
SL

 

 

ECA Press 
Mark Rogerson – uradni govorec T: (+352) 4398 47063 M: (+352) 691 55 30 63 
Damijan Fišer – tiskovni predstavnik T: (+352) 4398 45410  M: (+352) 621 55 22 24 
12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg 
E: press@eca.europa.eu  @EUAuditors  eca.europa.eu 

Sporočilo za javnost
Luxembourg, 14. decembra 2017

Revizorji EU so napovedali nov pristop k revidiranju porabe na področju 
kohezije 

Evropsko računsko sodišče poskusno uporablja spremenjen pristop k revidiranju porabe na področju kohezije. 
Preverilo bo zlasti informacije o zakonitosti in pravilnosti porabe EU, ki jih je zagotovila Evropska komisija, 
torej njegov revidiranec, in bolje uporabilo delo revizijskih organov v državah članicah. Revizorji EU so danes 
objavili informativni dokument o svojem pristopu, mišljen kot vir informacij za tiste, ki jih zanimata kohezijska 
politika in njeno revidiranje.   

Cilj Evropskega računskega sodišča je ugotoviti, ali so informacije o zakonitosti in pravilnosti porabe na področju 
kohezije, ki jih je zagotovila Evropska komisija, točne ali ne. V praksi bodo v skladu s tem spremenjenim 
pristopom natančno preverili kontrole, ki so jih že opravili Evropska komisija in revizijski organi v državah 
članicah. Pregledali bodo revizijsko dokumentacijo in ponovili revizijsko delo na ravni upravičencev.  Na tej 
podlagi bodo sprejeli zaključek o zanesljivosti informacij, ki jih je zagotovila Komisija za posamezne programe, 
vključno z ocenjeno stopnjo morebitne preostale napake, in za področje kohezije kot celote. To delo bo tudi 
podlaga za njihov splošno mnenje o zakonitosti in pravilnosti porabe EU. 

„To je pomembna sprememba v načinu revidiranja porabe na področju kohezije,“ je povedal Klaus-Heiner Lehne, 
predsednik Evropskega računskega sodišča. „Sklenili smo, da bomo v svoji strategiji za obdobje 2018–2020 
izoblikovali nov pristop k načinu revidiranja proračuna EU in k temu, kako bi povečali dodano vrednost naše izjave 
o zanesljivosti. Pričakujemo, da bomo lahko v obdobju 2014–2020 izkoristili bolj dozorele sisteme notranje 
kontrole in revizije, ki jih izvajajo revizijski organi v državah članicah. Nato bi lahko prešli na zagotavljanje 
neodvisne zunanje ocene Evropskemu parlamentu in Svetu o zanesljivosti informacij Komisije o zakonitosti in 
zanesljivosti porabe na področju kohezije.“ 

Evropsko računsko sodišče bo rezultate teh revizij vključilo v naslednje letno poročilo kot del izjave o zanesljivosti 
za leto 2017. 

Pojasnila za urednike 

Informativni dokument Evropskega računskega sodišča o spremenjenem pristopu k revidiranju porabe na 
področju kohezije za pripravo izjave o zanesljivosti je na voljo na http://bit.ly/ECAcohesionBP.  

 
 


