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PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o imenovanju François-Rogerja Cazalaja za člana Računskega sodišča
(C9-0121/2019 – 2019/0814(NLE))

(Posvetovanje)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 286(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, v skladu s katerim se 
je posvetoval s Svetom (C9-0121/2019),

– ob upoštevanju člena 129 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A9-0000/2019),

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/ne odobri predloga Sveta, da se François-Rogerja Cazalaja 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 FRANÇOIS-ROGERJA CAZALAJA

Izobraževanje:

Inštitut za politične študije v Parizu „Sciences Po“
Univerza Pariz I – diploma iz prava
Ecole Nationale d’Administration (ENA) (letnik 1981)
Program Certified Government Audit Professional (Institute of Internal Auditors/IIA)
Delovne izkušnje: revizor (1981–1985), pomočnik sodnika (1985–1999) in od leta 1999 
sodnik pri računskem sodišču

1981 – 1985 Računsko sodišče
1986 – 1988 Tehnični svetovalec ministra za javno upravo in načrtovanje (Hervé de 

Charette); pristojnosti: statutarna vprašanja, visoki položaji v javni 
službi, ENA

1988 – 1989 Računsko sodišče
1989 – 1992 Napoteni strokovnjak na ministrstvu za zunanje zadeve (direktorat za 

ekonomske zadeve, namestnik direktorja, pristojen za mednarodne 
okoljske zadeve)

1992 – 1995 Francosko veleposlaništvo v Nemčiji, drugi svetovalec (nemška 
notranja politika)

1995 Direktor kabineta ministrice za okolje (Corinne Lepage)
1996 – 1998 Računsko sodišča (sektorji revizije: službe predsednika vlade, ministra 

za notranje zadeve, ministra za pravosodje, ministra za zunanje zadeve)
1998 – 2008 Napoteni strokovnjak na OECD kot glavni odgovorni referent za 

program SIGMA, skupne pobude OECD in Evropske unije, ki jo 
večinoma financira Evropska unija, za podporo procesu reforme javne 
uprave v državah srednje in vzhodne Evrope ter v državah evropske 
sosedske politike. Pristojen zlasti za vprašanja javnih financ, zunanje 
revizije (vzpostavitev računskega sodišča in enakovrednih nadzornih 
organov in organov notranje revizije)

September 2008 Računsko sodišče, sodnik tretjega senata sodišča (sektorji revizije: 
izobraževanje, raziskave, univerze, kultura in komunikacija)

April 2011 Računsko sodišče, sodnik sedmega senata in predsednik oddelka za 
promet

Januar 2018 Računsko sodišče, sodnik prvega senata in predsednik oddelka za 
gospodarski razvoj in sektor javnih financ

Druge dejavnosti:

1981 – 1987 Predavatelj na Inštitutu za politične študije („Sciences Po“) v Parizu
1981 – 1987 Član ali poročevalec različnih medministrskih odborov in delovnih 

skupin v zvezi z javno upravo
1981 – 1987 Član ali poročevalec različnih medministrskih odborov in delovnih 

skupin v zvezi z javno upravo
1996 – 1998 Glavni poročevalec  odbora za finance tiskovne agencije France-Presse
1996 – 1998 Generalni sekretar združenja sodnikov in nekdanjih sodnikov 

računskega sodišča
2008 – 2012 Član predsedstva združenja sodnikov in nekdanjih sodnikov računskega 
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sodišča
2009 – 2012 Član revizijskih skupin mednarodnih organizacij: EUMETSAT 

(Darmstadt), UNODC (Dunaj), direktor zunanje revizije Organizacije 
pogodbe o celoviti prepovedi jedrskih poskusov (CTBTO)

2012 – 2013 Sopredsednik delovne skupine za uvedbo strokovnih standardov na 
davčnih sodiščih

Od leta 2014 Predstavnik računskega sodišča pri visokem svetu revizorjev (Haut 
Conseil du Commissariat aux comptes)

Od leta 2016 Član, nato pa podpredsednik kolegija revizorjev evropskega mehanizma 
za stabilnost

Jeziki:

nemščina: tekoče (branje, govor, pisanje)
angleščina: tekoče (branje, govor, pisanje)
italijanščina: osnove
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PRILOGA 2: ODGOVORI FRANÇOIS-ROGERJA CAZALAJA NA VPRAŠALNIK

Delovne izkušnje
1. Navedite svoje poklicne izkušnje s področja javnih financ, proračunskega načrtovanja, 

izvrševanja in upravljanja proračuna oziroma proračunskega nadzora ali revizije. 

Glavnino svojih 38 let poklicnih dejavnosti sem posvetil javnim financam. Ob koncu višjega 
izobraževanja, ko sem zaključil šolanje na École Nationale d’Administration, sem začel delati 
kot revizor na računskem sodišču. To funkcijo sem opravljal prvih pet let poklicne poti, pri 
čemer sem se natančneje ukvarjal s financami lokalnih skupnosti, za katere je bilo takrat 
računsko sodišče pristojno, ter s financami sektorja upravljanja telekomunikacij. 

Po dveh letih dela v ministrskem kabinetu, sem se vrnil na računsko sodišče, kjer sem se 
pridružil sektorju, pristojnemu za nadzor nad računi služb predsednika vlade, istočasno pa 
sem sodeloval pri ponavljajočih se delih, ki jih je računsko sodišče takrat opravljalo v zvezi z 
izvrševanjem državnega proračuna.

Šestletno obdobje na ministrstvu za zunanje zadeve, pri čemer sem tri leta delal v Nemčiji, me 
je oddaljilo od vrhovne revizijske institucije, katere del sem bil. Vrnil sem se po krajšem 
obdobju, med katerim sem bil direktor kabineta ministra za okolje, kjer sem istočasno 
opravljal tudi delo proračunskega svetovalca. 

V treh letih, ki so sledila, sem izvedel preiskave o velikem neuspešnem nepremičninskem 
programu (center mednarodnih konferenc Quai Branly), politiki in prostovoljnih ukrepih za 
razvoj ter različnih drugih organizacijah.

Nato tem bil napoten na OECD, kjer sem delal v okviru programa Sigma, skupne pobude 
OECD in Evropske unije, ki jo v večini financira EU. Cilj programa je vedno bil izvajati ali 
spremljati ukrepe tehnične pomoči državam kandidatkam za članstvo v Evropski uniji, nato 
pa vedno bolj pogosto državam, ki so del evropske sosedske politike, in sicer na področjih 
javne uprave. Ta dejavnost se je izvajala zlasti zaradi reform, katerih cilj je bil vzpostavitev 
sistemov, temelječih na načelu pravne države, pa tudi na preglednosti in učinkovitosti. Na 
začetku sem bil zaposlen, da bi prevzel se ukvarjal z vrhovnimi nadzornimi institucijami, ki se 
v okviru københavnskih meril obravnavajo kot eden temeljev pravne države, vendar so se 
moje pristojnosti hitro razširile na druga področja javnih financ: proračunska vprašanja, 
upravljanje skladov za predpristopno pomoč oziroma sistemi notranjega nadzora v javni 
upravi (Public Internal Financial Control). 
Te izkušnje so bile posebej bogate, saj sem se seznanil z zame novimi sistemi s področja 
proračuna in nadzora državnih računovodskih izkazov, kot tudi z upravljanjem javnih financ v 
splošnem, spoznal pa sem tudi različne tuje uprave. Kot je veljalo za celoten program Sigma, 
sem tesno sodeloval s službami Evropske komisije, in sicer tako tistimi, ki so pristojne za 
proces širitve in sosedsko politiko, kot tistimi, ki so pristojne za vsebinska vprašanja (GD za 
proračun, GD za kmetijstvo itd.). Delo v sektorju javnih financ programa Sigma je privedlo 
do tesnih odnosov z Evropskim računskim sodiščem, ki si je takrat odločno prizadevalo 
navezati na zaupanju temelječe delovne odnose z vrhovnimi revizijskimi institucijami novih 
ali prihodnjih držav članic ter jim zagotavljati podporo, s katero bi zagotovili njihovo 
prilagajanje zahodnim strokovnim standardom. Tudi sam sem imel številne stike z Evropskim 
računskim sodiščem.

Te izkušnje so bile nedvomno med najpomembnejšimi na moji poklicni poti.

Na računsko sodišče sem se vrnil pred nekaj več kot 10 leti, v začetku pa sem bil dve leti del 
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senata, pristojnega za vprašanja izobraževanja, visokega šolstva, raziskav in kulturne politike. 
Nato sem bil imenovan za predsednika oddelka, pristojnega za sektor prometa, podjetij in 
javne politike na tem področju, ki je ekonomsko in finančno zelo pomembno. To funkcijo 
sem opravljal nekaj več kot 7 let. 

Dve leti opravljam funkcijo predsednika oddelka, pristojnega za financiranje gospodarstva in 
javna finančna podjetja.

V tem obdobju sem tudi neposredno sodeloval pri potrjevanju državnih računov, ki ga 
računsko sodišče izvaja od leta 2009, pa tudi pri skupnem usposabljanju računskega sodišča, 
pristojnega za nadzor nad izvrševanjem državnega proračuna, pripravi poročila o ekonomskih 
in finančnih obetih ter horizontalnem delu v zvezi z javnimi financami (npr. pri poročilu o 
uvedbi računovodenja na podlagi nastanka poslovnega dogodka (accrual accounting) v 
sektorju javne uprave ter pri oceni desetletnega izvajanja temeljnega zakona o proračunu 
(LOLF = organic budget law)). 

2. Kateri so najpomembnejši dosežki v vaši poklicni karieri?

Delo v okviru programa SIGMA pri OECD mi je omogočilo, da sem sodeloval neposredno z 
državami kandidatkami za vstop v Evropsko unijo na področju javnih financ in nadzora nad 
njimi. Sodeloval sem v pomembnih procesih upravnih in organizacijskih sprememb v 
nekaterih od teh držav in sem bil neposredno udeležen pri pripravi zakonodajnih besedil in 
predpisov, s katerimi so bile vzpostavljene učinkovite in demokratične institucije na področju 
javnih financ v zadevnih državah. To osnovno zakonodajno delo je običajno spremljal 
prispevek k bolj praktičnim ureditvam, katerih cilj je bil uresničitev teh sprememb, na primer 
priprava strateških dokumentov za institucije (zlasti finančna ministrstva in vrhovne revizijske 
institucije), udeležene v procesih, ki so pogosto težavni in zapleteni.

V teh institucijah sem opravil številne pomembne medsebojne strokovne preglede (peer 
reviews). Na njihovi osnovi so bila pripravljena praktična priporočila za olajšanje izboljšave 
in posodobitve delovanja teh organov. Menim, da sem bil zelo pozoren, da sem v največji 
možni meri upošteval nacionalne posebnosti držav ter njihovo upravno in organizacijsko 
kulturo, s čimer sem se izognil določanju abstraktnih predpisov, ki ne bi imeli resnične 
povezave z dejansko prakso in zgodovino posameznih držav. To ni niti preprosto niti vedno 
izvedljivo, vendar sem se vsaj zavedal, da se za ta vprašanja potrebuje pristop, ki ni ne 
ideološki ne tehnokratski. Poleg tega sem se zavedal tudi, da se vsak zunanji akter ne sooča z 
institucijo ali postopkom, ampak s sistemom številnih interakcij in posledic. Upoštevati je bilo 
treba, oziroma vsaj opredeliti, posledice priporočenih reform na druge akterje ali druge 
postopke v tem sistemu (razvoj notranje revizije mora iti z roko v roki z razvojem notranjega 
nadzora v zadevni organizaciji, nekatera priporočila v zvezi z neodvisnostjo nosilcev 
nekaterih funkcij pa so smiselna le v sistemu javne uprave, nekatera delovna mesta pa morajo 
biti deležna posebne zaščite).

Omenim lahko tudi dosežke na drugih področjih:

– na začetku svoje poklicne poti sem bil soavtor priročnika za lokalne javne finance;

– zakonodajno delo, ki sem ga opravil, ko sem se pridružil kabinetu ministra za javno 
upravo, in ki je vključevalo zlasti ukrepe poenostavitve in omilitve nekaterih 
statutarnih določb, pojasnitev pravil, ki se uporabljajo v primeru stavke javnih 
uslužbencev, ter pomembno reformo zaposlovanja in strokovnega usposabljanja 
visokih uradnikov;

– sopredsedovanje delovni skupini, ki naj bi zbrala in opredelila strokovne standarde 
računskega sodišča ter regionalnih računskih sodišč. Poleg mednarodnih standardov 
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(ISSAI), ki so se že uporabljali, je šlo za opredelitev skupnih standardov teh različnih 
nadzornih organov ter za njihovo pojasnitev in okrepitev na področjih revizije 
smotrnosti poslovanja in sodnih dejavnosti.

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

Menim, da imam dolgoletne izkušnje z odnosi s tovrstnimi organizacijami, in sicer pri treh 
različnih funkcijah:

– neposredno kot glavni uradnik programa SIGMA pri OECD v obdobju od 1998 do 
2008, kot sem že navedel;

– neposredno tudi kot zunanji revizor, ki je funkcija, ki sem jo z natančnostjo opravljal v 
mednarodnih organizacijah, za katere je računsko sodišče imelo mandat kot zakoniti revizor, 
in sicer pri organizaciji EUMETSAT v Darmstadtu, oddelkih generalnega sekretariata 
Organizacije združenih narodov na Dunaju, nato pa kot vodja ekipe za potrjevanje računov 
sekretariata Organizacije pogodbe o celoviti prepovedi jedrskih poskusov (CTBTO), prav 
tako na Dunaju;

– posredno, ko sem se pridružil ministrstvu za zunanje zadeve in sem na področju svojih 
dejavnosti sodeloval z mednarodnimi organizacijami (med drugimi zlasti z organizacijami iz 
sistema OZN, kot sta WMO ali UNEP).

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

Tovrstni postopek se ne nanaša na nobeno od funkcij, ki sem jih opravljal.

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

Nobena. Funkcije, ki sem jih opravljal v ministrskih kabinetih, so bile izključno tehnične in 
upravne.

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

Osredotočil se bom na nedavne izkušnje v okviru francoskega računskega sodišča.

Leta 2014 mi je bila kot predsedniku oddelka za promet zaupana naloga načrtovanja in 
usklajevanja priprave poročila o železnici za visoke hitrosti v Franciji. S tem je bilo v 
ospredje postavljeno vprašanje, ki je bilo do takrat nekoliko zapostavljeno, in sicer ekonomski 
in finančni, pa tudi okoljski pomen železniških prog za visoke hitrosti in njihov intenziven 
razvoj v zadnjih 30 letih. Poročilo je razkrilo izgubo rentabilnosti tega omrežja, neugodne 
izbire, ki jih je njegov voluntarističen razvoj pomenil v smislu načrtovanja in financiranja za 
vzdrževanje klasičnega omrežja (tako infrastrukture kot tirnih vozil), povečanje konkurence 
zaradi drugih načinov prevoza ter negotove rezultate v zvezi z ekonomskimi in ekološkimi 
načrti. Na ta način je poročilo pomagalo ovreči teoretično vizijo razvoja železnice za visoke 
hitrosti, ki bi lahko vodila le k finančni mrtvi točki, ne da bi prinesla dodano vrednost, 
sorazmerno stroškom tega načina prevoza. V poročilu se je pozvalo k znatni obnovi javne 
politike na tem področju, to pa je nato privedlo do pomembne reforme železniškega sektorja v 
Franciji, ki je bila sprejeta leta 2018.

Leta 2017 sem kot poročevalec v senci neposredno sodeloval pri delu računskega sodišča v 
zvezi z „državo delničarko“ oziroma v zvezi z ravnanjem države kot imetnice deleža v 
podjetjih. Opravljeno delo je bil prvi „panoramski“ pregled tega vprašanja in je omogočilo 
pojasniti utečeno prakso na tem področju, pri čemer se je izkazalo, da je še zdaleč ne vodita 
ekonomska racionalnost oziroma skrbnost pri upravljanju premoženja. Zadevalo je predvsem 
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samo sestavo portfelja udeležbe države, ki je kvantitativno manj obsežna kot v preteklosti 
zaradi opravljene privatizacije, kljub vsemu pa zelo raznolika, celo neskladna, pri čemer pa ni 
bilo mogoče ugotoviti očitne koherentne logike. To velja tudi za statute in pravila upravljanja, 
ki pogosto ustrezajo zgodovinskim sektorjem, katerih bistvo obstoja je v sedanjosti vprašljivo 
(npr. sektor prometa, javna radiotelevizija). Opravljeno delo je bilo zelo odmevno in je vodilo 
k številnim reformam, na primer spremembi statuta železniških podjetij ter radiotelevizij 
(prehod na statut komercialne družbe splošnega prava s „standardnim“ upravljanjem).

V letih 2012 in 2013 sem usklajeval preiskavo o odnosih med državo in podjetji, ki imajo 
koncesijo za avtoceste. Preiskava je pokazala, da so odnosi med dajalcem koncesije, torej 
državo, in koncesionarji zelo neuravnoteženi. Pokazala je tudi, da je pri povišanjih cestnine, 
odobrenih koncesionarjem v zameno za obnovitvena dela ali dela za povečanje zmogljivosti, 
prišlo do vprašljivih situacij (običajna vzdrževalna dela ali povečanje tržne privlačnosti, ki so 
jih v vseh primerih izvajali koncesionarji, pa tudi za zneske, ki niso bili sorazmerni finančnim 
koristim, ki so izhajale iz povišanja cestnine). V splošnem se je tehnična zmogljivost države 
za nadzor nad izvajanjem avtocestnih koncesij izkazala za skromnejšo kot v preteklosti. 
Vsebina tega poročila se je uporabila na politični ravni za ponovno uravnoteženje pogodbenih 
odnosov ter na upravni in pravosodni ravni za izvedbo poglobljene preiskave v zvezi s 
spoštovanjem pravil konkurence s strani avtocestnih podjetij.

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 
svojih prihodnjih nalog na Računskem sodišču?

Tudi naloge, ki sem jih imel na francoskem računskem sodišču od začetka svoje poklicne 
kariere, in sodniški status, ki ga te naloge vključujejo, je treba opravljati neodvisno. Vedno 
sem deloval skladno s postopki sodišča in zlasti z načelom kolegialnosti in strokovnosti, kar 
se vse odraža v uporabi posebnih standardov, popolne neodvisnosti pri načrtovanju dela, 
opravljanju pregledov, pripravi poročil (izbira opažanj, priprava priporočil) in soodločanju o 
njihovi objavi (in obliki objave).

Neodvisnost med drugim zajema objektivnost, nevtralnost in nepristranskost. Če bi me 
dejavnost sodišča privedla do ugotovitve, da bi utegnila biti moja neodvisnost s temi koncepti 
vprašljiva, bi o tem obvestil ustrezne organe sodišča (ki bi lahko tudi sami sprejeli tako 
pobudo) in bi se iz obravnave zadeve umaknil, ne glede na fazo ali naravo mojega 
posredovanja.

Ta načela in pravila ravnanja veljajo tudi za Evropsko računsko sodišče, tako da bom, če bom 
imenovan, le nadaljeval in izvajal postopke, ki so mi že znani, pri tem pa bom upošteval 
posebnosti evropske institucije. V zvezi s tem se mi zdi pomembno opozoriti, da se mora 
neodvisnost člana sodišča kazati tudi v razmerju do institucij države članice, iz katere prihaja, 
in da je treba ohraniti največjo nevtralnost glede stališč ali interesov, ki jih izrazijo francoski 
javni organi.

Nazadnje ne bi smel storiti ničesar, zlasti z javnim izražanjem stališč, kar bi lahko sprožilo 
dvome o moji neodvisnosti.

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?

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

To zame v nobenem primeru ni težava, saj te postopke že opravljam:

– kot član francoskega računskega sodišča;

– kot član kolegija francoskega visokega sveta revizorjev (Haut conseil du 
Commissariat aux comptes), ki je neodvisni upravni organ, odgovoren za regulacijo in 
disciplino revizorskega poklica, in kjer zastopam francosko računsko sodišče od konca 
leta 2014.

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

Ne, nisem udeležen v nobenem sodnem 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.

Nikoli nisem opravljal političnega mandata oziroma politične funkcije.

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

Načeloma sem pripravljen odstopiti z izvoljenega položaja in se odreči aktivnim funkcijam z 
obveznostmi v politični stranki. V praksi pa to vprašanje ni relevantno, ker nisem nikoli 
opravljal tovrstnih funkcij in jih tudi ne nameravam opravljati.

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

Ne predstavljam si, kako bi lahko pri upravljanju takih primerov razlikoval med tistimi, v 
katere bi bili vključeni državljani moje države članice, in tistimi, v katerih ne, pa naj bi šlo za 
bolj ali manj resne zadeve. Oba primera sta popolnoma enaka in za oba se uporabljajo ista 
pravila, in sam bi jih tudi uporabil.

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?

Dobro finančno poslovodenje javne službe je po mojem mnenju osnovni pogoj za njeno 
pravilno delovanje, verodostojnost ter predvsem seznanjenost državljanov davkoplačevalcev z 
obstojem javnih organov in njihovimi nalogami.

Vendar je treba finančno poslovodenje obravnavati v splošnem okviru javnega sistema. V tem 
smislu je kakovost javnega finančnega poslovodenja pogojena z drugimi pomembnimi 
sestavnimi deli sistema javnega upravljanja, saj je njegov sestavni del. Pomislimo lahko na 
splošni okvir upravljanja, zlasti z učinkovitim izvajanjem medresorskih funkcij usklajevanja, 
in na kroženje koristnih informacij med javnimi akterji. Lahko pomislimo tudi na sistem 
zaposlovanja in usposabljanja javnih uslužbencev, njihov status, upravljanje njihovih 
poklicnih poti, seveda tudi na njihovo osebno etiko oziroma njihovo zaščito pred morebitno 
zlorabo uradnega položaja.

Z drugimi besedami, „dobra načela“ javnega finančnega poslovodenja bodo v celoti 
operativna in se bodo izvajala le, če bodo trdno vzpostavljeni temelji javnega upravljanja.
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Kar gre za finančna vprašanja v strogem pomenu besede, po mojem mnenju ni bistvene 
razlike med načeli, na katerih temelji dobro „zasebno“ upravljanje in dobro „javno“ 
upravljanje, z izjemo dejstva, da morajo javni sistemi res zagotavljati načeli zakonitosti in 
preglednosti upravljanja. Menim, da mora biti strogo spoštovanje zakonitosti temelj javnega 
upravljanja, kajti prav subjekt, katerega glavna naloga je opredeliti, izvajati in nadzirati 
pravno pravilo, mora biti pri svojem vsakodnevnem upravljanju za zgled drugim. V 
nasprotnem primeru bi bilo namreč omajano zaupanje državljanov in davkoplačevalcev v 
delovanje in legitimnost javnih institucij. Spoštovanje pravnega pravila je povezano z 
moralno integriteto, ki se od javnih uslužbencev izrecno zahteva, ne glede na njihov 
hierarhični položaj ali naravo njihove dejavnosti.

Drugi vidik teh zahtev oziroma bolj njihova posledica pa je načelo preglednosti javnih 
ukrepov. Državljani, davkoplačevalci in izvoljeni predstavniki morajo biti vedno zmožni 
preveriti, kako se javna sredstva pobirajo in porabljajo. Dovolite mi, da navedem člen 15 
francoske Deklaracije o pravicah človeka in državljana iz leta 1789, ki je postal nekakšen 
drugi moto francoskega računskega sodišča:

„Družba ima pravico od katerega koli javnega uslužbenca svoje uprave zahtevati račun.“

Ta stavek že več kot dve stoletji idealno izraža, kaj je mišljeno s preglednostjo javnih ukrepov 
in z dolžnostjo „polaganja računov“ (accountability), ki jo to prinaša. Upoštevajo ga lahko 
vse vrhovne revizijske institucije, katerih bistvena vloga je ravno omogočiti dejansko 
izvajanje te obveznosti.

Poleg teh glavnih načel, ki so zelo specifična za javni sektor, se je mogoče sklicevati še na 
druga načela ali pravila, ki so sicer bolj vsakodnevne ali splošne narave, so pa temelj dobrega 
finančnega poslovodenja v javnih službah.

Prav gotovo je treba omeniti načela gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, ki morajo biti 
navdih za vsakega preudarnega upravljavca.

Ta je namreč lahko učinkovit le, če deluje v okviru, ki ima:

– jasno in ustrezno opredeljene cilje, ki jih je treba doseči in oceniti;

– ustrezne upravne zmogljivosti za doseganje teh ciljev (in dejanske možnosti za 
učinkovito in hitro izvajanje, kar pa v zelo centraliziranih sistemih ni vedno 
samoumevno);

– preprost in trden okvir notranje kontrole z jasno opredeljenimi in prikazanimi 
odgovornostmi, ustreznimi in priznanimi hierarhičnimi oziroma funkcionalnimi 
ravnmi za vse zadevne uslužbence;

– instrumente, postopke in organe za pridobitev razumnega zagotovila, da so ti različni 
sestavni deli na voljo in se lahko dejansko izvajajo: ustrezen računovodski načrt, 
popolne, jasne in za upravljanje koristne finančne informacije (proračun, računi in 
opombe), zanesljive in dobro opredeljene notranje postopke, ustrezno in odgovorno 
strukturo upravljanja ter strokovne in neodvisne sisteme za notranje in zunanje 
revizije.

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?



PE642.892v01-00 12/14 PR\1190726SL.docx

SL

Natančen in utemeljen odgovor na to vprašanje bom lahko podal šele po tem, ko bom osebno 
preizkusil te odnose in možnosti za morebitne izboljšave.

Ugotavljam pa, da je odnos med Računskim sodiščem in Parlamentom precej na kratko, 
vendar jasno določen s Pogodbo o delovanju Evropske unije, zlasti v njenem členu 287, ki 
določa, da Računsko sodišče pomaga Evropskemu parlamentu in Svetu Unije pri nadzoru nad 
izvrševanjem evropskega proračuna. Najbrž se ne motim, če rečem, da je Parlament in 
predvsem njegov Odbor za proračunski nadzor to določbo uporabil kar najbolj aktivno, in da 
je Računsko sodišče svoj osnovni namen vedno videlo v tem, da v največji možni meri 
odgovori na zahteve, ki bi mu bile predložene glede tega.

Vsekakor pa je vedno mogoče doseči višjo raven sodelovanja in komunikacije.

Že francosko računsko sodišče je imelo podobno izkušnjo, pa še zdaleč ni imelo takega 
izhodišča kot Evropski parlament in Evropsko računsko sodišče: postopki so se vzpostavljali 
postopoma, izmenjave so se povečevale, opredeljeni so bili skupni interesi in vzpostavljeno je 
bilo zaupanja vredno sodelovanje, ki pa se še vedno lahko izboljša.

Predstavljam si lahko, s pridržkom, da bi moral to preveriti še v praksi, da bi izboljšanje 
sodelovanja lahko vključevalo naslednje konkretne elemente:

– točnost pri izdelavi in dodelavi izdelkov v takem času, da bi bila Parlamentu 
omogočena kar najboljša uporaba;

– izbira tem za pregled, ki bi lahko bile v interesu Parlamenta;

– čim večja jasnost in berljivost poročil ter zasnova praktičnih in natančnih priporočil;

– ohranjanje in razvoj vsakodnevnih delovnih odnosov, saj to omogoča boljše 
vzajemno razumevanje želja in omejitev, značilnih za vsako institucijo.

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

Za dodano vrednost pri izvajanju revizij smotrnosti poslovanja je treba najprej zagotoviti, da 
so osnovni finančni podatki popolni in točni, kar pomeni, da se finančne revizije in revizije 
pravilnosti opravljajo ustrezno strokovno.

Seveda pa je za vse bralce in uporabnike izdelkov vrhovne revizijske institucije pomembna 
dodana vrednost tovrstnih revizij.

 To velja predvsem za državljane davkoplačevalce, ki tako dobijo možnost, da 
spoznajo in ocenijo rezultate javnih, političnih in upravnih ukrepov. Ugotovitve 
revizije smotrnosti poslovanja torej učinkovito prispevajo k poteku javnih razprav in 
ob tem zagotavljajo objektivne elemente.

 To seveda velja za parlamentarne organe, na primer Evropski parlament, ki z 
revizijami smotrnosti poslovanja nima na voljo le teh objektivnih elementov 
ocenjevanja o rezultatih politik, programov in ukrepov, ki jih ali odobri ali naj bi jih 
odobril, zato da lahko o teh vprašanjih razpravlja na dokumentirani podlagi, ampak 
ima tudi možnost, da politične ali upravne organe, odgovorne za te politike, programe 
in ukrepe, pozove k poročanju o izpolnjevanju njihovih nalog. Načeloma imajo torej 
parlamentarni organi na voljo vzvod, da v nasprotnem primeru vplivajo na te 
dejavnosti.

 Nazadnje to velja tudi za izvršilne organe, saj imajo na voljo analize, ki jih zaradi 
pomanjkanja časa in sredstev ter včasih idej pogosto ne morejo izvesti sami, včasih pa 
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tudi zaradi tega, ker njihov pristop ne more biti neodvisen in nepristranski. Rezultati 
revizij smotrnosti poslovanja, ki jih javni uslužbenci sprejmejo in uporabijo v dobri 
veri, morajo biti pomoč za izboljšanje javnih politik, njihove ustreznosti in njihovega 
izvajanja. Ti rezultati lahko vodijo tudi k predstavitvi dobrih praks, ki jih želimo 
razširjati v vseh ustreznih javnih upravah. Zato pomembno prispevajo k procesu 
izboljševanja javnega upravljanja, kar mora biti prednostni in stalni cilj vsake vrhovne 
revizijske institucije.

Seveda je upoštevanje sklepov in priporočil iz revizij smotrnosti poslovanja odvisno 
predvsem od ustreznosti teh revizij, odpornosti njihove metodologije ter vsebinske jasnosti in 
nedvoumnosti. To pa je lahko le rezultat strokovnega in objektivnega pristopa, s katerim ne 
želimo kaznovati formalnih oziroma nepomembnih napak, temveč prispevati k učinkovitejši 
organizaciji in učinkovitejši javni službi. Jasno mi je, da je treba nepravilnosti odkriti in 
razkriti oziroma je treba sankcionirati odgovorne, vendar bi morali biti previdni, da ne bi po 
nepotrebnem zapravljali redkih virov za zadeve, ki ne prinesejo večje koristi.

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

Odnosi med Evropskim računskim sodiščem in državnimi vrhovnimi revizijskimi 
institucijami so že precej intenzivni, kar je bilo predvideno in opredeljeno že v členu 287 
PDEU. Ureditev tega sodelovanja se nanaša predvsem na obstoj in delovanje odbora za stike, 
ki združuje vse te institucije. Odbor se je že večkrat izkazal kot dobra priložnost za izvajanje 
praktičnega sodelovanja, od katerega imajo korist vsi udeleženci, zlasti njegove delovne 
skupine, ki se ukvarjajo z zadevami skupnega interesa. Predvidijo se lahko tudi dodatna 
prizadevanja za sodelovanje, kot je praksa vzporednih ali skupnih revizij o skupnih temah, na 
primer o upravljanju evropskih skladov na nacionalni ravni ali o čezmejnih naložbenih 
projektih, ki bi jih delno financirala Evropska unija.

Vendar bi bilo morda treba na organizacijski in metodološki ravni razviti bolj redne odnose, 
zlasti za omogočanje boljšega vzajemnega poznavanja. V mislih imam zlasti začasno 
napotitev revizorjev iz ene institucije v drugo. Na francoskem računskem sodišču tako 
sprejemamo kolege iz Evropskega računskega sodišča za načeloma najmanj dve leti, v praksi 
pa celo dlje. Obe strani to izkušnjo štejeta za zelo pozitivno.

Drug primer zelo praktičnega odnosa bi bila organizacija medsebojne predstavitve našega 
dela. To prakso sem že izkusil, saj sem na Evropskem računskem sodišču vodil skupino, ki je 
delala na temo železnic za visoke hitrosti, kar sem omenil že prej, ko sem predstavil 
metodologijo in rezultate te revizije. Menim, da je ta predstavitev vzbudila veliko zanimanja 
in prispevala k obširnemu delu Evropskega računskega sodišča v zvezi z mrežami za visoke 
hitrosti v Evropski uniji.

Pri evropskih in nacionalnih parlamentih je seveda treba opredeliti načine in sredstva 
tesnejšega sodelovanja. Vrhovne revizijske institucije lahko gotovo prispevajo k tovrstnemu 
poglabljanju, na primer s tem, da svoje parlamentarne sogovornike vzporedno opozorijo na 
določene teme, o katerih morda obstajajo skupni pomisleki, kot je na primer učinkovitost 
sistemov za upravljanje in nadzor evropskih sredstev.

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?

Evropsko računsko sodišče od držav članic ne more neposredno zahtevati, da izboljšajo 
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zanesljivost podatkov, ki jih pošiljajo Evropski komisiji. Po drugi strani pa je del rednega 
revizijskega preverjanja prav zagotavljanje, da Komisija od držav članic dejansko dobi 
ustrezne, natančne in popolne podatke. Prav tako sodi med naloge Računskega sodišča, da 
Komisiji priporoči, naj sprejme tak ukrep v odnosu do držav članic, ki bo zagotavljal 
najboljšo zanesljivost posredovanih informacij (npr. uporaba certifikatov ali potrdil tretjih 
oseb, izvajanje revizij, zagotavljanje tehnične pomoči tistim državam, ki jo potrebujejo, pa 
tudi poenostavitev narave in števila potrebnih informacij itd.).

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

člana Računskega sodišča negativno?

Odnosi med Evropskim parlamentom in Evropskim računskim sodiščem temeljijo na 
ustreznih določbah evropskih pogodb in drugih virov evropske zakonodaje. Učinkoviti pa so 
lahko le, če temeljijo tudi na zaupanju in spoštovanju. Jasno je, da bi negativno mnenje 
Parlamenta glede mojega imenovanja za člana Računskega sodišča že od začetka oslabilo ta 
odnos zaupanja in tudi opravljanje mojih nalog. V teh okoliščinah bi kandidaturo prav gotovo 
umaknil.


