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PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o imenovanju Joëlle Elvinger za članico Računskega sodišča
(C9-0122/2019 – 2019/0815(NLE))

(Posvetovanje)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 286(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, v skladu s katerim se 
je posvetoval s Svetom (C9-0122/2019),

– ob upoštevanju člena 129 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A9-0030/2019),

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 
kandidatke Sveta za članico Računskega sodišča;

1. odobri predlog Sveta, da se Joëlle Elvinger imenuje za članico 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 JOËLLE ELVINGER

IZOBRAZBA

2019 (april – oktober) INSEAD
International Directors Programme

junij 2012 INSEAD
Management Acceleration Programme

maj 2008 izpit ob koncu sodniškega pripravništva
odvetnica na sodišču (luksemburška odvetniška zbornica)

junij 2006 diploma notarskega pomočnika

2005–2006 notarska praksa v pisarni Josepha Elvingerja,
notarja v Luxembourgu

maj 2005 sprejeta v luksemburško odvetniško zbornico

2004–2005 dodatni tečaji luksemburškega prava

2003–2004 Queen Mary, Univerza v Londonu, Združeno kraljestvo
Magisterij iz evropske in mednarodne davčne zakonodaje (davki)
(oznaka: z odliko)

2002–2003 Fakulteta za pravo in politične vede v Aix-en-Provence
magisterij iz gospodarskega prava (oznaka: zadovoljivo)

2001–2002 Fakulteta za pravo in politične vede v Aix-en-Provence
diploma iz prava

1999–2001 Fakulteta za pravo in politične vede v Aix-en-Provence
višješolska diploma iz prava

1992–1999 Lycée de Garçons v Luxembourgu
spričevalo ob zaključku srednješolskega izobraževanja, sekcija D
(ekonomija – matematika) (oznaka: dobro)

1986–1992 Osnovna šola v Helmsangu in Walferdangu

STROKOVNE IZKUŠNJE

od aprila 2009 ODVETNIŠKA PISARNA JOËLLE ELVINGER
odvetnica na sodišču

november 2006 
– marec 2009 ODVETNIŠKA PISARNA TURK & PRUM, Luxembourg



RR\1192654SL.docx 5/16 PE642.947v02-00

SL

april 2005 
– oktober 2006 LINKLATERS LOESCH, Luxembourg

Oddelek „Corporate Mainstream“
november 2003 
– junij 2004 ERNST & YOUNG GLOBAL, London

praksa dva dni na teden na 
oddelku „Finance & Infrastructure“

julij 2003 LINKLATERS LOESCH, Luxembourg
enomesečna praksa v oddelku „Banking“

junij 2002 – julij 2002 WILDGEN & ASSOCIES, Luxembourg 
poletna šesttedenska praksa

september 2001 notar Joseph ELVINGER, Luxembourg
poletna enomesečna praksa

september 2000 notar Joseph ELVINGER, Luxembourg
poletna enomesečna praksa

DRUGE DEJAVNOSTI

od leta 2011 Cebi International S.A.
članica upravnega odbora

od leta 2014 Œuvre Nationale de Secours
Grande-Duchesse Charlotte
članica upravnega odbora

od leta 2011 CIGL Walferdange
članica upravnega odbora

od leta 2009 Association Luxembourg Alzheimer
članica upravnega odbora

od leta 2009 Crèche de Walferdange asbl (Beienhaischen)
članica upravnega odbora
predsednica od leta 2016

POLITIČNE FUNKCIJE

od decembra 2013 poslanka
poslanska zbornica, Luxembourg

Parlamentarni odbori:
predsednica odbora za mala in srednja podjetja ter turizem
podpredsednica odbora za gospodarstvo
članica odbora za finance in proračun
članica odbora za delo in socialno varnost
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članica revizijskega odbora

občina Walferdange (Luksemburg):
od novembra 2017 članica občinskega sveta občine Walferdange

januar 2016 – november 2017 županja občine Walferdange

november 2011 – januar 2016 članica kolegija župana in občinskih svetnikov
občine Walferdange (občinska svetnica)

november 2005 – november 2011 članica občinskega sveta občine Walferdange

JEZIKI

luksemburščina: materni jezik
francoščina: tekoče (pisno in govorjeno)
nemščina: tekoče (pisno in govorjeno)
angleščina: tekoče (pisno in govorjeno)
italijanščina: srednja raven (pisno in govorjeno)
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PRILOGA 2: ODGOVORI JOËLLE ELVINGER NA VPRAŠALNIK

Poklicne izkušnje

1. Navedite svoje poklicne izkušnje s področja javnih financ, proračunskega načrtovanja, 
izvrševanja in upravljanja proračuna oziroma proračunskega nadzora ali revizije.

Od 5. decembra 2013 sem članica poslanske zbornice Velikega vojvodstva Luksemburg. Kot 
poslanka opravljam oziroma sem opravljala naslednje naloge:

– članica odbora za finance in proračun (od leta 2013)

– članica odbora za nadzor nad izvrševanjem proračuna (2014–2016)

– podpredsednica odbora za gospodarstvo (od leta 2013)

– članica revizijskega odbora (od leta 2013)

– poročevalka za davčno reformo (leta 2016)

– poročevalka za zakon o proračunu državnih prihodkov in odhodkov za proračunsko 
leto 2018.

V preteklosti sem bila odgovorna za pripravo in izvrševanje proračuna (ter za upravljanje 
kadrov) v občini Walferdange, ki ima 8000 prebivalcev, kjer sem opravljala naslednje naloge:

– občinska svetnica (od leta 2011 do leta 2015) in

– županja (od januarja 2016 do novembra 2017).

Na občinski ravni sem trenutno članica občinskega sveta in še naprej spremljam občinske 
finance.

2. Kateri so najpomembnejši dosežki v vaši poklicni karieri?

Poklicno kariero sem začela v odvetniški pisarni Linklaters v Luxembourgu leta 2005, nekaj 
mesecev pozneje pa sem bila izvoljena v občinski svet Walferdanga (Luksemburg). 
Novembra 2006 sem se pridružila odvetniški pisarni Turk & Prum v Luxembourgu. Na 
podlagi svojih izkušenj in želje za prevzemanje odgovornosti sem se odločila, da bom začela 
samostojno kariero in sem leta 2009 ustanovila lastno odvetniško pisarno v Luxembourgu.

Poleg izkušenj, ki jih imam kot odvetnica na sodišču (pri luksemburški odvetniški zbornici 
sem registrirana od leta 2005) na najrazličnejših področjih (pravo družb, delovno pravo, 
civilno pravo, gospodarsko pravo itd.), bi rada poudarila naslednje izkušnje, ki so mi 
omogočile razvoj na poklicni ravni na področju financ, finančnega nadzora in upravljanja.

Leta 2011 sem pri prevzemu skupine Cebi s strani njenega vodstva dejavno sodelovala (kot 
odvetnica in bodoča upraviteljica družbe) pri transakcijah, financiranju in prestrukturiranju 
skupine.

Kot občinska svetnica (2011–2015) in kasneje županja občine Walferdange (2016–2017) 
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sem bila odgovorna ne le za občinske finance, temveč tudi za organizacijo občinskih storitev 
in za upravljanje kadrov.

Leta 2013 sem bila izvoljena v luksemburško poslansko zbornico.

Leta 2016 sem bila imenovana za poročevalko za davčno reformo, ki je začela veljati 
1. januarja 2017. Reforma je dosegla dobro ravnovesje med davčnimi olajšavami za 
gospodinjstva in podjetja na eni strani ter vzdržnostjo javnih financ na drugi strani. S 
povečanjem kupne moči gospodinjstev in konkurenčnosti podjetij je prispevala k rasti 
luksemburškega gospodarstva in razvoju njegovega trga dela. Poleg teh olajšav v korist 
fizičnih in pravnih oseb so ukrepi odražali tudi pripravljenost vlade, da Luksemburg v celoti 
uskladi z mednarodnimi davčnimi standardi. V skladu z zahtevami, ki so izhajale iz 
revidiranega standarda GAFI za obdobje 2012/2013 in tako imenovane direktive „AMLD4“, 
je bilo kaznivo dejanje pranja denarja med drugim razširjeno na davčna kazniva dejanja. Ta 
prilagoditev davčnega kazenskega prava je bila tudi v skladu s priporočili Evropske komisije 
za dodatno krepitev pravil Evropske unije na področju preprečevanja pranja denarja in 
financiranja terorizma.

Pomembno je opozoriti, da sem zaradi priprave tega obširnega poročila na osebni ravni zelo 
napredovala. Pripravljalno zakonodajno delo, analiza mnenj strokovnih zbornic in 
vsakodnevna izmenjava s sodržavljani so mi omogočili, da sem v kratkem času pridobila 
pregled nad različnimi izzivi, zahtevami in potrebami, za katere je bilo treba najti rešitev. 
Sodelovanje v tem procesu se mi je zdelo privilegij, ki je potrdil moje prepričanje, da bi bilo 
treba storiti še več za približevanje politike, javnih financ in Evropske unije državljanom.

Na podlagi te izkušnje so mi kolegi iz odbora za finance in proračun naslednje leto zaupali 
nalogo predstavitve poročila o proračunu državnih prihodkov in odhodkov za proračunsko 
leto 2018. Ponovno je bil glavi izziv izvajanje ambiciozne naložbene politike, zaradi katere 
se ne bi poslabšala kakovost življenja v naši državi in ki bi hkrati spoštovala merila iz Pakta 
za stabilnost in rast. Čeprav so lahko proračunska sredstva sama po sebi pogosto zreducirana 
na njihovo abstraktno naravo, pa se za temi oznakami skrivajo zelo konkretne politične 
zaveze (infrastruktura, mobilnost, izobraževanje, trajnostni razvoj). Zato sem v pripravo 
poročila vključila tudi predstavnike prihodnjih generacij. Te izmenjave so mladim omogočile 
ne samo, da so imeli prvi vpogled v proračunsko politiko vlade, ampak so lahko tudi izrazili 
svoje mnenje o izzivih, s katerimi se bodo soočali v prihodnosti, saj jim ta prihodnost 
pripada.

3. Kakšne so vaše poklicne izkušnje pri mednarodnih večkulturnih in večjezičnih 
organizacijah ali institucijah, ki imajo sedež zunaj vaše matične države?

Po študiju prava v Aix-en-Provence (Francija) in v Londonu (Združeno kraljestvo) sem 
začela poklicno kariero kot odvetnica v mednarodnem kabinetu Linklaters, kasneje pa sem se 
pridružila luksemburški odvetniški pisarni. Luksemburg je večkulturna in večjezična država. 
V občini Walferdange, na primer, kjer sem od leta 2005 članica občinskega sveta (mestna 
svetnica oziroma županja od leta 2011 do 2017), 53 % prebivalcev ni iz Luksemburga in 
pripada 93 različnim narodnostim. S svojimi sodržavljani iz tega večkulturnega okolja sem v 
stiku že skoraj 15 let.

Poleg tega sem v okviru mednarodne poslovne šole Insead iz Fontainebleauja (Francija) 
opravila dve usposabljanji za izobraževanje višjih kadrov („executive education“). Na 
vsakem od teh tečajev je bilo približno 40 študentov iz različnih dežel in okolij, s katerimi 
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sem še vedno v stiku.

4. Ali ste dobili razrešnico za upravljavske naloge, ki ste jih opravljali v preteklosti, če se ta 
postopek uporablja?

Lahko bi rekla, da sem dobila razrešnico za vse obveznosti, ki so mi bile do zdaj zaupane pri 
opravljanju administrativnih nalog v zasebnem sektorju in v okviru prostovoljnih dejavnosti.

Ta postopek se ne uporablja za moje politične funkcije.

5. Katere od vaših predhodnih poklicnih funkcij so bile rezultat političnega imenovanja?

Poleg političnih funkcij na občinski in nacionalni ravni po demokratičnih volitvah je edino 
delovno mesto, na katerega me je imenovala vlada, (neplačano) 5-letno mandatno obdobje 
(2014–2019) članice upravnega odbora javne institucije „Oeuvre Nationale de Secours 
Grand-Duchesse Charlotte“.

6. Navedite tri najpomembnejše odločitve, pri katerih ste bili udeleženi v poklicni karieri.

Dovolite mi, da omenim več odločitev, ki jih je sprejela luksemburška vlada in katerih 
zakonodajni predlogi so bili sestavni element dela odbora za finance in proračun, preden je o 
njih glasovala poslanska zbornica.

Te odločitve zadevajo (1) preglednost, boj proti davčnim utajam in izogibanju davkom, (2) 
obdavčevanje ter (3) dobro upravljanje javnih financ.

– Boj proti davčnim utajam in izogibanju davkom: kot poslanka sem imela priložnost 
pozorno spremljati prizadevanja Luksemburga za izpolnjevanje evropskih zahtev in 
usklajevanje svoje mreže davčnih sporazumov z mednarodnimi standardi (EU in 
OECD). Vlada je z usklajenim svežnjem zakonodajnih predlogov okrepila določbe na 
področju skladnosti in davčne preglednosti. Omenila bi na primer odpravo bančne 
tajnosti leta 2014, prenos Direktive (EU) 2016/2258 o obvezni avtomatični izmenjavi 
informacij na področju obdavčevanja v zvezi s čezmejnimi aranžmaji, o katerih se 
poroča (DAC5), v nacionalno zakonodajo, ter prenos direktive proti izogibanju davkom 
(ATAD I) za boj proti agresivnemu davčnemu načrtovanju.

– Davčna reforma 2016: leta 2016 sem v imenu odbora za finance in proračun predstavila 
poročilo o davčni reformi, s katerim naj bi na ciljno usmerjen način okrepili kupno moč 
gospodinjstev in konkurenčnost podjetij.

– Sveženj za prihodnost: izvajanje „svežnja za prihodnost“ („Zukunftspak“), strogega 
programa prihrankov, ki ga je decembra 2014 izglasovala poslanska zbornica, je 
odražalo pripravljenost vlade, da trajnostno konsolidira javne finance, zmanjša 
strukturni primanjkljaj in s tem zagotovi večjo medgeneracijsko pravičnost. Čeprav 
izvajanje teh varčevalnih ukrepov ni bilo prav nič priljubljeno, je danes jasno, da so se 
razmere izboljšale in da so bili torej ukrepi potrebni in zelo upravičeni.

Neodvisnost
7. V skladu z ustanovno pogodbo morajo biti člani Računskega sodišča pri izvajanju svojih 

nalog popolnoma neodvisni. Kako bi spoštovali to obveznost pri opravljanju nalog na 
Računskem sodišču?
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Kot članica Računskega sodišča bom strogo spoštovala obveznost neodvisnosti v skladu s 
Pogodbo o delovanju Evropske unije (PDEU). Zavezujem se, da v času trajanja svojega 
mandata ne bom opravljala nobene poklicne dejavnosti in bom po koncu svojega mandata 
ravnala pošteno in diskretno pri sprejemanju novih nalog.

Če bom imenovana za članico Računskega sodišča, bom prenehala opravljati vsako dodatno 
poklicno dejavnost, ne glede na to, ali je pridobitna ali ne.

Izstopila bom iz luksemburške odvetniške zbornice in prenehala bom opravljati odvetniški 
poklic.

Prav tako bom odstopila od vseh upraviteljskih funkcij.

Pripravljena sem odstopiti od vseh funkcij upraviteljice na področju prostovoljnega dela, če 
bi odbor za etiko Računskega sodišča menil, da so nezdružljive z opravljanjem mandata na 
Računskem sodišču.

Če bom imenovana za članico Računskega sodišča, bom svoje dolžnosti opravljala pošteno, 
nepristransko, pregledno in neodvisno v skladu s členom 286(1) Pogodbe o delovanju 
Evropske unije ter bom v celoti spoštovala kodeks ravnanja za člane Računskega sodišča. 
Prav tako ne bom sprejemala zunanjih navodil in se bom vzdržala vsakršnega ravnanja, ki ne 
bi bilo združljivo z naravo mojih prihodnjih nalog.

8. Ali imate vi ali vaši bližnji sorodniki (starši, bratje in sestre, zakonski partner in otroci) 
poslovne ali finančne interese oziroma druge obveznosti, ki bi lahko bili v nasprotju z 
vašimi nalogami na Računskem sodišču?

Osebno nimam deleža v gospodarski družbi ali finančnem holdingu.

Moj oče je edini delničar luksemburške družbe Cebi International S.A. (avtomobilska 
industrija). Ne sodelujem pri vsakodnevnem upravljanju tega podjetja.

Moj mož je edini družbenik luksemburške družbe z omejeno odgovornostjo, ki je 
specializirana za gospodarsko svetovanje. Upravlja portfelj strank kot zavarovalni posrednik 
in je neodvisni upravitelj družb.

Nimam nasprotja interesov, če pa bi jih v prihodnje imela, bi se vzdržala te odločitve.

9. Ali ste pripravljeni predsednika Računskega sodišča seznaniti z vsemi svojimi finančnimi 
interesi in drugimi obveznostmi ter te podatke objaviti?

Sem popolnoma pripravljena predsednika Računskega sodišča seznaniti z vsemi svojimi 
finančnimi interesi in drugimi obveznostmi ter te podatke objaviti.

Moja izjava o interesih je že objavljena na spletišču poslanske zbornice v skladu s 
poslovnikom luksemburške poslanske zbornice in kodeksom ravnanja za poslance v zvezi s 
finančnimi interesi in nasprotji interesov.

10. Ali ste udeleženi v sodnem postopku? Če ste odgovorili pritrdilno, navedite podrobnejše 
informacije.

Ne, nisem udeležena v nobenem sodnem 
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postopku.

11. Ali imate dejavno ali izvršilno vlogo v politiki, in če ste odgovorili pritrdilno, na kateri 
ravni? Ali ste imeli v zadnjih 18 mesecih politično funkcijo? Če ste odgovorili pritrdilno, 
navedite podrobnejše informacije.

Trenutno sem članica poslanske zbornice in članica občinskega sveta občine Walferdange.

Kot poslanka sem članica regionalnega in usmerjevalnega odbora svoje stranke. Sem tudi 
članica lokalnega odbora svoje stranke.

12. Ali boste po imenovanju za članico Računskega sodišča odstopili s položaja, na katerega 
ste bili izvoljeni, oziroma se boste odrekli aktivnim funkcijam z obveznostmi v politični 
stranki?

Potrjujem, da bom v primeru imenovanja za članico Računskega sodišča odstopila s položaja 
občinske svetnice in poslanke.

Prav tako bom odstopila s položaja članice lokalnega odbora svoje stranke.

13. Kako bi obravnavali primer večje nepravilnosti oziroma celo goljufije in/ali korupcije, v 
katerem bi bile udeležene osebe iz vaše države članice?

Ker Računsko sodišče nima preiskovalnih pooblastil, se zavezujem, da bom Evropski urad za 
boj proti goljufijam (OLAF) obvestila o vseh primerih goljufije ali korupcije, da bo lahko 
nato izvedel preiskavo.

Seveda pa bom uporabila ista pravila ne glede na zadevno osebo ali državo članico.

Opravljanje nalog
14. Katere bi morale biti glavne značilnosti kulture dobrega finančnega poslovodenja v javnih 

službah? Kako bi lahko Evropsko računsko sodišče pomagalo to uveljaviti?

Pri upravljanju javnih sredstev je treba vedno spoštovati načelo zakonitosti. Vendar 
spoštovanje zakonov in predpisov samo po sebi ne zagotavlja učinkovitega upravljanja virov. 
Zato je dobro finančno poslovodenje izjemno pomembno za vse javne storitve in pogoj za 
zagotavljanje kakovostnih javnih storitev za državljane.

Dobro finančno poslovodenje pomeni predanost celotne javne uprave na vseh ravneh za 
dobro, preudarno in odgovorno uporabo javnih sredstev, s poudarkom na treh načelih: 
uspešnost, učinkovitost in gospodarnost.

Menim, da so glavne značilnosti dobrega finančnega poslovodenja na vseh ravneh:

– organizacijske vrednote, ki so jasne in se obsežno razširjajo, ter strateški cilji za dobro 
finančno poslovodenje,

– struktura upravljanja, ki lahko izpolnjuje cilje javnih storitev,

– vnaprej določen okvir za upravljanje smotrnosti: določitev posebnih, jasnih in 
dosegljivih ciljev (v vseh sektorjih dejavnosti, ki jih zajema proračun), podprtih s 
stalnim spremljanjem in ocenjevanjem na podlagi vnaprej določenih kazalnikov 
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(določitev kazalnikov uspešnosti),

– učinkovit sistem notranjega nadzora;

– sistem upravljanja operativnih informacij;

– javni značaj in preglednost finančnih dejavnosti v vseh javnih službah (nacionalnih in 
lokalnih) ter

– jasna odgovornost.

Računsko sodišče lahko prispeva k razvoju tovrstne kulture finančnega poslovodenja z 
izvajanjem revizij, pri čemer spoštuje zgornja merila, na podlagi katerih je mogoče opredeliti 
tveganja in slabosti, ter priporočil, ki jih predlaga sodišče.

15. V skladu z ustanovno pogodbo mora Računsko sodišče Parlamentu pomagati pri 
uveljavljanju njegovih pristojnosti za nadzor nad izvrševanjem proračuna. Kako bi 
dodatno izboljšali sodelovanje med Računskim sodiščem in Evropskim parlamentom 
(zlasti Odborom za proračunski nadzor), da bi izboljšali javni nadzor splošne porabe in 
njegovo stroškovno učinkovitost?

Dobro sodelovanje med Evropskim parlamentom in Računskim sodiščem je bistveno za 
zagotavljanje učinkovitega nadzora nad izvrševanjem proračuna Evropske unije. Poleg tega 
tesno sodelovanje, ki je bilo vzpostavljeno v zadnjih letih in v katerem je Evropski parlament 
zelo zgodaj vključen v pripravo delovnih programov, Računskemu sodišču omogoča 
predložitev ustreznih dokumentov v skladu s potrebami poslancev Evropskega parlamenta. 
Ustrezno ukrepanje Evropskega parlamenta na podlagi poročil Računskega sodišča povečuje 
učinek le-teh.

Če bom imenovana za članico Računskega sodišča, bom Evropskemu parlamentu in zlasti 
Odboru za proračunski nadzor na voljo, da bomo v okviru dvostranskih izmenjav razpravljali 
o vseh temah, ki zanimajo poslance Evropskega parlamenta ali vašega odbora, in bom, če bo 
treba, ponudila svoje strokovno znanje.

16. Kaj je po vašem mnenju dodana vrednost pri revidiranju smotrnosti poslovanja in kako naj 
se ugotovitve upoštevajo pri upravljanju?

Revizije skladnosti, finančne revizije in revizije smotrnosti poslovanja se dopolnjujejo. 
Medtem ko se z revizijo skladnosti oceni, ali so bile dejavnosti in programi izvedeni v skladu 
s pravnimi in regulativnimi zahtevami, se revizija smotrnosti poslovanja osredotoča na 
dejavnosti in programe, da se oceni, ali so bili izvedeni na optimalen način, v skladu s tremi 
načeli: uspešnost, učinkovitost in gospodarnost.

Skladnost s pravili sama po sebi ne zagotavlja, da so bila sredstva uporabljena v interesu 
zastavljenih ciljev in v korist evropskih državljanov, predvsem v okviru usmerjenosti v 
smotrnost, ki postaja vse pomembnejši vidik v proračunu Evropske unije. Zato revizija 
smotrnosti poslovanja ponuja neodvisno oceno o tem, kako se upravlja subjekt revizije 
(dejavnost, program ali subjekt), njegova vrednost za Unijo in posledično njene državljane, 
ter ali je subjekt dosegel zastavljene cilje (učinkovitost) na učinkovit in gospodaren način z 
uporabo minimalnih sredstev za doseganje največjega možnega učinka.
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Po mojem mnenju revizija smotrnosti poslovanja

– pomaga osveščati upravitelje kladov (večja preglednost glede načina uporabe dodeljenih 
sredstev) z neodvisno oceno;

– bistveno prispeva k postopkom odločanja Evropskega parlamenta in Sveta v okviru 
podelitve razrešnice in pregleda pravil;

– izboljšuje prihodnjo smotrnost z opredelitvijo področij, na katerih se lahko izboljšajo tri 
načela, in s priporočili o možnih izboljšavah.

Ta zadnji vidik je zelo pomemben, saj revizija smotrnosti poslovanja ne odkriva le slabosti, 
ampak je namenjena tudi dajanju priporočil upravljavcem, da se zmanjšajo slabosti, rešijo 
težave, izboljša upravljanje in se poudarijo dobre prakse.

Upravljavci so odgovorni za odpravo ugotovljenih slabosti in izvajanje danih priporočil. Da 
bi zagotovili, da upravljavci priporočila dobro razumejo in jih v čim večji meri sprejemajo, 
kar zagotavlja njihovo ustrezno kasnejše izvajanje, je bistven stalni dialog med različnimi 
akterji skozi celotno revizijo:

– postopki potrjevanja in kontradiktorna preučitev prispevajo k razpravi o sklepih in 
priporočilih z revidiranci;

– predstavitev sklepov in priporočil Evropskemu parlamentu povečuje njihov učinek;

– s spremljanjem izvajanja priporočil s strani revizorja se oceni, v kakšnem obsegu 
upravljavec izvaja priporočila.

17. Kako bi lahko izboljšali sodelovanje med Računskim sodiščem, državnimi revizijskimi 
institucijami in Evropskim parlamentom (Odborom za proračunski nadzor) pri revidiranju 
proračuna EU?

Državne revizijske institucije so naravni partnerji Evropskega računskega sodišča. Zato 
sodelovanje med obema institucijama koristi vsem. Državne revizijske institucije dobro 
poznajo postopke v državah članicah, zavedajo se slabosti in priložnosti za izboljšave ter 
poznajo načine za njihovo doseganje. V evropskem okviru, kjer je 80 % proračuna v 
deljenem upravljanju, bi bilo treba to poglobljeno znanje, podprto s strokovnim znanjem 
državnih revizijskih institucij, uporabiti v korist vseh deležnikov Unije. Člen 287(3) PDEU 
prav tako poudarja pomen takšnega sodelovanja in določa, da kadar se revizija izvaja v 
državi članici, „Računsko sodišče in nacionalni revizijski organi držav članic sodelujejo v 
duhu zaupanja, pri čemer ohranjajo svojo neodvisnost“. To poudarja izziv, povezan s tesnim 
sodelovanjem med Računskim sodiščem in državnimi revizijskimi institucijami, in sicer 
neodvisnost dela vseh, kar je pomembna značilnost revizijske institucije.

Sprejeti so že bili nekateri ukrepi, da bi se vzpostavili dobri delovni odnosi med Računskim 
sodiščem in državnimi revizijskimi organi:

– v okviru odbora za stike se predsedniki državnih revizijskih institucij in Računsko 
sodišče sestajajo vsako leto, da razpravljajo o zadevah skupnega interesa. Poleg tega se 
uradniki za zvezo v revizijskih institucijah redno srečujejo, da pripravijo sestanke med 
predsedniki in odborom za stike ter oblikujejo delovne skupine, ki razpravljajo o 
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posebnih temah.

– poleg tega sem bila obveščena, da so na podlagi člena 287 PDEU predstavniki državnih 
revizijskih institucij iz revidirane države članice pozvani, da spremljajo Evropsko 
računsko sodišče med revizijami v njihovi državi članici.

Podala bi štiri predloge za dodatno izboljšanje odnosa med Računskim sodiščem in 
državnimi revizijskimi institucijami:

– vzpostavitev rednih delovnih skupin za izmenjavo najboljših praks na različnih ravneh 
bi pripomogla k izboljšanju obstoječih postopkov ali uporabljenih revizijskih 
metodologij ter k razvoju skupnih najboljših praks, da bi dosegli boljše rezultate v korist 
vseh deležnikov;

– boljše posredovanje informacij o načrtovanju revizij bi omogočilo boljše usklajevanje 
dela;

– souporaba končnih revizijskih rezultatov na skupni raziskovalni platformi, da bi lahko 
pri svojih revizijah upoštevali delo drugih, ter

– opredelitev skupnih možnosti za usposabljanje.

Če bom imenovana za članico Računskega sodišča, bom podprla vse ukrepe za izboljšanje 
sodelovanja in konstruktivni dialog med Evropskim parlamentom, vrhovnimi revizijskimi 
institucijami in Evropskim računskim sodiščem, da bi okrepili spremljanje izvrševanja 
proračuna Unije.

18. Kako bi nadalje razvili poročanje Računskega sodišča, da bi Evropskemu parlamentu 
zagotovili vse potrebne informacije o točnosti podatkov, ki jih države članice predložijo 
Evropski komisiji?

Zaradi večjega zanimanja za smotrnost in usmerjenost rezultatov proračuna Unije je za 
Evropski parlament in Evropsko računsko sodišče nujno, da so na voljo zanesljivi, pravilni in 
popolni podatki, da bi lahko učinkovito ocenili te vidike in sprejeli odločitve na podlagi 
dejstev.

Računsko sodišče bi moralo več pozornosti nameniti težavam v zvezi s kakovostjo podatkov, 
ki so bile ugotovljene med njegovimi revizijami, in oblikovati priporočila, da bi se izboljšale 
ugotovljene pomanjkljivosti.

Poleg tega bi Računsko sodišče lahko izvajalo ad hoc revizije nekaterih zadev na različnih 
področjih politike, predvsem glede kakovosti podatkov, da bi se ugotovilo še več 
pomanjkljivosti.

Druga vprašanja
19. Ali boste umaknili svojo kandidaturo, če bo mnenje Parlamenta o vašem imenovanju za 

članico Računskega sodišča negativno?

Zaupanje Odbora za proračunski nadzor in Evropskega parlamenta do članov Računskega 
sodišča je ključnega pomena za dobro delovanje institucije.

Če bi bilo mnenje Evropskega parlamenta o mojem imenovanju negativno, bi prosila 
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luksemburško vlado, naj ponovno preuči mojo kandidaturo.
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