obdobje po koncu premogovništva.
S to revizijo se bo ugotovilo, ali nadzorni sistem EU za preprečevanje nezakonitega ribolova,
odvračanje od njega in za njegovo odpravljanje deluje učinkovito in uspešno.
S to revizijo se bo preučila uspešnost podpore ESRR za fazi zasnove in proizvodnje krožnega
gospodarstva, tj. gospodarskega sistema, namenjenega stalni rabi virov in odpravi odpadkov.
S to revizijo se bo ocenila uspešnost globalnega zavezništva o podnebnih spremembah+ (GCCA+)
pri pomoči najranljivejšim državam pri zmanjševanju tveganj in prilagajanju na spremembe.
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Ime naloge

Preprečevanje pranja
denarja
Izobraževanje v izrednih
razmerah
Dezinformacije
Odpornost na grožnje za
varnost Unije ter
spoštovanje evropskih
vrednot svobode,
demokracije in vladavine
prava
2021

Vladavina prava v Ukrajini
Vladavina prava na
Zahodnem Balkanu
Frontex
Tihotapljenje migrantov
Politika vračanja migrantov
Čezmejni programi
Goljufije in SKP

Cilj naloge

Namen te revizije je oceniti, ali je Komisija skupaj z evropskimi nadzornimi organi sprejela
uspešne ukrepe za boj proti pranju denarja in z njim povezanemu finančnemu kriminalu ter
financiranju terorizma.
Cilj te revizije je oceniti, ali se z ukrepi EU za podporo izobraževanja v izrednih humanitarnih
razmerah in dolgotrajnih krizah otrokom uspešno zagotavlja dostop do varnega, vključujočega in
kakovostnega izobraževanja.
S to revizijo se bo preučil akcijski načrt EU proti dezinformacijam, in sicer njegova ustreznost,
doslej doseženi rezultati in okvir odgovornosti.
Namen te revizije je oceniti uspešnost ukrepov EU za boj proti korupciji v Ukrajini. Z njo se bo
analiziralo, kako kreativno in dosledno je EU upoštevala temeljne vzroke korupcije v Ukrajini.
S to revizijo bo ocenjena uspešnost podpore EU vladavini prava na Zahodnem Balkanu ter, kadar
bo to relevantno, opredeljeni glavni dejavniki, ki so to uspešnost morda ovirali.
Cilj te revizije je oceniti, ali je Frontex dobro upravljal izvajanje svojega novega mandata in svoje
vire.
Namen te revizije je oceniti, ali je podpora za ukrepe držav članic EU proti tihotapljenju
migrantov in trgovini z ljudmi, ki jo zagotavlja Evropski center za boj proti tihotapljenju migrantov
pri Europolu, dobro upravljana.
Cilj te revizije je oceniti uspešnost sodelovanja EU s tretjimi državami v kontekstu ponovnega
sprejema migrantov.
Namen te revizije je oceniti uspešnost podpore EU za programe čezmejnega sodelovanja in
specifične izzive pri izvajanju za obdobje 2014–2020.
S to revizijo bodo preučene politike in postopki Komisije in držav članic za boj proti goljufijam pri
plačilih v okviru SKP.
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Ime naloge

Navzkrižje interesov
Odpornost na grožnje za
varnost Unije ter
spoštovanje evropskih
vrednot svobode,
demokracije in vladavine
prava
2022

Prehranska varnost med
pandemijo COVID-19
Zagotavljanje odpornosti
institucij EU proti vdorom v
računalniške sisteme
Prosti pretok oseb
Čezmejno sodelovanje v
sosedstvu
Varnost omrežij 5G

Cilj naloge

S to revizijo se bo preučilo, ali so Komisija in države članice vzpostavile uspešne politike in
postopke za obravnavanje vprašanj navzkrižja interesov pri plačilih v okviru SKP in plačilih za
kohezijo.
S to revizijo bo ocenjeno, ali so bili ukrepi SKP, ki so jih Komisija in države članice med pandemijo
COVID-19 uvedle za podporo kmetom in zagotavljanje verig preskrbe s hrano, dobro upravljani in
učinkoviti.
Cilj te revizijske naloge je oceniti stanje upravljanja kibernetske varnosti in pripravljenost
institucij in agencij EU za obvladovanje kibernetskih incidentov.
S to revizijo bo ugotovljeno, ali je Komisija sprejela uspešne ukrepe za zaščito pravice do prostega
gibanja, vključno z delovanjem Schengenskega sporazuma v kontekstu krize zaradi COVID-19.
S to revizijo bo ocenjena uspešnost programov EU, s katerimi se financira sodelovanje med EU in
sosednjimi regijami ob njenih zunanjih mejah.
Ta revizija bo osredotočena na varnost omrežij 5G, ki zajema kibernetsko varnost in varnost
strojne opreme.
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Enotni mehanizem za
reševanje
Izmenjava davčnih informacij
Poprogramski nadzor

Fiskalne politike in javne
finance v Uniji
2021

Enotni trg za investicijske
sklade
Obvladovanje carinskega
tveganja za zaščito finančnih
interesov EU
Proizvodnja mleka in mlečnih
izdelkov
Prispevki tretjih držav
Bančni nadzor EU

Cilj naloge

V okviru te revizije se ocenjuje, ali je enotni mehanizem za reševanje dobro pripravljen na
morebitno prenehanje bank v euroobmočju.
Cilj te revizije je oceniti uspešnost sistema, ki ga je Komisija vzpostavila za samodejno izmenjavo
davčnih informacij.
Namen te revizije je oceniti uspešnost poprogramskega nadzora, ki ga Komisija izvaja nad
državami članicami, ki so prejele makrofinančno pomoč.
Cilj te revizije je oceniti obseg, v katerem je bil vzpostavljen dobro delujoč enotni trg za
investicijske sklade, ter to, ali se na njem ščitijo vlagatelji in finančna stabilnost.
Namen te revizijske naloge je oceniti, ali je Komisija vzpostavila ustrezen okvir za obvladovanje
carinskega tveganja, da bi zaščitila finančne interese Evropske unije, ter ali so države članice
dosegle napredek pri izvajanju obvladovanja carinskega tveganja za tradicionalna lastna sredstva.
S to revizijo se bo analiziralo, ali so bili ukrepi, ki jih je Komisija uvedla v odziv na padanje cen,
dobro upravljani in ali so učinkovito dosegli svoje cilje.
Cilj te revizije je pregledati prispevke, ki jih v proračun Evropske unije prispevajo tretje države za
financiranje evropskih politik.
S to revizijo bo dano zagotovilo o operativni učinkovitosti upravljanja nadzora, ki ga Evropska
centralna banka izvaja nad pomembnimi kreditnimi institucijami.
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Fiskalne politike in javne
finance v Uniji

Ime naloge

Cilj naloge

Stroški finančnih
instrumentov EU

S to revizijo bo ocenjeno, ali je Komisija temeljito ocenila stroške centralno upravljanih finančnih
instrumentov in jamstev ter ali so stroški teh instrumentov glede na dosežene koristi nedvomno
upravičeni.

Zanesljivi statistični podatki

Namen te revizije je oceniti, ali Komisija uspešno prispeva k pripravi zanesljivih evropskih
statističnih podatkov v državah članicah.

Preverjanje BND

S to revizijo se bo ocenilo, ali se s preverjanjem, ki ga izvaja Komisija, uspešno zagotavlja, da so
podatki o bruto nacionalnem dohodku, na katerih temelji glavni vir lastnih sredstev EU,
primerljivi, zanesljivi in popolni.

2022
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Poročanje o zakonitosti in
pravilnosti na področju
kohezije
Trajnost naložb v podeželsko
infrastrukturo

Druga področja
2021

Program LEADER
(Liaison entre actions de
développement de
l'économie rurale)
Zaključitev finančnih
instrumentov za obdobje
2007–2013
Spodbuda za smotrnost
Naložbe v turizem, ki jih
sofinancira EU
Uvrščanje gospodarskih
subjektov na črni seznam
Pravice potnikov med krizo
zaradi COVID‐19

Cilj naloge

Cilj te revizije je pojasniti odprta vprašanja, ki jih je Sodišče ugotovilo pri Komisiji. Revizija bo
osredotočena na obseg, vsebino in dokumentiranje njenega revizijskega dela ter metodološki
pristop za izračun ocenjene stopnje napake.
Namen te revizije je oceniti, ali se z infrastrukturnimi naložbami, ki se podpirajo iz Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja, zagotavljajo dolgoročne gospodarske in socialne koristi za
podeželsko skupnost.
Cilj te revizije je oceniti, ali je metoda izvajanja programa LEADER stroškovno učinkovita ter ali so
Komisija in države članice odpravile predhodno ugotovljene pomanjkljivosti.
S to revizijo se bo analiziralo, ali so države članice in Komisija sprejele potrebne ukrepe za
ustrezno preverjanje in ocenjevanje upravičenosti izdatkov za finančne instrumente, za katere se
uporablja deljeno upravljanje, ob njihovem zaključku.
Cilj te revizije je oceniti, ali Komisija za uspešno spodbujanje smotrnosti uporablja orodja, ki so na
voljo v okviru kohezijske politike.
Namen te revizije je oceniti učinkovitost in uspešnost podpore za razvoj in spodbujanje turizma,
ki jo sofinancira EU.
S to revizijo bo ocenjeno, ali ima EU uspešna orodja za preprečevanje dodeljevanja sredstev in
javnih naročil EU nezanesljivim gospodarskim subjektom.
S to revizijo se bo ocenilo, ali je Komisija med krizo zaradi COVID‐19 uspešno spremljala
upoštevanje pravic letalskih potnikov.
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opredeljeno v strategiji
Sodišča za obdobje
2021–2025, in
načrtovano leto objave

Druga področja
2022

Ime naloge

Poenostavljene oblike
podpore na področju
kohezije
Nacionalni načrti za
okrevanje in odpornost ter
izzivi za evropski semester
Proračunska galaksija za
leto 2021 in obdobje po
njem
Zunanji svetovalci
Lobiranje zakonodajalcev
Odpornost institucij in
organov EU

Cilj naloge

S to revizijo se bo preučilo, ali so Komisija in države članice v obdobju 2014–2020 uporabljale
poenostavljene oblike podpore, da bi zmanjšale upravno breme in napake, hkrati pa povečale
osredotočenost na rezultate.
S to revizijo bo ocenjen postopek odobritve nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost,
predloženih v okviru instrumenta za okrevanje in odpornost. Pri reviziji se bo preučilo tudi, kako
je bil evropski semester prilagojen, da bi se omogočilo usklajevanje z mehanizmom za okrevanje
in odpornost.
Namen te revizije je oceniti, ali sedanji proračun EU in drugi instrumenti na ravni EU, vključno z
evropskim mehanizmom za stabilnost (EMS) in skupino Evropske investicijske banke (EIB),
predstavljajo dovolj učinkovit in transparenten način financiranja politik EU.
Cilj te revizije je oceniti, ali Komisija pri najemanju svetovalcev, zaposlenih pri pogodbenih
izvajalcih, dosega stroškovno učinkovitost in hkrati ščiti svoje interese.
S to revizijo se bo ocenilo, ali je register EU za preglednost uspešno orodje za javni nadzor nad
dejavnostmi lobistov, ki poskušajo vplivati na odločanje na ravni EU.
So to revizijo bodo ocenjeni vsi strateški in operativni ukrepi, ki so jih glavne institucije in
organi EU sprejeli za ohranitev neprekinjenega poslovanja med krizo zaradi COVID-19.
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O SODIŠČU
Poslanstvo Sodišča: Sodišče z neodvisnim, strokovnim in vplivnim
revizijskim delom ocenjuje gospodarnost, uspešnost, učinkovitost,
zakonitost in pravilnost ukrepov EU, da bi izboljšalo odgovornost,
transparentnost in finančno poslovodenje ter tako okrepilo zaupanje
državljanov in se uspešno odzvalo na sedanje in prihodnje izzive, s
katerimi se srečuje EU.
Vizija Sodišča: Sodišče si prizadeva, da bi bilo vodilno v panogi
revidiranja javnega sektorja in da bi prispevalo k odpornejši in bolj
trajnostni Evropski uniji, v kateri se spoštujejo vrednote, na katerih
temelji.

Sodišče je zunanji revizor Unije. Njegov kolegij sestavljajo po en član iz
vsake države članice, pri delu pa mu pomaga približno 900 uslužbencev
vseh narodnosti EU. Sodišče ima sedež v Luxembourgu in deluje že od
leta 1977, leta 1993 pa je postalo ena od institucij EU.
Vrednote Sodišča so neodvisnost, integriteta, objektivnost,
transparentnost in strokovnost.

Revizijska poročila in mnenja Sodišča so bistven člen v verigi
odgovornosti EU. Z njimi se zahteva odgovornost od tistih, ki so
pristojni za izvajanje politik in programov EU: Komisije, drugih institucij
in organov EU ter nacionalnih uprav.
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:
—

letno poročilo o proračunu EU, vključno z izjavo o zanesljivosti,

—

specifična letna poročila, v katerih so za posamezne agencije in organe EU predstavljena mnenja na podlagi revizije računovodskih izkazov,

—

letno poročilo o vidikih smotrnosti,

—

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

—

preglede, ki so opisne in informativne analize področij ali upravljanja EU,

—

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

EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUKSEMBURG
Tel.: +352 4398-1
Vprašanja: eca.europa.eu/sl/Pages/ContactForm.aspx
Spletišče: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Veliko dodatnih informacij o Evropski uniji je na voljo na internetu. Dostop je mogoč na strežniku Europa (http://europa.eu).
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