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PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o imenovanju Alexa Brenninkmeijerja za člana Računskega sodišča
(C9-0126 – 2019/0813(NLE))

(Posvetovanje)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 286(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, v skladu s katerim se 
je posvetoval s Svetom (C9-0126),

– ob upoštevanju člena 129 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A9-0028/2019),

A. ker je Odbor za proračunski nadzor ocenil kandidatova priporočila, zlasti glede na 
zahteve iz člena 286(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije; 

B. ker je Odbor za proračunski nadzor na seji 12. novembra 2019 poslušal predstavitev 
kandidata Sveta za člana Računskega sodišča;

1. odobri predlog Sveta, da se Alexa Brenninkmeijerja imenuje za člana Računskega 
sodišča;

2. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu in v vednost Računskemu 
sodišču, kot tudi drugim institucijam Evropske unije in revizorskim organom držav 
članic.
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PRILOGA 1: ŽIVLJENJEPIS ALEXA BRENNINKMEIJERJA

Izobraževanje

V letih 1971 do 1976 je Alex Brenninkmeijer študiral nizozemsko pravo na Univerzi v 
Groningenu ter diplomiral iz zasebnega in javnega prava, pridobil pa je tudi podiplomsko 
izobrazbo za poučevanje ekonomije. Leta 1987 je na Univerzi v Tilburgu doktoriral z 
disertacijo o dostopu do sodišč in pomenu neodvisnosti sodstva v državah na temelju 
vladavine prava. 

Častni nazivi

Poveljnik reda Orange-Nassau

Delovne izkušnje

Od leta 1976 do leta 1980 je predaval na Univerzi Radboud v Nijmegenu in nato do leta 1984 
na Univerzi v Tilburgu. Od leta 1992 do leta 1996 je bil profesor civilnega procesnega prava 
na Univerzi v Amsterdamu. Od leta 1996 do leta 2005 je bil profesor ustavnega in upravnega 
prava na Univerzi v Leidnu, od leta 2002 pa tudi profesor na višji strokovni šoli Albeda za 
predmeta industrijski odnosi v javnem sektorju in alternativno reševanje sporov (mediacija). 
V letih od 1998 do 2001 je bil dekan pravne fakultete na Univerzi v Leidnu. Od leta 2014 je 
častni profesor prava na Inštitutu za ustavno in upravno pravo ter pravno teorijo na Univerzi v 
Utrechtu. 

Od 1984 do 1988 je bil podpredsednik upravnega sodišča v Arnheimu (prvostopenjsko 
sodišče za zadeve s področij državne uprave in socialne varnosti). Od 1988 do 1995 je bil 
svetovalec vrhovnega upravnega sodišča (prizivno sodišče za zadeve s področij državne 
uprave in socialne varnosti), nato pa je bil do leta 2002 podpredsednik tega sodišča in pozneje 
nadomestni svetovalec do leta 2005. Od leta 1999 do leta 2005 je bil nadomestni svetovalec 
oddelka za davčne zadeve sodišča v ’s-Hertogenboschu.

Leta 2005 je bil izvoljen za nizozemskega varuha človekovih pravic. Leta 2011 ga je 
predstavniški dom nizozemskega parlamenta izvolil za še drugi šestletni mandat. V vlogi 
varuha človekovih pravic je na številnih področjih opravil sistemske raziskave delovanja 
javnega sektorja na Nizozemskem in s svojimi poročili ogromno prispeval k spodbujanju 
zdrave javne uprave.

Leta 2012 je bil soglasno izvoljen za predsednika evropskega odbora direktorjev 
Mednarodnega inštituta varuhov človekovih pravic (International Ombudsman Institute – 
IOI). Je tudi član svetovnega odbora IOI. 

Alex Brenninkmeijer ima poglobljeno znanje o evropskem institucionalnem in upravnem 
pravu ter o pravicah iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah. Njegov materni jezik je 
nizozemščina, tekoče pa govori tudi nemško, angleško in francosko. 

Leta 2004 se je Alex Brenninkmeijer pridružil Evropskemu računskemu sodišču kot član 
senata IV – regulacija trgov in konkurenčno gospodarstvo. septembra 2019 je bil izvoljen za 
dekana senata IV. Kot poročevalec za notranji trg in finančno upravljanje je prevzel 
odgovornost za naslednje produkte:



RR\1192652SL.docx 5/17 PE642.893v02-00

SL

Letne izdaje 

i. letna poročila 2014–2017: poglavje o konkurenčnosti za rast in delovna, s 
posebnim poudarkom na razlogih za pojavljanje napak v vsakodnevni praksi pri 
izvajanju (raziskovalnih) programov EU. 

Posebne izdaje

i. Mnenje: stališče Evropskega računskega sodišča o poročilu Komisije o 
protikorupcijskih ukrepih

ii. Posebno poročilo št. 4/2016: Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo mora 
spremeniti svoje izvedbene mehanizme in elemente svoje zasnove, da bi dosegel 
pričakovani učinek

iii. Posebno poročilo št. 17/2016: Institucije EU bi lahko naredile več, da bi 
omogočile lažji dostop do svojega javnega naročanja

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

v. Mnenje 2/2018: Revizija in odgovornost v zvezi s predlogom z dne 6. decembra 
2017 za ustanovitev Evropskega denarnega sklada v pravnem okviru Unije

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

vii. Referenčni dokument 2018: Uveljavljanje politike EU na področju konkurence

viii. Najava revizije: Podpora EU za inovacije MSP: instrument za MSP 

ix. Sodelovanje pri pripravi memoranduma o soglasju med ECB in Evropskim 
računskim sodiščem – podpisan 9. oktobra 2019

x. Pregled: Evropska skupnost za premog in jeklo: opuščanje gre po načrtih, a 
financiranje raziskav ni več vzdržno) 

V pripravi

i. Posebno poročilo: Instrument za mala in srednja podjetja

ii. Posebno poročilo: Izvrševanje nadzora nad združitvami podjetij in protimonopolni 
postopki pri Evropski komisiji (politika konkurence EU)

iii. Posebno poročilo: Uspešnost agencij

iv. Posebno poročilo: Evropski semester

Razširjanje dela Evropskega računskega sodišča in prispevki k (javni) razpravi o reviziji, 
integriteti in moralni avtoriteti
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i. Predstavitev o pomenu dela Evropskega računskega sodišča za nacionalne 
parlamente na konferenci COSAC leta 2016

ii. Predstavitev koncepta „dodane vrednosti EU“ na prvi konferenci o proračunu EU, 
usmerjenem v rezultate 

iii. Predstavitev na evropskih finančnih dnevih v Speyerju: reforma financ EU, 
16. maj 2017

iv. Večkratni obisk nizozemskega parlamenta (odbora za finance in EU), nizozemske 
vrhovne revizijske institucije in ministrstva za finance z namenom predstavitve 
naših letnih in posebnih poročil

v. Član delovne skupine za „zakonitost v reviziji“, univerza Vrije Universiteit 
Amsterdam

vi. Prispevek k strategiji Kraljevega nizozemskega inštituta pooblaščenih računovodij 
(NBA)

vii. Predstavitev na letnem srečanju NBA „Accountantsdag 2016“ o revizorjih in 
integriteti

viii. Prispevek za nizozemski odbor za prihodnost revizij in računovodstvo

Akademske objave

i. Brenninkmeijer, A. (2015). The need for principles of good audit. Journal of the 
European Court of Auditors, (8), 11–15.

ii. Lenaerts, K., & Brenninkmeijer, A. (2016). General Principles of EU Law and 
Audit Practice of EU Funds. European Review of Public Law, 28(3), 815–837.

iii. Brenninkmeijer, A. (2016). Feedback for a better performing public sector. 
Zarządzanie Publiczne, (1 (35)), 68–75.

iv. Brenninkmeijer, A. (2017). Interfaces: How to connect effectively with citizens. 
Public Administration Review, 77(1), 10–11.

v. Brenninkmeijer, A., Debets, R., Hock, B., & Moonen, G. (2017). The Application 
of Audit Standards in ECA’s Work, SSRN.

vi. Brenninkmeijer, A. (2017). Audit and administrative law. v Research Handbook 
on EU Administrative Law. Edward Elgar Publishing.

vii. Brenninkmeijer, A., & van Gelder, E. (2017). The European Court of Auditors: the 
guardian of EU finances. v Law Enforcement by EU Authorities. Edward Elgar 
Publishing. 

viii. Meuleman, L., & Brenninkmeijer, A. F. M. (2017). How to deal with legal 
uncertainty: Managing and Audit Authorities in Cohesion Policy. European 
Structural and Investment Funds Journal, 5(2), 161–173.
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ix. Brenninkmeijer, A., Moonen, G., Debets, R., & Hock, B. (2018). Auditing 
standards and the accountability of the European Court of Auditors (ECA). 
Utrecht L. Rev., 14, 1.

x. Brenninkmeijer, A., & van Gelder, E. (2018). 9. The rule of law in the European 
Union: standards of the ombudsman, judge, and auditor. Research Handbook on 
the Ombudsman, 151, Edward Elgar 2018.

xi. Brenninkmeijer A. (2019) Moreel Leiderschap. Prometheus. 

xii. Brenninkmeijer, A., Debets, R., Lalikova L.(2019) Het resultaat van de financiële 
hulp aan EU-lidstaten: vitalisering van de Europese financiële systemen (deel 1) in 
De steun aan Griekenland en Ierland (deel 2). SEW. Tijdschrift voor Europees en 
economisch recht.

xiii. Brenninkmeijer, A., Bij, J. V. D., Bree, M. D., Budding, G., van Dijk, G., Hofstra, 
P., ... Zanden. (2019). De Januskop van de rechtmatigheid van het bestuur, 
Nederlands Juristenblad, 94(33), 2426.
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PRILOGA 2: ODGOVORI ALEXA BRENNINKMEIJERJA NA VPRAŠALNIK

Opravljanje nalog: pridobljene izkušnje in zaveze za prihodnost

1. Kateri so vaši glavni dosežki na položaju člana Računskega sodišča? Katere so bile 
največje ovire?

Kot član Sodišča sem bil predsednik strategije Evropskega računskega sodišča za obdobje 
2018–2020, prav tako pa sem zagovarjal uporabo preprostega jezika pri našem delu. 

Da bi predstavili letni postopek razrešnice, sem leta 2017 soorganiziral seminar za člane o 
strategiji Evropskega računskega sodišča za obdobje 2018–2020, na podlagi česar sem 
postal predsedujoči delovni skupini za pripravo strategije: Fostering trust through 
independent audit (Spodbujanje zaupanja z neodvisno revizijo). Ključne točke strategije 
so (1) revizija na podlagi dela drugih (kot so Komisija in nacionalni organi), (2) več 
znanja na področju uspešnosti in (3) jasna komunikacija. Izvajanje strategije strokovno 
pregledujejo štiri druge vrhovne revizijske institucije, rezultati pa so objavljeni proti 
koncu leta. 

Rezultat prizadevanj Evropskega računskega sodišča za jasnejšo komunikacijo so 
povzetki našega letnega poročila (revizija na kratko). Konferenca o preprostem jeziku, ki 
je potekala na samem začetku mojega mandata, je prerasla v letni dogodek o preprostem 
jeziku, kjer se podelijo nagrade za najboljša poročila Evropskega računskega sodišča 
(jezik in struktura, infografika, priporočila itd.). Med drugimi prizadevanji za izboljšanje 
komunikacije in stikov z državljani sem tudi predsednik uredniškega odbora mesečne 
publikacije Evropskega računskega sodišča. Prav tako tesno sodelujem s 
komunikacijskimi službami Evropskega računskega sodišča pri pripravi novega 
komunikacijskega pristopa, kar je že prineslo bistvene izboljšave pri dosegu Sodišča in pri 
razširjanju informacij nacionalnim deležnikom, kot so nacionalni parlamenti1.

Eden od največjih neuspehov je nezadovoljiv napredek pri preobrazbi izjave Računskega 
sodišča o zanesljivosti (DAS) v bolj informativno in stroškovno učinkovito izjavo o 
zanesljivosti. 

Izjava Evropskega računskega sodišča o zanesljivosti letno stane več kot 60 milijonov 
EUR, vendar Parlamentu in drugim deležnikom ponuja zelo omejene informacije. Želel bi 
si pripravo izjave, ki bi bolj temeljila na tveganju – podprta z analizo velepodatkov in z 
večjim usklajevanjem nadzora nad revizijami s Komisijo, brez ogrožanja neodvisnosti 
Sodišča ali standardov glede kakovosti revizije. Na ta način bi lahko zmanjšali tudi breme 
revizij za upravičence in države članice ter tveganja v zvezi z napakami in izterjavami.

2. Opišite najpomembnejše izkušnje, ki ste jih pridobili na področju, za katerega ste 
pristojni, in rezultate, ki ste jih dosegli pri opravljanju svojih nalog in revizij.

Glavna lekcija, ki sem se je naučil v zadnjih šestih letih, je pomen kompleksnosti pri 
prizadevanjih za odgovornost in zanesljivo revizijo. Kako lahko omilimo stranske učinke 
zapletenega sodelovanja EU in zapletenih programov za porabo sredstev? 

1 https://www.houseofrepresentatives.nl/news/final-interparliamentary-conference-dutch-eu-presidency 

https://www.houseofrepresentatives.nl/news/final-interparliamentary-conference-dutch-eu-presidency
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Skladnost: Vedno vprašam, zakaj. Zakaj so Komisija, države članice ali upravičenci storili 
napako? Da bi lahko odgovorili na to vprašanje, sem v letnem poročilu za leto 2016 
pripravil prilogo s pojasnili k poglavju o konkurenčnosti za rast in delovna mesta, v kateri 
sem predstavil razloge za „največje napake“2, prav tako pa sem si dodatno prizadeval, da 
smo Parlament v drugih letih obveščali o naravi teh napak. Prav tako sem prepričan, da bi 
morali dodatno pojasniti vlogo Evropskega računskega sodišča pri revidiranju pravil EU, 
pa tudi nacionalne zakonodaje v okviru deljenega upravljanja. Sodbe sodišča o napakah 
redno temeljijo na različni razlagi nacionalnih pravil, kar pa ne spada v naše področje 
dela.

Zmogljivost: To je najpomembnejši del naše strategije. Prizadevati si moramo, da bi 
postali evropska referenčna institucija za uspešno delovanje EU. Sodelovanje EU je 
zapleteno, na primer na področju konkurenčnosti ter finančnega in ekonomskega 
upravljanja. Opredeliti moramo sam pomen uspešnosti kot „stroškovne učinkovitosti za 
državljane EU“. Poleg preverjanja formalnih postopkov sem na primer ugotovil, da je 
pomembna diskrecijska pravica Komisije pri uravnovešanju konkurence na svetovni ravni 
in ravni EU ter nacionalne suverenosti in evropskega finančnega upravljanja. Splošni 
pregled finančnega upravljanja EU, ki je trenutno v pripravi v mojem uradu, bi lahko 
Parlamentu in Evropskemu računskemu sodišču pomagal pri opredeljevanju vrzeli in 
prekrivanj pri uporabi različnih politik EU.

3. Kakšna bi bila vaša dodana vrednost za Računsko sodišče, če bo vaš mandat podaljšan, 
zlasti na področju, za katerega bi bili pristojni? Ali bi želeli postati odgovorni za kako 
drugo področje? Kaj vas motivira?

10. septembra 2019 sem bil izvoljen za dekana senata IV, zato v bližnji prihodnosti ne 
želim spreminjati svojih področij.

Še vedno se bom najbolj zavzemal za poenostavitev in inovacije na področju revizij. 
Poleg tega si želim zagotoviti boljšo kvaliteto naših revizij, za kar potrebujemo več 
povratnih informacij iz zunanjega sveta v zvezi z našimi produkti. Želel bi si dodatno 
okrepiti pridobivanje povratnih informacij, in sicer tako, da bi bile sodbe Evropskega 
računskega sodišča na področju revizij pod večjim zunanjim nadzorom. 

Želim si služiti kot zanesljiv član Evropskega računskega sodišča in se približati 
državljanom EU s pojasnjevanjem vloge EU v družbi ter z zagotavljanjem odgovornosti 
EU.

4. Kako zagotovite, da so načrtovani revizijski cilji doseženi? Se vam je že zgodilo, da 
revizije niste mogli opraviti, in zakaj? Kako ravnate v takšnih spornih situacijah? 

Za dosego ciljev revizijske naloge je pomembno, da naši direktorati, vodje nalog in 
revizijske ekipe ves čas sodelujejo z revidirancem, predvsem z Evropsko komisijo. 

Poleg tega si kot član prizadevam vzpostaviti dialog med revizijskimi ekipami in 
zunanjim svetom, ki zajema akademike, strokovnjake, upravičence in nacionalne organe 
ter Komisijo. Delam po načelu „opravljati revizijo je poslušati“, zato se še nisem znašel v 
situaciji, ko nisem mogel opraviti revizijske naloge. Izvajanje revizije zahteva prožnost za 
prilagoditev načrta med postopkom. Ves čas prejemamo povratne informacije, ki nas 

2 Letno poročilo za proračunsko leto 2016, priloga 5.2.



PE642.893v02-00 10/17 RR\1192652SL.docx

SL

vodijo skozi oceno. Pri sestankih z revizorji se osredotočam na narativo, ki ne bi smela 
zagotavljati enkratne, ampak premikajočo se sliko.

Iz naše revizije o prostem poslovanju ni nastalo posebno poročilo, kot je bilo načrtovano, 
ampak dva druga produkta: kratki razlagi o krožnem gospodarstvu in okoljskem 
označevanju.

5. Če bo vaš mandat podaljšan in če boste na primer izvoljeni za dekana enega od senatov 
Evropskega računskega sodišča, kako bi usmerjali njegovo delo in določili njegove 
prednostne naloge? Navedite dve ali tri področja, na katera bi se bilo treba osredotočiti v 
prihodnosti.

10. septembra 2019 sem bil izvoljen za dekana senata IV (pristojen za institucije in 
agencije, raziskave in inovacije ter finančno gospodarsko upravljanje). Trenutno se kot 
dekan osredotočam na zagotavljanje pomoči članom in revizijskim ekipam, da lahko ti 
uspešno opravljajo svoje delo.

Dekan je prvi med enakimi, omogočati mora načrtovanje in napredovanje revizij, je 
dejanski predstavnik senata na sodišču in v upravnem odboru zahvaljujoč dobremu 
sodelovanju z direktoratom, predvsem na področju virov. Kot dekan vidim svojo vlogo pri 
spodbujanju razprave na sodišču in v senatu o temah, ki so bistvene in pomembne. Te 
procese želim skrbno zagotavljati. Kot član senata IV sem se naučil, da bi morali imeti 
člani dovolj proste roke v vlogi poročevalca, da bi zagotavljali kakovost in 
profesionalizem. Po mojem mnenju bi bilo treba revizijske naloge dodeljevati pregledno 
in pošteno, predvsem pa glede na interese in kompetence vsakega člana. Evropsko 
računsko sodišče trenutno zaključuje letni delovni program za leto 2020, ki zajema 
številne teme. 

Področja, na katera se je treba osredotočiti v prihodnosti, bodo morda zajemala stroškovno 
učinkovitost naših priporočil, regionalna tveganja, povezana z izvajanjem programov EU, 
in omejitev naše pristojnosti za razlago nacionalnih pravil, ki se uporabljajo v okviru 
deljenega upravljanja. 

6. Če bi morali določiti revizijske naloge za letni delovni program Računskega sodišča, po 
katerih merilih bi izbirali s seznama prednostnih nalog, ki ga pripravi Parlament oziroma 
odbor CONT? Kako bi ravnali, če politična prednostna naloga ne bi ustrezala oceni 
tveganja za dejavnosti Unije, ki jo pripravi Računsko sodišče? 

Evropsko računsko sodišče, pod nadzorom predsednika, ima vzpostavljen obsežen 
postopek za uvrščanje prednostnih nalog, ki jih prejmemo od Parlamenta in odbora 
CONT, v naš letni delovni program. 

Po mojem mnenju je urad ZDA za nadzor javne porabe, ki služi Kongresu, primer dobre 
prakse na tem področju. V Evropskem računskem sodišču v portfelju iščemo ravnotežje 
med zunanjimi predlogi za revizije in predlogi naših revizorjev. Namen urada ZDA za 
nadzor javne porabe je zagotavljanje podpore Kongresu pri izpolnjevanju ustavnih 
dolžnosti in zagotavljanje odgovornosti zvezne vlade v korist ameriškega ljudstva. 
Devetdeset odstotkov vseh revizij smotrnosti poslovanja temelji na zahtevah Kongresa.

Če politična prednostna naloga ne ustreza oceni tveganja dejavnosti EU, ki jo izvede 
Evropsko računsko sodišče, bi morali o tem razpravljati s Parlamentom, da bi razumeli, 
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zakaj, in našli način, da bi Parlamentu zagotovili ustrezne revizijske ugotovitve o 
prednostnih vprašanjih. Reden medinstitucionalni dialog je bistvenega pomena.

Upravljanje resorja, delovne metode in rezultati

7. Priprava kakovostnih, zanesljivih in pravočasnih poročil je ključnega pomena: 

 Kako bi zagotovili, da se za revizije uporabljajo zanesljivi podatki in da ugotovitve 
niso zastarele?

Še naprej bi opravljal svoje naloge v skladu z mednarodnimi revizijskimi standardi in 
etičnim kodeksom Evropskega računskega sodišča, ki ga zavestno uporabljam v 
posebnem kontekstu EU. Vendar je moje najpomembnejše vodilo za revizijski pristop 
zdrav razum.

Bistvenega pomena je tudi pravočasnost. Revizije izvajam ob upoštevanju zakonodajnega 
postopka v Bruslju in potreb demokratičnega procesa. Zato predvidim objavo revizijskega 
poročila za čas, ki je najbolj ustrezen za zakonodajalce. Kot na primer pri poročilu o 
poenostavitvi programa Obzorje 2020 in pri prihodnjem poročilu o instrumentu za mala in 
srednja. Če je potrebno, in po naših najboljših močeh, s svojim uradom zagotovim 
pravočasen prispevek zunaj revizijskega programa Evropskega računskega sodišča, kot se 
je to na primer zgodilo leta 20183. Načela in podrobnosti revizijskega pristopa Evropskega 
Evropskega računskega sodišča so opisani v nizu priročnikov, standardov in smernic, ki 
našim revizorjem pomagajo pri opravljanju visokokakovostnega strokovnega dela ter pri 
učinkovitem in uspešnem delovanju. Ti priročniki, standardi in smernice morajo biti 
posodobljeni in v skladu z najnovejšo revizijsko metodologijo.

 Kako bi izboljšali kakovost in relevantnost priporočil?

Prvo vprašanje je, ali je Evropsko računsko sodišče dovolj uspešno pri preoblikovanju 
podatkov v informacije in znanje, ki so ustrezni za javnost in nosilce odločanja: plezanje 
po „lestvi znanja“. 

Preseči moramo formalne postopke in priporočila na mikro ravni, ki se pogosto 
osredotočajo na standardne izboljšave pri načrtovanju ali spremljanju, in preiti na diskurze 
na makro ravni, ki bodo bolj pomembni za politiko. Na srečo se ta širitev že začenja 
izvajati, saj smo naše produkte razširili in vključili tudi oceno področij politike, 
panoramske in druge preglede ter briefinge in informativne dokumente. S tem je bogatejši 
nabor produktov, ki služijo našim deležnikom.

Drugič, začeti moramo razpravo o tem, kako doseči višjo raven revizij smotrnosti 
poslovanja. 

V ta namen predlagam sledeče:

i. Preprosto bi vprašal, kaj je smotrnost? To pomeni postopen napredek pri razvoju 
skupnega diskurza, ki bi bolje povezal smotrnost na projektni ravni (mikro, tj. 
podatki o vložkih in izložkih), ravni večletnega finančnega okvira (vmesna raven, 

3 Prispevek k poenostavitvi raziskovalnega programa EU po izteku programa Obzorje 2020 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/Briefing_paper_H2020/Briefing_paper_H2020_EN.pdf 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/Briefing_paper_H2020/Briefing_paper_H2020_EN.pdf
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tj. informacije o okolju prijaznejšem delovanju, inovacijah ali revščini) in 
sodelovanje na ravni EU (makro raven, tj. trajnost, svetovna konkurenca, 
migracije, varnost).

ii. Zagotoviti je treba enake konkurenčne pogoje za vse tri „E-je“ (economy, 
efficiency and effectiveness – gospodarnost, učinkovitost in uspešnost), vrednote 
in kontekstualne dejavnike. Vsaj eno glavno revizijsko vprašanje bi moralo 
obravnavati kompleksnost in kontekstualne dejavnike.

Nazadnje bi moralo Evropsko računsko sodišče bolj upoštevati stroškovno učinkovitost 
priporočil.

8. Z reformo Računskega sodišča naj bi dosegli večjo odgovornost v odnosih med revizijsko 
ekipo in članom sodišča, ki je poročevalec: 

 Ali se vam glede na izkušnje zdi, da bi morali člani sodišča tesneje sodelovati pri 
revizijskem delu?

Po mojih izkušnjah s številnimi revizijskimi nalogami, ima lahko član dejavno vlogo od 
začetka do konca revizijskega procesa, pa vendar prepusti konkretno revizijsko delo 
tistim, ki so zanj najbolje opremljeni – revizijski ekipi. 

Član bi moral biti del ekipe s posebno vlogo. On na primer pripravi teren za revizijo, saj je 
na koncu odgovoren zanjo. To lahko pomeni vzpostavitev zgodnjih stikov z ustreznimi 
deležniki in zunanjim svetom, pomoč revizijski ekipi pri dostopanju do pomembnih 
revizijskih dokazov ali pomoč ekipi na misijah pri revidirancu. Med sodelovanjem v 
pogajanjih z ECB o memorandumu o soglasju za enotni mehanizem nadzora sem 
ugotovil, kako pomembno je opredeliti upravljanje dostopa do občutljivih podatkov in 
ustvariti prostor za sodelovanje v revizijskih postopkih.

 Ali bi spremenili način sodelovanja z revizijskimi ekipami? Če je odgovor pritrdilen, 
kako? 

Prizadeval bi si za še več sodelovanja in povratnih informacij med revizijskimi ekipami in 
članom. To je del moje dolgoročne strategije kot člana sodišča. 

9. Kakšne izboljšave in posodobitve delovanja, načrtovanja in dela (revizijskega cikla) na 
Računskem sodišču bi predlagali? Ali lahko po izteku prvega mandata navedete en 
pozitiven in en negativen vidik njegovega delovanja?

Da bi izboljšali in modernizirali revizijski ciklus Evropskega računskega sodišča, je treba 
več pozornosti nameniti enotni reviziji, digitalizaciji revizij in racionalizaciji, analizi 
velepodatkov ter pravočasnemu in ustreznemu revidiranju smotrnosti poslovanja. 

V času priprave našega nedavnega posebnega poročila o agencijah, za katero sem 
poročevalec, smo vzpostavili pilotni projekt za velepodatke. S tem smo pridobili večji 
vpogled v dele revizije, za katere revizijska ekipa običajno ne bi imela dovolj časa ali 
človeških virov. Poleg tega uvajamo digitalizacijo za finančno revizijo agencij, ki bi lahko 
utrla pot isti inovaciji pri vseh finančnih revizijah in revizijah pravilnosti. Kot član 
digitalnega usmerjevalnega odbora Evropskega računskega sodišča lahko te izkušnje 
dobro uporabim. 
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Pozitiven vidik dela Evropskega računskega sodišča je neodvisnost članov in osebja pri 
opravljanju revizij, kar pomeni, da zberemo ogromno podatkov in informacij na vseh 
področjih politike EU in da lahko iz njih črpamo. 

Kljub spremembam je negativen vidik dela Evropskega računskega sodišča še vedno 
premajhno osredotočanje na širšo sliko, torej izluščiti iz naših ugotovitev tisto, kar je 
najbolj pomembno za zakonodajalce EU. Dodane vrednosti EU ni mogoče razumeti, če 
zaradi dreves ne vidimo gozda.

10. V skladu z ustanovno pogodbo mora Računsko sodišče Parlamentu pomagati pri 
uveljavljanju njegovih pristojnosti za nadzor nad izvrševanjem proračuna, da bi izboljšali 
tako javni nadzor nad splošno porabo kot njeno stroškovno učinkovitost:

 Kako bi bilo mogoče – izhajajoč iz vaših izkušenj v prvem mandatu – izboljšati 
sodelovanje med Računskim sodiščem in Parlamentom (Odborom za proračunski 
nadzor) pri revidiranju proračuna EU?

Predsednik je vedno imel pomembno vlogo pri izboljševanju tega sodelovanja. Kljub 
dobremu sodelovanju, ki že obstaja, bi želel prispevati k sodelovanju med Evropskim 
parlamentom in Evropskim računskim sodiščem, ki bo bolj osredotočeno na področja 
politike. 

Na primer s skupnimi konferencami ali (neformalnimi) razpravami o temah, kot so 
podnebne spremembe, evropska obramba in svetovna konkurenca. V preteklosti sem 
organiziral konference o izkušnjah mladih revizorjev, pri katerih so sodelovali tudi 
zainteresirani poslanci EP.

Bistveno je, da poročila Evropskega računskega sodišča zagotavljajo objektivne 
ugotovitve in priporočila, vendar se morajo hkrati osredotočati na potrebo Parlamenta po 
objektivnem pogledu na zadevno področje politike.

 Kako bi izboljšali sodelovanje med Evropskim računskim sodiščem in državnimi 
revizijskimi organi?

Še naprej bi rad dal velik pomen Odboru za stike vrhovnih revizijskih institucij EU, v 
katerem sodeluje tudi Evropsko računsko sodišče. Poleg tega menim, da vloga člana 
zajema tudi ad hoc podporo in stalne stike z nacionalno revizijsko institucijo v njegovi 
državi članici. 

To je mogoče doseči z letnimi predstavitvami letnega poročila sodišča ali z izmenjavo 
letnih delovnih programov. Lansko leto sem na primer prispeval k razpravi o strategiji 
Nizozemskega računskega sodišča (Algemene Rekenkamer), prav tako pa podpiram 
skupne revizije, kot je skupna revizija kakovosti zraka4, ki jo je izvedlo 14 evropskih 
revizijskih uradov. 

S pomočjo raziskave sem preučil organizacijo, način dela in ustavno vlogo vrhovnih 
revizijskih institucij v različnih državah članicah, rezultati raziskave pa so služili za 

4 https://english.rekenkamer.nl/publications/reports/2019/01/30/joint-report-air-quality 

https://english.rekenkamer.nl/publications/reports/2019/01/30/joint-report-air-quality
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primerjalni pregled revizij5.

11. Kako nameravate podpreti Parlament v prizadevanju, da bi skrajšal postopek podelitve 
razrešnice? Kaj bi lahko za to naredili na vaši strani?

Zavzel bi se za nadaljnji razvoj pristopa „potrjevanja“ kot pristopa enotne revizije.

Boljše sodelovanje med nacionalnimi (revizijskimi) organi, Evropsko komisijo in 
Evropskim računskim sodiščem, navezovanje na delo drugih deležnikov, da bi postopek 
razrešnice pospešili in obogatili z geografsko različnimi informacijami. Podpora uvedbi 
modernih revizijskih tehnik, kot so velepodatki in digitalizacija, kjer je to mogoče. 
Ogromno podatkov in informacij je že na voljo za revizije računovodskih izkazov in 
skladnosti poslovanja, uporabljajo pa jih tudi zasebni sektor in Komisija.

Zasebna podjetja objavljajo svoja poročila največ nekaj mesecev po koncu finančnega 
leta. V sodelovanju s Komisijo in s podporo digitalizacije si moramo prizadevati za veliko 
krajše roke za naše izjave o zanesljivosti.

Neodvisnost in integriteta 

12. Kako lahko Parlamentu zajamčite svojo neodvisnost in kako boste zagotovili, da vaše 
pretekle, sedanje in prihodnje dejavnosti ne bodo zbujale dvoma o opravljanju vaših nalog 
na Računskem sodišču? 

V zvezi s tem sem skromen: pretekli rezultati niso zagotovilo za uspeh v prihodnosti. V 
mojem poklicnem življenju nikoli ni bilo razloga, da bi kdo imel pripombe v zvezi z mojo 
polno pozornostjo in predanostjo sami instituciji.

V prejšnjih poklicih kot akademik, sodnih in varuh človekovih pravic sem dokazal, da 
lahko delujem z integriteto in neodvisno v številnih različnih kontekstih. Transparency 
International je nacionalnega varuha človekovih pravic na Nizozemskem opredelila kot 
najtrdnejši steber odgovornosti v nizozemskem ustavnem sistemu. Poleg tega nisem 
politično opredeljen.

Letos sem na podlagi svojih izkušenj objavil knjigo za mlade strokovnjake o moralnem 
vodenju (Moreel leiderschap, Prometheus, Amsterdam 2019).

13. Kako bi obravnavali primer večje nepravilnosti oziroma celo goljufije s sredstvi EU in/ali 
korupcije, v kateri bi bile udeležene osebe iz vaše države članice? Ali ste se med sedanjim 
mandatom kdaj znašli v takšni situaciji?

Vsak tovrsten primer bi prijavil pristojnemu organu, ne glede na zadevno državo članico 
ali posameznika. Po mojem mnenju se goljufij in korupcije ne sme tolerirati. Goljufije in 
korupcija, pa tudi večje nepravilnosti, spodkopavajo temelje demokracije, in sicer 
zaupanje javnosti v to, kako delujejo javne organizacije, bodisi na evropski bodisi na 
nacionalni ali lokalni ravni. 

5 A. Brenninkmeijer, L.F. Lalikova & D. Siry, Public Audit Accountability – Controlling Administrative Power, 
v: Oxford Handbook of Comparative Administrative Law. Oxford: Oxford University Press 2020.
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V času svojega mandata se nikoli nisem znašel v takšni situaciji.

14. Navzkrižje interesov lahko pomeni tveganje za ugled Računskega sodišča. Kako bi ravnali 
v primeru navzkrižja interesov? 

Navzkrižje interesov ali celo tveganje navzkrižja interesov zahteva veliko previdnosti in 
pripravljenost na hitro in ustrezno delovanje. 

Po potrebi bi obvestil predsednika Evropskega računskega sodišča, odbor za etiko pa bi 
prosil za nasvet glede ukrepov, ki bi jih bilo treba sprejeti za zaščito integritete 
Evropskega računskega sodišča in njegovih produktov. 

Ker uradni postopek izločitve ne obstaja, se zavzemam za ponovno oceno etičnega okvira 
Sodišča (kodeks ravnanja/pravilnik/izvedbena pravila/etične smernice), da bi članom 
omogočili, da se izločijo iz postopka, če bi obstajala možnost, da bodo odločali 
pristransko. Ta postopek bi moral biti podoben postopku za izločitev sodnikov.

Etični okvir Evropskega računskega sodišča strokovno pregledujejo štiri vrhovne 
revizijske institucije. Pri pripravi tega strokovnega pregleda sem sodeloval tudi sam.

15. Ali ste udeleženi v sodnem postopku? Če je odgovor pritrdilen, kakšne vrste?

Ne.

16. Kaj konkretno ste pripravljeni obljubiti v zvezi z večjo preglednostjo, okrepljenim 
sodelovanjem in učinkovitim nadaljnjim ukrepanjem na osnovi stališč in zahtev 
Parlamenta glede revizij? 

Šest let sem zaposlen pri Evropskem računskem sodišču, kjer si močno prizadevam za 
preglednost in sodelovanje, da bi okrepili demokratično vlogo Evropskega parlamenta in 
povečali odgovornost institucij EU. To nalogo bom še naprej opravljal na pregleden in 
prepričljiv način v odnosu do zunanjega sveta.

Druga vprašanja

17. Ali boste umaknili svojo kandidaturo, če bo mnenje Parlamenta o vašem imenovanju za 
člana Računskega sodišča negativno?

Zaupanje je bistven pogoj v odnosu med Računskim sodiščem – vključno z mano, kot 
njegovim članom – in Parlamentom, zlasti Odborom za proračunski nadzor. Zavedam se, 
da moram Evropski parlament prepričati, da izpolnjujem pogoje za imenovanje, in ob tem 
izkazati neodvisnost duha in strokovno spodobnost.

Svojo kandidaturo bi umaknil, če bi se izkazalo, da Evropski parlament ne bi imel dovolj 
zaupanja v moje strokovne sposobnosti in neodvisnost ter bi podal negativno mnenje.

18. Člani Računskega sodišča se morajo v celoti posvetiti in predati instituciji ter med 
državljani zbujati zaupanje v Unijo:

 Kako bi po vašem mnenju najbolje izpolnili to poklicno nalogo?

Tudi tukaj sem skromen: pretekli rezultati niso zagotovilo za uspeh v prihodnosti. V 
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mojem poklicnem življenju nikoli ni bilo razloga, da bi kdo imel pripombe v zvezi z mojo 
polno pozornostjo in predanostjo sami instituciji. Menim, da je vzpostavljanje stikov z 
ustreznimi institucijami, civilno družbo in mediji na Nizozemskem ter predstavljanje 
rezultatov našega dela državljanom najboljši način za zagotavljanje zaupanja državljanov 
v EU.

 Koliko dni na leto ste trenutno navzoči v Luxembourgu? Ali nameravate to ureditev 
kaj spremeniti?

Živim v Luksemburgu in sem prisoten vsak delovni teden. Trudim se omejiti potovanja, 
povezana z delom, da bi bil, kolikor je razumno mogoče, prisoten pri vsakodnevnem delu 
v prostorih Evropskega računskega sodišča. 

Menim, da je vloga člana Evropskega računskega sodišča naloga, ki jo je treba opravljati 
24 ur na dan in sedem dni v tednu celo leto, ki ima po mojih izkušnjah 365 produktivnih 
dni.
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