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RAČUNSKO SODIŠČE

Evropsko računsko sodišče je odgovorno za revidiranje financ EU. Kot zunanji
revizor EU prispeva k izboljševanju finančnega poslovodenja EU in deluje kot
neodvisni varuh finančnih interesov državljanov Unije.

PRAVNA PODLAGA

— Členi od 285 do 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU).

— Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije (glej
zlasti naslov XIV o zunanji reviziji in razrešnici).

SESTAVA

A. Člani
1. Število
Vsako državo članico zastopa en član (v skladu s Pogodbo iz Nice, ki je uradno potrdila
že prej priznani postopek). Torej ima sodišče načeloma 27 članov[1].
2. Kvalifikacije
Člani morajo:
— pripadati zunanjim revizijskim organom v svoji državi oziroma biti njihovi nekdanji

člani ali pa biti posebej usposobljeni za to funkcijo;

— pokazati, da o njihovi neodvisnosti ni dvoma.

3. Postopek imenovanja
Člane imenuje:
— Svet s kvalificirano večino,

— na priporočilo države članice za člana, ki jo zastopa,

— po posvetovanju z Evropskim parlamentom.

B. Mandat
1. Trajanje
Mandat traja šest let z možnostjo podaljšanja.

[1]Sodišče ima trenutno le 26 članov, saj je portugalsko mesto že več kot eno leto nezasedeno (v času pisanja decembra 2022).
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2. Status
Člani imajo enake privilegije in imuniteto kot sodniki Sodišča Evropske unije.
3. Naloge
Člani morajo biti pri opravljanju svojih nalog popolnoma neodvisni. To pomeni, da:
— ne smejo zahtevati ali prejemati navodil od nobenih zunanjih virov,

— ne smejo opravljati ničesar, kar ni združljivo z njihovimi nalogami,

— ne smejo opravljati nobene druge poklicne plačane ali neplačane dejavnosti,

— jih lahko Sodišče Evropske unije razreši, če prekršijo te zahteve.

C. Organizacija
Kolegij sodišča izmed svojih članov izvoli predsednika za obdobje treh let z možnostjo
podaljšanja mandata.
Računsko sodišče je organizirano v petih senatih, ki so pristojni za posamezna področja
odhodkov in prihodkov:
— Senat I: Trajnostna raba naravnih virov,

— Senat II: Naložbe v kohezijo, rast in vključevanje,

— Senat III: Zunanji ukrepi, varnost in pravica,

— Senat IV: Regulacija trgov in konkurenčno gospodarstvo,

— Senat V: Financiranje in upravljanje Unije.

Vsak senat je odgovoren za dve področji: prvo je sprejemanje posebnih poročil,
posebnih letnih poročil in mnenj, drugo pa priprava osnutkov ugotovitev za letna
poročila o splošnem proračunu EU in Evropskem razvojnem skladu ter priprava
osnutkov mnenj, ki jih sprejme kolegij Računskega sodišča.
Računsko sodišče ima okrog 950 zaposlenih in sedež v Luxembourgu.

PRISTOJNOSTI

A. Revizije Računskega sodišča
1. Področje pristojnosti
Med pristojnosti Računskega sodišča spada revizija računovodskih izkazov vseh
prihodkov in odhodkov Evropske unije ter njenih organov. Revizije opravlja, da preveri:
— zanesljivost letnih računovodskih izkazov Evropske unije (finančna revizija),

— zakonitost in pravilnost z njimi povezanih transakcij (revizija skladnosti) ter

— pravilnost finančnega poslovodenja (revizija smotrnosti).

2. Revizijske metode
Nadzor Računskega sodišča je stalen, revizije pa se lahko opravijo pred zaključkom
poslovnih knjig za posamezno proračunsko leto. Revizije temeljijo na dokumentaciji in
se lahko opravijo v prostorih:
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— institucij in agencij EU,

— vsakega organa, ki upravlja prihodke in odhodke v imenu EU,

— vsake fizične ali pravne osebe, ki prejema sredstva iz proračuna EU.

V državah članicah se revizija opravi v sodelovanju z nacionalnimi vrhovnimi
revizijskimi institucijami. Revidirani morajo Računskemu sodišču posredovati vso
dokumentacijo in vse informacije, ki jih potrebuje za opravljanje svojih nalog.
Računsko sodišče nima preiskovalnih pooblastil, zato o primerih morebitnih goljufij in
korupcije poroča Evropskemu uradu za boj proti goljufijam in/ali Evropskemu javnemu
tožilstvu, ki nato zadeve obravnavata v skladu s svojimi pristojnostmi.
3. Revizijska poročila
Računsko sodišče po svojih revizijah objavi:
— letna poročila o izvrševanju proračuna EU in Evropskega razvojnega sklada,

vključno z izjavo o zanesljivosti, ki je osredotočena na skladnost in pravilnost
(najkasneje do 15. novembra);

— letna poročila o smotrnosti izvrševanja proračuna EU za leta 2019–2021 (od
leta 2022 bo vidik smotrnosti ponovno vključen v redno letno poročilo);

— posebna letna poročila o agencijah EU, decentraliziranih organih in skupnih
podjetjih;

— posebna poročila o zanimivih temah, zlasti o vprašanjih dobrega finančnega
poslovodenja in specifične porabe ali področij politike;

— preglede, ki zajemajo politike in upravne teme s širše perspektive, predstavljajo
analizo področij ali vprašanja, ki še niso bila revidirana, ali so dejanska podlaga
za nekatere teme.

B. Svetovalne pristojnosti
V skladu s členom 287(4) PDEU lahko druge institucije Računsko sodišče kadar koli
zaprosijo za mnenje. Njegovo mnenje je obvezno, kadar Svet:
— sprejema finančne uredbe, v katerih se določi postopek za pripravo in izvrševanje

proračuna ter za predložitev in revizijo računovodskih izkazov;

— določa načine in postopke, s katerimi se lastna sredstva Unije dajo na razpolago
Komisiji;

— določa pravila glede pristojnosti finančnih nadzornikov, odredbodajalcev in
računovodij ali

— sprejema ukrepe za preprečevanje goljufij.

LETNA POROČILA RAČUNSKEGA SODIŠČA ZA LETO 2021

A. Letno poročilo Računskega sodišča za leto 2021
Splošna stopnja napake pri odhodkih se je z 2,7 % v letu 2020 povečala na 3,0 %
v letu 2021. 63 % revidirane porabe so bili odhodki z visokim tveganjem, kar pomeni
predvsem plačila na podlagi povračil, za katera se uporabljajo zapletena pravila in
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merila za upravičenost. Tovrstna plačila se pogosto izvajajo v okviru kohezijske politike
in programov za razvoj podeželja, ki so v deljenem upravljanju med Komisijo in
državami članicami.
Stopnja napake za to vrsto plačil je ocenjena na 4,7 % (v primerjavi s 4,0 % v letu 2020
in 4,9 % v letu 2019), kar je nad pragom pomembnosti, in je bila označena za
„vseprisotno“. Sodišče je zato tretje leto zapored izdalo negativno mnenje o pravilnosti
transakcij, povezanih z računovodskimi izkazi (in ne mnenje s pridržkom, kot v letih
2016, 2017 in 2018), s čimer je poudarilo ponavljajoče se težave, ki jih je treba odpraviti.
Sodišče je poleg revizije porabe v okviru rednega proračuna EU predložilo ločeno
mnenje o odhodkih iz sklada za okrevanje in odpornost. To bo počelo še naprej v času
trajanja sklada. Sredstva sklada za okrevanje in odpornost se izplačajo, ko so doseženi
določeni mejniki in cilji. Sodišče se je pri reviziji osredotočilo na to, ali je Komisija zbrala
zadostne in ustrezne dokaze, ki podpirajo njeno oceno, v kolikšni meri so bili mejniki
doseženi. Španija je leta 2021 prejela enkratno izplačilo v višini 11,5 milijarde EUR,
potem ko je dosegla 52 mejnikov, povezanih z reformami. Sodišče je ugotovilo, da
eden od mejnikov ni bil zadovoljivo izpolnjen, vendar po njegovem mnenju učinek ni bil
bistven. Vendar je ugotovila, da Komisija še ni imela metode za količinsko opredelitev
učinka nedoseganja mejnika ali cilja in določitev zneska, ki bi ga bilo zato treba začasno
ustaviti.
B. Poročilo Evropskega računskega sodišča o smotrnosti izvrševanja proračuna EU
– stanje ob koncu leta 2021
Računsko sodišče je za leta 2019, 2020 in 2021 svoje letno poročilo v okviru
pilotnega projekta razdelilo na dva dela – letno poročilo, osredotočeno na zanesljivost
računovodskih izkazov EU ter zakonitost in pravilnost povezanih transakcij, ter poročilo
o smotrnosti programov porabe proračuna EU. S tem se je odzvalo na pozive Sveta
in Parlamenta, zlasti Odbora za proračunski nadzor (CONT), po bolj poglobljeni analizi
smotrnosti programov porabe EU. Računsko sodišče to nalogo opravlja tudi v svojih
posebnih poročilih o uspešnosti. Zaradi razdelitve je bil večji poudarek na rezultatih,
doseženih s proračunom EU, prav tako pa je bilo mogoče upoštevati letno poročilo
Komisije o upravljanju in smotrnosti izvrševanja. To poročilo se objavi šele konec junija
leta, ki sledi zadevnemu proračunskemu letu, in ga zato ni mogoče vključiti v letno
poročilo Sodišča. Vendar Sodišče od predložitve svojega poročila za proračunsko
leto 2022 ne bo več pripravljalo letnega poročila o smotrnosti in bo vidike smotrnosti
ponovno vključilo v poglavje 3 letnega poročila.
V poročilu o smotrnosti za leto 2021 je analizirano, kako deluje proračun EU v zvezi
z vključevanjem petih horizontalnih prednostnih nalog politike v okviru programov
večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027, in sicer (i) boja proti podnebnim
spremembam, (ii) ohranjanja biotske raznovrstnosti, (iii) enakosti spolov, (iv) ciljev
Združenih narodov glede trajnostnega razvoja in (v) digitalnega prehoda.
V poročilu je tudi preučeno, ali okvir smotrnosti Komisije ustrezno meri prispevek
proračuna EU k horizontalnim prednostnim nalogam. Komisija spremlja odhodke na
področju podnebja, biotske raznovrstnosti in spola (metodologija za zadnje področje je
manj razvita kot za prvi dve).
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VLOGA EVROPSKEGA PARLAMENTA

Računsko sodišče je bilo ustanovljeno leta 1977 na pobudo Evropskega parlamenta.
Institucija EU je postalo leta 1993. Od takrat Evropskemu parlamentu in Svetu pomaga
pri nadzoru nad izvrševanjem proračuna. Letna poročila in posebna poročila so osnova
za letno razrešnico, ki jo podeli Parlament.
Člani Računskega sodišča so pozvani, da svoja poročila predstavijo na sejah odborov
in odgovarjajo na vprašanja poslancev Evropskega parlamenta, predvsem v odboru
CONT, pa tudi na skupnih sejah odbora CONT z enim ali več specializiranimi odbori,
včasih pa v primerih omejenega interesa za odbor CONT samo v specializiranem
odboru. Računsko sodišče in odbor CONT vsako leto organizirata seje, na katerih
člani odbora in člani Računskega sodišča razpravljajo o svojih političnih prednostnih
nalogah, letnem delovnem programu sodišča, podrobnih dogovorih o sodelovanju itd.
Enkrat letno se predsednik Računskega sodišča udeleži seje konference predsednikov
odborov Evropskega parlamenta, da predstavi letni delovni program Računskega
sodišča in vse odbore povabi, naj predložijo svoje predloge za pripravo naslednjega
programa. Parlament predloge za te zadeve predstavi tudi v svojih letnih resolucijah
o razrešnici za Računsko sodišče.
Omeniti je treba tudi, da odbor CONT opravlja pogovore s kandidati za člane
Računskega sodišča. Poleg tega so strokovno znanje in izkušnje Računskega sodišča
v pomoč poslancem pri pripravi zakonodaje o finančnih zadevah. Več informacij o tej
temi je na voljo na spletišču Odbora za proračunski nadzor.

Michaela FRANKE
12/2022
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