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Obvladovanje tveganj za visokokakovostno porabo je bistveno za kar 
najboljšo porabo sredstev EU, pravijo revizorji EU 
 
Evropsko računsko sodišče je v danes objavljenem panoramskem pregledu tveganj za finančno upravljanje proračuna EU 
opredelilo ključna vprašanja v zvezi z dobrim upravljanjem financ EU. Revizorji EU pravijo, da bi se morali vsi udeleženci v 
proračunu EU osredotočiti na doseganje rezultatov in dodane vrednosti EU ter zagotoviti ustrezno odgovornost za 
sredstva EU in njihovo namensko porabo. 
 
„Vlade držav članic in njihovi davkoplačevalci si želijo, da bi bila sredstva, ki jih prispevajo v proračun EU, kar najbolje 
izkoriščena,“ je izjavil dr. Igors Ludboržs, član Evropskega računskega sodišča, ki je pristojen za pregled. „Vedeti hočejo, da 
so sredstva EU ustrezno porabljena in dobro upravljana, uporabljena za namene, ki jih odobrita Evropski parlament in Svet, 
ter da se z njimi dosegajo želeni rezultati.“ 
 
Revizorji EU so odkrili, da lahko zapletena pravila glede upravičenosti in drugi pogoji povzročijo slabo usmerjenost sredstev 
EU in neoptimalno porabo proračuna EU. Za nekatera proračunska področja je preveč ravni pravil, kar lahko vodi do 
različnih razlag ter zato neusklajene uporabe pravil in povečanja tveganja napak. Veliko napak, ki so jih odkrili revizorji, je 
povezanih z neustrezno uporabo predpisov in postopkov za javno naročanje – namerno ali pa nehote, ker odgovorni 
predpisov ne razumejo dobro. 
 
Revizorji pravijo, da se zaradi poudarka na porabi proračuna EU odgovorni za upravljanje dejavnosti in projektov pogosto 
osredotočajo na skladnost s pogoji za pridobitev in porabo denarja ne glede na dosežene rezultate. Poraba proračuna EU bi 
morala zagotoviti jasne in opazne koristi za EU in njene državljane, ki jih ni mogoče doseči s porabo zgolj na nacionalni, 
regionalni ali lokalni ravni, toda proračun EU v nekaterih primerih zgolj povečuje skupna razpoložljiva sredstva, ne da bi pri 
tem dodal posebno razsežnost EU. Sredstva EU se včasih porabijo za dejavnosti, ki bi jih države članice in drugi upravičenci 
izvedli v vsakem primeru („mrtve izgube“), ali pa ta sredstva morda ne zadostujejo za dosego želenih rezultatov. 
 
Komisija usklajuje veliko udeležencev pri porabi proračuna, od nje pa se zahteva, naj zagotovi, da se od upravičencev 
pravočasno pridobijo ustrezni podatki in da se ti podatki učinkovito preverijo. Revizorji so ugotovili, da spremljanje ter 
finančno upravljanje in obvladovanje smotrnosti poslovanja, ki jih opravlja Komisija, pogosto temeljijo na delnih, nepopolnih 
ali nezanesljivih informacijah. Komisija lahko uporabi popravke za odhodke, za katere so države članice bremenile proračun 
EU, tako da jih zavrne ali pa zahteva vračilo sredstev. Izvedba takšnih popravkov je zapletena, države članice pa nimajo 
prave spodbude, da bi odpravile slabosti v svojih sistemih, saj lahko pri nekaterih kategorijah porabe, zlasti v okviru 
kohezijske politike, zamenjajo zavrnjene odhodke z upravičeno porabo. 
 
Države članice bodo morale poleg 908 milijonov EUR, dogovorjenih za večletni finančni okvir 2014–2020, v prihodnosti 
prispevati nadaljnjih 326 milijonov EUR za obveznosti iz prejšnjih večletnih finančnih okvirov, kar lahko vpliva na zmožnost 
Komisije, da izpolni vse zahteve za plačila v letu, v katerem so zahteve oddane. 
 
 
 



Dokument „Kako najbolje porabiti sredstva EU: panoramski pregled tveganj za finančno upravljanje proračuna EU‟ je dostopen na 
eca.europa.eu. 
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Opombe za urednike: 
 
Panoramski pregledi so nova vrsta objav Evropskega računskega sodišča. V njih so na podlagi izdelkov, zbranega znanja in 
izkušenj Sodišča obravnavane široke teme. Služili naj bi kot izhodišče za posvetovanje in dialog z deležniki Sodišča, Sodišču 
pa omogočajo, da izrazi svoja opažanja o pomembnih vprašanjih, ki običajno morda niso predmet revizije. Prvi panoramski 
pregled, objavljen septembra 2014, je obravnaval vprašanja ureditev odgovornosti in javnega revidiranja v EU.  
 
Ta drugi panoramski pregled z naslovom „Kako najbolje porabiti sredstva EU: panoramski pregled tveganj za finančno 
upravljanje proračuna EU“ prikazuje finančne tokove EU in povzema vprašanja, ki jih je treba obravnavati, da bi med drugim 
zagotovili učinkovitejšo porabo denarja, ki ga davkoplačevalci prispevajo v proračun EU. Ta panoramski pregled sestavljajo 
trije deli: 
 
(a) povzetek s pregledom glavnih vprašanj; 
(b) podrobno poročilo, ki opredeljuje okvir ter daje informacije o proračunu EU, udeležencih pri porabi sredstev EU in drugih 
finančnih tokovih. V njem je navedeno tudi, kakšne so možnosti in kaj je treba storiti za obravnavanje ugotovljenih slabosti;  
(c) posamezne povzetke podatkov za vsakega od glavnih razdelkov večletnega finančnega okvira, vire prihodkov EU in javna 
naročila, v katerih so povzete glavne značilnosti in vprašanja. 
 
Finančna kriza in kriza državnega dolga sta načeli zahtevna vprašanja o vlogi in razvoju EU ter tem, kaj pomeni biti del EU. 
Dolgotrajne razprave pred odobritvijo večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020 in odpor držav članic do 
povečanja proračuna za plačila kažejo na nezainteresiranost za financiranje EU, ki naj bi dajalo prednost „evropskemu 
projektu“ pred nacionalnimi potrebami. 
 
Letni proračun EU je majhen v primerjavi s skupnimi prihodki in javnimi odhodki držav članic, saj znaša le dober odstotek 
njihovega združenega bruto nacionalnega dohodka in približno 2 odstotka njihovih skupnih javnih odhodkov. Prav tako 
dosega le delček podpore, ki je bila namenjena reševanju finančne krize in krize državnega dolga. 
 
Vlade držav članic in Evropski parlament pri proračunu EU pričakujejo visoko raven preglednosti. Negativno mnenje 
Evropskega računskega sodišča za porabo v vseh zadnjih 20 letih je problem za EU. Negativno mnenje lahko namreč 
nenamerno spodbuja prepričanje, da zaznane napake kažejo na resne goljufije in korupcijo pri porabi proračunskih sredstev 
EU, ter tako spodkopava zaupanje javnosti v institucije EU. 
 
Tako Komisija kot države članice so odgovorne za zagotavljanje dobre in premišljene porabe sredstev EU. V 
zadnjih letih so uspešno izvedle že veliko ukrepov, da bi to dosegle. Kljub temu pa začetek novega 
finančnega okvira v letu 2014, uvedba s tem povezane izvedbene zakonodaje in nova finančna uredba 
skupaj z zavezo Komisije, da zagotovi večjo usmerjenost proračuna v smotrnost, prinašajo priložnosti za 
poenostavitev in izboljšanje finančnega upravljanja proračuna EU. 

 


