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Sporočilo za javnost
Luxembourg, 31. Januarja 2016

Revizorji EU: pravila za končne preglede porabe na
področjih kohezije in razvoja podeželja so ustrezna, a
tveganja ostajajo
Smernice Evropske komisije za države članice o končnih pregledih porabe na področjih kohezije
in razvoja podeželja so ustrezne, vendar je treba še odpraviti nekatera tveganja, je v svojem
novem poročilu zapisalo Evropsko računsko sodišče. Po mnenju revizorjev bi bilo treba v
prihodnosti več pozornosti nameniti doseženim rezultatom, nadalje uskladiti pravila, ki veljajo
na področjih kohezije in razvoja podeželja, Evropskemu parlamentu in Svetu pa poslati popolno
poročilo o zaključitvi programov.
Po koncu vsakega programskega obdobja je treba za programe opraviti finančno poravnavo, kar
pomeni, da je treba ugotoviti vse nepravilne odhodke v deležu EU pri projektih, ki jih sofinancirajo
Komisija in države članice, ter jih vrniti v proračun EU. Ta proces se imenuje zaključevanje. Revizije EU
za obdobje 2007–2013 so večkrat pokazale, da obstaja pri programih na področjih kohezije in razvoja
podeželja velika možnost pomembnih stopenj nepravilne porabe.
Revizorji so primerjali ureditve na obeh področjih in ocenili, kako Komisija pridobi zagotovilo, da so
odhodki v končni prijavi odhodkov zakoniti in pravilni ter da so porabljeni v skladu s cilji. Analizirali so
tudi pravočasnost procesa zaključevanja in poročanje o njem.
Ugotovili so, da so morale v obdobju 2007–2013 države članice sicer obvezno sporočati rezultate, ki
jih je ovrednotila Komisija, vendar pa izplačilo končnega plačila ni bilo neposredno povezano z
dejanskim doseganjem izložkov in rezultatov.
„Zaključek je bistveni trenutek v življenjskem ciklusu programa,” je dejal član Evropskega računskega
sodišča Ladislav Balko, pristojen za poročilo. „Kakršno koli vrednotenje učinkovitosti in uspešnosti
porabe sredstev mora zajemati analizo doseženih rezultatov.”
Zaključevanje ni sovpadalo ne s koncem programskega obdobja ne s koncem obdobja upravičenosti.
Ker je za zaključevanje potrebnih več let, prekrivanje različnih obdobij in težave pri spremljanju
dejavnosti iz predhodnih let predstavljajo tveganje za njegovo uspešnost. Poleg tega možnost, da se
proračun porablja dve do tri leta po koncu programskega obdobja, odvrača od začetka dela za
Namen tega sporočila za javnost je predstaviti glavna sporočila posebnega poročila, ki ga je sprejelo Evropsko računsko sodišče.
Celo poročilo je dosegljivo na www.eca.europa.eu..
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naslednje obdobje.
Revizorji so imeli dodaten pomislek glede poročanja, saj so menili, da bi morala Komisija Evropskemu
parlamentu in Svetu zagotoviti konsolidirano zaključno poročilo s ključnimi informacijami o
najpomembnejših vidikih uspešnosti in skladnosti pri izvajanju programa.
Smernice Komisije za države članice o zaključevanju v obdobju 2007–2013 so bile v glavnem
pravočasne in izčrpne, Komisija pa je v skladu s potrebami držav članic zagotovila tudi dodatno
podporo. Države članice so bile s podporo zadovoljne in so v veliki meri menile, da so dobro
pripravljene na zaključevanje.
Revizorji so odkrili nekatera tveganja, ki bi jih bilo treba obravnavati pri zaključevanju programov v
obdobju 2007–2013. Predvsem ni zavezujočih rokov za nekatera področja, ki so pomembna za
zaključevanje, kar lahko pripomore k dodatnim zamudam.
Poleg tega so revizorji izrazili zaskrbljenost, da pregledi, ki jih opravijo države članice in Komisija, ne
zadoščajo za zagotavljanje, da so odhodki, povezani s finančnimi instrumenti, pogodbenimi predujmi
in nekaterimi velikimi projekti, ki so povezani z državno pomočjo, ob zaključku zakoniti in pravilni.
Za zagotovitev dobrega zaključevanja za obdobje 2007–2013 so revizorji priporočili, naj Komisija
zagotovi hitro odobritev velikih projektov, države članice pa naj izvajajo postopke za preverjanje
upravičenosti odhodkov, zlasti tistih, ki so povezani s finančnimi instrumenti in pogodbenimi
predujmi. Priporočili so tudi, naj države članice upravičencem pravočasno izplačujejo celotne
prispevke EU.
Za zagotovitev, da bo zaključevanje za kohezijo in razvoj podeželja izboljšalo odgovornost in
preglednost, revizorji priporočajo, naj Komisija v svojih zakonodajnih predlogih:
dodatno uskladi uredbe med področjema kohezije in razvoja podeželja, da bi se harmoniziral
•
proces izdaje letnega zagotovila,
•
uvede postopek končnega sprejetja, ki bi se nanašalo na zakonitost in pravilnost odhodkov ter
izložke in rezultate, dosežene ob zaključku programov,
•

določi, kako bo Evropski parlament in Svet obveščala o izidu procesa zaključevanja,

•
prepreči prekrivanje obdobij upravičenosti in zahteva, da se programi zaključijo takoj po
koncu obdobja upravičenosti.

Pojasnila za urednike
Kohezijska politika in politika razvoja podeželja predstavljata približno 44 % proračuna Evropske
unije. Za obdobje 2007–2013 to pomeni približno 430 milijard EUR.
Posebno poročilo št. 36/2016 – Ocena ureditev za zaključevanje programov na področjih kohezije
in razvoja podeželja iz obdobja 2007–2013 – je na voljo v 23 jezikih EU.
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