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Revizorji EU: Za vlaganja in porabo EU je 
potreben „povsem nov pristop”  
Evropsko računsko sodišče v danes objavljenem letnem poročilu o proračunu EU poziva k 
povsem novemu pristopu k upravljanju vlaganj in porabe EU. Velike spremembe so potrebne 
pri vseh, ki so odgovorni za to, kako se sredstva EU upravljajo. Evropsko računsko sodišče je na 
predstavitvi poročila Evropskemu parlamentu poudarilo, da morajo nosilci odločanja proračun 
bolje uskladiti z dolgoročnimi strateškimi prioritetami EU in doseči, da bo bolj odziven na krizo. 
Zakonodajalci morajo zagotoviti, da bodo sistemi porabe jasni glede rezultatov, ki jih je treba 
doseči, in tveganj, ki so sprejemljiva, upravljavci sredstev pa morajo zagotoviti, da bodo 
sredstva porabljena v skladu s pravili in da bodo z njimi doseženi načrtovani rezultati. 

Sodišče je kot neodvisni revizor potrdilo zaključni račun Evropske unije za leto 2014, tako kot 
vsako leto od 2007 naprej. V svojem zadnjem poročilu Sodišče navaja, da je bližajoči se pregled 
sedanjega obdobja porabe EU priložnost za ponovni razmislek o prioritetah, ter opozarja, da 
mora EU bolje upravljati proračunska sredstva, če želi reševati nujne izzive, s katerimi se spopada. 
Da bo EU sprostila sredstva in jih lahko porabila tam, kjer so najbolj potrebna, mora odpraviti več 
finančnih zaostankov. Nekatere države članice le s težavo porabijo sredstva, ki so jim bila 
dodeljena. Komisija je sredstva dala na razpolago državam članicam, ne da bi dovolj upoštevala 
njihovo zmožnost za vlaganje teh sredstev. Hkrati novi načini financiranja politik EU ne bi smeli 
pomeniti, da za finančna tveganja ne bi veljala javni nadzor in revidiranje. 

Predsednik Evropskega računskega sodišča Vítor Caldeira je poudaril, „da mora EU bolje vlagati 
svoja sredstva. Zagotoviti mora, da bodo vlaganja bolj ustrezala prioritetam Unije, da bodo 
pripravljena enostavnejša pravila zaradi doseganja rezultatov in da bo upravljanje virov 
učinkovitejše.”  

Revizorji so v poročilu izrekli mnenje brez pridržkov o zanesljivosti zaključnega računa. Navajajo 
tudi, da pri pobiranju prihodkov EU ni bilo napak. Kljub temu je ocenjena stopnja napake za 
odhodke EU, kot jo izračunalo Sodišče, znašala 4,4 % (v primerjavi s 4,5 % v letu 2013). To ni 
merilo za goljufije, neučinkovitost ali potrato, ampak ocena, koliko sredstev ne bi smelo biti 
izplačanih, ker niso bila v celoti porabljena v skladu s pravili EU.  

Sodišče je ugotovilo enako ocenjeno stopnjo napake (4,6 %) tako pri odhodkih v okviru deljenega 
upravljanja z državami članicami kot pri odhodkih, ki jih upravlja neposredno Komisija. Najvišje 
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stopnje napake so bile ugotovljene pri porabi na področjih ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije (5,7 %) ter konkurenčnosti za rast in delovna mesta (5,6 %). Področje upravnih odhodkov 
je imelo najnižjo ocenjeno stopnjo napake (0,5 %).  

Popravljalni ukrepi in izterjave Komisije in organov držav članic na področjih z deljenim 
upravljanjem so pozitivno vplivali na ocenjeno stopnjo napake. Po mnenju revizorjev EU bi brez 
teh ukrepov ocenjena stopnja napake za celotno porabo namesto 4,4% znašala 5,5%, vendar 
dodajajo, da bi lahko bilo popravljenih več napak, Komisijo pa pozivajo, naj uporabi vsa svoja 
pooblastila, da bi število napak še zmanjšala in izterjala nepravilno porabljena sredstva. 

 

Opombe za urednike: 

Evropsko računsko sodišče je neodvisna revizijska institucija Evropske unije. Njegova revizijska 
poročila in mnenja so bistven člen v verigi odgovornosti v EU. Zaradi rezultatov dela Sodišča tisti, 
ki upravljajo proračun EU, prevzamejo odgovornost za svoje delo, še posebej v okviru letnega 
postopka za podelitev razrešnice. To je predvsem Komisija, pa tudi druge institucije in organi EU. 
Pri približno 80 % porabe, v glavnem za kmetijstvo in kohezijo, si Komisija to odgovornost deli z 
državami članicami. Evropsko računsko sodišče preizkuša vzorce transakcij, da pridobi statistične 
ocene o tem, koliko napake vplivajo na prihodke in različna področja porabe (skupine področij).  

Leta 2014 je proračunska poraba EU znašala 142,5 milijarde EUR ali približno 300 EUR na 
državljana. Ta poraba dosega približno 1 % bruto nacionalnega dohodka EU, kar je približno 2 % 
celotne javne porabe držav članic EU.  

Celotno letno poročilo Evropskega računskega sodišča za leto 2014 je na voljo na 
www.eca.europa.eu. 
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