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03Povzetek

I
Panoramski pregledi so nov dokument Evropskega 
računskega sodišča (Sodišča). V njih so na podlagi 
izdelkov ter zbranega znanja in izkušenj Sodišča 
obravnavane široke teme. Služili naj bi kot izhodišče 
za posvetovanje in dialog z deležniki Sodišča. Sodišču 
omogočajo, da izrazi svoja opažanja o pomembnih 
vprašanjih, ki običajno morda niso predmet revizije. 
Prvi panoramski pregled obravnava vprašanja uredi-
tev odgovornosti in javnega revidiranja v EU. Ta drugi 
panoramski pregled pa preučuje tveganja za finančno 
upravljanje proračuna EU.

II
Dobra javna poraba zahteva, da se denar davkoplače-
valcev porabi za prednostne naloge, ki jih družba (po 
svojih izvoljenih predstavnikih) določi kot koristne in 
zaželene, da se ti cilji dosežejo na učinkovit, uspešen 
in gospodaren način ter da sistem zavor in ravnotežja 
zagotavlja ustrezno demokratično odgovornost in 
učinkovito upravljanje.

III
Predolgo se je poudarjala predvsem poraba proračuna 
EU v skladu s pravili, določenimi za njegovo uporabo, 
ne da bi dovolj pozornosti namenili dobremu izko-
ristku denarja in dodani vrednosti EU, pri kateri nasta-
nejo jasne in opazne koristi za EU in njene državljane, 
ki jih ne bi mogli doseči s porabo zgolj na nacionalni, 
regionalni ali lokalni ravni.

IV
Povzetek temelji na podrobnejšem poročilu, ki ome-
njena vprašanja obravnava bolj poglobljeno. Oba 
dokumenta podpirajo povzetki podatkov (objavljeni 
na spletni strani Sodišča), ki vsebujejo podrobnejše 
informacije o virih prihodkov EU, različnih katego-
rijah proračunskih odhodkov (znanih kot razdelki 
večletnega finančnega okvira) in postopkih javnega 
naročanja.

V
Tveganja za dobro finančno poslovodenje so, da pro-
račun EU:

(a) ne bo porabljen, kot je načrtovano, za namene in 
v skladu s pravili, ki jih določi proračunski organ 
(zakonitost in pravilnost odhodkov);

(b) ne bo pravilno prikazan v letnih računovodskih 
izkazih (zanesljivost računovodskih izkazov)1;

(c) ne bo porabljen premišljeno, tj. v skladu z načeli 
dobrega finančnega poslovodenja (gospodar-
nost, učinkovitost in uspešnost);

(d) poraba EU morda ne bo zagotovila dodane vred- 
nosti, pričakovane koristi pa morda ne bodo 
dosežene (dodana vrednost EU).

VI
Dobro obvladovanje teh tveganj bi moralo privesti do 
visokokakovostnih odhodkov, tj. uspešne, gospodarne 
in učinkovite porabe v skladu s pravili. Sodišče pa je 
opredelilo več ključnih vprašanj, ki terjajo posebno 
pozornost in so razdelana v naslednjih odstavkih.

Pravila glede upravičenosti in drugi 
pogoji za prejemanje podpore EU

VII
Večina sredstev EU se zagotavlja podjetjem ali držav- 
ljanom, ki zaprosijo za nepovratna sredstva in sub-
vencije. Pravila za izplačilo denarja iz proračuna EU 
in pogoji za njegov prejem so določeni v zakonodaji, 
pogosto pa jih dopolnjujejo druga merila za upraviče-
nost in pogoji, ki jih določijo upravljavci sredstev EU 
v državah članicah. Te dodatne zahteve so lahko nepo-
trebne in nalagajo upravno breme. Sistemi kontrole 
na različnih ravneh morda ne zadoščajo za preverjanje 
skladnosti z vsemi pogoji.

1 Ker je Sodišče že od leta 2007 vsako leto dalo pozitivno mnenje 
o zanesljivosti računovodskih izkazov, ta panoramski pregled tveganj 
za finančno upravljanje ne bo zajel te teme.
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VIII
Zapletena pravila glede upravičenosti in drugi pogoji 
lahko povzročijo slabo usmerjenost sredstev EU in 
neoptimalno uporabo proračuna EU: potencialne 
upravičence lahko odvrnejo od tega, da bi zaprosili za 
podporo iz proračuna EU. Zapletena pravila upravljav-
cem otežujejo ugotavljanje, ali so vloge in plačila pra-
vilni ter ali so izpolnjeni vsi pogoji za prejem podpore, 
poleg tega pa jim povzročajo znatne stroške.

IX
Čeprav Komisija izvaja ukrepe za zmanjšanje in poe-
nostavitev zakonodaje, se organi držav članic in drugi 
upravičenci še vedno spoprijemajo s težavami. Neka-
tera proračunska področja ureja preveč ravni pravil, 
kar lahko vodi do različnih razlag in zato neusklajene 
uporabe pravil.

Uporaba predpisov in postopkov  
za javno naročanje

X
Javno naročanje pomeni nakup blaga, storitev in 
gradenj, ki ga opravijo javne organizacije. Direktive EU 
o javnem naročanju si prizadevajo spodbuditi povezo-
vanje evropskega gospodarstva („notranji trg“) tako, 
da omogočajo lažje čezmejno sklepanje pogodb in 
naročanje ter zagotavljajo preglednost teh postopkov. 
Načeloma morajo tiste javne uprave, ki prejemajo pod-
poro iz proračuna EU, upoštevati predpise in postopke 
za javno naročanje ter pri svojih nakupih uporabljati 
splošna pravila glede preglednosti (odprtost) in enake 
obravnave potencialnih dobaviteljev. Neupoštevanje 
teh pravil in postopkov lahko privede do višjih stroš- 
kov za državno blagajno, premajhne konkurence, 
zavračanja upravičenih ponudnikov ter dodatnih stroš- 
kov in zamud zaradi odpovedi pogodb.

XI
Rezultati revizijskega dela Sodišča kažejo, da je veliko 
napak, ki jih odkrije Sodišče, povezanih z neustrezno 
uporabo predpisov in postopkov za javno naročanje. 
To se lahko zgodi namerno, da bi nekaterim ponud- 
nikom dali prednost pred ostalimi, ali nehote, ker 
odgovorni predpisov ne razumejo dobro.

Zmogljivost organov držav članic  
za upravljanje in porabo denarja EU

XII
Organi držav članic so dolžni zagotoviti, da se sub-
vencije in nepovratna sredstva izplačajo upravičenim 
prejemnikom ter da se neupravičena izplačila ustrezno 
izterjajo. Države članice in EU si delijo stroške ustano-
vitve organov in vzpostavitve sistemov, ki upravljajo 
sredstva EU, pri čemer imajo države članice nekaj 
diskrecijskih pravic v zvezi z načinom organizacije.

XIII
Za porabo sredstev EU je odgovornih 28 nacional-
nih uprav ter veliko regionalnih in lokalnih organov 
z različnimi upravnimi zmogljivostmi (znanjem in viri). 
To povečuje tveganje za pojav napak in nizkokakovo-
stne porabe. Poleg tega lahko tudi upočasni izvajanje 
dejavnosti in projektov, ki se financirajo s sredstvi 
EU, vpliva na kakovost regulativnih dejavnosti ter 
ovira izmenjavo informacij med Komisijo in državami 
članicami.

Usklajevanje proračuna EU in 
nacionalnih proračunov ob pritisku, naj 
se porabijo sredstva EU

XIV
Letna narava proračuna EU lahko povzroči probleme 
pri financiranju ukrepov, ki se izvajajo več let. Preobli-
kovanje sklepov o financiranju v konkretne prioritete 
in ukrepe zahteva svoj čas. Poleg tega so proračunski 
postopki EU in posameznih držav članic ločeni: izva-
jajo jih različni udeleženci z različnimi prioritetami in 
sledijo različnim ciklom. To lahko privede do podva-
janj, vrzeli ali nasprotij med proračunom EU in nacio-
nalnimi proračuni.
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XV
Veliko dejavnosti in projektov se financira tako iz 
proračuna EU kot tudi iz nacionalnega proračuna 
(„sofinancirani odhodki“) pod pogojem, da sta oba na 
voljo. Zaradi varčevalnih ukrepov v državah članicah 
so lahko nacionalna sredstva občutno manjša ali pa 
sploh niso na voljo za izvedbo ukrepov. vprašljiva je 
lahko tudi zdržnost ukrepov, ki jih financira EU, potem 
ko sredstva EU niso več na voljo.

XVI
Zaradi tolikšnega poudarka na porabi proračuna EU 
(„k vložkom usmerjen pristop“) se odgovorni za uprav- 
ljanje dejavnosti in projektov pogosto osredotočajo na 
skladnost s pogoji za pridobitev in uporabo denarja ne 
glede na dosežene rezultate.

Učinek letnih proračunov EU na 
dejavnosti in upravljanje denarnih tokov

XVII
Organi držav članic, drugi posredniki in upravičenci 
lahko za zagon dejavnosti prejmejo gotovinska 
predplačila (predfinanciranje). Predolga obdobja 
predfinanciranja pa lahko povečajo možnosti napak in 
izgub ter zelo otežijo preusmerjanje dejavnosti zaradi 
doseganja ciljev. Ker za predložitev zahtevkov za 
povračilo stroškov veljajo dolgi roki, se problemi poka-
žejo šele v kasnejših letih, ko je mogoče že prepozno 
za popravke.

XVIII
Države članice bodo morale v prihodnosti prispevati 
1 234 milijard EUR za izplačilo obveznosti. Ta znesek 
sestavlja 908 milijard EUR, dogovorjenih za večletni 
finančni okvir 2014–2020 (plačila), in dodatnih 326 mili-
jard EUR, potrebnih za plačila obveznosti v okviru 
predhodnih večletnih finančnih okvirov, kar lahko 
vpliva na zmožnost Komisije, da izpolni vse zahteve za 
plačila v letu, v katerem so zahteve oddane.

Koristi, ki izhajajo iz porabe  
proračuna EU – dodana vrednost EU

XIX
Poraba proračuna Evropske unije znotraj Unije same 
bi morala zagotoviti jasne in opazne koristi za EU in 
njene državljane, ki jih ne bi mogli doseči s porabo 
zgolj na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni.

XX
Kljub temu pa bo v nekaterih primerih proračun EU 
zgolj povečal skupna razpoložljiva sredstva, ne da bi 
pri tem dodal posebno razsežnost EU. Sredstva EU se 
bodo porabila za dejavnosti, ki bi jih države članice in 
drugi upravičenci izvedli v vsakem primeru („mrtve 
izgube“), ali pa ta sredstva ne bodo zadostovala za 
dosego želenih rezultatov.

Kakovost podatkov in informacij

XXI
Komisija usklajuje veliko udeležencev pri porabi prora-
čuna, ne more pa vedno predpisovati standardiziranih 
postopkov in sistemov upravljanja. Od nje se zahteva, 
naj zagotovi, da se od upravičencev pravočasno pri-
dobijo ustrezni podatki in da je te podatke mogoče 
učinkovito preveriti.

XXII
Poleg tega njeno upravljanje spremljanja in financira-
nja ter obvladovanje smotrnosti poslovanja pogosto 
temelji na omejenih, nepopolnih ali nezanesljivih 
informacijah.
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Odhodki, ki se ne krijejo iz proračuna EU, 
in revizije

XXIII
Odhodke, ki jih ni dopustno zaračunati v breme prora-
čuna EU, bi morali praviloma izterjati od upravičencev. 
Komisija lahko uporabi tudi popravke za odhodke, 
za katere so države članice bremenile proračun EU, 
in zavrne kritje teh stroškov iz proračuna EU, tako da 
jih je treba kriti iz proračuna države članice. Vendar je 
izvedba takšnih popravkov zapletena, države članice 
pa nimajo prave spodbude, da bi odpravile slabosti 
v svojih sistemih. Pri nekaterih kategorijah porabe, 
zlasti v okviru kohezijske politike, lahko države članice 
zamenjajo zavrnjene odhodke z upravičeno porabo.

XXIV
Komisija ne more neposredno in sistematično prever-
jati vseh delov proračuna EU, ki ga porabijo države 
članice, druge države in mednarodne organizacije, 
niti odhodkov, za katere upravičenci zahtevajo povra-
čilo. Zanaša se na neodvisne revizorje, ki potrjujejo 
odhodke, ter na delna preverjanja in inšpekcije, ki jih 
izvajajo njeni operativni uslužbenci in revizorji.

XXV
Na potrjevanje odhodkov, ki ga izvajajo neodvisni 
revizorji, pa lahko vpliva kakovost in pravočasnost 
njihovega dela oziroma njihova neodvisnost. Na lastna 
preverjanja Komisije lahko vplivajo slabosti v njeni 
strategiji kontrole.

Kakšne so priložnosti in kaj je treba 
storiti?

XXVI
Tako Komisija kot države članice so odgovorne za zagota-
vljanje dobre in premišljene porabe sredstev EU. v zadnjih 
letih so uspešno izvedle že veliko ukrepov, da bi to 
dosegle.

XXVII
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 zago-
tovi večjo usmerjenost proračuna v smotrnost, prinašajo 
priložnosti za poenostavitev in izboljšanje finančnega 
upravljanja proračuna EU.

XXVIII
Da bi lahko izkoristili te priložnosti, se morajo vsi ude-
leženci, ki na svojem področju upravljajo proračun EU, 
osredotočiti na:

 – rezultate in dodano vrednost EU,

 – upravljanje smotrnosti poslovanja,

 – proračunsko upravljanje,

 – ureditve kontrole in delo drugih ter

 – vmesni pregled večletnega finančnega okvira.
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01 
Prispevki držav članic v splošni proračun EU (proračun EU) se združujejo ter upo-
rabljajo za spodbujanje programov in ukrepov, ki podpirajo cilje politike EU in 
pomagajo pri njihovem uresničevanju. Proračun dopolnjuje zakonodajne ukrepe, 
ki jih sprejmejo Evropska komisija (Komisija) in druge evropske institucije, da bi 
spodbujale cilje iz Pogodbe ali cilje EU. 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 (BND) in približno 2 odstotka 
njihovih skupnih javnih odhodkov (glej diagram 1). Prav tako dosega le delček 
podpore, ki je bila namenjena reševanju finančne krize in krize državnega dolga.

Proračun EU dosega le majhen del sredstev in javnih odhodkov  
držav članic (2012)

Vir: Eurostat.

D
ia

gr
am

 1

BND 
držav članic EU (2012) 
≈ 13 000 milijard EUR

Javni odhodki
držav članic EU (2012)
≈ 6 400 milijard EUR

Proračun EU (2012) 
142 milijard EUR
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02 
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 odobritvi-
jo večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020 (glej okvir 1)1 in odpor 
držav članic do povečanja proračuna za plačila2 kažejo na nezainteresiranost za 
financiranje EU, ki naj bi dajalo prednost „evropskemu projektu“ pred nacionalni-
mi potrebami.

03 
Vlade držav članic in Evropski parlament pričakujejo pri proračunu EU visoko 
raven preglednosti. Negativno mnenje Evropskega računskega sodišča (Sodišča) 
v izjavi o zanesljivosti (DAS) (glej okvir 2) za vsako od zadnjih 19 let je problem za 
EU. Negativno mnenje lahko namreč nenamerno spodbuja mnenje, da zaznane 
napake kažejo na resne goljufije in korupcijo pri porabi proračunskih sredstev EU, 
ter tako spodkopava zaupanje javnosti v institucije EU.3

04 
Vlade držav članic in njihovi davkoplačevalci si želijo, da bi bila sredstva, ki jih 
prispevajo v proračun EU, kar najbolje izkoriščena. Vedeti hočejo, da je proračun 
ustrezno porabljen in dobro upravljan, uporabljen za namene, ki jih odobrita 
Evropski parlament in Svet, ter da se z njim dosegajo želeni rezultati.

05 
Ta panoramski pregled tveganj za finančno upravljanje proračuna EU na podlagi 
35-letnih izkušenj Sodišča z revidiranjem prihodkov in odhodkov 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. Sestavljajo ga trije deli:

(a) povzetek s pregledom glavnih vprašanj; (b) to podrobno poročilo, ki 
opredeljuje okvir ter daje informacije o proračunu EU, udeležencih pri porabi 
sredstev EU in drugih finančnih tokovih;

(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.

1 Dogovarjanje o večletnem 
finančnem okviru za obdobje 
2014–2020 je trajalo dve leti 
in pol. Evropski parlament 
je večletni finančni okvir 
odobril 19. novembra 2013, 
Evropski svet pa ga je sprejel 
2. decembra 2013.

2 Glej letno poročilo za 
proračunsko leto 2012, 
odstavki od 1.51 do 1.53 
(UL C 331, 14.11.2013).

3 Glej mnenje št. 1/2010 – 
Izboljševanje finančnega 
poslovodenja proračuna 
Evropske unije: tveganja in 
izzivi (http://eca.europa.eu) in 
odgovor Sodišča na sporočilo 
Komisije o reformi proračuna 
v spreminjajoči se Evropi.

http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/10618727.PDF
http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/10618727.PDF
http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/10618727.PDF
http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/10618727.PDF
http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/10618727.PDF
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Večletni finančni okvir

Z večletnim finančnim okvirom se dodelijo sredstva za politične prioritete Unije za vsaj pet let (člen 312 
Lizbonske pogodbe). Večletni finančni okvir določa najvišje letne zneske („zgornje meje“) za odhodke EU kot 
celoto in za glavne kategorije odhodkov („razdelki“). Je manj podroben kakor letni proračun. Večletni finančni 
okvir z omejitvijo porabe za vsako kategorijo odhodkov nalaga proračunsko disciplino ter zagotavlja, da se 
odhodki EU izvršujejo v mejah lastnih sredstev proračuna EU in v skladu s cilji politike EU. Poleg tega ta sistem 
zagotavlja predvidljiv pritok sredstev za dolgoročne prioritete EU in omogoča večjo gotovost za prejemnike 
sredstev EU. V večletnem finančnem okviru 2014–2020 so določene najvišje proračunske obveznosti za to 
obdobje v višini 960 milijard EUR in plačila v višini 908 milijard EUR (v cenah za leto 2011).

Izjava o zanesljivosti (DAS)

DAS – izjava o zanesljivosti računovodskih izkazov EU ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transak-
cij. Sodišče mora v skladu s členom 287 PDEU preverjati, ali so bili vsi prihodki in odhodki zakoniti in ali je bilo 
finančno poslovodenje dobro.

Revizijsko mnenje vrste DAS o zanesljivosti računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi pove-
zanih transakcij je redko. Le malo držav od svojih nacionalnih revizorjev zahteva tako mnenje, poleg tega pa 
revizorji držav članic po vsej verjetnosti ne bi mogli dati pozitivnega mnenja vrste DAS za proračun svoje vla-
de. Državni revizijski urad Združenega kraljestva v svojem revizijskem mnenju o zanesljivosti celotnih vladnih 
računovodskih izkazov na primer navaja pridržke, vendar ne daje mnenja o njihovi zakonitosti in pravilnosti. 
Podobno Urad ZDA za nadzor javne porabe navaja, da ni pristojen za dajanje mnenja o računovodskih izkazih 
vlade ZDA.
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Kaj so finance EU in kako se upravljajo?

Proračun EU

06 
Letni proračuni EU temeljijo na večletnem finančnem okviru, ki prednostna 
področja porabe EU združuje v pet širših kategorij politike („razdelki“) za dano 
obdobje (glej tabelo 1 in diagram 2).

(a) Za vsako leto v danem obdobju sta v večletnem finančnem okviru določena 
najvišji letni znesek za vsak razdelek in skupna letna zgornja meja za zneske, 
za katere lahko Komisija prevzame obveznosti in jih plača (odobritve za pre-
vzem obveznosti in odobritve plačil). Proračun za plačila dejansko določa naj-
višji znesek, ki ga Komisija lahko zahteva od držav članic za izvršitev denarnih 
izplačil.

(b) Kot je bilo dogovorjeno v pogajanjih o večletnem finančnem okviru, so v let- 
nem proračunu EU opredeljene nacionalne ovojnice za vsako državo članico 
na odhodkovnih področjih razvoja podeželja, ribištva in kohezijske politike 
(vnaprej dodeljena sredstva). Podobno so v zgornjih mejah za kmetijske od-
hodke v proračunu EU opredeljene skupne letne subvencije, ki se lahko izpla-
čajo posamezni državi članici. Tako je 80 % sredstev iz večletnega finančnega 
okvira, ki so na voljo za države članice, in letnega proračuna EU že vnaprej 
dodeljenih državam članicam.

Večletni finančni okvir 2014–2020

(v milijardah EUR)

Razdelek večletnega  
finančnega okvira (VFO) Obveznosti

Vnaprejšnje dodelitve 
in nacionalne  
zgornje meje

%

1. Pametna in vključujoča rast 450,8 322,3 71

2. Trajnostna rast: naravni viri 373,2 353,2 95

3. Varnost in državljanstvo 15,7

4. Evropa v svetu 58,7

5. Uprava 61,6

Skupaj VFO 960,0 675,5 70

Od tega na voljo za države članice 839,7 675,5 80

Rezerve 10,0

Evropski razvojni sklad 30,5

Skupaj zunaj VFO 40,5

Skupaj VFO in zunaj 1 000,5 675,5 68

Ta
be

la
 1
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Večletni proračun za obdobje 2014–2020

Vir: Podatki Evropskega računskega sodišča, ki temeljijo na informacijah Komisije.
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Pametna in vključujoča rast
451 mrd. EUR

47 %

Trajnostna rast: naravni viri 
373 mrd. EUR

39 %

Plačila
 908 mrd. EUR

Plačila obveznosti
iz predhodnih VFO

 326 mrd. EUR
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MFF 2014 - 2020 Budget Payments (908 billion euro)

VFO 2014-2020  - proračunske obveznosti (960 mrd €)

Evropa v svetu
59 mrd. EUR

6 %

Varnost in državljanstvo
16 mrd. EUR

2 %

Uprava
62 mrd. EUR

6 %

|<-------------------------------

|<------------------------------------
07 
V skladu z dogovori, sklenjenimi v okoliščinah finančne krize in večletnega 
finančnega okvira za obdobje 2014–2020, bi moral biti proračun EU usklajen 
s prednostnimi nalogami politike EU, da bi spodbudili rast in ustvarili delovna 
mesta.4 Strategija Evropa 2020 opredeljuje pet ključnih ciljev, ki bi jih EU morala 
doseči do leta 2020 ob uporabi sredstev iz proračuna EU in nacionalnih proraču-
nov. Ti so:

(a) povečati zaposlenost: doseči 75-odstotno stopnjo zaposlenosti v starostni 
skupini 20–64 let;

(b) izboljšati ravni izobrazbe: zmanjšati delež osipnikov na manj kot 10 % in 
povečati posrednješolsko izobraževanje, tako da bi vsaj 40 % prebivalstva 
v starosti od 30 do 34 let zaključilo terciarno izobraževanje;

(c) izboljšati pogoje za raziskave in inovacije: raziskavam in razvoju nameniti  
3 % bruto domačega proizvoda (BDP) EU;

4 Strategija EU za gospodarsko 
rast, ki jo je Evropski svet 
sprejel 17. junija 2010.
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5 EIB je v lasti držav članic in 
financira kapitalske projekte, 
ki podpirajo cilje EU. Približno 
90 % posojil je namenjenih 
državam članicam, preostalih 
10 % pa 150 drugim državam. 
Posojila EIB so združljiva 
z nepovratnimi sredstvi 
iz splošnega proračuna in 
evropskih razvojnih skladov. 
Evropski investicijski sklad je 
del družine EIB ter zagotavlja 
tvegani kapital ter jamstva za 
mala in srednje velika podjetja.

6 Glej začasni konsolidirani 
zaključni račun Evropske unije 
za proračunsko leto 2013, 
pojasnilo 7.1 – mehanizmi 
finančne podpore, najemanje 
in dajanje posojil, ki jih 
upravlja Komisija.

(d) spodbujati socialno vključenost z zmanjševanjem revščine: zmanjšati število 
ljudi, ki sta jih prizadela ali jih ogrožata revščina in socialna izključenosti, za 
vsaj 20 milijonov;

(e) zmanjšati emisije toplogrednih plinov (podnebje/energija): zmanjšati emisije 
toplogrednih plinov za 20 % (ali za 30 %, če bodo pogoji ugodni) v primerjavi 
z ravnmi iz leta 1990, pridobivati 20 % energije iz obnovljivih virov in za 20 % 
povečati energetsko učinkovitost.

08 
Komisija poleg letnega splošnega proračuna EU upravlja:

(a) evropske razvojne sklade (približno 3 milijarde EUR za leto 2013, 27 mili-
jard EUR za obdobje 2014–2020). Medtem ko se za prispevke držav članic 
v proračun za evropske razvojne sklade trenutno dogovorijo v okviru med-
vladnih pogajanj zunaj postopka za splošni proračun EU, bodo v naslednjem 
večletnem finančnem okviru evropski razvojni skladi morda vključeni v pro-
račun EU (glej povzetek podatkov o Evropi v svetu). Komisija pri upravlja-
nju operacij, financiranih iz evropskih razvojih skladov, uporablja sredstva, 
dodeljena kot nepovratna pomoč. Evropska investicijska banka (EIB)5 upravlja 
Sklad za spodbujanje naložb in subvencije za obrestne mere;

(b) posle najemanja in dajanja posojil, ki so konec leta 2013 znašali približno 
57,2 milijarde EUR.6 V posebnih, odobrenih okoliščinah si EU (ki jo zastopa 
Komisija) lahko izposodi sredstva, da bi jih posodila državam in tako izpolnila 
svoje naloge iz Pogodbe.

(i) Za izposojena sredstva jamči 28 držav članic. Država upravičenka sred-
stva prejme kot kritno posojilo pod povsem enakimi pogoji, kot so veljali 
za njihovo izposojo, tako da Komisija ne prevzema nobenega tveganja iz 
naslova obrestne mere niti valutnega tveganja.

(ii) Obstajajo trije glavni instrumenti – mehanizem plačilne bilance (BoP, 
ki zagotavlja finančno pomoč za države zunaj evroobmočja, s posojili 
v višini 11,6 milijarde EUR na dan 31. decembra 2013 za Madžarsko, Latvijo 
in Romunijo); evropski mehanizem za finančno stabilizacijo (EFSM, ki je 
zagotavljal finančno pomoč vsem državam članicam, s posojili v višini 
44,5 milijarde EUR na dan 31. decembra 2013 za Irsko in Portugalsko. 
Sedaj ne daje novih posojil, njegove dejavnosti podpore pa je zamenjala 
podpora iz evropskega instrumenta za finančno stabilnost (EFSF) in nato 
evropskega mehanizma za stabilnost (ESM) – glej odstavek 10 spodaj); 
instrument makrofinančne pomoči (MFA, ki podpira partnerske države 
zunaj Evrope, vendar v njeni geografski bližini, s posojili v višini 0,6 mili-
jarde EUR na dan 31. decembra 2013).

(iii) Poleg tega so tu še posojila Euratoma, ki so namenjena državam članicam 
in nečlanicam za financiranje projektov, povezanih z obrati za proizvod- 
njo energije (0,4 milijarde EUR na dan 31. decembra 2013), in zadolžnice 
Evropske skupnosti za premog in jeklo (ESCS) v višini 0,2 milijarde EUR na 
dan 31. decembra 2013;
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(c) dolgoročne obveznosti, povezane večinoma s pokojninskimi prejemki in pre-
jemki zaposlenih (45,7 milijarde EUR ob koncu leta 2013). Zaposleni iz svojih 
plač prispevajo tretjino pričakovanih stroškov teh prejemkov, države članice 
pa skupaj jamčijo za izplačilo teh prejemkov in jih bodo v prihodnosti morale 
financirati;

(d) Jamstveni sklad za zunanje ukrepe, ki krije neizpolnjevanje obveznosti držav, 
ki niso članice EU, pri odplačevanju posojil EIB;

(e) posebne instrumente, ki ne spadajo v okvir proračuna ter so namenjeni upo-
rabi v nujnih in izrednih okoliščinah, iz njih pa se lahko letno sprosti največ 
1,4 milijarde EUR (rezerva za nujno pomoč, Solidarnostni sklad Evropske unije, 
instrument prilagodljivosti in Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji).

Posebni ukrepi v odziv na finančno krizo in krizo državnega 
dolga

09 
V okviru evropskega semestra (glej okvir 3) države članice tesneje usklajujejo 
gospodarske politike, v svoje letne politične in proračunske odločitve pa morajo 
prenesti smernice in pravila EU.

10 
Zaradi krize državnega dolga so države evroobmočja vzpostavile medvladne 
mehanizme za finančno stabilnost (evropski instrument za finančno stabilnost 
(EFSF7) in njegovega naslednika (evropski mehanizem za stabilnost (ESM8)). Komi-
sija je odgovorna za pogajanje o političnih pogojih za finančno pomoč v okviru 
teh mehanizmov in spremljanje njihovega upoštevanja. Toda za ta posojila prora-
čun EU ne jamči niti niso vključena v računovodske izkaze EU.9

7 V okviru evropskega 
instrumenta za finančno 
stabilnost je bilo trem 
državam – Irski, Portugalski 
in Grčiji – posojenih 
152,8 milijarde EUR. Evropski 
instrument za finančno 
stabilnost je prenehal 
dodeljevati nova posojila 
s 1. julijem 2013. Države 
evroobmočja, ki bodo 
potrebovale pomoč, si bodo 
lahko izposodile denar iz 
evropskega mehanizma za 
stabilnost, ki lahko dodeli do 
500 milijard EUR posojil.

8 Evropski mehanizem za 
stabilnost so ustanovile 
in imajo v lasti države 
evroobmočja. Katera koli 
država evroobmočja, ki bo 
potrebovala pomoč, si bo 
lahko izposodila denar iz 
evropskega mehanizma za 
stabilnost, ki lahko dodeli do 
500 milijard EUR posojil.

9 Poleg tega Komisija upravlja 
združena dvostranska posojila, 
ki so jih države evroobmočja 
dodelile Grčiji. Ta posojila 
nimajo nobenega vpliva na 
proračun EU niti niso vključena 
ne omenjena v njenih 
računovodskih izkazih.

O
kv

ir
 3 Evropski semester

V nacionalnih ciljih in politikah za spodbujanje rasti vseh držav članic bi se morala odražati njihova zaveza-
nost doseganju ciljev iz strategije Evropa 2020. Evropski semester je letni cikel usklajevanja gospodarskih 
politik, da se zagotovita usklajenost in osredotočenost posameznih prizadevanj držav članic ter tako doseže 
želeni učinek na rast. Komisija vsako leto izvede podrobno analizo nacionalnih programov gospodarskih in 
strukturnih reform ter oblikuje priporočila za posamezne države za naslednjih 12–18 mesecev. Svet razpravlja 
o teh priporočilih in jih uradno sprejme, nato pa jih potrdi Evropski svet. Države članice torej pred dokončno 
pripravo svojih proračunov za naslednje leto dobijo nasvete v zvezi s politikami. Če v danem časovnem okviru 
priporočil ne upoštevajo, se lahko izdajo opozorila glede politik.
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10 Deleži nacionalnih centralnih 
bank v kapitalu ECB se 
izračunajo po ključu, ki odraža 
delež posamezne države 
v skupnem prebivalstvu in 
bruto domačem proizvodu 
EU. Ta dva dejavnika imata 
enak ponder. ECB prilagodi 
deleže vsakih pet let in vsakič, 
ko se EU pridruži nova država. 
Ta prilagoditev se izvede na 
podlagi podatkov Komisije.

11 Evropska banka za 
obnovo in razvoj je bila 
ustanovljena leta 1991, da 
bi spodbujala podjetništvo 
ter olajšala prehod v odprta 
in demokratična tržna 
gospodarstva. Deluje 
v 34 državah v srednji Evropi, 
srednji Aziji ter južnem in 
vzhodnem Sredozemlju. 
Je v lasti 64 držav, Evropske 
unije in Evropske investicijske 
banke. Države članice EU, 
EIB in Komisija imajo v lasti 
približno 63 % delnic EBRD.

12 Finančna uredba (v veljavi 
od 1. januarja 2013), 
poglavje 2, načini izvrševanja 
(UL L 298, 26.10.2012, 
str. 1). Obstajajo trije načini 
izvrševanja proračuna (pred 
letom 2013 jih je bilo pet). 
V okviru neposrednega 
upravljanja uporabo sredstev 
nadzorujejo službe Komisije, 
izvajalske agencije in vodje 
delegacij EU; posredno 
upravljanje večinoma velja 
za agencije, države zunaj EU 
in mednarodne organizacije; 
v okviru deljenega upravljanja 
s sredstvi upravljajo 
nacionalne izvajalske agencije, 
ki jih posebej revidirajo 
certifikacijski organi. Finančna 
uredba določa ureditve za 
revizijo in kontrolo vsakega od 
teh načinov izvrševanja.

11 
Evropska centralna banka (ECB) ne spada v okvir proračuna EU:

(a) ECB je v lasti vseh nacionalnih centralnih bank držav članic, njihovi deleži pa 
temeljijo na podatkih Komisije.10

(b) V letu 2014 bo ECB prevzela odgovornost za enotni mehanizem nadzora ter 
bo pristojna za nadzor in posredovanje v kateri koli kreditni instituciji v sode-
lujočih državah članicah (v 18 državah evroobmočja in državah zunaj evroob-
močja, ki se lahko odločijo za sodelovanje v tem mehanizmu). V praksi bo ECB 
neposredno nadzorovala okoli 130 največjih bank v evroobmočju, medtem ko 
bodo ostale banke še vedno v pristojnosti nacionalnih organov.

Zapleten proračunski sistem EU

12 
Poraba proračuna EU poteka v kompleksnem okolju (glej diagram 4).

(a) Proračun vključuje 30 področij politike, širok nabor ciljev in številne dejavno-
sti. Na tisoče projektov se financira s celo vrsto instrumentov (nepovratnimi 
sredstvi, subvencijami, posojili, jamstvi, neposredno proračunsko podporo 
državam zunaj EU ter inovativnimi finančnimi instrumenti in drugimi meha-
nizmi za doseganje učinka vzvoda s sredstvi EU). Med končnimi upravičenci 
so posamezniki, podjetja, univerze, javno-zasebna partnerstva in vladne 
organizacije.

(b) V proračunskem sistemu so udeležene države članice (na nacionalni, regio-
nalni in lokalni ravni), države zunaj EU in medvladne organizacije ter različni 
oddelki Komisije („generalni direktorati“), agencije in drugi organi EU (druge 
institucije EU, Evropska investicijska banka (EIB), Evropski investicijski sklad) 
in organizacije, v katerih EU sodeluje (na primer Evropska banka za obnovo in 
razvoj (EBRD)11 in skupna podjetja).

(c) Države članice so odgovorne za porabo približno 80 % proračuna EU v okvi-
ru deljenega upravljanja. Večina od teh 80 % je rezervirana za posamezne 
države v skladu z vnaprejšnjimi nacionalnimi dodelitvami sredstev (glej 
odstavek 6(b) in tabelo 1). Razen pri kmetijskih odhodkih morajo države čla-
nice same financirati del stroškov dejavnosti v okviru deljenega upravljanja 
(sofinanciranje).

(d) Način upravljanja12 in to, ali je Komisija edina, ki zagotavlja sredstva za ukre-
pe, ki se izvajajo, vpliva ne le na to, koliko vpliva ima Komisija na dejavnosti, 
ki se izvajajo, temveč določa tudi ureditve kontrole, revizije in odgovornosti 
ter informacije, do katerih ima Komisija dostop.
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(e) Obstajajo tudi številni posebni programi, projekti in ukrepi, namenjeni 
doseganju podobnih ali dopolnjujočih se ciljev, za katere veljajo različna 
pravila upravljanja in kontrole. Več področij politike se lahko financira iz več 
virov (raziskovalni in inovacijski projekti se na primer lahko financirajo iz treh 
različnih virov financiranja EU, za vsakega pa veljajo tudi drugačna pravila 
glede upravljanja in upravičenosti; nekateri zunanji ukrepi se financirajo tako 
iz proračuna EU kot iz proračuna Evropskega razvojnega sklada). To mešano 
financiranje se uporablja tudi znotraj posameznih področij politike.13 Zaradi 
tega skupni stroški niso vedno razvidni, kadar se programi, projekti in ukrepi 
financirajo iz vrste različnih virov (proračun EU in nacionalni proračuni, Evrop-
ska investicijska banka in drugi). Poleg tega ima vsak vir financiranja lastno 
ureditev upravljanja in poročanja.14 To vpliva na dobro finančno poslovodenje 
držav članic, ki zagotavljajo denarna sredstva na različne načine.

(f) Proračun EU se določa letno, vendar se številne financirane dejavnosti izvaja-
jo več let. Zaradi tega:

(i) se državam članicam, drugim posrednikom in upravičencem izplačajo go-
tovinska predplačila (predfinanciranje), ko začnejo z izvajanjem progra-
mov, financiranih s sredstvi EU. Konec leta 2013 je predfinanciranje zna-
šalo 79,4 milijarde EUR, od katerih je bila večina namenjena dejavnostim 
z deljenim upravljanjem, ki jih izvajajo države članice (glej odstavek 40);

(ii) prihaja do znatnega razkoraka med proračunskimi obveznostmi in prora-
čunom za plačila, ki se je nabral skozi leta in vpliva na zmožnost Komisije, 
da izpolni vse zahteve za plačila v letu, v katerem so zahteve oddane.15 Še 
neporavnane pravne obveznosti financiranja (imenovane reste à liquider – 
RAL) so konec leta 2013 znašale 222,4 milijarde EUR. Večinoma je šlo za iz-
datke v okviru kohezijske politike za obdobje 2010–2014 (glej diagram 3). 
Skupaj z drugimi obveznostmi (večinoma za nabave in pokojnine osebja), 
ki brez posojil znašajo 103,4 milijarde EUR, bo treba iz proračuna EU 
v prihodnosti izplačati približno 326 milijard EUR poleg zneskov, dogovor-
jenih za večletni finančni okvir 2014–2020 (stanje konec leta 2013) (glej 
diagram 2).

(g) Pri porabi proračuna morajo države članice upoštevati pravila in ureditve, 
ki veljajo za njegovo uporabo na ravni EU – to pomeni, da morajo obstajati 
učinkoviti mehanizmi za seznanjanje s temi pravili ali njihovo vključitev na 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni.

(h) Za posredno porabo v okviru držav zunaj EU, mednarodnih organizacij ali 
Evropske investicijske banke so način porabe proračuna EU ter pravice poro-
čanja in preverjanja določeni v sporazumih.

13 Delovni dokument služb 
Komisije z naslovom Proračun 
za strategijo Evropa 2020: 
sedanji sistem financiranja, 
izzivi, ki so pred nami, rezultati 
posvetovanja z deležniki 
in različne možnosti glede 
glavnih horizontalnih in 
sektorskih vprašanj, str. 9 in 17, 
pod naslovom Enostavnejši 
in preglednejši proračun 
(SEC(2011) 868 final, 29.6.11).

14 Posledice sofinanciranja EIB 
in EBRD iz proračuna EU, 
nadaljevalna študija iz leta 
2013, sklepi 3.3, 3.4 in 3.5 
(poročilo Generalnega 
direktorata Evropskega 
parlamenta za notranjo 
politiko, tematski sektor D: 
proračunske zadeve).

15 Glej letno poročilo za 
proračunsko leto 2012, 
odstavke 1.51–1.53 in 1.58-1.59 
(UL C 331, 14.11.2013).
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13 
Za nadzorovanje in izvajanje proračuna EU nosi končno odgovornost Komisija. 
Od držav članic in drugih prejemnikov lahko zahteva vračilo sredstev, če niso 
namensko in ustrezno porabljena.

14 
Vsi ti elementi skupaj zahtevajo jasno opredelitev vlog in pristojnosti ter uspešno 
usklajevanje in komunikacijo med različnimi udeleženci kot tudi zanesljive me-
hanizme odgovornosti in kontrole, da se zagotovi ustrezna in učinkovita poraba 
proračuna.

Še neporavnane obveznosti („RAL“) po razdelkih iz večletnega finančnega okvira  
in po letih

Vir: Podatki Evropskega računskega sodišča, ki temeljijo na informacijah Komisije.
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Poraba proračuna EU
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Prispevki 28 držav članic EU se združijo v letnem proračunu v skladu z dogovorom o večletnem finančnem okviru (2014: 143 milijard EUR).
Proračun se porabi za prednostne naloge, ki jih predlaga Komisija ter odobrita Evropski parlament in Svet.

EU: 28 držav članic

E
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upravlja Komisija (raziskave, upravni odhodki,
globalni ukrepi, varstvo potrošnikov …)

Proračun EU

Proračun je razdeljen med 30 politik.

≈80 % proračuna 
upravlja 28 držav članic in >200 regionalnih ali lokalnih
upravnih organov … (kmetijstvo, ribištvo,
razvoj podeželja, kohezijska sredstva, infrastruktura …)

≈ 80 %≈ 20 %

Evropska
komisija

Izberejo se ukrepi in projekti,
upravičencem pa se izplačajo sredstva. EU: 28 držav članic

>200 regionalnih in lokalnih
upravnih organov

Vir: Evropsko računsko sodišče.
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15 
Diagram 5 prikazuje model odgovornosti za porabo proračuna EU.

(a) Svet in Evropski parlament določita letni proračun Unije v skladu z določbami 
iz Pogodbe.16

(b) Pogodba EU Komisiji daje pristojnost za porabo tega proračuna.17 Večino 
proračuna sicer porabijo države članice, toda Komisija je tista, ki nosi končno 
odgovornost za izvrševanje proračuna ter Evropskemu parlamentu in Svetu 
poroča o tem, kako je bil proračun porabljen.

(c) Sodišče da izjavo o zanesljivosti („DAS“) ter predstavi rezultate revizij smotr- 
nosti poslovanja Evropskemu parlamentu in Svetu,18 ki jih uporabita kot 
podlago za podelitev razrešnice Komisiji za zbiranje in porabo proračunskih 
sredstev.19

(d) Podoben postopek se uporablja za podeljevanje razrešnic drugim instituci-
jam in agencijam EU za porabo njihovega proračuna.

16 Člen 314 PDEU določa: 
„Evropski parlament in Svet 
po posebnem zakonodajnem 
postopku določita letni 
proračun Unije v skladu 
z naslednjimi določbami“. 
Člen 314 v drugem odstavku 
navaja: „Komisija predloži 
Evropskemu parlamentu in 
Svetu predlog proračuna […]“, 
v odstavkih 3 do 10 pa določa 
postopek sprejetja.

17 Člen 17 Pogodbe o Evropski 
Uniji; člen 317 PDEU: 
„Komisija izvršuje proračun 
v sodelovanju z državami 
članicami […]“.

18 Člena 285 in 287 PDEU.

19 Člen 319 PDEU: „Na priporočilo 
Sveta da Evropski parlament 
Komisiji razrešnico glede 
izvrševanja proračuna.“

Model odgovornosti za porabo proračuna EU
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20Kakšna so tveganja 
za dobro finančno 
poslovodenje?
16 
Sredstva EU so dragocen in bistven prispevek k doseganju ciljev iz Pogodbe. Pod-
pirajo zakonodajo, ki krepi svoboščine iz Pogodbe, notranji trg, zdravje in varstvo 
potrošnikov, ter povečujejo prepoznavnost EU na svetovnem prizorišču. Držav- 
ljani EU, davkoplačevalci, vlade držav članic in proračunski organ si upravičeno 
želijo ustrezne in premišljene porabe sredstev EU, ki zagotavlja evropsko dodano 
vrednost. Dosežki EU pa presegajo samo financiranje. V zadnjih dveh desetletjih 
se je EU spoprijela s številnimi izzivi – uspelo ji je vključiti 16 novih držav, uvesti 
evro in se usklajeno odzvati na svetovno finančno krizo in evropsko krizo držav-
nega dolga. Sicer si je še potrebno prizadevati za poglobitev notranjega trga, 
toda njegova vzpostavitev je zahtevala razmeroma malo proračunskih sredstev. 
Sredstva EU so prispevala tudi k oblikovanju in utrjevanju struktur in omrežij, ki 
fizično in kulturno zbližujejo državljane in organizacije EU ter tako prispevajo 
k evropski integraciji.

17 
Tveganja za dobro finančno poslovodenje so, da proračun EU:

(a) ne bo porabljen, kot je načrtovano, za namene in v skladu s pravili, ki jih dolo-
či proračunski organ (zakonitost in pravilnost odhodkov);

(b) ne bo pravilno prikazan v letnih računovodskih izkazih (zanesljivost računo-
vodskih izkazov)20;

(c) ne bo porabljen premišljeno, tj. v skladu z načeli dobrega finančnega poslo-
vodenja (gospodarnost, učinkovitost in uspešnost);

(d) poraba EU morda ne bo zagotovila dodane vrednosti, pričakovane koristi pa 
morda ne bodo dosežene (dodana vrednost EU).

20 Ker je Sodišče že od leta 2007 
vsako leto dalo pozitivno 
mnenje o zanesljivosti 
računovodskih izkazov, ta 
panoramski pregled tveganj 
za finančno upravljanje ne bo 
zajel te teme.
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18 
Dobro obvladovanje teh tveganj bi moralo privesti do visokokakovostnih odhod-
kov, tj. uspešne, gospodarne in učinkovite porabe v skladu s pravili. V prilogi I 
je podroben seznam vrst zunanjih tveganj, finančnih tveganj in tveganj v zvezi 
z dejavnostmi, do katerih lahko pride pri porabi proračuna EU. Če se ta tveganja 
uresničijo, lahko povzročijo:

(a) neuspeh pri izvajanju politike ali doseganju zastavljenih ciljev, ker se za dose-
go želenih rezultatov in učinka uporabljajo napačni ali neprimerni procesi;

(b) neuspeh pri ustvarjanju dodane vrednosti, zlasti na evropski ravni. Sredstva 
EU lahko prinesejo nekatere koristi državljanom EU ali drugim upravičencem, 
vendar ti odhodki nimajo izrazite evropske razsežnosti, včasih pa bi rezultate 
lahko dosegli tudi z uporabo drugih sredstev ali z manj sredstvi EU;

(c) ukrepanje ali neukrepanje, ki škoduje ugledu EU ali Komisije;

(d) neuporabo ustreznih upravljavskih in operativnih metod za doseganje ciljev 
politike, tj. z uporabo drugih metod bi lahko bolj zadovoljivo dosegli rezulta-
te ali bi lahko dosegli boljše rezultate;

(e) neuspeh pri uvajanju ustreznih sistemov notranje kontrole za dosego ciljev 
(upoštevanje tveganj, povezanih z upravljanjem, operacijami, zakonitostjo in 
pravilnostjo odhodkov, financami, javnim naročanjem, goljufijami in drugimi 
nepravilnostmi, uporabo informacijskih tehnologij, človeškimi viri, sredstvi, 
zdravjem in varnostjo itd.) ali pri vzpostavitvi sistemov obvladovanja/zago- 
tavljanja smotrnosti poslovanja za spremljanje napredka.

19 
Ta panoramski pregled ne zajema naslednjih vidikov zaradi njihove posebne 
narave:

(a) goljufij in korupcije, ki pogosto vključujejo zapletena podjetja in tajno dogo-
varjanje goljufov, ki jih pritegnejo veliki finančni tokovi. Sodišče pri načrto-
vanju in izvajanju svojih revizij sicer upošteva tveganje goljufij, vendar jih ne 
išče sistematično in dejavno. To je v pristojnosti Evropskega urada za boj proti 
goljufijam (OLAF)21;

(b) ukrepanja ali neukrepanja, ki lahko škoduje ugledu EU ali Komisije;

(c) posebnih ukrepov za odzivanje na finančno krizo in krizo državnega dolga, 
saj prelomne medvladne pobude držav članic (glej odstavke od 9 do 11) nače-
njajo vprašanja o ureditvi odgovornosti in javne revizije, kar obravnava drugi 
panoramski pregled Sodišča22.

21 Predsednikovo pismo 
predsedniku Evropskega 
parlamenta z naslovom 
„Mnenje Evropskega 
računskega sodišča  
o poročilu Komisije 
o protikorupcijskih ukrepih“  
(http://eca.europa.eu).

22 Glej poročilo ECA „Vrzeli, 
prekrivanja in izzivi: 
panoramski pregled ureditev 
odgovornosti in javnega 
revidiranja v EU“  
(http://eca.europa.eu).
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Zakonitost in pravilnost odhodkov EU: poraba denarja 
v skladu s pravili

20 
To poglavje v prvi vrsti obravnava proračunske odhodke. Podrobnosti glede pri-
hodkov, ki bi morali slediti splošnim ciljem enostavnosti, preglednosti in pravič-
nosti, kot je poudaril Evropski svet februarja 2013, najdete v povzetku podatkov 
o prihodkih. Glavna vprašanja glede prihodkov so, kako naj bi se proračun finan-
ciral (viri) in kolikšen znesek bi morala vsaka država članica prispevati v prora- 
čun EU.

21 
Sodišče da negativno mnenje o pravilnosti porabe proračuna (transakcij), ker so 
napake, ki jih najde na vseh področjih razen prihodkov in upravnih odhodkov, 
pomembne, kar pomeni, da je raven napak nad sprejemljivo ravnjo.23

22 
Napake nastanejo, kadar plačila niso niti zakonita niti pravilna, na primer kadar jih 
prejmejo tisti, ki do njih niso upravičeni, za odhodke, ki jih ne bi smela financirati 
EU, ali kadar pogoji za prejem pomoči niso upoštevani. Ti problemi (prijavljeni kot 
napake) nastanejo, ker:

(a) upravičenci predložijo netočne prijave odhodkov;

(b) upravičenci ne upoštevajo pogojev za prejem in uporabo podpore EU. Za-
pleteni in obsežni pogoji lahko upravičencem otežijo njihovo izpolnjevanje, 
upravljavcem pa ugotavljanje skladnosti z njimi. Nejasni pogoji včasih omo-
gočajo različne razlage in vodijo do tega, da se odhodki sprejmejo, ker velja 
kultura porabe (pritisk, da se razpoložljiv proračun porabi ne glede na to, ali 
izpolnjuje resnične potrebe);

(c) ker Komisija, upravljavski organi držav članic in drugi revizorji, ki potrjujejo 
odhodke, pri svojem preverjanju in kontroli ne preprečijo, zaznajo in odpravi-
jo napačnih prijav odhodkov;

(d) se države članice in drugi, ki jim je zaupana poraba proračuna, bolj kot na 
ustrezno ali učinkovito porabo proračuna osredotočajo na porabo (absorpcijo 
odhodkov) v zahtevanem obdobju, da sredstev ne bi izgubili. Letne ovojnice, 
dodeljene posamezni državi članici (glej odstavek 6(b)), spodbujajo kulturo, ki 
se osredotoča na neto bilance in prerazporeditev proračuna EU, namesto na 
premislek o tem, kako bi skupna sredstva EU kar najbolje vložili in uporabili 
za skupno dobro.

23 Pomembnost se določi 
s strokovno presojo. Napake, 
ki dosegajo več kot 2 % 
odhodkovne kategorije, 
se štejejo za pomembne, 
kar velja tudi za dejstva in 
dogodke, ki lahko spremenijo 
dojemanje bralca izkazov, 
če so razkriti. V obdobju od 
leta 2009 do leta 2012 se 
je ocenjena najverjetnejša 
stopnja napake, ki je prizadela 
proračun EU, gibala med 3,3 
in 4,8 odstotki skupnih 
odhodkov.
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Dobro finančno poslovodenje: doseganje rezultatov 
s proračunom EU

23 
Dobre rezultate dosežemo tako, da delamo prave stvari (uspešnost) na pravi 
način (učinkovitost). Za uspešno in učinkovito upravljanje je potrebno, da so 
dejavnosti, ki jih financira EU, ustrezno zasnovane, tako da obravnavajo dejanske 
potrebe, in da se izvajajo z ustreznimi metodami. Te dejavnosti bi morale biti 
usmerjene v natančno opredeljene cilje, njihovo smotrnost pa bi morali ustrezno 
spremljati, da bi Komisiji in drugim upravljavskim organom omogočili merjenje 
doseganja teh ciljev.

24 
V revizijah smotrnosti poslovanja24 Sodišče poroča o tem, kako so bila sredstva EU 
porabljena in ali so dosegla svoj namen.

25 
Pritisk, naj se sredstva porabijo, ne da bi pri tem dovolj upoštevali doseganje 
pričakovanih rezultatov, lahko privede do stroškovno neučinkovite porabe sred-
stev EU. V diagramu 6 so prikazani najpogostejši problemi, o katerih poročamo 
v posebnih poročilih. Stroškovno neučinkovita poraba sredstev je lahko posledica 
pomanjkljivosti pri pripravi, izvajanju in spremljanju financiranih ukrepov, če:

(a) namen financiranja ni jasen ali ni predhodnega (ex ante) vrednotenja ali oce-
ne sredstev, ki so dejansko potrebna;

(b) je ciljev preveč ali so nejasni in omogočajo različne razlage, zaradi česar je 
težko določiti, kaj ima prednost;

(c) potrebe morebitnih upravičencev niso ustrezno ocenjene ali pa možni učinek 
sredstev EU ni bil pravilno upoštevan;

(d) pomoč ni usmerjena v upravičence, področja in projekte, ki jo najbolj potre-
bujejo, ali pa so merila za izbor posameznih projektov nezadostna;

(e) so merila upravičenosti nejasna ali pa jih organi, ki odobravajo podporo EU 
(nepovratna sredstva, posojila itd.), ne uporabljajo dosledno;

(f) sredstva EU sicer prinesejo nekaj koristi upravičencem, vendar ukrepi nimajo 
posebne razsežnosti EU v primerjavi s tistimi, ki jih že financirajo države člani-
ce na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Dodana vrednost EU je tako lahko 
vprašljiva;

(g) ni opravljena ocena razumnosti stroškov v breme ukrepov EU;

24 V poglavju 7, členu 30 finančne 
uredbe je zapisano, da je 
treba proračun EU uporabljati 
v skladu z načeli dobrega 
finančnega poslovodenja 
(gospodarnost, učinkovitost, 
uspešnost). Rezultati revizij 
smotrnosti poslovanja, ki jih 
opravi Sodišče, so objavljeni 
v posebnih poročilih in 
povzeti v poglavju 10 
letnega poročila o doseganju 
rezultatov s proračunom EU.
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(h) se sredstva EU uporabljajo za nakup blaga in storitev, katerih kakovost je 
višja, kot je potrebno;

(i) se pri nabavi blaga in storitev ne upoštevajo pravila javnega naročanja;

(j) izvedba ukrepov traja predolgo;

(k) se proračun EU uporablja za financiranje ukrepov in projektov, ki niso samo-
zadostni oziroma se ne ohranijo, ko sredstva EU niso več na voljo. Prvotno 
porabljena sredstva so v tem primeru stroškovno neučinkovita;

(l) ni dovolj informacij o tem, kaj je bilo dejansko doseženo in kakšne so bile ko-
risti. Včasih so na voljo delne informacije, na primer kadar posamezne države 
uvedejo poročanje o dejavnostih na svojih ozemljih (cilji glede uspešnosti,  
vrednotenja itd.). To pa vseeno ne omogoča, da bi si ustvarili celovito sliko 
smotrnosti v EU ali izvedli primerjave po vsej EU. Zaradi tega so edini uskla-
jeni in primerljivi podatki, ki so na voljo za celoten proračun EU, podatki 
o ravneh financiranja, kar lahko krepi kulturo porabe.

Problemi, o katerih Sodišče najpogosteje poroča v svojih posebnih poročilih
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Vir: Evropsko računsko sodišče.
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Nekateri posebni dejavniki tveganja

26 
Odstavki od 12 do 15 podrobno opisujejo zapletenost porabe proračuna EU. Za-
pletenost in mnogovrstnost programskih struktur (z različnimi postopki) omeju-
jeta učinek porabe EU in ustvarjata upravno breme za prosilce. Preveč zapletena 
pravila o porabi ali zahteve glede kontrole lahko odložijo izvajanje in prispevajo 
k negativni podobi EU. V tem poglavju je razdelanih več ključnih vprašanj, ki 
terjajo posebno pozornost.

Pravila glede upravičenosti in drugi pogoji za prejemanje podpore EU

27 
Zapletena pravila glede upravičenosti in drugi pogoji glede tega, kako se lahko 
porabijo sredstva, lahko privedejo do slabe usmerjenosti teh sredstev in neopti-
malne uporabe proračuna EU.

28 
Komisija si prizadeva za zmanjšanje in poenostavitev zakonodaje, vendar pa 
številna pravila in njihova zapletenost še vedno povzročajo težave upravljavskim 
organom držav članic, drugim posrednikom in upravičencem:

(a) nekatera proračunska področja ureja do sedem ravni pravil, pogoji pa so 
razpršeni po številnih pravnih besedilih. To lahko privede do različnih razlag 
in zato neusklajene uporabe;

(b) pravila in zaznana zapletenost lahko sodelujoče odvračajo od oddaje vloge 
za podporo EU in jim tudi otežijo upoštevanje pravil;

(c) pravil mogoče ne poznajo vsi, ki so udeleženi pri zbiranju prihodkov ali pora-
bi sredstev EU, zlasti kadar se odhodki sofinancirajo iz nacionalnih proraču-
nov držav članic;

(d) organi držav članic mogoče ne morejo pravočasno izvesti ukrepov, s kateri-
mi bi na svojem ozemlju zagotovili seznanjanje s spremembami pravil EU in 
njihovo uporabo;

(e) države članice lahko še povečajo to zapletenost, tako da v okviru nacionalnih 
predpisov (na primer glede javnega naročanja) dodajo druge pogoje ali smer-
nice ali pa določijo svoja merila glede upravičenosti (na primer pri odhodkih 
na področju kohezijske politike). Te dodatne zahteve utegnejo biti nepotreb-
ne in lahko ustvarijo nepotrebno upravno breme in kompleksnost v zvezi 
s porabo proračuna EU;

(f) sistemi kontrole na kateri koli ravni morda ne zadoščajo za preverjanje sklad- 
nosti z vsemi pogoji.
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Uporaba predpisov in postopkov za javno naročanje

29 
Kupovanje z javnimi sredstvi je posebna težava za upravljavce, odgovorne za 
porabo: ta sredstva je treba uporabiti pregledno, nepristransko, ustrezno in 
stroškovno učinkovito. Direktive EU o javnem naročanju si prizadevajo za odprtje 
notranjega trga z lajšanjem čezmejnega sklepanja pogodb in naročanja ter za-
gotavljajo pravni okvir za odprte in pregledne nakupe. Neupoštevanje teh pravil 
lahko privede do višjih stroškov za državno blagajno (na primer zaradi predragih 
javnih del), premajhne konkurence, zavračanja upravičenih ponudnikov ali dodat- 
nih stroškov in zamud zaradi odpovedi pogodb.

30 
Veliko napak glede zakonitosti in pravilnosti, ki jih odkrije Sodišče, je povezanih 
z neustrezno uporabo predpisov in postopkov za javno naročanje (glej povzetek 
podatkov o javnem naročanju). To se lahko zgodi namerno, da bi nekaterim po-
nudnikom dali prednost pred ostalimi, ali nehote, ker so predpisi zapleteni in jih 
odgovorni ne razumejo dobro.

Zmogljivost organov držav članic za upravljanje in porabo denarja EU

31 
Ustrezni organi držav članic in njihovi revizorji so v prvi vrsti dolžni zagotoviti, 
da se subvencije in nepovratna sredstva izplačajo upravičenim prejemnikom, ki 
izpolnjujejo zahtevane pogoje, ter da se neupravičena plačila primerno izterja-
jo.25 Države članice in EU si delijo stroške ustanovitve organov in vzpostavitve 
sistemov, ki upravljajo sredstva EU, pri čemer imajo države članice nekaj diskrecij-
skih pravic v zvezi z organizacijo sistemov in kontrole na nacionalni, regionalni in 
lokalni ravni.

25 Nova finančna uredba (Uredba 
(EU, Euratom) št. 966/2012 
Evropskega Parlamenta 
in Sveta z dne 25. oktobra 
2012 o finančnih pravilih, 
ki se uporabljajo za splošni 
proračun Unije in razveljavitvi 
Uredbe Sveta (ES, Euratom) 
št. 1605/2002 (UL L 298, 
26.10.2012, str. 1)) povečuje 
poistovetenje in odgovornost 
držav članic v zvezi z njihovo 
porabo proračuna EU.
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32 
To, da je za porabo sredstev odgovornih 28 državnih uprav ter veliko regionalnih 
in lokalnih organov z različnimi upravnimi zmogljivostmi, samo po sebi povečuje 
tveganje, da bo prišlo do napak glede zakonitosti in pravilnosti ter da bo kako-
vost porabe slaba. Nezadostna upravna zmogljivost organov držav članic lahko 
povzroči neskladja v zvezi s sistemi in preverjanji uporabe meril upravičenosti, 
ocenjevanjem razumnosti stroškov, upoštevanjem predpisov glede javnega 
naročanja, uporabo kazni in izterjavo sredstev od tistih, ki so jih prejeli neupravi-
čeno, pregledi nepovratnih sredstev in subvencij na kraju samem, preverjanjem 
izvajanja zakonodaje glede varnosti okolja, zdravja in hrane, uporabo pravil glede 
državne pomoči ter izdajo uvoznih dovoljenj ali preverjanjem uvoza.

33 
Neenaka zmožnost črpanja sredstev in neenake upravne zmogljivosti lahko prav 
tako upočasnijo izvajanje ukrepov, regulativnih dejavnosti ter izmenjavo informa-
cij med Komisijo in državami članicami.

34 
Države članice imajo lahko težave tudi pri učinkovitem in pravočasnem obravna-
vanju slabosti, ki jih odkrijeta Sodišče in Komisija.

Usklajevanje proračuna EU in nacionalnih proračunov ob pritisku, naj se 
porabijo sredstva EU

35 
Letna narava proračuna EU lahko povzroči probleme pri financiranju ukrepov, ki 
se izvajajo več let. Preoblikovanje sklepov o financiranju v konkretne prioritete in 
ukrepe na nacionalni, regionalni in lokalni ravni zahteva svoj čas. Možen je znaten 
razkorak med politično zavezo in dodeljenimi sredstvi oziroma načrtovanimi in 
izvedenimi ukrepi. Poleg tega so proračunski postopki EU in posameznih držav 
članic ločeni: izvajajo jih različni udeleženci z različnimi prioritetami in sledijo 
različnim ciklom.

36 
Zato se lahko pojavijo podvajanja, vrzeli ali nasprotja med proračunom EU in 
nacionalnimi odhodki, ki privedejo do neučinkovitosti in zapravljenih sredstev. 
Več usklajevanja gospodarskih politik v okviru evropskega semestra (glej okvir 3) 
lahko pozitivno prispeva k odpravljanju teh težav.
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37 
To je zlasti pomembno sedaj zaradi stanja javnih financ v državah članicah in še 
posebej v tistih državah članicah, v katerih sredstva iz proračuna EU močno vpli-
vajo na višino državnih financ. Pri sofinanciranih odhodkih so zaradi varčevalnih 
ukrepov v državah članicah nacionalna sredstva lahko občutno manjša ali pa niso 
na voljo za izvedbo ukrepov. Rezi v upravnih odhodkih in zmanjšani kadrovski 
viri prav tako negativno vplivajo na zmožnost za ustrezno porabo proračuna EU. 
Vprašljiva pa je lahko tudi zdržnost ukrepov, ki jih financira EU, potem ko sredstva 
EU niso več na voljo.

38 
Ker velja na vložke osredotočen pristop k porabi proračuna EU, se upravljavski in 
kontrolni organi osredotočajo na skladnost, in to ne glede na dosežene rezultate. 
Finančno poslovodenje se utegne osredotočati pretežno na porabo razpoložlji-
vega proračuna. Na primer, veliko ukrepov za poenostavitev izvajanja programov 
in pospešitev plačil je imelo za cilj porabo sredstev iz programov za obdobje 
2007–2013 (reprogramiranje, predplačila (vnaprejšnje zagotavljanje sredstev), 
podaljšanje razpoložljivosti proračuna (zaključnih rokov), razširjanje področja 
uporabe upravičenih odhodkov, poenostavitev povračil z večjo uporabo pavšal-
nih plačil ali plačil v enkratnih zneskih namesto povračila dejanskih stroškov).

39 
Države članice lahko čutijo pritisk, naj porabijo proračun EU brez dosledne kon-
trole. Prizadevanja za porabo sredstev za prave programe in projekte od vsega 
začetka utegnejo biti nezadostna. Zaradi razpoložljivih sredstev v nacionalnih 
ovojnicah Komisija morda ni pripravljena ustaviti predlogov držav članic. Ob 
začetku novih programskih obdobij Komisija na primer včasih ne uporabi vseh 
svojih pristojnosti, s katerimi bi zagotovila, da so predlogi držav članic skladni 
s cilji EU in da predlagani ukrep dovolj dobro obravnava posebne potrebe, ki jih 
opredelijo države članice.
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Učinek letnih proračunov EU na dejavnosti in upravljanje denarnih tokov

40 
Ker se veliko dejavnosti, ki se financirajo iz letnega proračuna EU, izvaja več let, 
lahko države članice, drugi posredniki in upravičenci za zagon dejavnosti prej-
mejo gotovinska predplačila (predfinanciranje).26 Poraba teh predplačil je znana 
šele veliko kasneje, ko se predložijo in preverijo odhodki („zahtevki za povračilo 
stroškov“). Proračunski konti kažejo boljšo stopnjo porabe v prvih letih, ker so 
zneski, izplačani v okviru predfinanciranja, prikazani kot odhodki. Predolga obdo-
bja predfinanciranja pa lahko povečajo možnosti napak in izgub ter zelo otežijo 
preusmerjanje dejavnosti zaradi doseganja ciljev. Ker za predložitev zahtevkov 
za povračilo stroškov veljajo dolgi roki, se problemi pokažejo šele v kasnejših 
letih, ko je mogoče že prepozno za popravke, iskanje podporne dokumentacije in 
informacij pa je lahko težavno. Stopnje napake so zato višje v poznejših letih, ko 
se obračunavajo zahtevki za povračilo stroškov.27

41 
Prevzete obveznosti, ki bodo poravnane šele kasneje (RAL – reste à liquider), lah-
ko zakrijejo proračunske zneske, ki jih ni mogoče porabiti (glej diagram 3 zgoraj).

42 
Kot je navedeno v odstavku 12(f)(ii) in diagramu 2 zgoraj, bodo morale države 
članice v prihodnosti prispevati 1 234 milijard EUR za izplačilo obveznosti.

Koristi, ki izhajajo iz porabe proračuna EU – dodana vrednost EU

43 
Dodana vrednost EU pomeni, da poraba na ravni EU prinaša dodatne koristi 
v primerjavi s tistimi, ki se lahko dosežejo z nacionalnimi programi. Temu koncep-
tu se posveča več pozornosti, odkar so pogajanja o večletnem finančnem okviru 
načela vprašanja o stroških in koristih članstva v EU ter političnih in gospodarskih 
posledicah evropskega povezovanja. Ta koncept je koristna referenčna točka za 
zagotovitev ukrepanja EU, kadar države ne morejo ukrepati ali kadar lahko EU 
sama zagotovi boljše rezultate. Pomaga lahko tudi preusmeriti razprave o tem, 
kako je proračun EU porazdeljen med države članice, v razprave o tem, kako naj-
bolje vložiti skupna sredstva, da bi dosegli skupne cilje.

26 Predplačila običajno dosegajo 
4–12 % pričakovanih stroškov 
dejavnosti. Konec leta 2013 je 
znesek predfinanciranja znašal 
79,4 milijarde EUR, od katerih 
jih je bila večina namenjena 
dejavnostim v okviru 
deljenega upravljanja, ki jih 
izvajajo države članice.

27 Zato Sodišče predplačila 
izključuje iz odhodkov, pri 
katerih preverja zakonitost in 
pravilnost.
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44 
Proračun prinaša dodano vrednost EU, kadar je poraba upravičena in prispeva 
k uspešnemu in učinkovitemu doseganju ciljev politike EU, ter pomaga pri krepi-
tvi zmogljivosti in povečuje blaginjo v državah članicah. Poleg tega, da zagotavlja 
financiranje na področjih, na katerih ima EU izključno pristojnost, lahko proračun 
EU zagotavlja dodano vrednost z oblikovanjem omrežij (tako fizična kot strokov-
na), ki zbližujejo državljane EU in države članice. Financira inovativne ukrepe, 
razpoložljivost sredstev EU pa lahko vlade spodbudi k izvajanju ukrepov, o kate-
rih drugače ne bi razmišljale.

45 
Kljub temu pa obstaja negotovost: EU bo mogoče zgolj prinesla dodatna sredstva 
in povečala skupna razpoložljiva sredstva, vendar pa pri porabi proračuna ne bo 
zaznati posebne razsežnosti EU. Sredstva EU se bodo porabila za dejavnosti, ki bi 
jih države članice in drugi upravičenci izvedli v vsakem primeru („mrtve izgube“), 
ali pa ne bodo zadoščala in ne bodo imela potrebne kritične mase za dosego 
želenih rezultatov. Poleg tega razdrobljenost in večplastnost programov porabe 
(z različnimi postopki) odvračata od dodane vrednosti EU ter lahko prispevata 
k podobi EU, ki jo zaznamujejo pretirana darežljivost, potrata in birokracija.

46 
Stopnja udeležbe Komisije pri porabi proračuna EU je odvisna od treh načinov 
upravljanja (neposrednega, deljenega in posrednega (glej opombo 12)). Ti načini 
pa tudi vplivajo na njeno zmožnost, da pravočasno najde informacije o upravlja-
nju in smotrnosti poslovanja ter jih uporablja, da neposredno spremlja vzposta-
vljene sisteme in kontrole za doseganje ciljev, da hitro obravnava slabosti ter da 
standardizira ureditve za kontrolo in revizijo.

Kakovost podatkov in informacij

47 
Komisija usklajuje veliko udeležencev pri porabi proračuna ne more pa predpi-
sovati standardiziranih postopkov in sistemov upravljanja. Od nje se zahteva, naj 
zagotovi, da se od upravičencev pravočasno pridobijo ustrezni podatki in da je te 
podatke mogoče učinkovito preveriti.
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48 
Poleg tega njeno upravljanje spremljanja in financiranja ter obvladovanje smotr- 
nosti poslovanja pogosto temelji na omejenih, nepopolnih ali nezanesljivih infor-
macijah. Na primer:

(a) podporne informacije in dokumenti so pogosto razpršeni, in sicer geografsko 
in po različnih sistemih;

(b) informacijski sistemi za upravljanje ne zagotavljajo dovolj informacij o tem, 
kako so bila sredstva uporabljena, njihovem učinku in dodani vrednosti;

(c) sistemi poročanja in odgovornosti niso zasnovani za merjenje rezultatov ali 
spremljanje njihovega doseganja glede na načrt;

(d) pri večletnih programih manjkajo mejniki, ki bi Komisiji omogočili spremlja-
nje napredka in usmerjenosti ukrepov, da se zagotovi doseganje ciljev;

(e) morda manjkajo kazalniki, s katerimi bi merili dobro finančno poslovodenje 
(gospodarnost, učinkovitost in uspešnost), ali pa so ti neustrezni in spodbuja-
jo napačno ravnanje;

(f) morda manjka ocenjevanje ali pa je slabo.

Odhodki, ki se ne krijejo iz proračuna EU, in revizije

49 
Pri odhodkih v okviru deljenega upravljanja se za odločanje o zneskih, ki se 
zaračunajo v breme proračuna EU, uporabljajo „postopki potrditve obračunov“28. 
Medtem ko se stroški finančnih popravkov za porabo v kmetijstvu krijejo iz pro-
računa posamezne države članice, pa pri strukturnih skladih država članica – če 
se strinja s popravkom – prilagodi svojo prijavo odhodkov, zneski pa so na voljo 
za prerazporeditev znotraj iste države članice. Če se država članica ne strinja 
s popravkom, lahko Komisija sprejme uraden sklep za njegovo izvršitev, s čimer 
se zmanjšajo sredstva EU, ki so na voljo za to državo članico. Države članice zato 
nimajo prave spodbude, da bi odpravile slabosti v svojih sistemih.

28 Potrditev pomeni, da so 
obračuni odhodkov, ki 
se predložijo Komisiji za 
financiranje, pravilni in da 
so bili evidentirani odhodki 
uporabljeni v skladu s pravili.
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50 
Komisija ne more neposredno in sistematično preverjati delov proračuna EU, ki ga 
porabijo posredniki (države članice, druge države, mednarodne organizacije ...), 
niti odhodkov, za katere upravičenci zahtevajo povračilo (jih prijavijo). Zanaša se 
na neodvisne revizorje, ki potrjujejo odhodke, ter na delna preverjanja in inšpek-
cije, ki jih izvajajo njeni operativni uslužbenci in revizorji. Zaradi tega prihaja do 
nekaterih težav:

(a) potrjevanje odhodkov, ki ga izvajajo neodvisni revizorji, je lahko problematič-
no zaradi vprašanj glede kakovosti in pravočasnosti njihovega dela29 oziroma 
njihove neodvisnosti;

(b) na lastna preverjanja Komisije lahko vplivajo slabosti v njeni strategiji 
kontrole;

(c) ker Komisija nima virov, da bi opravljala celovite, obširne revizije, se lahko 
pojavijo zamude v procesu zaključevanja, potrditev skladnosti porabe pa je 
možna le z obširnimi, dolgotrajnimi finančnimi popravki.

29 Sodišče je ugotovilo, da 
kakovost dela teh revizorjev ni 
vedno dovolj zanesljiva.
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51 
Tako Komisija kot države članice so odgovorne za zagotavljanje dobre in premi-
šljene porabe sredstev EU. V zadnjih letih so uspešno izvedle že veliko ukrepov, 
da bi to dosegle. Kljub temu pa začetek novega večletnega 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.

Osredotočenje na rezultate in dodano vrednost EU

52 
Predlagane spremembe ureditev deljenega upravljanja v večletnem finančnem 
okviru za obdobje 2014–2020 v osnovi ostajajo osredotočene bolj na odhodke 
kakor na dosežene rezultate. Poleg tega bo njihova uspešnost odvisna od tega, 
kako jih bodo Komisija in države članice uveljavile.

53 
Komisija bi morala ob podpori Evropskega parlamenta in Sveta dati prednost od-
hodkom za dejavnosti z evropsko dodano vrednostjo, kot so področja, na katerih 
ima Komisija izključno pristojnost, čezmejni ukrepi, projekti v podporo skupnim 
interesom in evropska omrežja. Proračunska področja, ki jih zaznamujeta več-
plastnost in razdrobljenost porabe, ali tista, na katerih se obveznosti in sredstva, 
dodeljena posameznim državam članicam, počasi porabljajo ali se ne porabijo 
v celoti, si zaslužijo dodaten nadzor in možnost ukinitve financiranja.

Osredotočenje na obvladovanje/zagotavljanje 
smotrnosti poslovanja

54 
Da bi spodbujali obvladovanje/zagotavljanje smotrnosti poslovanja, je treba cilje 
proračuna EU jasno opredeliti ter oblikovati zanesljive kazalnike in mejnike ter 
ureditve sistematičnega spremljanja in ocenjevanja, da bi lahko merili napredek 
pri teh ciljih. To zahteva:

(a) jasno utemeljitev, zakaj so ukrepi zaželeni in potrebni na ravni EU (ocena 
učinka);

(b) jasno vizijo o tem, kaj si politika EU, regulativni ukrepi in proračun prizadeva-
jo doseči, jasen opis logike programa (razlogov) ter postopek za ocenjevanje 
njegovih rezultatov in učinkov. Potrebna je tudi izrecna opredelitev vlog in 
pristojnosti vseh udeleženih pri izvajanju proračuna;
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(c) vzpostavitev zanesljivega sistema za obvladovanje/zagotavljanje smotr-
nosti poslovanja in poročanje z jasno opredeljenimi kazalniki smotrnosti 
poslovanja, ki jih brez izjeme uporabljajo Komisija, države članice, regije in 
drugi udeleženci. S tem bi omogočili primerjave in združevanja po celotni 
EU. Napredek bi morali redno spremljati glede na točno določeno izhodišče, 
kazalniki pa bi morali biti osredotočeni na izložke, rezultate in učinke. Nedav-
na prizadevanja Komisije, da vzpostavi sistem za obvladovanje/zagotavljanje 
smotrnosti poslovanja in poročanje, morajo ostati ena od prioritet;

(d) pravočasno ocenjevanje, da se ugotovi, ali so bili cilji doseženi učinkovito in 
uspešno.

Osredotočenje na proračunsko upravljanje

55 
Za proračunsko upravljanje mora Komisija izboljšati in objaviti svojo dolgoročno 
napoved denarnih tokov, da bi bila bolje pripravljena na zahteve držav članic po 
sredstvih in zagotovila, da odobreni letni proračuni (za plačila) zadostujejo za 
potrebna plačila. V tej analizi bi bilo treba preučiti, koliko sredstev bo morala EU 
izplačati vnaprej kot predplačila in kakšne potrebe po izplačilih izhajajo iz obvez- 
nosti, ki so že zabeležene v bilanci Unije.

56 
Komisija bi morala biti bolj proaktivna pri ugotavljanju primerov čezmernega 
urejanja30, potrebna pa so tudi nadaljnja prizadevanja za poenostavitev zakono-
daje, oblikovanje realističnih in jasnih pogojev upravičenosti (zlasti na nacionalni 
ravni) ter večjo uporabo plačil v enkratnih zneskih ali pavšalnih plačil na podlagi 
rezultatov namesto na podlagi vhodnih stroškov.

57 
Komisija bi morala znotraj lastnih oddelkov opredeliti najboljše prakse in vse-
splošno vključiti dejavnosti, ki zagotavljajo dodano vrednost. Prav tako bi morala 
opredeliti proračunska področja, na katerih različnih oddelki upravljajo podobne 
programe in dejavnosti ter na katerih so potencialni posredniki enaki, ter izvesti 
ukrepe za zagotovitev usklajenosti svojih postopkov in zahtev glede poročanja.

58 
Komisija bi morala tudi oblikovati referenčne vrednosti za stroške na enoto za 
dejavnosti in programe, ki jih sofinancira v različnih državah članicah, ter tako 
javnim organom omogočiti lažjo primerjavo in spremljanje stroškovne učinkovi-
tosti svojih programov porabe.

30 Glej študijo Evropskega 
parlamenta z naslovom: 
„Prekomerno izvajanje 
postopkov v EKSRP: V kolikšni 
meri nacionalna pravila po 
nepotrebnem prispevajo 
h kompleksnosti in posledično 
povečujejo tveganje napak?“ 
(februar 2014).
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59 
Komisija ima poleg tega vse možnosti, da opredeli najboljše prakse v državah 
članicah ter te prakse in pridobljene izkušnje promovira prek nacionalnih meja in 
v državah članicah s podpiranjem čezmejnih omrežij. Okrepi lahko institucionalne 
zmogljivosti upravnih organov in drugih posrednikov tako, da zagotovi boljše 
smernice, pojasnila in sezname za preverjanje porabe proračuna EU in izvaja-
nje ustrezne zakonodaje (med drugim na primer v zvezi z najboljšimi praksami 
javnega naročanja, izjavami poslovodstva, potrjevanjem odhodkov, ki ga izvajajo 
neodvisni revizorji, in inšpekcijskimi pregledi).

Ureditve kontrole in delo drugih

60 
Tako Komisija kot države članice bi morale zagotavljati ustrezno izvajanje in učin-
kovitost ureditev kontrole.

(a) Države članice bi morale pri akreditaciji nacionalnih upravljavskih in kontrol-
nih organov zagotoviti, da imajo vsi organi, vključeni v porabo sredstev EU 
in njihovo kontrolo, ustrezne upravne zmogljivosti in vire ter da učinkovito 
opravljajo svoje naloge.

(b) Komisija bi morala zagotoviti utemeljenost nacionalnih izjav poslovodstva 
o delovanju upravljavskih in kontrolnih sistemov, zakonitosti in pravilnosti 
z izkazi povezanih transakcij ter upoštevanju načel dobrega finančnega po-
slovodenja, da bi se lahko nanje zanesla.

Vmesni pregled

61 
Vmesni pregled večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020 je lahko 
priložnosti za premislek o prioritetah pri porabi proračuna EU in zasnovi instru-
mentov za njihovo uresničevanje. Prvič, kako graditi na priložnostih, predstavlje-
nih v PDEU (člen 311(3)), ki omogoča ustvarjanje novih virov prihodkov EU, in kako 
zagotoviti, da države članice sredstva za tistih del proračuna EU, ki ga financirajo 
same, zagotovijo na pravičen, pregleden, stroškovno učinkovit in enostaven 
način, ki temelji na sposobnosti posameznih držav članic za prispevanje. Drugič, 
dokler bo trenutni sistem temeljil na rezerviranih nacionalnih dodelitvah name-
sto na rezultatih, ki naj bi jih dosegli, ni možno zagotoviti učinkovitosti porabe 
EU. Na podlagi rezultatov vmesnega pregleda bi morala Komisija ti poglavitni 
vprašanji obravnavati v kontekstu prihodnjih večletnih okvirov, ki bodo zahtevali 
politični dogovor vseh deležnikov.
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 I Možna tveganja pri porabi proračuna EU1

Zunanja tveganja

Politična

 ο Politične odločitve in prioritete držav članic zunaj okvira EU;

 ο nasprotujoče si prioritete držav članic;

 ο cilji Komisije brez zadostne politične podpore v državah članicah;

 ο nalaganje neželenih odgovornosti organizacijam, upravnim organom in upravičencem;

 ο partnerske države zunaj EU – težave glede upravljanja/drugi politični dejavniki.

Pravna in regulativna

 ο Pravna podlaga je negotova/razdrobljena/zapletena ali pa so v zvezi z njo možne znatne spremembe.

Finančna tveganja

Proračunska

 ο Nezadostna sredstva/viri za izvedbo želenih ukrepov/denar za plačila ni na voljo;

 ο država članica ni sposobna sofinanciranja zaradi lastnih proračunskih omejitev;

 ο v plačilih se pojavljajo napake (zakonitost in pravilnost/napake v izjavi o zanesljivosti, poraba ni v skladu s predpisi);

 ο težave pri proračunskem upravljanju (velik delež obveznosti in plačil izvršen pozno v proračunskem letu, še nepo-
ravnane obveznosti – RAL in povečana uporaba predfinanciranja);

 ο dejavnosti, ki se financirajo iz drugih virov, drugih instrumentov EU ali pa so sofinancirane (prekrivanje programov);

 ο izplačani neupravičeni stroški.

1  Povzeto po okviru za opredelitev tveganj iz programa SIGMA − Podpora za izboljšanje vodenja in upravljanja, skupne pobude OECD in EU.
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 I Goljufije, nepravilnosti in korupcija

 ο Premalo pozornosti se namenja preprečevanju, odkrivanju in popravi goljufij;

 ο pomanjkanje sredstev za zaščito proračuna pred goljufijami;

 ο dejavnosti vključujejo velike denarne zneske ali blago velike vrednosti;

 ο izguba sredstev;

 ο težave pri ugotavljanju, kdo je končni upravičenec.

Javno naročanje

 ο Zapletena pravila za javno naročanje ali sklepanje pogodb;

 ο postopki javnega naročanja v EU se ne upoštevajo (razdelitev obsega javnega naročila, da bi se izognili pragom 
v zvezi s konkurenco, oglaševanje, merila za dodelitev, pogoji in podpis pogodbe ...);

 ο uporabljeni so neustrezni razpisni postopki (pogodbe se pogosto oddajajo brez konkurence, pogodbe za dodatna 
dela ...).

Tveganja pri dejavnostih

Politike

 ο Znatne stopnje sprememb v političnem okolju;

 ο nedosledno upravljanje znotraj služb Komisije – različni cilji politik (ter posledično izvajanje programov in ukrepi 
glede smotrnosti).
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Zasnova programov/operacije

 ο Zapletenost metode/dejavnosti za izvajanje programa;

 ο neustrezni mehanizmi izvajanja;

 ο nove pobude, oblikovane v naglici/nujne operacije;

 ο hitro izvajanje programa po odločitvi glede pravne podlage;

 ο dejavnosti, pri katerih revidiranec nima nikakršnih izkušenj ali pa so te omejene (npr. glede novih instrumentov za 
reševanje finančne krize in krize državnega dolga);

 ο počasno izvajanje programov;

 ο operacije vključujejo veliko število transakcij;

 ο zapleteni operativni postopki.

Organizacijska struktura

 ο Zapletena organizacija (npr. čezmejne operacije, pri katerih obstajajo jezikovna, politična ali geografska vprašanja, 
več upravnih ravni itd.);

 ο geografsko razpršena organizacija.

Organizacijske odgovornosti

 ο Nalaganje neželenih odgovornosti in stroškov organizacijam, upravnim organom ali upravičencem;

 ο nejasna delitev odgovornosti med Komisijo in državami članicami;

 ο slabo usklajevanje dejavnosti, zlasti v sistemu decentraliziranega ali deljenega upravljanja;

 ο nejasna delitev odgovornosti/prekrivajoče se odgovornosti znotraj institucij/organov EU.

Pr
ilo

ga
 I
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 I Organizacijski viri

 ο Neobstoj skupne podporne upravne strukture;

 ο informacijske tehnologije, ki so zastarele, zelo zapletene ali vključujejo veliko različnih in/ali nezdružljivih raču-
nalniških sistemov.

Določitev operativnih ciljev

 ο Neustrezna ocena potreb;

 ο neobstoj/nejasnost/neustreznost ali količinska neopredeljenost ciljev za gospodarnost, učinkovitost in uspešnost;

 ο cilji, ki ne vključujejo zakonitosti, pravilnosti, točnosti in zanesljivosti izkazov ter varovanja sredstev;

 ο nasprotujoči si ali nezdružljivi cilji, bodisi znotraj politike ali programa EU bodisi v okviru prednostnih nalog EU  
in nacionalnih prednostnih nalog;

 ο nejasne prioritete ali pa cilji niso prednostno razvrščeni;

 ο neustrezni postopki za prednostno razvrščanje ter izbiro programov in projektov zaradi zagotavljanja čim večjega 
učinka sredstev Skupnosti.

Operacionalizacija ciljev

 ο Ni jasnih povezav med cilji in dejavnostmi;

 ο merila upravičenosti/izbora so nejasna ali preveč neskladna s cilji (preohlapna, preveč omejujoča ali neustrezna);

 ο ključni dejavniki, ki lahko ogrozijo doseganje ciljev, se ne ocenjujejo redno.



40Priloga

Sistemi kontrole

 ο Neobstoj notranjih sistemov kontrole za spremljanje gospodarnosti, uspešnosti in učinkovitosti;

 ο slabosti pri zasnovi ali delovanju sistemov kontrole / neobstoj ali neustreznost sistemov nadzora in kontrole;

 ο zapleteni sistemi kontrole (neučinkoviti ali dragi);

 ο razlike v sistemih kontrole med upravičenci/državami članicami;

 ο za operacije običajna kontrola ne velja v celoti;

 ο pregledi na kraju samem ali pravice spremljanja se ne izvajajo ali pa se izvajajo le redko.

Sistemi finančnega nadzora

 ο Računovodski sistemi upravičencev so nezdružljivi s sistemi Unije;

 ο pretirani stroški programov ali nepričakovani stroški ali pa znatno odstopanje od proračunskih ciljev;

 ο težave pri določanju stroškov vložkov;

 ο neobstoj računovodskega sistema/slaba revizijska sled.

Revizija in vrednotenje

 ο Neustrezen revizijski sistem (zajetje, kakovost, poročanje, spremljanje);

 ο na podlagi preteklih revizijskih ugotovitev niso bili sprejeti nikakršni ukrepi;

 ο slaba vrednotenja/ni nadaljnjega ukrepanja v zvezi z rezultati vrednotenja.

Informacije

 ο Neobstoj ali neustreznost informacijskega sistema za upravljanje;

 ο podatki o upravljanju in finančni podatki so slabi, neustrezno uporabljeni ali pa zlorabljeni.

Pr
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Merjenje smotrnosti

 ο Sistemi poročanja in odgovornosti niso zasnovani za merjenje rezultatov ali pa ni sistema za spremljanje dejanskega 
doseganja rezultatov glede na načrt;

 ο neobstoj kazalnikov za merjenje doseganja gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti;

 ο uporabljeni kazalniki so neustrezni ali spodbujajo napačno ravnanje;

 ο Komisija in države članice uporabljajo različne ključne kazalnike smotrnosti.

Smotrnost

 ο Rezultati/učinki niso doseženi;

 ο zamude pri izvajanju zaradi neuspešnosti posrednikov/pogodbenikov;

 ο dokazi za slabo smotrnost (visoko število pritožb, nizko zadovoljstvo potrošnikov, razlike v smotrnosti v primerjavi 
s podobnimi organizacijami, nizka smotrnost storitev, oddanih podizvajalcem).

Dodana vrednost

 ο Pomanjkanje dodane vrednosti EU – programi nadomeščajo državne odhodke – oziroma odsotnost dodane  
vrednosti (dodatnost in sorazmernost);

 ο slaba zdržnost – ni poistovetenja; projekti, vzpostavljeni brez ustreznega dialoga z upravičenci; upravičenec je 
močno odvisen od EU; projekt se ne nadaljuje/ohranja po koncu podpore EU;

 ο mrtve izgube (ukrepi bi bili izvedeni tudi brez podpore EU);

 ο čezmerno urejanje (podpora EU se uporabi za izvajanje dragih ukrepov in projektov, ki močno presegajo raven 
potrebnega).

Ugled

 ο Ukrepanje/neukrepanje, ki škoduje ugledu EU/Komisije.

Pr
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Upravljanje

 ο Etične vrednote/slaba integriteta (dopuščanje nepravilnosti, ni kodeksa ravnanja);

 ο močan pritisk na upravne organe za doseganje nerealnih ciljev ali pa nerealnih rokov (tj. visoke stopnje prevzetih 
obveznosti);

 ο politični in drugi pritiski za ravnanje na določen način;

 ο dokazi slabega upravljanja (npr. slabo upravljanje v preteklosti na določenih področjih/v določenih državah, znatna 
prekoračitev stroškov in zamude, neustrezno načrtovanje, pomanjkanje nadzora in spremljanja).

Osebje

 ο Nezadostno, prenizko kvalificirano, neizkušeno ali nemotivirano osebje in/ali neustrezni postopki zaposlovanja;

 ο veliko število podizvajalcev;

 ο neobstoj opisov delovnih mest;

 ο ni politike za kroženje osebja.

Pr
ilo
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01 
Splošni proračun EU (proračun EU) je uravnotežen proračun. Evropska komisija 
(Komisija) si za financiranje porabe EU ne more izposoditi sredstev, odhodki pa 
se morajo ujemati s prihodki. Po mnenju Evropskega sveta iz februarja 2013 bi si 
morali pri prihodkih prizadevati za enostavnost, preglednost in pravičnost.

02 
Komisija predlaga poenostavitev prispevkov držav članic1, in sicer z odpravo 
sedanjega vira sredstev, ki temelji na davku na dodano vrednost, uvedbo novih 
virov lastnih sredstev (davek na finančne transakcije in nov poenostavljen vir 
lastnih sredstev iz naslova DDV) ter nadomestitvijo sedanjih popravnih mehaniz-
mov s pavšalnimi popravki. V skladu s tem predlogom bi se spremenili sestava 
virov sredstev ter deleži, ki jih posamezne države članice prispevajo v proračun 
EU. Dokler države članice predloga ne bodo soglasno sprejele, bo veljal sedanji 
sistem. Države članice lahko sklenejo, da bodo novi sistem uvedle retroaktivno.

Kaj zajemajo?

03 
Glavnina prihodkov (približno 92 %) so lastna sredstva. Skupni znesek lastnih 
sredstev ne more presegati 1,23 % bruto nacionalnega dohodka (BND) držav 
članic EU. Preostanek so denarne kazni, vračila odhodkov, obresti na zapadla 
plačila in denarne kazni, prihodki iz upravnega poslovanja (pokojninski prispevki 
zaposlenih in davki na dohodek) ter proračunske prilagoditve.

04 
Lastna sredstva zajemajo:

(a) tradicionalna lastna sredstva (približno 12 %), ki jih sestavljajo carinske daja-
tve na podlagi skupne carinske tarife in prelevmani na sladkor, ki jih plačujejo 
proizvajalci sladkorja. Države članice za kritje stroškov njihovega zbiranja 
zadržijo 25 % zbranih tradicionalnih lastnih sredstev;

(b) sredstva iz naslova DDV (približno 10 %), ki se obračunajo glede na usklajene 
osnove za odmero DDV držav članic. Usklajena osnova za odmero DDV je 
omejena na 50 % BND posamezne države članice. Vse države članice2 prispe-
vajo po enotni stopnji 0,3 % usklajene osnove za odmero DDV;

1 COM(2011) 739 final 
z dne 9. novembra 2011 – 
Spremenjeni predlog Sklepa 
Sveta o sistemu virov lastnih 
sredstev Evropske unije.

2 Razen Nemčije, Nizozemske, 
Avstrije in Švedske, ki plačujejo 
po znižani stopnji.
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(c) sredstva iz naslova BND (približno 70 %) so izravnalna sredstva in temeljijo na 
podatkih o BND, ki jih zberejo države članice.

(i) Združeno kraljestvo je na podlagi popravnega mehanizma za proračun-
sko neravnovesje deležno rabata na svoj prispevek iz naslova BND. Ta 
popravek financirajo druge države članice, pri čemer je prispevek štirih 
držav članic (Nemčije, Nizozemske, Avstrije in Švedske) omejen na 25 % 
njihovega siceršnjega deleža popravka.

(ii) Do leta 2013 sta bili dve državi članici (Nizozemska in Švedska) v okviru 
letnih prispevkov iz naslova BND deležni bruto znižanj v višini 150 milijo-
nov EUR vsaka.3

(iii) Popravki in prilagoditve osnov BND in DDV (ter posledično popravki in 
prilagoditve prispevkov) za posamezno leto je mogoče izvesti najpozneje 
v štirih letih po tem letu, po tem času pa le, če Komisija izreče pridržek.

Naše ugotovitve

05 
Sedanji sistem financiranja proračuna je zapleten in nepregleden.

(a) Zbiranje prihodkov iz naslova tradicionalnih lastnih sredstev je zapleteno. Gre 
za področje, na katerem pogosto prihaja do nepravilnosti (zaradi spreminja-
jočih se pravil, milijonov uvoznikov z različnimi vrednostmi transakcij, davčnih 
utaj in neprijavljenega uvoza) in na katero vplivajo razlike v zmogljivosti in 
razlike med sistemi držav članic (pogoste spremembe organizacije zbiranja, 
zastareli ali neobstoječi sistemi IT, problemi z izvajanjem ključnih postopkov 
in zapleteno čezmejno upravljanje, na katerega vplivajo različne upravne 
zmogljivosti). Pregledi, ki jih Komisija izvaja v državah članicah, so ocenjeni 
kot delno učinkoviti.

(b) Pri preverjanju osnove za odmero DDV, ki zajema preverjanje zapletenih 
statističnih agregatov in oceno sistemov pobiranja davkov držav članic, sode-
lujejo trije generalni direktorati Komisije: GD za proračun, GD za obdavčenje 
in carinsko unijo ter Eurostat. Izogibanje plačilu DDV je v EU resen problem, 
ki po ocenah povzroča izgubo prihodkov iz naslova DDV v višini do 20 %. To 
področje zaradi vpliva na nacionalne prihodke iz naslova davkov preverjajo 
tudi revizijski organi držav članic.

(c) Prispevki na osnovi BND temeljijo na podatkih o BND, ki jih zberejo države 
članice in preveri Eurostat. Preverjanje BND, ki ga opravlja Komisija, zaznamu-
jejo slabosti in je le delno učinkovito. Podatki o BND so zapleteni in vedno do 
neke stopnje nenatančni, ker se opirajo na ocene. Komisija ne ocenjuje nad-
zornih in kontrolnih sistemov za zbiranje podatkov o BND v državah članicah, 
čeprav bodo vrhovne revizijske institucije v prihodnosti morale izreči mnenje 
o njih.

(d) Rabat, ki ga je deležno Združeno kraljestvo, je politično občutljivo vprašanje, 
njegov izračun pa zapleten. Pri izračunih za leti 2009 in 2010 so bile ugotov- 
ljene pomembne napake.4

3 V cenah iz leta 2004, 
preračunanih v tekoče cene ob 
izračunu letnih prispevkov.

4 Napako pri izračunu za leto 
2009 je Komisija ugotovila 
prepozno, da bi jo bilo 
moč popraviti v zadevnem 
finančnem letu. Napako 
pri izračunu za leto 2010 je 
ugotovilo Sodišče pri reviziji 
zakonitosti in pravilnosti.



49Prihodki

Ali so prihodki za leto 2012 pravilni in popolni ter dobro 
upravljani?

 ο Ali so bile ugotovljene pomembne napake? NE

Dejavniki visokega tveganja

06 
Zaradi nepravilnega zbiranja tradicionalnih lastnih sredstev in slabosti v sistemih 
DDV držav članic so prihodki iz teh virov nižji in so zato potrebni višji izravnalni 
prispevki iz naslova BND.

07 
Če je BND posamezne države članice ocenjen previsoko ali prenizko, to ne vpliva 
na skupna sredstva iz naslova BND, ampak na zmanjšanje oziroma povečanje 
prispevkov drugih držav članic.

Nadaljnji koraki

08 
Komisija bi morala opraviti bolj strukturirano in formalno analizo podatkov o BND 
ter popolneje, pregledneje in dosledneje poročati o podatkih o BND držav članic 
ter upravljanju sredstev iz naslova BND. Prav tako bi morala skrajšati trajanje 
svojih preverjanj.

09 
Države članice bi morale okrepiti svoj carinski nadzor, da bi čim bolj povečale 
zbrana tradicionalna lastna sredstva. Podobno bi sistemi za poročanje o DDV in 
njegovo zbiranje morali zagotoviti pravilno poročanje o prilivih iz naslova DDV in 
zmanjšanje utaj na najnižjo možno raven.

10 
Revizijski organi držav članic igrajo pomembno vlogo pri zagotavljanju, da se 
sistemi in kontrole na vseh treh področjih lastnih sredstev izvajajo pravilno.
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Uporabni viri/poročila in mnenja Evropskega računskega sodišča

 ο Mnenje Evropskega računskega sodišča št. 2/2012

o spremenjenem predlogu sklepa Sveta o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije – COM(2011) 739,

o spremenjenem predlogu uredbe Sveta o določitvi izvedbenih ukrepov za sistem virov lastnih sredstev Evrop-
ske unije – COM(2011) 740,

o spremenjenem predlogu uredbe Sveta o načinih in postopkih za dajanje tradicionalnih lastnih sredstev in 
lastnih sredstev iz naslova BND na razpolago ter ukrepih za zagotavljanje denarnih sredstev – COM(2011) 742,

o predlogu uredbe Sveta o načinih in postopkih za dajanje lastnih sredstev iz naslova davka na dodano vrednost 
na razpolago – COM(2011) 737,

o predlogu uredbe Sveta o načinih in postopkih za dajanje lastnih sredstev iz naslova davka na finančne transak-
cije na razpolago – COM(2011) 738

Vprašanja zakonitosti in pravilnosti

 ο Letno poročilo Evropskega računskega sodišča za leto 2012, poglavje 2 (Prihodki)

Revizije smotrnosti poslovanja

 ο Posebno poročilo št. 11/2013 z naslovom „Zagotavljanje pravilnih podatkov o bruto nacionalnem dohodku: bolj 
strukturiran in bolje osredotočen pristop bi izboljšal uspešnost preverjanja Komisije“

 ο Posebno poročilo št. 13/2011 z naslovom „Ali se s kontrolo carinskega postopka 42 preprečujejo in ugotovijo 
utaje DDV?“

 ο Posebno poročilo št. 1/2010 z naslovom „Ali se poenostavljeni carinski postopki za uvoz uspešno kontrolirajo?“

Potrebujete več informacij?

Obrnite se na tiskovnega predstavnika Evropskega računskega sodišča:
E-naslov: press@eca.europa.eu
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finančnega okvira – 
Pametna in vključujoča rast

(v milijonih EUR) (obveznosti)

VFO 2014–20201

VFO 1 – Pametna in vključujoča rast 508 921

1a. Konkurenčnost za rast in delovna mesta 142 130

1b. Ekonomska, socialna in teritorialna kohezija 366 791

% sredstev celotnega razdelka, ki so bila vnaprej dodeljena državam članicam 72

Opomba: Te odhodke je mogoče razdeliti na 13 glavnih področij (promet, raziskave in inovacije, okolje, človeški 
viri, trg dela, MSP in podpora poslovanju, socialna infrastruktura, storitve IT, krepitev zmogljivosti, energija, 
socialno vključevanje, urbana in teritorialna razsežnost ter kultura, dediščina in turizem).

GD REGIO je glavni direktorat Komisije, odgovoren za odhodke na področju kohezijske politike. Upravlja tudi 
instrument za predpristopno pomoč (IPA), vključen v razdelek 4 VFO – Evropa v svetu. IPA pomaga državam 
kandidatkam razviti prometna omrežja in izboljšati okoljsko infrastrukturo. Na voljo je državam kandidatkam 
(Turčija in Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija) ter potencialnim državam kandidatkam na zahodnem 
Balkanu (Albanija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Srbija in Kosovo).

1  VFO 2014–2020 je bil dogovorjen v cenah iz leta 2011 (Uredba Sveta (EU, EURATOM) št. 1311/2013 
z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (UL L 347, 20.12.2013, 
str. 884)). Navedeni zneski so v tekočih cenah (s spletne strani GD za proračun).
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Pametna in vključujoča rast

(v milijonih EUR) (obveznosti)

VFO 2014–20201 Proračun 2014 (končni)

SKUPAJ 508 921 63 973

Razdelek 1a – Konkurenčnost za rast in delovna mesta 142 130 16 560

Veliki infrastrukturni projekti 14 350 2 629

Evropska satelitska navigacijska sistema EGNOS in Galileo 7 072 1 338

Mednarodni termonuklearni poskusni reaktor ITER 2 986 728

Program za opazovanje Zemlje Copernicus 4 292 363

Jedrska varnost in razgradnja (Bolgarija, Litva in Slovaška) 1 643 157

Skupni strateški okvir za raziskave in inovacije 79 402 9 326

Obzorje 2020 79 402 9 326

OP Euratom za raziskave in usposabljanje

Program za konkurenčnost podjetij in MSP (COSME) 2 298 276

Izobraževanje, usposabljanje, mladi in šport (Erasmus za vse) 14 775 1 556

Socialne spremembe in inovacije 920 119

Carina, Fiscalis in boj proti goljufijam 908 118

Instrument za povezovanje Evrope 21 937 1 966

OP plus prispevek iz Kohezijskega sklada za promet 11 306

Energija 5 850 410

Promet 14 945 1 482

IKT 1 142 74

Drugi programi 2 003 264

Evropski statistični program

Standardi za finančno poročanje in revidiranje

Interoperabilnost za evropsko javno upravo

Decentralizirane agencije 2 293 243

Razlika do zgornje meje 2 078 106

Razdelek 1b – Evropska, socialna in teritorialna kohezija 366 791 47 413

Naložbe za rast in delovna mesta 278 418 35 609

Regionalna konvergenca (manj razvite regije) 185 374 23 635

Regije v prehodu 35 701 4 802

Konkurenčnost (bolj razvite regije) 55 780 7 503

Najbolj oddaljene in redko poseljene regije 1 563 210

OP vključno z evropsko pomočjo najbolj ogroženim (FEAD) 3 500

Kohezijski sklad 74 929 8 950

OP vključno s prispevkom Kohezijskega sklada za instrument za povezovanje Evrope na področju prometa 11 306 983

Evropsko teritorialno sodelovanje 10 229 507

Pobuda za zaposlovanje mladih 3 211 1 804

Razlika do zgornje meje 4 1

1 VFO 2014–2020 je bil dogovorjen v cenah iz leta 2011. Navedeni zneski so v tekočih cenah (s spletne strani GD za proračun).
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Kaj zajema?

Razdelek 1a – Konkurenčnost za rast in zaposlovanje

01 
Razdelek 1a večletnega finančnega okvira povečini zajema financiranje področij 
politike, ki obravnavajo glavne izzive, s katerimi se bo evropska družba spopri-
jemala v bližnji prihodnosti, in financira ukrepe, ki bodo zagotovili, da bo Evro-
pa ostala konkurenčna na svetovni ravni, in sicer z vlaganjem v izobraževanje, 
raziskave in inovacije ter podpiranjem ukrepov za spodbujanje zaposlovanja in 
razvoja evropskih mrež za raziskave in inovacije, s končnim ciljem krepitve gospo-
darske rasti.

02 
Skoraj 15 % proračuna za razdelek 1 večletnega finančnega okvira v višini 80 mi-
lijard EUR je namenjenih dejavnostim raziskav in inovacij v okviru instrumenta 
Obzorje 2020. Dejavnosti in porabo sredstev upravlja sedem generalnih direkto-
ratov Komisije in dve izvajalski agenciji1, pri čemer agenciji opravljata dobršen del 
rednega poslovanja.

03 
Večina sredstev se porabi za dodeljevanje nepovratnih sredstev upravičencem. 
Dve glavni tveganji na tem področju se nanašata na izbor upravičencev do 
nepovratnih sredstev in upravičenost stroškov, ki jih ti predložijo za povračilo iz 
proračuna EU. Komisija je uvedla ukrepe za poenostavitev pravil in postopkov ter 
zmanjšanje upravnega bremena za upravičence, vendar v okviru programov, ki 
se izvajajo, pravila za ugotavljanje upravičenosti ostajajo zapletena. Odvisno od 
višine dodeljenih nepovratnih sredstev morajo verodostojnost zahtevkov za po-
vračilo stroškov, ki jih vložijo upravičenci, potrditi neodvisni revizorji. Za Komisijo 
poleg tega njeni lastni in zunanji revizorji opravljajo naknadne revizije na vzorcu 
nepovratnih sredstev.

Razdelek 1b – Ekonomska, socialna in teritorialna kohezija

04 
Gospodarski in socialni razvoj v EU je raznolik. Člena 174 in 175 PDEU določata 
politiko na področju ekonomske, socialne in teritorialne kohezije (kohezijska po-
litika), ki prispeva k splošni gospodarski uspešnosti Unije z zmanjševanjem razlik 
med regijami in državami Evropske unije.

1 Komisija: GD za raziskave 
in inovacije (RTD), GD za 
komunikacijska omrežja, 
vsebine in tehnologijo 
(CNECT), Skupni raziskovalni 
center (JRC), GD za 
izobraževanje in kulturo 
(EAC), GD za podjetništvo 
in industrijo (ENTR), GD za 
mobilnost in promet (MOVE) 
in GD za energetiko (ENER). 
Agenciji: Izvajalska agencija 
za raziskave (REA) in Izvajalska 
agencija Evropskega 
raziskovalnega sveta (ERCEA).
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05 
Približno 72 % celotnega proračuna v okviru postavke 1 večletnega finanč-
nega okvira (322,2 milijarde EUR od 450,76 milijarde EUR) je rezerviranih 
za države članice na podlagi meril o BDP in BND v skladu z dogovorom v okviru 
večletnega finančnega okvira (t.i. vnaprej dodeljena sredstva).

(a) Ti zneski se dodeljujejo ne glede na upravno zmogljivost držav članic za ab-
sorbiranje sredstev, tj. pripravo programov in projektov, načrtovanje in izbiro, 
pravilno izvajanje, učinkovit nadzor javnega naročanja in pravil za ugotavlja-
nje upravičenosti itd. To lahko vodi k temu, da se precejšnja sredstva dodelijo 
regijam, ki nimajo zmogljivosti za dobro upravljanje teh sredstev. Poleg tega 
uporaba in razvoj teh vnaprej dodeljenih sredstev nista pregledna.

(b) Večina proračuna se porablja v obdobju več let (večletni programi). Države 
članice lahko za zagon programov sredstva dobijo vnaprej (kot gotovinska 
predplačila). Pravico do uporabe proračuna izgubijo, če teh sredstev ne pora-
bijo v določenem obdobju (pravilo n+3).

(c) Za proračunsko porabo so značilni visoka stopnja gotovinskih predplačil 
(predfinanciranje) in pravnih obveznosti, za katere plačila še niso izvršena (re-
ste à liquider – RAL), kar je posledica tega, da je veliko financiranih dejavnosti 
dolgoročnih. V okviru večletnega finančnega okvira za obdobje 2007–2013 je 
bilo financiranih 455 programov.

06 
Proračunska poraba za kohezijsko politiko poteka v okviru treh glavnih skladov, 
ki zajemajo programe, ki se izvajajo v sedemletnem proračunskem ciklu večletne-
ga finančnega okvira.

(a) Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) se izvaja v vseh državah članicah, 
in sicer v regijah z najnižjim BDP na prebivalca, njegov namen pa je zmanjšati 
neravnovesja med regijami. Sklad sofinancira nacionalne naložbe v podjetja 
(zlasti MSP), infrastrukturo za raziskave in inovacije, telekomunikacije, oko-
lje, energetiko in promet, finančne instrumente (sklade tveganega kapitala, 
lokalne razvojne sklade itd.), namenjene podpori regionalnemu in lokalnemu 
razvoju, spodbujanju sodelovanja med mesti in regijami ter tehnično pomoč.

(b) Kohezijski sklad (KS) sofinancira nacionalno porabo za prometne in okoljske 
projekte v državah članicah, v katerih BDP na prebivalca znaša manj kot  
90 % povprečja Unije. Njegov namen je zmanjšati gospodarske in socialne 
razlike med njimi ter okrepiti njihovo gospodarstvo. Do plačil iz Kohezijske-
ga sklada je upravičenih 15 držav članic.2 Izplačevanje finančne pomoči iz 
Kohezijskega sklada lahko začasno zaustavi sklep Sveta (sprejet s kvalificirano 
večino), če država članica izkazuje prekomeren javnofinančni primanjkljaj, 
ki ga ni rešila ali ni sprejela ustreznih ukrepov za njegovo rešitev. V okviru 
Kohezijskega sklada se financirajo vseevropska prometna omrežja, vključ-
no s projekti, povezanimi z energetiko in prometom, s področij energetske 
učinkovitosti, rabe obnovljivih virov energije, razvoja železniškega prometa, 
podpore intermodalnosti (prek povezovanja različnih načinov prevoza), kre-
pitve javnega prevoza itd.

2 Kohezijski sklad zajema nove 
države članice iz skupine 
EU-12 ter Hrvaško, Grčijo in 
Portugalsko.

Razdelek 1 večletnega finančnega okvira –  
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(c) Namen Evropskega socialnega sklada (ESS) je izboljšati zaposlovanje in zapo-
slitvene možnosti v Evropski uniji. V okviru sklada se sofinancira nacionalna 
poraba, namenjena prilagajanju delavcev in podjetij (programi vseživljenj-
skega učenja, zasnova in širitev inovativnih delovnih organizacij), izboljšanju 
dostopa do zaposlitve za iskalce zaposlitve, brezposelne, ženske in migrante, 
socialnemu vključevanju prikrajšanih oseb in boju proti diskriminaciji na trgu 
dela ter krepitvi človeškega kapitala z reformami izobraževalnih sistemov in 
vzpostavitvijo mrež izobraževalnih zavodov.

(d) Od leta 2014 veljajo skupna pravila za ESRR, ESS, KS, Evropski kmetijski sklad 
za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR), 
ki so vključeni v razdelek 2 večletnega finančnega okvira.

(e) Za izboljšanje učinkovitosti in zdržnosti kohezijske politike je Komisija skupaj 
z Evropsko investicijsko banko (EIB) in drugimi finančnimi institucijami obli-
kovala štiri pobude. Dve se nanašata na spodbujanje instrumentov finančne-
ga inženiringa (Jeremie in Jessica), dve pa na instrumente tehnične pomoči 
(Jaspers in Jasmine).

07 
Približno 72 % proračuna iz razdelka 1 večletnega finančnega okvira (večinoma 
razdelka 1b) se porablja v okviru ureditev deljenega upravljanja z državami člani-
cami. Za večletni finančni okvir za obdobje 2014–2020 bodo partnerski sporazu-
mi med Komisijo in posameznimi državami članicami opredeljevali, kako namera-
va država članica porabiti razpoložljiva sredstva EU za to obdobje, da bi dosegla 
svoje cilje, pri čemer bo več podrobnosti opredeljenih v programih. Prispevek iz 
proračuna EU bo kril od 50 do 85 % stroškov programov porabe (operativnih pro-
gramov), ki jih je odobrila Komisija (sofinanciranje). Komisija je vzpostavila okvir 
kontrole in upravljanja, da bi zagotovila, da se iz proračuna EU krijejo le izdatki, 
ki so v skladu s pravili. Prav tako je za zneske, ki bodo kriti iz proračuna, ponovno 
uvedla rezervo za uspešnost v višini 6 %.3

(a) Za upravljanje sredstev za kohezijsko politiko so odgovorni številni nacional-
ni, regionalni in lokalni organi. Države članice krijejo večino stroškov organi-
zacije in vzpostavitve sistemov za porabo proračuna EU in so odgovorne za 
zagotavljanje, da se subvencije in nepovratna sredstva dodelijo upravičen-
cem, ki izpolnjujejo pogoje za prejem pomoči.

(b) Države članice lahko za kritje zagonskih stroškov prejmejo gotovinska pred-
plačila. Na splošno velja, da programske stroške krijejo posamezne države 
članice, Komisija pa jih naknadno povrne na podlagi prijav odhodkov (zahtev-
kov za povračilo stroškov), ki jih potrdijo organi držav članic.

(c) Revizijski organi v državah članicah Komisiji v letnih poročilih o kontroli poro-
čajo o učinkovitosti delovanja sistemov kontrole in upravljanja ter o pravilno-
sti plačil, potrjenih v okviru posameznega operativnega programa.

3 Rezerva za uspešnost je 
obstajala v večletnem 
finančnem okviru za obdobje 
2000–2006, vendar je 
Evropsko računsko sodišče 
ugotovilo, da se je porabljala 
zlasti za povečanje porabe 
in ne za osredotočanje 
porabe na področja, ki 
so se izkazala za posebej 
uspešna. V okviru večletnega 
finančnega okvira za 
obdobje 2014–2020 se bodo 
Komisija in države članice 
na začetku programskega 
obdobja sporazumele 
o prednostnih nalogah, ki 
bodo osnova za 6-odstotno 
rezervo za uspešnost (Uredba 
Sveta (EU) št. 1303/2013, 
UL L 347, 20.12.2013, str. 320). 
Leta 2019 bo na podlagi 
poročil o izvrševanju, ki jih 
posredujejo države članice, 
Komisija sprostila rezervo 
za uspešnost, če bodo 
države članice pri izbranih 
prednostnih nalogah dosegle 
programske mejnike. Ta 
6-odstotna rezerva bo ostala 
del nacionalne dodelitve 
in bo prerazporejena na 
druge prednostne naloge, 
če je Komisija ne bo sprostila 
za prvotno dogovorjene 
prednostne naloge.
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(d) Komisija lahko prekine ali začasno zaustavi izplačila, če ugotovi, da država 
članica ni popravila neupravičenih odhodkov, ali odkrije hude napake v sis-
temih upravljanja in kontrole. Prav tako lahko začasno zaustavi izplačila, če 
države članice ne upoštevajo makroekonomskih pogojev v okviru evropskega 
semestra.

(e) Komisija lahko uporabi finančne popravke, če država članica ne umakne 
neupravičenih odhodkov ali ne popravi hudih sistemskih napak. Če država 
članica sprejme finančne popravke, lahko umakne neupravičene odhodke in 
jih nadomesti z upravičenimi odhodki iz drugih projektov. Z drugimi beseda-
mi, zneski so ponovno na voljo za uporabo. Če država članica popravkov ne 
sprejme, se ti zneski krijejo iz njenega nacionalnega proračuna. Sistem po-
pravkov tako ne vsebuje odvračilnega elementa, ki bi vse tiste, ki sodelujejo 
pri porabi proračuna, motiviral, da svoje delo že na samem začetku opravijo 
pravilno.

Naše ugotovitve

Ali je bil proračun za leto 2012 porabljen v skladu s pravili? 
(zakonitost in pravilnost odhodkov)

 ο Ali so bile ugotovljene pomembne napake? DA

 ο Ocenjena najverjetnejša stopnja napake:

Regionalna politika, energetika in promet: 6,8 %
Zaposlovanje in socialne zadeve: 3,2 %
Raziskave in inovacije: 3,9 %

08 
Do napak je prihajalo zaradi prejemnikov, ki niso izpolnjevali meril za upraviče-
nost, neupoštevanja pravil javnega naročanja, prijave neupravičenih odhodkov, 
neupoštevanja pravil o državni pomoči in nepravilnih izračunov stroškov, ki se 
zaračunajo v breme proračuna.

09 
Sistemi upravljanja in kontrole so, zlasti v državah članicah, delno učinkoviti pri 
preprečevanju, odkrivanju in popravljanju napak in nepravilnosti.

10 
Države članice po nepotrebnem dodatno zapletajo nacionalna pravila o upraviče-
nosti, zahtevana v skladu z izvedbenimi uredbami.
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Ali so odhodki dobro upravljani in dosegajo učinek? (dobro 
finančno poslovodenje)

11 
Računsko sodišče je ugotovilo, da je smotrnost programov, ki jih je revidiralo, 
premajhna: uspešnost porabe sredstev EU je bila zmanjšana zaradi neustrezno 
ocenjenih potreb, nejasnih ciljev, nasprotujočih si ali nezdružljivih ciljev in prio- 
ritet ter neprimernih izbirnih postopkov za prednostno obravnavo projektov, 
s katerimi se doseže največji možni učinek.

12 
Za odhodke v okviru deljenega upravljanja velja, da:

(a) med cilji EU in cilji posameznih držav članic lahko prihaja do trenj. Na neka-
terih tematskih področjih kohezijske politike (npr. na področju energetike) 
so cilji in zahteve EU zelo visoki. Lahko se zgodi, da države članice nimajo 
ustreznega tehničnega, finančnega in zakonodajnega strokovnega znanja 
ali potrebnih finančnih sredstev, zaradi česar lahko pride do znatne razlike 
med političnim dogovorom, sprejetimi ali načrtovanimi ukrepi in dodeljenimi 
sredstvi;

(b) Komisija nima popolnih podatkov o učinku in dosežkih porabe proračuna EU. 
Sistemi poročanja niso zasnovani tako, da bi merili izide ali spremljali smotr-
nost, prav tako pa ne zajemajo kazalnikov za merjenje smotrnosti. Kadar so 
tovrstne informacije na voljo, so pomanjkljive in ne dopuščajo primerjav med 
državami članicami;

(c) rezultati in učinki niso vedno doseženi. Za kompleksne projekte z zapleteni-
mi okoljskimi omejitvami ali tehnološkimi zahtevami je potreben čas, zaradi 
česar lahko prihaja do zamud.

13 
Za raziskave v okviru 7. OP so pravila za upravičenost odhodkov, ki se financirajo 
iz proračuna EU, zapletena. Potrjevanje odhodkov, financiranih iz proračuna EU, ki 
ga izvajajo neodvisni revizorji, je problematično, saj je Računsko sodišče ugotovi-
lo bistvene stopnje napake v zahtevkih za povračilo stroškov, ki so jih neodvisni 
revizorji potrdili kot povsem upravičene.
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Dejavniki visokega tveganja

14 
Zamude pri doseganju sporazuma o večletnem finančnem okviru za obdobje 
2014–2020 bodo najverjetneje povzročile tudi zamude pri porabi proračuna EU. 
Pri zapletenih tehničnih in infrastrukturnih projektih je potreben zadosten čas za 
pripravo. Poleg tega so skupni stroški tovrstnih projektov nepregledni, kadar se 
uporablja več virov financiranja.

15 
Pri izvrševanju proračuna EU sodeluje več akterjev (generalni direktorati Komi-
sije: GD za regionalno in mestno politiko, GD za zaposlovanje, socialne zadeve 
in vključevanje, GD za mobilnost in promet ter GD za energetiko pri kohezijski 
politiki, sedem drugih GD pri raziskavah in inovacijah, poleg tega pa še izvajalske 
agencije in skupna podjetja, organi upravljanja držav članic, nacionalni, regional-
ni in lokalni organi ter finančni posredniki).

16 
V okviru proračuna EU so odhodki številni in razdrobljeni. Različni postopki za pri-
javo za plačila, poročanje o njih in njihovo kontrolo niso učinkoviti in lahko vodijo 
k temu, da javnost dobi negativen vtis o evropski birokraciji in EU sami.

17 
Programi, projekti in ukrepi so lahko deležni financiranja iz različnih virov (prora-
čun EU in nacionalni proračuni, skupina EIB, EBRD itd.). Popoln pregled vseh stro-
škov morda ni razviden na prvi pogled, za vsak vir financiranja pa veljajo posebne 
ureditve upravljanja in poročanja.

18 
Z dolgotrajno uporabo predfinanciranja (gotovinskih predplačil) se poveča 
tveganje, da bodo problemi odkriti prepozno, da bi izvedli popravljalne ukrepe 
za dosego ciljev naložbe. Čeprav lahko vračanje sredstev odvrača od nekaterih 
dejavnosti, še vedno ne odpravi težav, povezanih s tem, da pričakovani rezultati 
niso bili doseženi.

19 
V zvezi z javnim naročanjem je bilo ugotovljeno, da pravil, ki veljajo zanj, ne 
izpolnjujejo vsi prejemniki sredstev EU.
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20 
Upravna zmogljivost držav članic vpliva na njihovo zmožnost za pravilno in ustre-
zno porabo proračuna EU, izvajanje učinkovitih sistemov upravljanja in kontrole 
ter pravočasno absorbiranje razpoložljivih evropskih sredstev.

21 
Kultura porabe: države članice so lahko motivirane, da porabijo proračun EU, 
da ne bi izgubile sredstev, rezerviranih zanje v okviru nacionalnih dodelitev za 
regionalno politiko ne glede na smotrnost porabe, zlasti kadar je stopnja sofi-
nanciranja s strani Komisije visoka. Najpomembneje je, da se dodelitve porabijo 
v celoti („uporabi ali izgubi“) in da je poraba v skladu s pravili, smotrnost pa je 
drugotnega pomena. Uvedba rezerve za uspešnost ne rešuje bistvenih vprašanj, 
povezanih z nacionalnimi dodelitvami (gl. opombo št. 3).

22 
Toda za neporavnanimi obveznostmi, tj. pravnimi obveznostmi, za katere izplačila 
še niso bila izvršena, se lahko skrivajo zneski, ki jih ni mogoče porabiti. Podatki 
o neporavnanih obveznostih po državah članicah se ne objavljajo.

23 
Prihaja lahko do nasprotij med cilji EU in cilji posameznih držav članic. Na nekate-
rih tematskih področjih kohezijske politike (npr. na področju energetike) so cilji in 
zahteve EU zelo visoki. Lahko se zgodi, da države članice nimajo ustreznega teh-
ničnega, finančnega in zakonodajnega strokovnega znanja niti potrebnih finanč-
nih sredstev, zaradi česar lahko pride do znatne razlike med političnim soglasjem, 
sprejetimi ali načrtovanimi ukrepi in dodeljenimi sredstvi.

24 
Države članice lahko z določanjem nacionalnih pravil o upravičenosti, ki so včasih 
še zahtevnejša od pogojev, ki veljajo na ravni EU, zapletenost še povečajo.4 Poleg 
tega morajo različni nacionalni akterji upoštevati obširne pravne in organizacij-
ske standarde EU, da bi zagotovili vsakdanje upravljanje in kontrolo financiranih 
projektov.

25 
Lahko se zgodi, da se s sredstvi EU financirajo dejavnosti, ki bi jih sicer financirale 
države članice same (mrtva izguba), ali nadomestni projekti v okviru postopkov 
popravkov.

4 Gl. študijo Evropskega 
parlamenta z naslovom: 
„Prekomerno izvajanje 
postopkov v EKSRP: V kolikšni 
meri nacionalna pravila po 
nepotrebnem prispevajo 
h kompleksnosti in posledično 
povečujejo tveganje napak?“ 
(februar 2014).
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26 
Neustrezne ocene potreb lahko povzročijo, da se financirajo dragi programi in 
projekti, katerih elementi presegajo raven potrebnega.

27 
Na nadzorno vlogo Komisije vpliva naslednje:

(a) pomanjkanje pravočasnih, zanesljivih in primerljivih podatkov o upravljanju 
in slaba storilnostna kultura, zlasti pri sofinanciranih odhodkih. Sklepi o do-
delitvi in plačilu sredstev temeljijo na omejenih in pogosto nepopolnih in 
nezanesljivih podatkih, ki jih zagotavljajo države članice.5 Z njimi povezane 
informacije in podporna dokumentacija so razpršeni po državah članicah;

(b) revizije, ki jih izvajajo drugi revizorji (revizijski organi), ki potrjujejo odhodke, 
morda niso dovolj kakovostne in pravočasne, da bi zagotovile zakonito in 
pravilno porabo odhodkov iz proračuna;

(c) slabosti v strategiji Komisije za oceno tveganj in kontrolo lahko skupaj s priti-
skom na sredstva pomenijo, da se najbolj tvegana področja odhodkov iz pro-
računa ne pregledujejo sistematično in da se problemi odkrijejo prepozno.

28 
Sistem popravkov državam članicam omogoča, da ugotovljene neupravičene 
odhodke nadomestijo z upravičenimi. Če sprejmejo popravke, ki jih predlaga Ko-
misija, jim je proračun na voljo za druge upravičene projekte. Države članice zato 
niso motivirane za izogibanje nepravilnostim.

Nadaljnji koraki

29 
Komisija naj:

(a) sprejme ukrepe za uvedbo in spodbujanje storilnostne kulture pri porabi 
proračuna EU in upravičiti evropsko dodano vrednost vseh financiranih 
dejavnosti;

(b) bo proaktivna pri krepitvi zmogljivosti v državah članicah, in sicer z zbliževa-
njem mrež upravnih organov (držav članic), pristojnih za porabo proračuna 
na tem področju, da se jim omogoči medsebojna izmenjava izkušenj in da se 
spodbuja najboljša praksa. Komisija bi organom držav članic lahko dajala tudi 
boljša navodila;

5 Visoke stopnje napake, ki 
jih je ugotovilo Računsko 
sodišče, kažejo, da podatki, 
ki jih posredujejo države 
članice, niso zanesljivi. Številne 
napake bi lahko odkrili že 
organi upravljanja in drugi 
posredniški organi v državah 
članicah. Glej letno poročilo 
za proračunsko leto 2012, 
odstavke 5.27, 5.28 in 6.12.
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(c) bolj uporablja plačila v enkratnih zneskih in pavšalna plačila ter pretehta 
možnost plačila glede na rezultate in ne glede na vhodne stroške. Zbirati bi 
morala primerljive podatke o dejanskih stroških v državah članicah, da bi jim 
omogočila boljše ocenjevanje njihovih stroškov ob upoštevanju referenčnih 
vrednosti ter spremljanje stroškovne učinkovitosti programov porabe;

(d) zaradi boljšega upravljanja proračuna in načrtovanja denarnih tokov zago-
tavlja podatke o uporabi vnaprejšnjih dodelitev, predfinanciranja in nepo-
ravnanih obveznostih (RAL) po državah članicah. Prav tako bi morala sprejeti 
ukrepe v zvezi s popravki, ki bi bili bolj odvračilni.

30 
Države članice naj:

(a) oblikujejo predloge za financiranje programov, ki so realistični, ustrezajo 
dejanskim potrebam in se osredotočajo na doseganje kar največje smotrnosti 
s sredstvi EU;

(b) zagotovijo, da imajo tisti, ki sodelujejo pri upravljanju in porabi proračuna EU, 
za to ustrezne zmogljivosti in vire in so seznanjeni s pravili porabe sredstev in 
drugimi zakonodajnimi zahtevami. Države članice bi morale spodbujati boljše 
sodelovanje nacionalnih in regionalnih akterjev ter usklajevanje med njimi;

(c) zagotovijo uporabo logičnega modela za program, in sicer: da so rezultati in 
izidi programa jasni in uresničljivi, da je bila izvedena ustrezna analiza potreb, 
da so bili projekti za financiranje izbrani z uporabo ustreznih in realnih meril 
ter da se z nacionalnimi pravili ne uvajajo prekomerne dodatne zahteve;

(d) zagotovijo spoštovanje ustreznih postopkov javnega naročanja;

(e) zagotovijo uspešnost in ustrezno izvajanje ureditev kontrol ter sprejmejo 
ustrezne in pravočasne ukrepe za obravnavanje slabosti, ki jih ugotovita  
Komisija in Evropsko računsko sodišče pri revizijah.
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Uporabni viri/poročila in mnenja Evropskega računskega sodišča

Splošno

 ο Mnenje št. 7/2011 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih skupnih določbah o Evrop-
skem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem 
skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, ki jih zajema splošni strateški okvir, 
o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skla-
du ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1083/2006

 ο Spletne strani generalnih direktoratov Komisije za regionalno in mestno politiko in za zaposlovanje, socialne 
zadeve in vključevanje

 ο Metaštudija o izkušnjah, pridobljenih z obstoječimi vrednotenji, kot prispevku k pregledu porabe sredstev EU 
v obdobju 2000–2006, januar 2008

 ο Študija o porabi EU, ki jo je naročila Evropska komisija, GD za proračun (pogodba št. 30-CE-0121821/00-57),  
izvedlo pa podjetje ECORYS Nederland BV

Vprašanja zakonitosti in pravilnosti

 ο Letno poročilo Evropskega računskega sodišča za leto 2012, poglavje 5 (Regionalna politika, energetika in 
promet)

 ο Letno poročilo Evropskega računskega sodišča za leto 2012, poglavje 6 (Zaposlovanje in socialne zadeve)

Horizontalna vprašanja

 ο Posebno poročilo št. 16/2013 z naslovom „Ocena enotne revizije in zanašanja Komisije na delo nacionalnih revi-
zijskih organov na področju kohezije“

 ο Posebno poročilo št. 3/2012 z naslovom „Strukturni skladi: ali je Komisija uspešno obravnavala pomanjkljivosti, 
ugotovljene v upravljavskih in kontrolnih sistemih držav članic?“

 ο Posebno poročilo št. 3/2010 z naslovom „Ocene učinka v institucijah EU: ali pomagajo pri odločanju?“
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Energetska učinkovitost

 ο Posebno poročilo št. 21/2012 z naslovom „Stroškovna učinkovitost naložb kohezijske politike v energetsko 
učinkovitost“

Podjetništvo

 ο Posebno poročilo št. 2/2012 z naslovom „Finančni instrumenti za MSP, ki jih sofinancira Evropski sklad za regio-
nalni razvoj“

 ο Posebno poročilo št. 9/2011 z naslovom „Ali so bili projekti e-uprave, ki jih je podpiral ESRR, uspešni?“

 ο Posebno poročilo št. 4/2011 z naslovom „Revizija garancijske sheme za MSP“

Okolje

 ο Posebno poročilo št. 20/2012 z naslovom „Ali financiranje projektov za izgradnjo objektov za gospodarjenje 
s komunalnimi odpadki v okviru strukturnih ukrepov uspešno pomaga državam članicam pri doseganju ciljev 
politike EU glede gospodarjenja z odpadki?“

 ο Posebno poročilo št. 9/2010 z naslovom „Ali so sredstva EU iz strukturnih ukrepov za oskrbo z vodo za gospo-
dinjsko uporabo porabljena učinkovito?“

 ο Posebno poročilo št. 3/2009 z naslovom „Uspešnost porabe iz strukturnih ukrepov za čiščenje odpadne vode za 
programski obdobji 1994–1999 in 2000–2006“

Človeški kapital

 ο Posebno poročilo št. 7/2013 z naslovom „Ali je Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG) pri ponovnem 
vključevanju presežnih delavcev ustvaril dodano vrednost EU?“

 ο Posebno poročilo št. 25/2012 z naslovom „Ali obstajajo orodja za spremljanje uspešnosti porabe Evropskega 
socialnega sklada za starejše delavce?“

 ο Posebno poročilo št. 4/2010 z naslovom „Ali je od zasnove in upravljanja programa mobilnosti v okviru progra-
ma Leonardo da Vinci mogoče pričakovati dobre rezultate?“

 ο Posebno poročilo št. 17/2009 z naslovom „Dejavnosti za poklicno usposabljanje žensk, ki se sofinancirajo iz 
Evropskega socialnega sklada“
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Razgradnja jedrskih elektrarn

 ο Posebno poročilo št. 16/2011 z naslovom „Finančna pomoč EU za razgradnjo jedrskih elektrarn v Bolgariji, Litvi 
in na Slovaškem: Dosežki in prihodnji izzivi“

Raziskave in inovacije

 ο Posebno poročilo št. 2/2013 z naslovom „Ali je Komisija zagotovila učinkovito izvajanje Sedmega okvirnega 
programa za raziskave?“

 ο Posebno poročilo št. 2/2010 z naslovom „Uspešnost podpornih shem za načrtovalne študije in izgradnjo novih 
infrastruktur v okviru šestega okvirnega programa za raziskave“

 ο Posebno poročilo št. 8/2009 z naslovom „‚Mreže odličnosti‘ in ‚integrirani projekti‘ v raziskovalni politiki Skupno-
sti: Ali so dosegli svoje cilje?“

 ο Posebno poročilo št. 7/2009 z naslovom „Upravljanje razvojne in validacijske faze programa Galileo“

Socialna infrastruktura

 ο Posebno poročilo št. 2/2009 z naslovom „Program javnega zdravja Evropske unije (2003–2007): uspešen način za 
izboljšanje zdravja?“

Solidarnostni skladi

 ο Posebno poročilo št. 24/2012 z naslovom „Odziv solidarnostnega sklada Evropske unije na potres v Abrucih leta 
2009: ustreznost in stroški ukrepov“

Turizem in kultura

 ο Posebno poročilo št. 6/2011 z naslovom „Ali so bili turistični projekti, sofinancirani iz ESRR, uspešni?“
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Promet

 ο Posebno poročilo št. 5/2013 z naslovom „Ali so sredstva kohezijske politike EU za ceste dobro porabljena?“

 ο Posebno poročilo št. 3/2013 z naslovom „Ali sta bila programa Marco Polo uspešna pri preusmerjanju prometa 
s cest?“

 ο Posebno poročilo št. 4/2012 z naslovom „Uporaba strukturnih skladov in Kohezijskega sklada za sofinanciranje 
prometne infrastrukture v morskih pristaniščih: uspešna naložba?“

 ο Posebno poročilo št. 8/2010 z naslovom „Izboljševanje prevozne zmogljivosti na vseevropskih železniških oseh: 
Ali so bile investicije EU v železniško infrastrukturo uspešne?“

Obnova mest in podeželja

 ο Posebno poročilo št. 23/2012 z naslovom „Ali so strukturni ukrepi EU uspešno podprli obnovo industrijskih in 
vojaških degradiranih območij?“

Potrebujete več informacij?

Obrnite se na tiskovnega predstavnika Evropskega računskega sodišča:
E-naslov: press@eca.europa.eu

Razdelek 1 večletnega finančnega okvira –  
Pametna in vključujoča rast
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finančnega okvira –  
Naravni viri

(v milijonih EUR) (obveznosti)

VFO 2014–20201 Proračun 2014 (končni)

VFO 2 – Naravni viri 420 034 59 303

Evropski kmetijski jamstveni sklad – odhodki, povezani s trgom, in neposredna plačila (ločeni SAPS in 
SPS, subvencije za proizvodnjo) 312 735 44 130

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja 95 577 13 652

Pomorstvo in ribištvo 7 405 1 017

Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo 866

Regionalne organizacije za upravljanje ribištva in sporazumi o trajnostnem ribolovu 151

Okolje in podnebje 3 457 405

Decentralizirane agencije 388 52

Razlika do zgornje meje 473 47

Opomba: Zdravje in varstvo potrošnikov spada v VFO 3 Varnost in državljanstvo.

1  VFO 2014–2020 je bil dogovorjen v cenah iz leta 2011 (Uredba Sveta (EU, EURATOM) št. 1311/2013). Navedeni zneski so v tekočih cenah  
(s spletne strani GD za proračun).

Kaj zajema?

01 
Členi od 38 do 44 PDEU določajo cilje skupne kmetijske politike (SKP) in skupne 
ribiške politike (SRP), s čimer je odpravljena potreba po 28 različnih nacionalnih 
politikah. Cilji skupne kmetijske politike so povečati kmetijsko produktivnost, 
zagotoviti primerno življenjsko raven kmetijske skupnosti, stabilizirati trge, za-
gotoviti redno preskrbo ter zagotoviti, da je preskrba potrošnikom dostopna po 
primernih cenah. Skupna ribiška politika ima podobne cilje za tiste, ki se ukvarja-
jo z ribištvom, prizadeva pa si tudi za upravljanje ribiškega ladjevja in ohranjanje 
virov. Politika razvoja podeželja upošteva širšo podeželsko skupnost in bi morala 
dopolnjevati strukturne sklade.

02 
Evropska unija je za Združenimi državami Amerike druga največja izvoznica kme-
tijskih proizvodov na svetu, obenem pa največja uvoznica kmetijskih proizvodov 
in živil. Evropska komisija se v Svetovni trgovinski organizaciji pogaja v imenu 
svojih 28 držav članic. Prav tako se ločeno pogaja o dvostranskih mednarodnih 
ribiških sporazumih med EU in drugimi državami.

03 
Kmetijstvo in podeželje Evropske unije zaznamujejo velike razlike. Večletni 
finančni okvir za obdobje 2014–2020 ponuja državam članicam več možnosti za 
izbiro rešitev, ki ustrezajo njihovim razmeram.
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04 
V EU je 12 milijonov kmetov. Večinoma gre za starajoče se prebivalstvo (skoraj 
tretjina je starejša od 65 let), saj kmetovanje mladih ne privlači (le 6 % kmetov je 
mlajših od 35 let).

05 
Struktura in velikost kmetijskih gospodarstev se med državami članicami zelo 
razlikujeta, kar vpliva tudi na podporo Unije, ki jo ta gospodarstva prejemajo. 
V skladu z reformami skupne kmetijske politike, sprejetimi leta 2013, bodo imele 
države članice možnost, da pri plačilu subvencij bolj upoštevajo značilnosti svoje-
ga kmetijstva.

06 
Manj kot 2 % evropskih proizvajalcev prejmeta 31 % neposrednih plačil. V skla-
du z reformami, sprejetimi leta 2013, do pomoči ne bodo upravičeni tisti, kate-
rih glavna dejavnost ni kmetijstvo, plačila, ki presegajo 150 000 EUR, se bodo 
zmanjšala za 5 %, države članice pa se bodo lahko odločile, da omejijo subvencije 
večjim proizvajalcem.

07 
Proračun EU se opira na obširno zakonodajo, povezano s kmetijstvom in proiz- 
vodnjo hrane. Ta pravila, katerih namen je zaščititi zdravje ljudi, živali in rastlin, 
prispevajo k delovanju notranjega trga, na njih pa temelji zaupanje potrošnikov 
v proizvode EU. Države članice morajo zagotavljati, da se ta zakonodaja spoštuje 
na njihovem ozemlju, in to tudi preverjati. Goljufije v verigi proizvodnje živil lah-
ko negativno vplivajo na povpraševanje po živilih z izvorom v EU (zaradi škandala 
s konjskim mesom iz začetka leta 2013 se je na primer zmanjšalo povpraševanje 
po mesu, njegova potrošnja pa je še vedno manjša).

08 
Evropski kmetijski jamstveni sklad (EKJS) v celoti financira neposredno pomoč 
kmetom in tržne ukrepe1, pri čemer nacionalno financiranje ni potrebno.

(a) Sklad zagotavlja neposredno dohodkovno podporo kmetom. Večina te pod-
pore ni odvisna od vrste in količine proizvoda; gre za t. i. nevezano pomoč. 
Višina pomoči se izračuna glede na velikost (površino) kmetij in pravice do 
plačil, ki pripadajo kmetom. Pomoč se zniža, če kmetje ne spoštujejo zahtev 
navzkrižne skladnosti na področju okoljske varnosti, zdravja živali, rastlin in 
ljudi ter prehranske varnosti ali svojih zemljišč ne vzdržujejo tako, da so sklad- 
na z dobrimi kmetijskimi in okoljskimi pogoji. Nacionalne zgornje meje za 
subvencije, ki se lahko izplačajo v posamezni državi, omejujejo proračun, ki je 
tej državi na voljo, zaradi česar so proračunska sredstva dejansko rezervirana 
zanjo.

(b) Tržni ukrepi (vključno s stroški intervencijskega skladiščenja in izvoznimi na-
domestili, ki se izplačajo izvoznikom, če so cene nekega blaga v EU višje kot 
na svetovnem trgu) se postopoma opuščajo, različne skupne ureditve trga pa 
bo zamenjala enotna ureditev.

1 Razen nekaterih promocijskih 
ukrepov, katerih stroški 
znašajo manj kot 
100 milijonov EUR, in sistemov 
razdeljevanja sadja v šolah, ki 
se sofinancirajo.
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09 
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) financira del stroškov strate-
gije za razvoj podeželja posameznih držav, tj. sofinancira ukrepe, ki so jih države 
članice izbrale v svojih strategijah za obravnavo potreb na podeželskih območjih 
v skladu s prioritetami EU. Znesek, ki je na voljo posamezni državi (nacionalna 
dodelitev), se določi v pogajanjih o večletnem finančnem okviru.

(a) Kmetje lahko zaprosijo za pomoč na podlagi velikosti (površine) za kmetij-
sko-okoljske namene ali za pomoč za modernizacijo in diverzifikacijo svojih 
gospodarstev. EKSRP prav tako namenja dodatna sredstva kmetom na obmo-
čjih z omejenimi naravnimi možnostmi.

(b) Drugi v podeželskem gospodarstvu so deležni pomoči v okviru ukrepov, 
namenjenih izboljšanju gospodarstva in kakovosti življenja na podeželju 
z vzpostavljanjem osnovnih storitev in diverzifikacijo dejavnosti.

10 
Večino proračuna razdelka 2 večletnega finančnega okvira porabijo države člani-
ce v okviru ureditev deljenega upravljanja.

(a) Države članice krijejo večino stroškov organizacije in vzpostavitve sistemov 
za porabo proračuna EU. Vzpostavijo pristojne plačilne agencije (na začetku 
leta 2014 jih je bilo 81), ki morajo zagotoviti, da se subvencije in nepovratna 
sredstva dodelijo upravičencem, ki izpolnjujejo pogoje za prejem pomoči. 
Države članice prav tako imenujejo neodvisne revizorje (organe za potrjeva-
nje), odgovorne za pregled zaključnih računov plačilnih agencij in njihovih 
evidenc plačil.

(b) Komisija državam članicam povrne odhodke, ki jih te prijavijo. Odhodke, ki 
bremenijo proračun EU, sprejme s postopkom potrditve obračunov. Komisija 
se delno opira na neodvisne revizorje (organe za potrjevanje), ki preverjajo 
zadeve, ki jih določi Komisija, in o njih poročajo, ter na lastne revizije na kraju 
samem.

(c) Komisija izvaja finančne popravke, da bi izterjala odhodke, ki niso bili porab- 
ljeni v skladu s predpisi in pravili Unije. Zavrnjeni odhodki bremenijo nacio-
nalne proračune držav članic.
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Naše ugotovitve

Ali je bil proračun za leto 2012 porabljen v skladu s pravili? 
(zakonitost in pravilnost odhodkov)

 ο Ali so bile ugotovljene pomembne napake? DA

 ο Ocenjena najverjetnejša stopnja napake:

Kmetijstvo: neposredna in tržna pomoč: 3,8 %
Razvoj podeželja, okolje, ribištvo in zdravje: 7,9 %

11 
Odhodki za razvoj podeželja, ki se sofinancirajo iz nacionalnih proračunov držav 
članic, so zaradi zapletene zakonodaje in upravnih zmogljivosti držav članic bolj 
problematični. Sistemi upravljanja in kontrole (IAKS – integrirani administrativni 
in kontrolni sistem) za neposredna plačila, ki se v celoti financirajo iz SKP, so bolj-
ši, čeprav ne popolni.

Ali so odhodki dobro upravljani in dosegajo učinek? (dobro 
finančno poslovodenje)

12 
Obstaja možnost, da neposredna podpora kmetom (shema enotnih plačil na po-
vršino in shema enotnih plačil, približno 41 milijard EUR za obdobje 2014–2020) 
ne doseže upravičencev, katerim je namenjena. Obstajajo dokazi, da se porabi za 
višje zakupnine in cene zemljišč.

13 
Evropsko računsko sodišče je ugotovilo, da je smotrnost programov in shem, ki 
jih je revidiralo, premajhna.

(a) Poraba v državah članicah ni bila vedno usmerjena k ljudem in področjem, 
potrebnim pomoči, zaradi česar je bila uspešnost porabe sredstev EU manjša.

(b) Komisija nima popolnih podatkov o učinku in dosežkih porabe proračuna EU. 
Sistemi poročanja niso zasnovani tako, da bi merili izide ali spremljali smotr-
nost, prav tako pa ne zajemajo kazalnikov za merjenje smotrnosti. Kadar so 
tovrstne informacije na voljo, so pomanjkljive in ne dopuščajo primerjav med 
državami članicami.
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Dejavniki visokega tveganja

14 
Zamude pri sprejetju reform SKP iz leta 2013, večletnega finančnega okvira za 
obdobje 2014–2020 in s tem povezanih uredb bodo povzročile zamude pri porabi 
proračuna EU, zlasti za razvoj podeželja, za katerega morajo države članice pri-
praviti načrte porabe, in pri izvajanju sistemov kontrole, zasnovanih za preverja-
nje skladnosti z novimi pogoji.

15 
Novi pogoji in prilagajanje sistemov kontrole zahtevam reforme SKP iz leta 2013 
lahko povečajo tveganje napak v prvih letih sedanjega večletnega finančnega 
okvira, zlasti v zvezi:

(a) s pogojevanjem plačil z novimi strožjimi okoljskimi pogoji;

(b) z integriranimi administrativnimi in kontrolnimi sistemi (IAKS). Ti so le delno 
učinkoviti in jih bo treba posodobiti, da bodo odražali okoljske pogoje in 
upoštevali uvedbo geoprostorskih vlog za pomoč.

16 
Do neposrednih plačil je upravičenih veliko malih upravičencev, in sicer večinoma 
do plačil malih vrednosti. Kontrolni sistem IAKS je zasnovan za samodejno prever-
janje vlog, vendar je le delno učinkovit.

17 
Za sofinancirane odhodke so pravočasni, zanesljivi in primerljivi podatki o uprav- 
ljanju, ki bi Komisiji omogočili učinkovito izvajanje njenih nalog, težko dosegljivi.

18 
Pri kompleksnih mehanizmih zagotavljanja pomoči sodelujejo številni akterji (v 
glavnem Generalni direktorat za kmetijstvo in razvoj podeželja, pa tudi GD za 
pomorske zadeve in ribištvo, GD za podnebno politiko, GD za okolje in GD za 
zdravje in varstvo potrošnikov, organi upravljanja v državah članicah in 81 pla-
čilnih agencij). Odhodki so raznovrstni in razdrobljeni, obstaja tveganje delnega 
prekrivanja z lastnimi programi držav članic, zlasti pri razvoju podeželja. Evropska 
dodana vrednost nekaterih shem je zato lahko vprašljiva.
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19 
Zapletena zakonodaja o upravičenosti in drugih pogojih: za porabo proračuna 
velja do sedem ravni pravil. Številne zakonodajne zahteve za navzkrižno sklad- 
nost so razpršene po različnih besedilih, opredelitve držav članic v zvezi z do-
brimi kmetijskimi in okoljskimi pogoji pa niso dovolj trdne, da bi imele vpliv na 
okolje. Reforme SKP iz leta 2013 za bolj ekološko kmetijstvo uvajajo več pogojev 
za okoljsko skladnost.

20 
Pri javnih naročilih obstaja možnost, da prejemniki sredstev EU ne izpolnjujejo 
pravil, ki veljajo za javno naročanje.

21 
Upravna in tehnična zmogljivost držav članic vpliva na njihovo zmožnost za pra-
vilno in ustrezno porabo proračuna EU, izvajanje učinkovitih sistemov upravljanja 
in kontrole ter pravočasno absorbiranje dodeljenih evropskih sredstev.

22 
Kultura porabe: države članice so lahko motivirane, da porabijo proračun EU, zato 
da ne bi izgubile sredstev, ki so jim namenjena v okviru nacionalnih dodelitev za 
razvoj podeželja in ribištvo.

23 
Na nadzorno vlogo Komisije vplivajo:

(a) pomanjkanje pravočasnih in zanesljivih podatkov o upravljanju. Poraba 
v okviru tega razdelka večletnega finančnega okvira še naprej v glavnem 
temelji na vložkih, tako da je poudarek na skladnosti s predpisi in ne na 
smotrnosti;

(b) revizije, ki jih izvajajo drugi revizorji, ki potrjujejo odhodke, morda niso dovolj 
kakovostne in pravočasne, da bi zagotovile zakonito in pravilno porabo 
proračuna;

(c) morebitne slabosti v strategiji za oceno tveganj in kontrolo lahko skupaj s pri-
tiskom na sredstva pomenijo, da se najbolj tvegana področja odhodkov iz 
proračuna ne kontrolirajo sistematično in da se problemi odkrijejo prepozno, 
da bi bili mogoči popravljalni ukrepi.
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Nadaljnji koraki

24 
Komisija naj:

(a) sprejme ukrepe za uvedbo in spodbujanje storilnostne kulture pri porabi pro-
računa EU in upraviči evropsko dodano vrednost vseh financiranih dejavnosti;

(b) uporablja bolj sistematičen pristop za racionalizacijo in poenostavitev zako-
nodajnih zahtev;

(c) obravnava slabosti v svoji strategiji za oceno tveganj in kontrolo ter zmanjša 
trdovraten problem zamud pri svojih revizijah skladnosti;

(d) bo bolj proaktivna pri zbliževanju mrež upravnih organov držav članic, odgo-
vornih za porabo proračuna na tem področju, da se jim omogoči medsebojna 
izmenjava izkušenj in spodbuja najboljša praksa.

25 
Države članice (organi upravljanja, plačilne agencije) naj:

(a) zagotovijo, da so tisti, ki sodelujejo pri upravljanju in porabi proračuna EU, 
seznanjeni s pravili porabe sredstev in drugimi zakonodajnimi zahtevami;

(b) sprejmejo ustrezne in pravočasne ukrepe za obravnavo slabosti, ki jih ugoto-
vita Komisija in Evropsko računsko sodišče pri revizijah;

(c) okrepijo in pospešijo prizadevanja za zagotovitev zanesljivih in posodoblje-
nih podatkovnih zbirk IAKS;

(d) izboljšajo kakovost inšpekcijskih pregledov na kraju samem;

(e) bolje opredelijo okoljske pogoje, povezane s plačilom subvencij, da se doseže 
boljši vpliv na okolje.
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Uporabni viri/poročila in mnenja Evropskega računskega sodišča

Splošno

 ο Mnenje št. 1/2012 o nekaterih predlogih uredb o skupni kmetijski politiki za obdobje 2014–2020

 ο Spletna stran Generalnega direktorata Komisije za kmetijstvo in razvoj podeželja

 ο Metaštudija o izkušnjah, pridobljenih z obstoječimi vrednotenji, kot prispevku k pregledu porabe sredstev EU 
v obdobju 2000–2006, januar 2008

Vprašanja zakonitosti in pravilnosti

 ο Letno poročilo Evropskega računskega sodišča za leto 2012, poglavje 3 (Kmetijstvo: tržna in neposredna 
podpora)

 ο Letno poročilo Evropskega računskega sodišča za leto 2012, poglavje 4 (Razvoj podeželja, okolje, ribištvo in 
zdravje)

 ο Posebno poročilo št. 7/2010 z naslovom „Revizija postopka potrditve obračunov“

 ο Posebno poročilo št. 8/2011 z naslovom „Izterjave neupravičenih plačil v okviru skupne kmetijske politike“

Neposredne pomoči

 ο Posebno poročilo št. 10/2013 z naslovom „Skupna kmetijska politika: ali je posebna podpora, ki se dodeli v skla-
du s členom 68 Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009, dobro zasnovana in ali se ustrezno izvaja?“

 ο Poročilo Komisije o razporeditvi neposrednih pomoči kmetijskim pridelovalcem (proračunsko leto 2011), objav- 
ljeno decembra 2012

 ο Posebno poročilo št. 16/2012 z naslovom „Uspešnost sheme enotnega plačila na površino kot prehodnega siste-
ma za podporo kmetom v novih državah članicah“

 ο Posebno poročilo št. 11/2012 z naslovom „Neposredna pomoč za krave dojilje ter ovce in koze v okviru delnega 
izvajanja določb SEP“

 ο Posebno poročilo št. 7/2012 z naslovom „Reforma skupne organizacije trga z vinom: dosedanji napredek“
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 ο Posebno poročilo št. 10/2011 z naslovom „Ali sta program „mleko za šole“ in sistem razdeljevanja sadja v šolah 
uspešna?“

 ο Posebno poročilo št. 5/2011 z naslovom „Shema enotnega plačila (SEP): vprašanja, ki jih je treba obravnavati za 
izboljšanje njenega dobrega finančnega poslovodenja“

 ο Posebno poročilo št. 10 z naslovom „Posebni ukrepi za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah in na manjših 
egejskih otokih“

 ο Posebno poročilo št. 6/2010 z naslovom „Ali je reforma trga sladkorja dosegla svoje glavne cilje?“

 ο Posebno poročilo št. 14/2009 z naslovom „Ali so instrumenti za upravljanje trga mleka in mlečnih izdelkov do- 
segli svoje glavne cilje?“

 ο Posebno poročilo št. 6/2009 z naslovom „Pomoč Evropske unije v hrani za ogrožene osebe: ocena ciljev, sredstev 
in uporabljenih metod“

Razvoj podeželja

 ο Posebno poročilo št. 12/2013 z naslovom „Ali lahko Komisija in države članice dokažejo, da so bila proračunska 
sredstva EU, dodeljena za politiko razvoja podeželja, dobro porabljena?“

 ο Posebno poročilo št. 8/2013 z naslovom „Podpora Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja za poveča-
nje gospodarske vrednosti gozdov“

 ο Posebno poročilo št. 6/2013 z naslovom „Ali so države članice in Komisija z ukrepi za diverzifikacijo podeželske-
ga gospodarstva dosegle stroškovno učinkovitost?“

 ο Posebno poročilo št. 8/2012 z naslovom „Usmerjanje pomoči za posodabljanje kmetijskih gospodarstev“

 ο Posebno poročilo št. 5/2010 z naslovom „Izvajanje pristopa Leader pri razvoju podeželja“

Okoljski in podnebni ukrepi

 ο Posebno poročilo št. 15/2013 z naslovom „Ali je bila komponenta okolje programa LIFE uspešna?“

 ο Posebno poročilo št. 7/2011 z naslovom „Ali je podpora za kmetijsko-okoljske ukrepe dobro pripravljena in 
upravljana?“

 ο Posebno poročilo št. 11/2009 z naslovom „Trajnost projektov LIFE-Narava in kako jih upravlja Komisija“



75Razdelek 2 večletnega finančnega okvira – Naravni viri 

Ribištvo

 ο Posebno poročilo št. 12/2011 z naslovom „Ali so ukrepi EU prispevali k prilagoditvi zmogljivosti ribolovnih flot 
razpoložljivim ribolovnim možnostim?“

Varnost, proizvodnja in označevanje hrane

 ο Posebno poročilo št. 1/2013 z naslovom „Ali je podpora EU živilskopredelovalni industriji uspešno in učinkovito 
dodala vrednost kmetijskih proizvodom?“

 ο Posebno poročilo št. 14/2012 z naslovom „Izvajanje higienske zakonodaje EU v klavnicah držav, ki so se pridruži-
le EU od leta 2004“

 ο Posebno poročilo št. 9/2012 z naslovom „Revizija nadzornega sistema za pridelavo, predelavo, distribucijo in 
uvoz ekoloških proizvodov“

 ο Posebno poročilo št. 11/2011 z naslovom „Ali zasnova in upravljanje sheme geografskih označb omogočata 
njeno uspešnost?“

 ο Posebno poročilo št. 14/2010 z naslovom „Komisijino upravljanje sistema veterinarskih pregledov uvoza mesa po 
reformi higienske zakonodaje leta 2004“

 ο Posebno poročilo št. 10/2009 z naslovom „Ukrepi za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo“

Potrebujete več informacij?

Obrnite se na tiskovnega predstavnika Evropskega računskega sodišča:
E-naslov: press@eca.europa.eu
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(v milijonih EUR) (obveznosti)

VFO 2014–20201 Proračun 2014 (končni)

VFO 3 – Varnost in državljanstvo 17 725 2 179

Sklad za migracije in azil 3 137 403

Sklad za notranjo varnost 3 764 403

Informacijski sistemi (Schengenski informacijski sistem SIS in vizumski informacijski sistem VIS) 139 19

Program za pravosodje 378 47

Program za pravice in državljanstvo 440 55

Mehanizem Unije na področju civilne zaščite — države članice 224 28

Živila in krma 1 892 253

Program Zdravje za rast 449 59

Program Potrošniki 189 24

Program Ustvarjalna Evropa 1 463 179

Evropa za državljane 186 23

Agencije 4 003 535

Drugo 679 86

Razlika do zgornje meje 783 65

1  VFO 2014–2020 je bil dogovorjen v cenah iz leta 2011 (Uredba Sveta (EU, EURATOM) št. 1311/2013). Navedeni zneski so v tekočih cenah  
(s spletne strani GD za proračun).

Kaj zajema?

01 
V razdelku 3 večletnega finančnega okvira so zajeti številni programi v javnem 
interesu, kot so razvoj izobraževanja in usposabljanja, varstvo potrošnikov, pre-
hranske in zdravstvene politike, pravosodje, pravosodno sodelovanje, pravice in 
državljanstvo ter varovanje zunanjih meja Evropske unije.

02 
Na splošno velja, da so za upravljanje porabe na tem področju pooblaščene 
agencije ali pa gre za deljeno upravljanje z državami članicami. Dejavnosti se ve-
činoma izvajajo v okviru večletnih programov, ki jih upravljajo izvajalske agencije 
EU1, nacionalne agencije ali podobne strukture upravljanja v državah članicah, ki 
dodeljujejo nepovratna sredstva in sklepajo pogodbe za projekte in ukrepe, ki jih 
izvajajo zasebni ali javni upravičenci.

03 
Pomoč se zagotavlja za sheme, s katerimi se financirajo različna tematska podro-
čja (politike) in vrste projektnih dejavnosti, v okviru katerih se nepovratna sred-
stva dodeljujejo za državljanske pobude ali za mobilnost v sektorju izobraževanja 
in usposabljanja. Projekte izvajajo visokošolski zavodi in zavodi za usposabljanje, 
neprofitne organizacije, zasebna podjetja in javne uprave. Končni prejemniki so 
posamezniki, večinoma državljani EU.

1 Izvajalska agencija za 
izobraževanje, avdiovizualno 
področje in kulturo (EACEA), 
Izvajalska agencija za 
potrošnike, zdravje in hrano 
(Chafea).
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04 
Za nekatere programe, in sicer Sklada za zunanje meje, Sklada za vključevanje, 
Sklada za vračanje in Evropskega sklada za begunce, se v glavnem uporablja 
deljeno upravljanje z državami članicami.

Naše ugotovitve

Ali je bil proračun za leto 2012 porabljen v skladu s pravili? 
(zakonitost in pravilnost odhodkov)

 ο Ali so bile ugotovljene pomembne napake? DA

 ο Ocenjena najverjetnejša stopnja napake: 2,3 %

(Podatki iz izjave o zanesljivosti za leto 2009, ki niso bili uradno objavljeni. Po tem 
letu izjava o zanesljivosti ni vsebovala posebnega poglavja o razdelku 3 večletne-
ga finančnega okvira.)

05 
Poraba razdelka 3 večletnega finančnega okvira je bila nazadnje revidirana med 
revizijo zakonitosti in pravilnosti za leto 2009, ko je stopnja napake le nekoliko 
presegala 2 %. Bistveni problemi niso bili odkriti. Sam razdelek predstavlja le pri-
bližno 1,6 % skupnih sredstev za večletni finančni okvir za obdobje 2014–2020.

Ali so odhodki dobro upravljani in dosegajo učinek? (dobro 
finančno poslovodenje)

06 
Čeprav upravljanje ni bilo povsem zadovoljivo, pri revizijah Računskega sodišča 
niso bile ugotovljene bistvene napake.

Dejavniki tveganja

07 
Financiranje večinoma poteka kot gotovinska predplačila (vnaprejšnje financira-
nje) agencijam EU in nacionalnim agencijam za financiranje njihovih dejavnosti 
ter četrtletnih prispevkov za kritje njihovih operativnih stroškov. Plačila nacional-
nim agencijam se izvedejo ob sklenitvi pogodbe, sprejetju delovnega programa 
ali ko Komisija potrdi zahtevke za povračilo stroškov, ki dokazujejo, da je bilo 
70 % sredstev predfinanciranja izplačanih upravičencem. Obstaja tveganje, da 
organ upravljanja ali Komisija v zahtevkih za povračilo stroškov upravičencev ne 
odkrijeta neupravičenih, previsoko navedenih ali neutemeljenih stroškov. Kljub 
temu Sodišče ni ugotovilo bistvenih problemov.
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08 
Nacionalne agencije s sodelujočimi organizacijami sklepajo sporazume o dodeli-
tvi nepovratnih sredstev in jim iz predfinanciranja izplačujejo predplačila v višini 
od 80 do 100 % ocenjenih stroškov. Ti projekti se običajno izvedejo in zaključijo 
v treh letih, nato pa upravičenci nacionalni agenciji pošljejo končna poročila. 
Nacionalna agencija za vse sporazume Komisiji predloži letno poročilo. Potem ko 
Komisija potrdi poročilo ter izračuna in poravna končno razliko, zaključi sporazum 
z agencijo. Tako visoka gotovinska predplačila za zagon dejavnosti morda niso 
potrebna, prispevajo pa lahko tudi k napakam glede zakonitosti in pravilnosti, saj 
lahko pride do tega, da organizacije poskušajo upravičiti porabo že dodeljenih 
sredstev. Glede na dolgo obdobje med izplačilom predplačil in zaključkom pro-
jektov lahko pride do težav pri izterjavi neporabljenih sredstev.

Nadaljnji koraki

09 
Komisija bi morala zagotoviti, da poraba na tem področju prinaša evropsko doda-
no vrednost. Komisija bi lahko imela pomembno vlogo pri spodbujanju izmenja-
ve znanj in najboljših praks med državami članicami, da bi številna vprašanja poli-
tike, obravnavana v okviru tega razdelka, pridobila pravo evropsko razsežnost.

Uporabni viri/poročila in mnenja Evropskega 
računskega sodišča

Splošno

 ο Posebno poročilo št. 22/2012 z naslovom „Ali Evropski sklad za vključevanje 
in Evropski sklad za begunce uspešno prispevata k vključevanju državljanov 
tretjih držav?“

 ο Posebno poročilo št. 4/2010 z naslovom „Ali je od zasnove in upravljanja pro-
grama mobilnosti v okviru programa Leonardo da Vinci mogoče pričakovati 
dobre rezultate?“

 ο Posebno poročilo št. 2/2009 z naslovom „Program javnega zdravja Evropske 
unije (2003–2007): uspešen način za izboljšanje zdravja?“

Potrebujete več informacij?

Obrnite se na tiskovnega predstavnika Evropskega računskega sodišča:
E-naslov: press@eca.europa.eu
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(v milijonih EUR) (obveznosti)

VFO 2014–2020

VFO 4 – Evropa v svetu (splošni proračun EU)1 66 262

Evropski razvojni sklad (zunaj splošnega proračuna EU)2 30 506

SKUPAJ (splošni proračun + zunaj proračuna) 96 768

1  VFO 2014–2020 je bil dogovorjen v cenah iz leta 2011 (Uredba Sveta (EU, EURATOM) št. 1311/2013). 
Navedeni zneski so v tekočih cenah (s spletne strani GD za proračun).

2  Notranji sporazum med predstavniki vlad držav članic Evropske unije, ki so se sestali v okviru Sveta, 
o financiranju pomoči Evropske unije v okviru večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020 
v skladu s Sporazumom o partnerstvu AKP-EU in o dodelitvi finančne pomoči čezmorskim državam 
in ozemljem, za katere se uporablja četrti del Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L 210, 
6.8.2013, str. 1).

(v milijonih EUR) (obveznosti)

VFO 2014–20201 Proračun 2014 (končni)

VFO 4 – Splošni proračun 66 262 8 335

Instrument za predpristopno pomoč (IPA)  
(GD REGIO, odgovoren za odhodke na področju kohezijske politike, upravlja IPA.) 11 699 1 574

Evropski instrument sosedstva 15 433 2 113

Instrument za razvojno sodelovanje 19 662 2 310

Instrument partnerstva s tretjimi državami 955 113

Evropski instrument za demokracijo in človekove pravice 1 333 179

Instrument za stabilnost 2 339 315

Humanitarna pomoč 6 622 905

Skupna zunanja in varnostna politika 2 339 315

Instrument za sodelovanje na področju jedrske varnosti 225 31

Makrofinančna pomoč 565 76

Jamstva EU za dajanje posojil 1 193 59

Mehanizem na področju civilne zaščite in Evropski center za odzivanje v izrednih razmerah 145 20

Evropska prostovoljska enota za humanitarno pomoč EU Aid Volunteers 148 13

Drugi ukrepi in programi 1 167 151

Decentralizirane agencije 154 21

Razlika do zgornje meje 2 286 143

1  VFO 2014–2020 je bil dogovorjen v cenah iz leta 2011 (Uredba Sveta (EU, EURATOM) št. 1311/2013). Navedeni zneski so v tekočih cenah  
(s spletne strani GD za proračun).
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Kaj zajema?

01 
Institucije EU same so druga največja donatorica razvojne pomoči.1 Skupaj z dr-
žavami članicami je EU največja uradna donatorica, ki prispeva več kot polovico 
skupne uradne razvojne pomoči.2 Med področji porabe uradne razvojne pomoči 
EU in področji porabe uradne razvojne pomoči OECD v celoti obstajajo velike 
razlike, kar kaže, da ima EU drugačne prioritete. 54 % uradne razvojne pomoči 
OECD se porablja za ukrepe projektnega tipa, EU pa tej vrsti dejavnosti namenja 
le 17 %. Države OECD skupaj prispevajo 8 % svoje uradne razvojne pomoči za 
večstransko financiranje (v okviru agencij ZN in mednarodnih organizacij), EU pa 
večstranskemu financiranju namenja 25 % svoje uradne razvojne pomoči. Države 
OECD poleg tega neposredni proračunski podpori za proračune partnerskih 
držav namenjajo 3 % uradne razvojne pomoči, EU pa 22 %.

02 
Z Lizbonsko pogodbo so bile uvedene tri ključne spremembe politike EU na po-
dročju zunanje pomoči:

(a) izkoreninjenje revščine je bilo jasno opredeljeno kot glavni cilj EU3;

(b) vzpostavljeno je bilo funkcionarsko mesto visokega predstavnika Unije za 
zunanje zadeve in varnostno politiko;

(c) uvedeno je bilo načelo trdnejše sinergije v zunanjem delovanju EU, in sicer 
z enotnostjo, doslednostjo in uspešnostjo delovanja Unije.

03 
Člen 209 PDEU Evropskemu parlamentu in Svetu daje enakopravno vlogo pri 
izvajanju politike razvojnega sodelovanja (Evropski parlament in Svet sprejemata 
ukrepe po rednem zakonodajnem postopku).

04 
Zunanja pomoč Unije je v deljeni pristojnosti Komisije in držav članic, organizira-
na pa je v okviru treh glavnih organov:

(a) Komisije,

(b) Evropske službe za zunanje delovanje in

(c) Evropskega razvojnega sklada (ERS).

1 Podatki OECD o uradni 
razvojni pomoči.

2 Podatki OECD: prispevki 
institucij EU in 15 držav 
članic, ki so članice Odbora 
za razvojno pomoč OECD, 
presegajo 55 % skupne uradne 
razvojne pomoči.

3 Člen 208 konsolidirane PDEU.
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05 
Komisija in Evropska služba za zunanje delovanje skupaj oblikujeta programe 
in strateške cilje politike zunanje pomoči Unije. Dejavnosti se financirajo tako iz 
splošnega proračuna EU kot iz proračuna Evropskega razvojnega sklada.

06 
Za izvajanje programov razvojne pomoči in porabo sredstev je odgovorna 
izključno Komisija.

(a) EuropeAid je glavni generalni direktorat Komisije, zadolžen za načrtovanje 
programov in izvajanje zunanje pomoči EU. Za posamezna področja zunanje-
ga delovanja so odgovorni štirje drugi generalni direktorati.4

(b) Evropska služba za zunanje delovanje je bila ustanovljena s sklepom Sveta 
z dne 26. julija 20105 na predlog visokega predstavnika6, delovati pa je začela 
januarja 2011. Je neodvisna institucija EU, ki je pravno obvezana zagotoviti, 
da so njene politike skladne z drugimi politikami EU.

(c) Evropski razvojni sklad, ki je bil vzpostavljen z Rimsko pogodbo z name-
nom zagotavljanja pomoči afriškim, karibskim in pacifiškim državam, ki imajo 
z Evropo zgodovinske vezi, financirajo države članice ločeno od splošnega 
proračuna EU. Evropski parlament ima pri financiranju Evropskega razvojnega 
sklada, ki je predmet pogajanj na medvladni ravni med Svetom in Komisijo, 
le posvetovalno vlogo, vendar je pridobil pravico, da izrazi dvom o predlogih 
Komisije, če meni, da ti spodbujajo drugačne cilje, kot je razvoj (tj. trgovino, 
boj proti terorizmu itd.), ali če meni, da Komisija deluje izven svojega pravne-
ga mandata.

07 
Komisija upravlja tako splošni proračun EU kot proračun Evropskega raz- 
vojnega sklada. Od uvedbe 10. evropskega razvojnega sklada obstajajo manjše 
razlike med finančnimi uredbami, ki urejajo oba toka financiranja. Pričakuje se, 
da bo odločitev o tem, ali naj se proračun Evropskega razvojnega sklada združi 
s splošnim proračunom, sprejeta pred koncem sedanjega ERS7 leta 2020, kar 
bo sovpadalo z začetkom novega obdobja večletnega finančnega okvira. Pred 
finančno krizo je združitvi nasprotovalo preveliko število držav članic.

08 
Ločen proračun ERS ima nekatere prednosti: v okviru sporazuma iz Cotonouja 
so EU in države AKP vzpostavile model skupnega lastništva in odgovornosti. Ker 
je izven okvira pristojnosti Evropskega parlamenta, ERS državam članicam v skla-
du s Pariško deklaracijo8 omogoča več svobode pri odločanju, poleg tega pa kar 
90 % njegovih sredstev prejmejo države z nizkimi prihodki (za splošni proračun 
znaša ta delež 40 %). Ker proračun ERS zajema sedem let, je njegovo financiranje 
bolj predvidljivo od financiranja iz letnega proračuna EU. Ta dokument obravnava 
oba proračuna skupaj, če ni navedeno drugače.

4 GD za humanitarno pomoč 
in civilno zaščito, GD za 
širitev, Služba za instrumente 
zunanje politike (Skupna 
zunanja in varnostna politika, 
Instrument za stabilnost (odziv 
na krize in utrjevanje miru), 
Instrument za industrijsko 
razvite države, misije EU za 
opazovanje volitev ter mediji 
in javna diplomacija) ter 
GD za trgovino (trgovinski 
in naložbeni odnosi EU 
z državami, ki niso članice 
EU, v okviru trgovinske in 
naložbene politike EU).

5 Sklep Sveta 2010/427/EU z dne 
26. julija 2010 o organizaciji in 
delovanju Evropske službe za 
zunanje delovanje (UL L 201, 
3.8.2010, str. 30).

6 http://register.consilium.
europa.eu/pdf/en/10/st08/
st08029.en10.pdf

7 11. ERS bo zajemal obdobje 
sedmih let od leta 2014 do 
leta 2020, končal pa se bo 
istočasno kot sporazum 
o partnerstvu iz Cotonouja.

8 Pariška deklaracija 
o učinkovitosti pomoči 
iz leta 2005: http://www.
oecd.org/development/
effectiveness/34428351.pdf
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Naše ugotovitve

Ali je bil proračun za leto 2012 porabljen v skladu s pravili? 
(zakonitost in pravilnost odhodkov)

 ο Ali so bile ugotovljene pomembne napake? DA

 ο Ocenjena najverjetnejša stopnja napake:

Zunanji odnosi, pomoč in širitev: 3,3 %
Evropski razvojni sklad (ločen proračun): 3,0 %

09 
V večini primerov so se količinsko opredeljive napake nanašale na neupravičene 
stroške, npr. stroške, ki so nastali izven obdobja upravičenosti, financiranje dejav-
nosti, ki niso bile predvidene s pogodbo, in neupoštevanje postopkov javnega 
naročanja.

Ali so odhodki dobro upravljani in dosegajo učinek? (dobro 
finančno poslovodenje)

10 
Evropsko računsko sodišče je ugotovilo, da je smotrnost programov in shem, ki 
jih je revidiralo, premajhna.

11 
Ukrepi zunanje pomoči se izvajajo v kompleksnem okolju, v številnih velikih 
regijah z različnimi ravnmi razvoja in/ali upravljanja. V zadnjih letih se je prav tako 
povečalo mednarodno zanimanje za vpliv v regijah AKP, kar vnaša tekmovalnost 
med donatorji v že tako zapletenem okolju. Kot pri vseh programih EU, finančni 
instrumenti in načini upravljanja prinašajo posebna tveganja:

(a) v splošnem je zaradi tega upravljanje porabe v velikih regijah oteženo, dose-
ganje splošnih ciljev pa negotovo;

(b) vzpostavljanje partnerstev s partnerskimi državami in spodbujanje njihovega 
poistovetenja s projekti je lahko težavno;

(c) doseganje trajnostnih rezultatov v državah članicah je pogosto odvisno od 
nadaljnjih ukrepov in financiranja zunanjih donatorjev.
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12 
V tem kompleksnem okolju na uspešnost (smotrnost) porabe sredstev EU vpli-
vajo zlasti zapletena zasnova projektov, nejasni cilji, neustrezne ocene potreb in 
pomanjkljiva trajnost projektov zaradi pomanjkanja poistovetenja, pa tudi:

(a) neprimerni in/ali počasni mehanizmi izvajanja zaradi zasnove programov in 
organizacije projektov;

(b) neprimerni postopki za prednostno razvrstitev in izbiro programov in 
projektov;

(c) težave v zvezi z upravljanjem in drugi politični dejavniki;

(d) neusklajeno upravljanje v službah Komisije, ki imajo različne cilje politik;

(e) pomanjkljivo usklajevanje dejavnosti, zlasti v okviru decentraliziranega ali 
deljenega upravljanja;

(f) nejasne prioritete ali cilji, ki niso prednostno razvrščeni;

(g) nejasne povezave med cilji in dejavnostmi ter

(h) pomanjkanje kazalnikov za merjenje doseganja gospodarnosti, učinkovitosti 
in uspešnosti.

13 
Nezadostno izpolnjeni cilji in nezadovoljivi rezultati glede na zagotovljena sred-
stva lahko škodijo verodostojnosti in ugledu EU. Ne nazadnje lahko to ogrozi tudi 
zmožnost EU, da bi s prihodnjimi projekti dosegli kar največ.
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Dejavniki visokega tveganja

14 
Ukrepi zunanje pomoči zajemajo več kot 150 držav in se izvajajo v kompleksnem 
geopolitičnem okolju. Institucionalne, upravne in finančne zmogljivosti številnih 
partnerskih držav so šibke. Geografska območja, na katerih se izvajajo ukrepi, so 
podvržena posebnim tveganjem:

Posebni dejavniki tveganja za geografska območja

Azija, osrednja Azija in Afrika Sredozemlje, Bližnji vzhod,  
zalivske države, Iran, Irak in Jemen

Države kandidatke in potencialne 
države kandidatke

Nizek BND na prebivalca1 Pogosta težava Na splošno za območje ne velja. Na splošno za območje ne velja.

Nizek indeks človekovega razvoja2 Pogosta težava Na splošno za območje ne velja. Na splošno za območje ne velja.

Politična nestabilnost3 (in pomanjklji-
vosti na političnem, gospodarskem in/
ali socialnem področju)

Pogosta težava (zlasti v Afriki in 
osrednji Aziji)

Pogosta težava (na tem območju je to 
tveganje najbolj prisotno)

Sistemske nepravilnosti lahko imajo 
posledice za države članice.

Oboroženi spopadi in zapuščina 
zgodovinskih sporov4 (vojni zločini, 
medetnične napetosti itd.)

V Aziji in Afriki ostajajo območja re-
snih oboroženih spopadov. Na splošno 
je raven sporov na območju zmerna

Območje s številnimi oboroženimi 
spopadi, na katerih je to tveganje 
najbolj izraženo (in se je z arabsko 
pomladjo še povečalo)

Zgodovinski spori, ki ogrožajo regio-
nalno stabilnost in so vzrok za to, da 
je politična zavezanost regionalnemu 
sodelovanju šibka.

Visoka izpostavljenost korupciji5-6 Pogosta težava Pogosta težava

Višja raven kot v večini držav članic, 
zaradi česar obstaja nevarnost posle-
dic za države članice, in slabi rezultati 
na področju boja proti organizirane-
mu kriminalu.

Nizka raven zavezanosti vzpostav- 
ljanju institucij, šibke upravne in 
finančne zmogljivosti

Pogosta težava Pogosta težava Pogosta težava

Upad javne podpore procesu širitve 
zaradi pomanjkanja preglednosti, 
koherentnosti ali procesa

Ni relevantno Ni relevantno

Veliko tveganje, zlasti kjer obstajajo 
korupcija in splošne pomanjkljivosti 
v družbi, obenem pa se zdi, da niso 
obravnavane v zadostni meri.

Težave pri absorbiranju pomoči Ni relevantno Ni relevantno

Slaba absorpcija pomoči; zaostanek 
pri izvajanju predpristopne pomoči v 
okviru decentraliziranega upravljanja 
in pomanjkljivosti pri sofinanciranju 
držav upravičenk. 

Vir: Evropsko računsko sodišče.

1 http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?display=map
2 http://hdr.undp.org/en/countries.
3 http://viewswire.eiu.com/site_info.asp?info_name=instability_map&page=noads
4 http://www.nobelprize.org/educational/peace/conflictmap/index.html
5 http://cpi.transparency.org/cpi2013/results/
6 http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/doc_centre/crime/docs/study_on_links_between_organised_crime_and_corruption_en.pdf
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15 
Kar se tiče nabav, so upravičenci številni in geografsko razpršeni, financirajo pa se 
v okviru različnih instrumentov. Čeprav je za vse upravičence verjetno, da bodo 
uporabili javno naročanje, obstaja možnost, da so slabše seznanjeni s pravili 
porabe sredstev EU kot z nacionalnimi predpisi na področju javnega naročanja. 
Spremljanje skladnosti s predpisi EU zato morda ne zadostuje glede na število in 
razpršenost pregledov, ki jih je treba izvesti.

16 
Porabo sredstev v okviru pogodb o nepovratnih sredstvih bi morali potrjevati ne-
odvisni zunanji revizorji. Neodvisnost tovrstnih lokalnih revizorjev je lahko manj 
zanesljiva kot v EU.

17 
Z vzpostavitvijo Evropske službe za zunanje delovanje je področje postalo bolj 
zapleteno, med Evropsko službo za zunanje delovanje in Komisijo pa je potrebno 
tesno usklajevanje in sodelovanje:

(a) Evropska služba za zunanje delovanje in Komisija pripravita različne faze pro-
gramskega cikla:

(i) Evropska služba za zunanje delovanje je zadolžena za načrtovanje finan-
ciranja iz proračuna EU in ERS, vendar to ostaja tudi naloga Komisije;

(ii) delegacije EU pripravijo proračunske napovedi, različne skupine, v katerih 
sodeluje več služb Komisije (Evropska služba za zunanje delovanje, oddel-
ki Komisije), pa predloge ocenijo;

(iii) Komisija in Evropska služba za zunanje delovanje končne programe pred-
stavita odboru Sveta EU;

(iv) proračunski nadzor odobrenih predlogov opravlja Parlament (razen za 
ERS, ki ni del splošnega proračuna).

(b) Evropska služba za zunanje delovanje se spoprijema tudi s težavami glede 
zaposlovanja, deloma zaradi svojega mandata:

(i) zaradi krepitve sinergije med institucijami EU in državami članicami bi 
moralo biti 33 % zaposlenih v delegacijah napoteni državljani držav 
članic;

(ii) sredstva za zunanjo pomoč EU so v splošnem pogosto nezadostna in 
delegacije EU se spoprijemajo s težavami pri zaposlovanju in ohranjanju 
usposobljenih pogodbenih delavcev;

(iii) pri zaposlovanju nacionalnih diplomatskih uradnikov iz držav članic so 
bili ti običajno razvrščeni v višji razred kot uradniki, zaposleni v skladu 
s kadrovskimi predpisi EU. Strukturne razlike pri plačilih in kariernih  
možnostih lahko ogrozijo zmožnost službe za doseganje rezultatov.
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18 
Finančni mehanizmi, ki so značilni samo za zunanjo pomoč EU, ponazarjajo 
posebna tveganja, ki veljajo za zunanjo pomoč, kot je težavnost vzpostavitve pra-
vega ravnovesja med ukrepi, ki so dovolj ciljno usmerjeni, da obravnavajo lokalne 
potrebe, in dovolj regionalni, da spodbujajo trajnostni napredek na svetovni 
ravni.

(a) Proračunska podpora se upravlja v okviru neposrednega centralizirane-
ga upravljanja, ali bo Komisija potrdila plačila, pa je odvisno od tega, ali je 
partnerska država izpolnila dogovorjene predpogoje. Ti so najmanj dobro 
opredeljena strategija politike, stabilen makroekonomski okvir in verodostoj-
na zavezo za izboljšanje upravljanja javnih financ. Ko so sredstva izplačana,  
se vključijo v proračun države članice. Za ta sredstva velja, da prispevajo k za-
stavljenim ciljem.

(b) Za sporazume o prispevkih z mednarodnimi organizacijami se uporablja 
skupno upravljanje. Financiranje je odvisno od tega, ali so finančni postopki 
organizacije in njeno upravljanje skladni z mednarodno sprejetimi standardi. 
Za Komisijo to na podlagi dokumentacije oceni neodvisni revizor. Sredstva se 
nato dajo na voljo mednarodni organizaciji.

(c) Za programske ocene se uporablja decentraliziran način upravljanja. 
Sredstva upravlja neodvisen upravljavec, programska upravljalna enota, ki 
ga imenuje organ, ki predstavlja partnersko državo. Dejavnosti programske 
ocene programska upravljalna enota predloži Komisiji v predhodno potrditev 
v okviru decentraliziranega načina upravljanja.

(d) Za vse tri finančne mehanizme je za proračun EU glavno vprašanje, ali sred-
stva dosegajo svoj namen in ali izpolnjujejo zahteve EU glede učinkovitosti, 
uspešnosti in gospodarnosti.

(i) Pri proračunski podpori je ključni dejavnik tveganja dejansko kombina-
cija dveh: sredstva so po naravi zamenljiva, sistemi upravljanja javnih 
financ v partnerskih državah pa so pogosto šibki. Pogoji upravičenosti, ki 
veljajo za financiranje, so preveč splošni in dopuščajo ohlapno razlago. 
Ko so sredstva izplačana, so možnosti za preverjanje, ali so bila ustrezno 
porabljena, omejene. Eden izmed glavnih ciljev EU v okviru proračunske 
podpore je spodbujati spremembe, vendar financer, ki ne namenja pozor-
nosti uspešnosti, zmanjšuje svojo sposobnost za spodbujanje tega cilja.
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(ii) Zamenljivost prispevanih sredstev EU je prav tako velika težava pri spora-
zumih o prispevkih z mednarodnimi organizacijami. Sredstva se običaj-
no zberejo v večdonatorskih skladih, vendar prispevki niso namensko 
razporejeni. Mednarodne organizacije uživajo večji ugled kot institucije 
EU in imajo kot koordinatorke pomoči večje možnosti, da na upravičen-
ce naredijo dober vtis. Prispevki EU (prispevki institucij in držav članic 
skupaj) se ne usklajujejo, kar pomeni, da ima EU pri pogajanjih z organiza-
cijami o pogodbenih pogojih na voljo manj možnosti. Tako sta na primer 
poročanje organizacij ZN in dostop institucij EU do finančnih podatkov 
v glavnem omejena. Podatki o ukrepih, ki so na voljo, ne zadoščajo za 
oceno, ali je bilo izvajanje učinkovito in cilji doseženi, narava upravnih 
in posrednih stroškov ter stroškov podpore pa ostaja nejasna. Čeprav so 
prispevki EU običajno visoki, obstaja možnost, da ne dosežejo priznanja 
in prepoznavnosti, ki so ju deležni drugi veliki donatorji, na primer ZDA.

(iii) Programske ocene, ki se zdaj manj uporabljajo, zagotavljajo sredstva za 
bolj lokalno usmerjene dejavnosti, pri čemer obstaja tveganje, da ne iz-
polnjujejo primernih in ustreznih namenov. Sredstva so namensko razpo-
rejena in temeljito kontrolirana: vsaka odhodkovna postavka se preveri in 
odobri na treh ravneh15, potrebno pa je tudi poročilo zunanjega revizorja. 
Čeprav je tveganje glede porabe sredstev omejeno, obstaja možnost, da 
financirani programi niso uspešni, če niso dobro zasnovani ali če ne izpol-
njujejo potreb.

(e) Med tremi finančnimi mehanizmi obstajajo tudi razlike pri stopnji porabe: 
v okviru proračunske podpore in sporazumov o prispevkih se običajno dose-
žejo vsi cilji absorpcije proračuna (proračun in časovni načrt), skupni prora-
čun, ki je na voljo za programske ocene, pa se po navadi ne porabi v celoti. 
Kadar se sredstva zbirajo v zamenljivih proračunih, se kontrola in nadzor pre-
usmerita z dodelitve na podlagi pogodbe na hitrost izvrševanja proračuna.

9 S strani programske 
upravljalne enote, 
upravičenega organa in 
Komisije (ali njene delegacije), 
ki prejme izvod vseh upravnih 
dokumentov in katere 
predhodna odobritev je 
potrebna v primeru večjih 
odhodkov.
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Nadaljnji koraki

Komisija

19 
Več pozornosti bi bilo treba posvetiti zagotavljanju, da so pogoji, povezani s pro-
računsko podporo, zadostni za zagotovitev namenske porabe sredstev.

20 
Organizacijo sodelovanja med Evropsko službo za zunanje delovanje in Komi-
sijo bi morali še bolj poenostaviti, da bi spodbujali usklajevanje in preprečevali 
prekrivanja.

21 
Natančna opredelitev potreb in ciljev je bistven korak, kar velja tudi za spodbu-
janje poistovetenja v državah članicah zaradi zagotavljanja trajnostnega razvoja. 
Kar se tiče zagotavljanje pomoči, je Sodišče večkrat priporočilo, naj se okrepita 
uporaba pogojev in politični dialog. Zagotavljanje pomoči bi prav tako lahko 
izboljšala uravnotežena kombinacija projektno usmerjenega financiranja in fi-
nanciranja globalnih politik. Usklajevanje in nadzor sredstev bi morala ob hkratni 
uvedbi ustreznih zahtev glede poročanja izboljšati in okrepiti prenos upravnih in 
upravljavskih znanj ter podpirati partnerske države pri poistovetenju z njihovimi 
projekti in pri izvrševanju potrebnih reform.
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Uporabni viri/poročila in mnenja Evropskega računskega sodišča

Splošno

 ο Posebno poročilo št. 11/2010 z naslovom „Kako je Komisija upravljala splošno proračunsko podporo v državah 
AKP ter latinskoameriških in azijskih državah“

 ο Posebno poročilo št. 15/2009 z naslovom „Pomoč Evropske unije, ki se izvaja prek organizacij Združenih naro-
dov: odločanje in spremljanje“ in posebno poročilo št. 3/2011 z naslovom „Učinkovitost in uspešnost prispevkov 
EU, usmerjenih prek organizacij Združenih narodov v državah, ki so bile prizadete v konfliktih“

 ο Posebno poročilo št. 12/2010 z naslovom „Razvojna pomoč EU za osnovno izobraževanje v podsaharski Afriki in 
južni Aziji“

 ο Posebno poročilo št. 4/2009 z naslovom „Komisijino upravljanje vključenosti nedržavnih akterjev v razvojno 
sodelovanje ES“

Vprašanja zakonitosti in pravilnosti

 ο Letno poročilo Evropskega računskega sodišča za leto 2012, poglavje 7 (Zunanji odnosi, pomoč in širitev)

 ο Letno poročilo Evropskega računskega sodišča za leto 2012 o dejavnostih, financiranih iz 8., 9. in 10. Evropskega 
razvojnega sklada

Revizije smotrnosti poslovanja

 ο Posebno poročilo št. 17/2013 z naslovom „Podnebno financiranje EU v okviru zunanje pomoči“

 ο Posebno poročilo št. 14/2013 z naslovom „Neposredna finančna podpora Evropske unije Palestinski nacionalni 
oblasti“

 ο Posebno poročilo št. 9/2013 z naslovom „Podpora EU upravljanju v Demokratični republiki Kongo“

 ο Posebno poročilo št. 4/2013 z naslovom „Sodelovanje EU z Egiptom na področju upravljanja“

 ο Posebno poročilo št. 18/2012 z naslovom „Pomoč Evropske unije Kosovu za krepitev pravne države“

 ο Posebno poročilo št. 17/2012 z naslovom „Prispevek Evropskega razvojnega sklada (ERS) k trajnosti cestnega 
omrežja v podsaharski Afriki“

 ο Posebno poročilo št. 13/2012 z naslovom „Razvojna pomoč Evropske unije za oskrbo s pitno vodo in urejanje 
osnovnih sanitarnih razmer v podsaharskih državah“
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 ο Posebno poročilo št. 6/2012 z naslovom „Pomoč Evropske unije turški skupnosti na Cipru“

 ο Posebno poročilo št. 5/2012 z naslovom „Skupni informacijski sistem RELEX“

 ο Posebno poročilo št. 1/2012 z naslovom „Učinkovitost razvojne pomoči Evropske unije za zanesljivo preskrbo 
s hrano v podsaharski Afriki“

 ο Posebno poročilo št. 14/2011 z naslovom „Ali je pomoč EU izboljšala zmogljivosti Hrvaške za upravljanje financi-
ranja po pristopu?“

 ο Posebno poročilo št. 3/2011 z naslovom „Učinkovitost in uspešnost prispevkov EU, usmerjenih prek organizacij 
Združenih narodov v državah, ki so bile prizadete v konfliktih“

 ο Posebno poročilo št. 1/2011 z naslovom „Ali se je z dekoncentracijo upravljanja zunanje pomoči s sedeža Komisi-
je na njene delegacije izboljšala dostava pomoči?“

 ο Posebnega poročilo št. 13/2010 z naslovom „Ali se je novi evropski instrument sosedstva in partnerstva na Juž-
nem Kavkazu (Armenija, Azerbajdžan, Gruzija) začel uspešno izvajati in ali prinaša rezultate?“

 ο Posebno poročilo št. 12/2010 z naslovom „Razvojna pomoč EU za osnovno izobraževanje v podsaharski Afriki in 
južni Aziji“

 ο Posebno poročilo št. 11/2010 z naslovom „Kako je Komisija upravljala splošno proračunsko podporo v državah 
AKP ter latinskoameriških in azijskih državah“

 ο Posebno poročilo št. 18/2009 z naslovom „Uspešnost podpore ERS za regionalno gospodarsko povezovanje 
v Vzhodni in Zahodni Afriki“

 ο Posebno poročilo št. 16/2009 z naslovom „Kako Evropska unija upravlja predpristopno pomoč za Turčijo“

 ο Posebno poročilo št. 15/2009 z naslovom „Pomoč Evropske unije, ki se izvaja prek organizacij Združenih naro-
dov: odločanje in spremljanje“

 ο Posebno poročilo št. 12/2009 z naslovom „Uspešnost projektov Komisije na področju pravosodja in notranjih 
zadev za Zahodni Balkan“

 ο Posebno poročilo št. 4/2009 z naslovom „Komisijino upravljanje vključenosti nedržavnih akterjev v razvojno 
sodelovanje ES“

Potrebujete več informacij?

Obrnite se na tiskovnega predstavnika Evropskega računskega sodišča:
E-naslov: press@eca.europa.eu
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(v milijonih EUR) (obveznosti)

VFO 2014–20201 Proračun 2014 (končni)

VFO 5 – Razčlenitev po predlogu proračuna, ki ga je 
pripravila Komisija 69 584 9 854

Upravni odhodki institucij 8 226

Evropski parlament 1 756

Evropski svet in Svet Evropske unije 534

Evropska komisija 4 694

Sodišče Evropske unije 355

Računsko sodišče 133

Evropska služba za zunanje delovanje 519

Evropski ekonomsko-socialni odbor 129

Odbor regij Evropske unije 88

Evropski varuh človekovih pravic 10

Evropski nadzornik za varstvo podatkov 8

Pokojnine 1 450

Evropske šole 178

Stroški decentraliziranih agencij, vključenih v druge 
razdelke VFO1 6 838 851

Razdelek 1a – Pametna in vključujoča rast 2 293 243

Razdelek 2 – Naravni viri 388 52

Razdelek 3 – Notranje politike 4 003 535

Razdelek 4 – Evropa v svetu 154 21

Skupni upravni stroški1 76 422 10 705

1  VFO 2014–2020 je bil dogovorjen v cenah iz leta 2011. Navedeni zneski so v tekočih cenah  
(s spletne strani GD za proračun).
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Kaj zajema?

01 
Ta razdelek zajema upravne odhodke vseh institucij EU: stroške v zvezi z zapo-
slenimi (plače, nadomestila in pokojnine) ter zgradbami, opremo, energijo ter 
komunikacijsko in informacijsko tehnologijo.

02 
EU je za obravnavo posebnih vprašanj z leti ustanovila več agencij1:

(a) EU ima šest izvajalskih agencij.2 Agencijam, ki so vzpostavljene za določeno 
časovno obdobje, so dodeljene upravljavske naloge, povezane z izvaja-
njem programov EU. Agencije so na sedežu Evropske komisije v Bruslju ali 
Luksemburgu.

(b) Decentralizirane agencije in organi so v skladu z evropskim javnim pravom 
neodvisni pravni subjekti, ločeni od institucij EU. Od leta 2012 delujejo v skla-
du z novim splošnim okvirom, katerega namen je izboljšati njihovo koheren-
tnost, uspešnost in odgovornost (skupni pristop). So v različnih državah čla-
nicah in sodelujejo pri izvajanju politik EU, zlasti pri tehničnih, znanstvenih, 
operativnih in/ali zakonodajnih nalogah. Obstaja 37 decentraliziranih agencij. 
Evropsko računsko sodišče jih revidira 34.3 Razen petih so vse agencije v celo-
ti financirane iz proračuna EU.4

(c) Agencije in organi Euratom podpirajo cilje Pogodbe o ustanovitvi Evropske 
skupnosti za atomsko energijo (Pogodba Euratom). Usklajujejo raziskovalne 
programe držav članic za miroljubno uporabo jedrske energije, zagotavljajo 
znanje, infrastrukturo in financiranje jedrske energije ter zagotavljajo zado-
stnost in zanesljivost oskrbe z njo.

(d) Skupna podjetja so organi EU (člen 208 finančne uredbe), ustanovljeni 
v partnerstvu z drugimi državami in organizacijami. Komisija je trenutno 
udeležena v devetih skupnih podjetjih, od katerih jih je bilo pet ustanovljenih 
kot skupne tehnološke pobude v okviru Sedmega okvirnega programa za 
raziskave.

1 Seznam agencij je na voljo 
na spletnem naslovu: http://
europa.eu/about-eu/
agencies/.

2 V skladu z Uredbo Sveta 
(ES) št. 58/2003 z dne 
19. decembra 2002 
o statutu izvajalskih agencij, 
pooblaščenih za izvajanje 
nekaterih nalog pri upravljanju 
programov Skupnosti (UL L 11, 
16.1.2003, str. 1), je bilo 
ustanovljenih šest agencij:

 Izvajalska agencija za 
izobraževanje, avdiovizualno 
področje in kulturo (EACEA);  
Izvajalska agencija Evropskega 
raziskovalnega sveta (ERCEA);  
Izvajalska agencija za 
konkurenčnost in inovativnost 
(EACI), ki jo je nadomestila 
Izvajalska agencija za mala in 
srednja podjetja (EASME);  
Izvajalska agencija za zdravje 
in potrošnike (EAHC), ki jo 
je nadomestila Izvajalska 
agencija za potrošnike, zdravje 
in hrano (Chafea);  
Izvajalska agencija za raziskave 
(REA);  Izvajalska agencija 
za vseevropsko prometno 
omrežje (TEN-T EA), ki jo 
je nadomestila Izvajalska 
agencija za inovacije in 
omrežja (INEA).

3 Tri od 37 decentraliziranih 
agencij so povezane s skupno 
varnostno in obrambno 
politiko in jih revidira kolegij 
revizorjev, ki jih imenujejo 
države članice.

4 Dve agenciji uporabljata 
prihodke, ki jih prinašajo njune 
dejavnosti (CPVO v Angerju 
in UUNT v Alicanteju), tri pa 
se iz proračuna EU financirajo 
le delno (EASA v Kölnu, 
EMA v Londonu in CdT 
v Luxembourgu).
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Naše ugotovitve

Ali je bil proračun za leto 2012 porabljen v skladu s pravili? 
(zakonitost in pravilnost odhodkov)

 ο Ali so bile ugotovljene pomembne napake? NE

 ο Ocenjena najverjetnejša stopnja napake: 0 %

03 
Ti odhodki v glavnem veljajo za področje z nizkim tveganjem. Glavna tveganja 
se nanašajo na nepravilno uporabo postopkov za vse organizacijske dejavnosti, 
zlasti tiste, povezane z naročanjem gradenj, blaga ali storitev, ter za zaposlovanje 
osebja in upravljanje človeških virov.

Ali so odhodki dobro upravljani in dosegajo učinek? (dobro 
finančno poslovodenje)

04 
Sodišče pri svojih revizijah (revizijah zakonitosti in pravilnosti ter revizijah smotr-
nosti poslovanja) ni ugotovilo bistvenih napak.

Dejavniki visokega tveganja

05 
Čeprav v poročilih Sodišča niso navedeni bistveni problemi pri upravljanju prora-
čuna EU za upravo, so nekatera vprašanja neločljivo povezana z naravo dejavno-
sti. Glavni del proračuna se porabi človeške vire, javna naročila in stroške v zvezi 
z zgradbami. Tveganje, ki obstaja, je tveganje prekomerne ali vprašljive porabe, ki 
lahko ogrozi ugled institucij EU.
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06 
Človeški viri
Ključnega pomena je, da kadrovske politike institucij EU omogočajo institucijam, 
da zaposlujejo in zadržijo ustrezno usposobljene delavce, da bi zagotovile ne-
odvisno, usposobljeno in motivirano javno upravo. Kadrovski predpisi, ki urejajo 
pogoje zaposlovanja javnih uslužbencev EU, so v nekaterih pogledih togi:

(a) uradnike (stalne javne uslužbence) je mogoče zaposliti le na podlagi javnih 
razpisov, ki so zelo selektivni (v povprečju je na razpisih za javne uslužbence 
EU uspešnih le 10 % kandidatov). Organizacija teh razpisov je zapletena in 
pogosto dolgotrajna, saj razpisi potekajo v vseh državah EU in vključujejo na 
tisoče kandidatov. Zaradi trajanja in zapletenosti postopkov zaposlovanja ter 
težav, povezanih s predvidevanjem potreb po osebju, cilji glede zaposlovanja 
pogosto niso doseženi. V obdobju med letoma 2003 in 2006 sta bili izpolnjeni 
le dve tretjini potreb po osebju, zaradi česar se je povečalo zaposlovanje po-
godbenih in začasnih uslužbencev. Z večanjem deleža začasnih uslužbencev 
se veča tveganje, da institucije EU zaradi pomanjkanja kontinuitete izgubijo 
znanje in izkušnje. Čeprav pri reviziji agencij leta 2012 niso bili ugotovljeni 
primeri nepravilnosti pri zaposlovanju, so bila za 17 od 40 agencij izdana 
opažanja glede preglednosti postopkov zaposlovanja in enake obravnave 
kandidatov za delovna mesta.

(b) Čeprav je zaposlitev v javnem sektorju pogosto privlačna v časih, ko so 
gospodarske razmere neugodne, so sedanji plačni razredi in pogoji, ki jih 
ob nastopu službe ponujajo institucije, kljub temu manj privlačni za nove 
delavce. Sedanji razredi uslužbencev, v katere so razvrščeni novi zaposleni 
(AD 5 ali AST 1/AST 3), za številne državljane držav EU-15 ne zagotavljajo ne 
konkurenčnih plač ne privlačnih kariernih možnosti, zaradi česar obstaja 
tveganje geografskega neravnovesja v prihodnosti. Poleg tega lahko agenci-
je, Svet in delegacije EU zaposlujejo začasne javne uslužbence v razredih, ki 
ustrezajo njihovim strokovnim izkušnjam, kar za druge institucije ne velja. Te 
lahko nove uslužbence zaposlujejo le v najnižjih razredih ne glede na njihove 
izkušnje, pri tem pa je povprečna starost teh zaposlenih 34 let.

(c) Določbe za obravnavo zaposlenih, ki slabo opravljajo delo, se uporabljajo le 
redko.

07 
Kar se tiče vezi med javnim in zasebnim sektorjem ter zlasti zaposlovanja nekda-
njih visokih uslužbencev v podjetjih z interesi na področju zadev EU, novi predpi-
si sicer pomenijo napredek pri politiki prestopanja nekdanjih javnih uslužbencev5, 
ki velja za Komisijo, vendar dopuščajo različne razlage. Tako na primer za visoke 
uslužbence velja 12-mesečno obdobje mirovanja, medtem ko v zasebnem sek-
torju to obdobje običajno traja dve leti. Obdobje mirovanja velja le za dejavnosti, 
ki so jih uradniki, zaposleni za nedoločen čas, opravljali v zadnjih treh letih pred 
koncem zaposlitve, v zvezi z zaposlenimi za določen čas pa to vprašanje ostaja 
nerešeno.

5 Novi kadrovski predpisi iz 
leta 2013 ohranjajo določbo, 
v skladu s katero morajo 
uradniki v obdobju dveh let 
po prenehanju zaposlitve 
predložiti obvestilo o novi 
zaposlitvi, če bi ta glede na 
prejšnjo lahko pomenila 
konflikt interesov, za 
visoke uslužbence pa velja 
12-mesečno obdobje 
mirovanja. Vse institucije 
morajo vsako leto objaviti 
podatke o izvajanju tega 
pravila, vključno s seznamom 
pregledanih primerov.
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08 
Javna naročila:

(a) Javna naročila EU morajo biti opravljena v skladu z veljavnimi predpisi. 
Čeprav Sodišče pri svojih revizijah upravnih odhodkov do sedaj ni ugotovilo 
problemov, glavna tveganja zajemajo slabo načrtovanje, izogibanje predpi-
som o javnem naročanju in neuporabo pravilnih postopkov javnega naro-
čanja. Obstaja tudi možnost, da je prava merila za izbiro in dodelitev težko 
opredeliti (npr. pri nekaterih projektih, kot so gradnje in projekti informa-
cijske tehnologije, je prvotna ocena stroškov zaradi nepredvidenih potreb 
pogosto prenizka).

(b) Težave pri izbiri pravega postopka javnega naročanja in najustreznejših meril 
za izbor lahko onemogočijo, da se doseže najboljše razmerje med kakovostjo 
in ceno. Čeprav si EU prizadeva, da bi bili postopki javnega naročanja odprti 
za kar največje število ponudnikov, lahko obseg naročila (velike potrebe, širo-
ko geografsko zajetje) prepreči sodelovanje malim in srednjim podjetjem.

(c) Služba Komisije za notranjo revizijo je poudarila, da je treba izboljšati javno 
naročanje institucij in obravnavati slabosti v postopkih načrtovanja in kon-
trole, neupoštevanje finančne uredbe, probleme pri ocenjevanju ponudb in 
neenotnost postopkov.

09 
Politika v zvezi z zgradbami: stroški v zvezi z zgradbami so ena glavnih postavk 
proračuna EU za upravo. Od leta 1996 institucije dajejo prednost nakupu zgradb 
pred dolgoročnim najemom, saj njihove izkušnje kažejo, da je nakup pisarniških 
prostorov za 40 do 50 % cenejši od najema.6 EU si do leta 2013 ni mogla izposodi-
ti denarja za financiranje gradbenih projektov, zato so bile potrebne inovativne 
rešitve. Uporaba namenskih družb in drugih zapletenih struktur financiranja je 
morda vplivala na skupne stroške projekta in posledično na razmerje med kako-
vostjo in ceno. Naložbe v zgradbe so dolgotrajni projekti, ki zahtevajo načrtova-
nje in realistične ocene prihodnjih potreb po zaposlenih, kar je v okviru letnih 
proračunov v najboljšem primeru zapleteno. Poleg tega so se zaradi koncentraci-
je institucij EU v evropski četrti v Bruslju in četrti Kirchberg v Luxembourgu zvišali 
stroški najemnin pisarniških prostorov, kar negativno vpliva na zmožnost insti-
tucij, da v pogajanjih za zgradbe v teh območjih dosežejo dobro najugodnejšo 
ceno.

6 Gl. posebno poročilo 
št. 2/2007 o odhodkih institucij 
za zgradbe (UL C 148, 2.7.2007, 
str. 1).
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10 
Postopki v agencijah: zaradi avtonomnih decentraliziranih agencij sta lahko 
usklajevanje in spremljanje, ki ju izvaja Komisija, bolj zapletena.

(a) Slabosti pri upravljanju nepovratnih sredstev, ki jih dodeljujejo agencije, 
lahko povzročijo sprejetje neupravičenih odhodkov. Predhodna in naknadna 
preverjanja v zvezi z upravljanjem nepovratnih sredstev so pogosto neustre-
zna. Agencije včasih ne preverijo dokazil, da bi potrdile točnost in upraviče-
nost odhodkov, za katere upravičenci zahtevajo povračilo, ter se zanašajo na 
potrdila revizorjev ali nacionalnih organov. V nekaterih agencijah so lahko 
problematična tudi javna naročila.

(b) Komisija izvršuje proračun posredno po agencijah.7 V skladu z določbami, ki 
jih uvaja finančna uredba iz leta 2013, morajo zaključne račune decentralizira-
nih agencij preverjati neodvisni zunanji revizorji, Evropsko računsko sodišče 
pa naj bi rezultate teh revizij upoštevalo pri pripravi svojih posebnih letnih 
poročil o agencijah. Delo teh zunanjih revizorjev morda ne bo dovolj kakovo-
stno, da bi se Evropsko računsko sodišče lahko oprlo nanj.

11 
V Evropskih šolah se šolajo otroci zaposlenih v institucijah in organih EU. Evrop-
ske šole so medvladno telo, na njegovem čelu pa je upravni odbor, ki ga sestav- 
ljajo predstavniki ministrstev za izobraževanje posameznih držav članic in Komi-
sije (GD za človeške vire in varnost) ter generalni sekretar evropskih šol. Glavni 
izzivi vključujejo tveganja za zagotavljanje dobre izobrazbe (na katero vplivajo 
nesorazmerno povpraševanje po izobraževanju v angleškem jeziku, pogoji za 
zaposlovanje, zaradi katerih je težko zaposliti nove učitelje, upravna struktura in 
organizacija šol, ki nista bili posodobljeni, da bi upoštevali spreminjajoče se zah-
teve, ter zastareli finančni sistemi in sistemi notranje kontrole). V skladu z mne-
njem Službe za notranjo revizijo ima 20 od 35 opredeljenih procesov velik učinek, 
v zvezi z njimi pa obstaja visoko preostalo tveganje.

12 
Upravni odhodki – gotovinska izplačila obiskovalcem v Evropskem parla-
mentu: praksa, o kateri je bilo prvič poročano leta 20108 in v skladu s katero se za 
povračilo stroškov obiskovalcem Evropskega parlamenta izplačuje gotovina, pri 
čemer dokazila niso potrebna, je še vedno v veljavi, zaradi česar obstaja visoko 
tveganje za ugled institucije.

7 Člen 58(1)(c)(iv) in člen 208 
finančne uredbe.

8 Gl. odstavka 7.13 in 7.14 
letnega poročila Sodišča za 
leto 2010.
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Uporabni viri/poročila in mnenja Evropskega 
računskega sodišča

Vprašanja zakonitosti in pravilnosti

 ο Letno poročilo Evropskega računskega sodišča, poglavje 9 (Upravni odhodki)

 ο Posebna letna poročila Evropskega računskega sodišča o agencijah EU za 
leto 2012

Revizije smotrnosti poslovanja

 ο Posebno poročilo št. 15/2012 z naslovom „Obvladovanje navzkrižij interesov 
v izbranih agencijah EU“

 ο Posebno poročilo št. 12/2012 z naslovom „Ali sta Komisija in Eurostat izboljša-
la proces priprave zanesljive in verodostojne statistike?“

 ο Posebno poročilo št. 10/2012 z naslovom „Uspešnost razvoja zaposlenih 
v Evropski komisiji“

 ο Posebno poročilo št. 2/2011 z naslovom „Nadaljnje ukrepanje po Posebnem 
poročilu št. 1/2005 o upravljanju Evropskega urada za boj proti goljufijam 
(OLAF)“

 ο Posebno poročilo št. 13/2009 z naslovom „Prenos nalog izvrševanja na izvajal-
ske agencije: uspešna možnost?“

 ο Posebno poročilo št. 9/2009 z naslovom „Učinkovitost in uspešnost dejavnosti 
za izbor uslužbencev, ki jih izvaja Evropski urad za izbor osebja“

 ο Posebno poročilo št. 5/2009 z naslovom „Komisijino upravljanje zakladnice“

Potrebujete več informacij?

Obrnite se na tiskovnega predstavnika Evropskega računskega sodišča:
E-naslov: press@eca.europa.eu
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Kaj zajema?

01 
Javno naročanje EU je ključni instrument politike za vzpostavitev enotnega trga. 
Predpisi o javnem naročanju si med drugim prizadevajo zagotoviti, da se pri od-
daji javnih naročil upoštevajo načela in temeljne svoboščine v skladu s PDEU.1

02 
V letu 2011 je javna poraba držav EU-27 za gradnje, blago in storitve znašala 
19,7 % njihovega BDP (2 406 milijard EUR).2 Za približno 20 % vse javne porabe 
veljajo predpisi EU o javnem naročanju. V istem letu je bilo strukturnim skladom 
(ESRR, Kohezijski sklad in ESS) dodeljenih 42 milijard EUR, večji del teh sredstev 
pa se izvršuje na podlagi javnih naročil.3 V obdobju med letoma 2006 in 2009 je 
čezmejno javno naročanje dosegalo približno 15 % vrednosti naročil, oddanih 
v EU.4

03 
V EU več kot 250 000 naročnikov letno izvede več kot 2 milijona postopkov za 
javnega naročanja. Naročniki so lahko javni subjekti in tudi zasebna podjetja, če 
izpolnjujejo ustrezne pogoje.

04 
EU prav tako podpira omogočanje mednarodne konkurence v postopkih javnega 
naročanja: je podpisnica Sporazuma Svetovne trgovinske organizacije o vladnih 
naročilih5 in je sprejela določbe o vladnih naročilih v tretjih državah v okviru spo-
razumov o prosti trgovini.

05 
Zakonodaja EU si z zagotavljanjem preglednosti prizadeva zagotoviti, da bi imela 
podjetja iz vseh držav članic možnost sodelovati na razpisih za javna naročila, ki 
presegajo določene pragove, odpraviti pravne in upravne ovire za sodelovanje 
v čezmejnih razpisnih postopkih, zagotoviti enako obravnavo ter preprečiti diskri-
minatorno oddajo naročil.

(a) Dve direktivi EU (direktiva o javnih naročilih gradenj, blaga in storitev6 ter 
direktiva za posebne sektorje (storitve v vodnem, energetskem in transpor-
tnem sektorju ter sektorju poštnih storitev)7), urejata javna naročila v EU in 
Evropskem gospodarskem prostoru (EGP), ki presegajo določeno vrednost. 
Nadomestile ju bodo revidirane direktive in nova direktiva o dodeljevanju 
koncesij8, potrjene 15. januarja 2014. Javna naročila na področju obrambe9 in 
storitev v splošnem interesu10 so zajeta z drugimi predpisi.

(b) Direktive EU nalagajo pravila za zagotavljanje preglednosti, urejanje postop-
kov na način, ki vsem zainteresiranim ponudnikom zagotavlja enake možno- 
sti, ter vzpostavitev nediskriminatornih tehničnih specifikacij. Prenesejo 
se v nacionalno zakonodajo na področju javnega naročanja, kar zagotavlja 
usklajen pravni okvir po vsej EU.

1 Prosti pretok blaga (člen 28 
PDEU) in storitev (člen 56), 
svoboda ustanavljanja (člen 
49) in svoboda zagotavljanja 
storitev, nediskriminacija 
in enako obravnavanje, 
sorazmernost, preglednost in 
vzajemnost (člena 18 in 53).

2 Delovni dokument GD 
Komisije za notranji trg in 
storitve o zakonodaji EU na 
področju javnega naročanja –  
doseganje rezultatov 
(povzetek ocenjevalnega 
poročila); http://ec.europa.
eu/internal_market/
publicprocurement/
docs/modernising_rules/
executive-summary_en.pdf.

3 Evropsko računsko sodišče, 
Letno poročilo o izvrševanju 
proračuna za proračunsko leto 
2011, str. 120 in 152 (UL C 344, 
12.11.2012, str. 1). Podatek 
o točni vsoti, ki se dodeljuje 
prek javnih naročil, ni na voljo.

4 Neposredno čezmejno 
naročanje je predstavljalo 
le 1,6 % oddanih naročil in 
približno 3,5 % vrednosti 
naročil v obdobju 2006–2009. 
V istem obdobju je posredno 
čezmejno javno naročanje 
predstavljalo 11,4 % oddanih 
naročil oziroma 13,4 % 
vrednosti.

5 Sporazum o vladnih naročilih 
je večstranski sporazum, 
namenjen odpiranju 
mednarodne konkurence, ki 
podpisnicam nalaga pravice in 
obveznosti.

6 Direktiva 2004/18/ES 
Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 31. marca 2004 
o usklajevanju postopkov za 
oddajo javnih naročil gradenj, 
blaga in storitev (UL L 134, 
30.4.2004, str. 114).

7 Direktiva 2004/17/ES 
Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 31. marca 2004 
o usklajevanju postopkov 
za oddajo javnih naročil 
naročnikov v vodnem, 
energetskem in transportnem 
sektorju ter sektorju poštnih 
storitev (UL L 134, 30.4.2004, 
str. 1).

8 Nove predpise o javnih 
naročilih je Evropski 
parlament potrdil 15. januarja 
2014. Države članice morajo 
do aprila 2016 določila 
novih predpisov prenesti 
v nacionalno zakonodajo. 
Nova zakonodaja prenavlja 
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(c) Evropska zakonodaja si prizadeva ponudnikom zagotoviti pravna sredstva, 
če naročniki ne upoštevajo navedenih predpisov.11 Poleg tega obstaja obširna 
sodna praksa Sodišča Evropske unije glede razlage in uporabe direktiv EU ter 
splošnih načel enake obravnave in preglednosti.

(d) Pri naročilih, katerih vrednost ne presega pragov, se države članice lahko 
odločijo, da bodo uporabile predpise EU. Po drugi strani njihovo svobodo pri 
pripravi lastnih predpisov za javno naročanje omejuje zahteva po upošteva-
nju sodne prakse Sodišča Evropske unije glede splošnih načel enake obravna-
ve in preglednosti.

06 
Za odhodke iz proračuna EU, ki jih upravljajo institucije in agencije EU, prav tako 
veljajo predpisi EU za javno naročanje, kot je opredeljeno v finančni uredbi.

07 
V skladu z opredelitvijo OECD je javno naročanje vladna dejavnost, ki je zaradi 
svoje zapletenosti, velikosti finančnih tokov, ki jih ustvarja, ter tesnega sodelova-
nja med javnim in zasebnim sektorjem najbolj izpostavljena tveganjem potrate 
sredstev, goljufij in korupcije.12

08 
Pregledna in odprta politika javnih naročil je lahko pomembno orodje za boj 
proti korupciji. GD za proračun, GD za regionalno politiko in Evropski urad za boj 
proti goljufijam so oblikovali obširne smernice za upravljavce, ki izvajajo in nad-
zorujejo javna naročila, s katerimi si prizadevajo zagotoviti, da se predpisi glede 
javnih naročil ustrezno upoštevajo tako pri upravnih kot operativnih odhodkih.

Naše ugotovitve

09 
Javno naročanje je tvegano področje, na katerem se lahko na vseh stopnjah 
pojavijo nepoštena ravnanja in prakse, kot so navzkrižje interesov, favoriziranje, 
goljufije in korupcija, ki izkrivljajo konkurenco in odvračajo ponudnike.

10 
Če so postopki naročanja izvedeni pravilno, in sicer z vzpostavljanjem discipli-
ne zaradi spodbujanja boljše porabe sredstev, z izboljšanjem učinkovitosti in 
zmanjšanjem tveganja favoriziranja ali korupcije v javnem naročanju, to pomeni 
prihranek za javne finance in dobro upravljanje teh sredstev.

sedanje predpise EU o javnem 
naročanju in prvič določa 
skupne standarde EU 
o koncesijskih pogodbah, 
da bi se spodbudila poštena 
konkurenca in zagotovilo 
najboljše razmerje med 
vrednostjo in ceno, in 
sicer z uvedbo novih meril 
za oddajo naročil, ki bolj 
poudarjajo okoljske in socialne 
vidike ter inovacije. Hitrost, 
s katero bodo države članice 
sprejele nove direktive in 
jih prenesle v nacionalno 
zakonodajo, bo različna, 
zaradi česar bo zakonodaja 
na področju javnih naročil 
posebej zapletena do 
januarja 2016, saj bodo 
v veljavi različni predpisi. 
Namen novih predpisov 
je poenostaviti naročanje 
in povečati fleksibilnost 
z dopuščanjem širše uporabe 
postopka s pogajanji po 
predhodni objavi. S tem 
se lahko poveča tveganje 
neuporabe postopkov v zvezi 
s preglednostjo in enako 
obravnavo.

9 Direktiva 2009/81/ES 
Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 13. julija 2009 
o usklajevanju postopkov 
za oddajo nekaterih naročil 
gradenj, blaga in storitev, ki jih 
oddajo naročniki na področju 
obrambe in varnosti, ter 
spremembi direktiv 2004/17/
ES in 2004/18/ES (UL L 216, 
20.8.2009, str. 76).

10 V zvezi s pogodbami 
za storitve v splošnem 
interesu (energetika, 
telekomunikacije, promet, 
radio in televizija, poštne 
storitve, šolstvo, zdravstvene 
in socialne storitve) je EU 
pripravila skupna pravila za 
izboljšanje konkurenčnosti 
ob spoštovanju različnosti 
nacionalnih sistemov.

11 Direktiva o pravnih sredstvih: 
Direktiva 2007/66/ES 
Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 11. decembra 
2007 o spremembi direktiv 
Sveta 89/665/EGS in 92/13/EGS 
glede izboljšanja učinkovitosti 
revizijskih postopkov oddaje 
javnih naročil (UL L 335, 
20.12.2007, str. 31).

12 OECD, Fighting corruption 
in the public sector: integrity 
in procurement, www.
oecd.org/gov/ethics/
integrityinpublicprocurement.
htm).
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11 
Pri javnih naročilih Komisije obstaja tveganje, da uporaba okvirnih pogodb s po-
goji, v skladu s katerimi lahko zahtevane storitve opravijo le velika podjetja, ovira 
dostop do trga za MSP.

12 
Prav tako obstaja tveganje zaporednih naročil, katerih posamezna vrednost je 
nižja od vrednosti, za katero veljajo predpisi za javno naročanje.

13 
V državah članicah je zaradi velikega števila naročnikov, upravljanja proračunov 
različnih velikosti z zelo različnimi upravnimi zmogljivostmi ter izvajanja javnih 
naročil v zapletenem pravnem okolju, v katerem veljajo evropske, nacionalne 
in ponekod regionalne zahteve, možnost napak velika. Poleg tega lahko pravni 
okvir povzroči dodatno togost pri zapletenih naročilih ter višje upravne stroške 
za naročila.

14 
Revizije skladnosti, ki jih je opravilo Evropsko računsko sodišče, so večkrat za-
poredoma pokazale visoke stopnje napake glede skladnosti s predpisi o javnem 
naročanju na področju kohezije. Sodišče je ugotovilo, da so različne napake pri 
upravljanju teh naročil pomemben del ocenjene stopnje napake za področje ko-
hezije. Leta 2012, na primer, so količinsko opredeljive napake, povezane z neupo-
števanjem evropskih in nacionalnih predpisov za javno naročanje, dosegale 52 % 
ocenjene stopnje napake na področju regionalne politike (najverjetnejša stopnja 
napake je znašala 6,8 %) in 26 % ocenjene stopnje napake na področju zaposlova-
nja in socialnih zadev (najverjetnejša stopnja napake je znašala 3,2 %).13

15 
V skladu z ugotovitvami Evropskega računskega sodišča med najpogostejše krši-
tve postopkov javnega naročanja spadajo:

(a) neupravičene neposredne oddaje, vključno z neposredno oddajo dodatnih 
del ali storitev, ki presegajo omejitve, določene s predpisi EU in nacionalnimi 
predpisi;

(b) nadaljnja delitev naročil, da bi zaobšli predpise o javnem naročanju;

(c) objava razpisov in/ali sklepov o dodelitvi je pomanjkljiva ali ne obstaja;

(d) uporaba neustreznih tehničnih specifikacij in meril za izbor, ki omejujejo 
konkurenco;

(e) uporaba nepravilnih metod za oceno ponudb;

13 Evropsko računsko sodišče, 
Letni poročili za proračunsko 
leto 2012, odstavki 5.26, 5.33, 
6.10 in 6.15.
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(f) kršitev načela enake obravnave ponudnikov v postopku oddaje;

(g) bistvene spremembe pogodbenih pogojev, ko je naročilo že oddano, in

(h) pomanjkljivosti v dokumentaciji (razpisna dokumentacija, postopki 
ocenjevanja).

Kaj je treba storiti/pretekla priporočila Sodišča

16 
Izkušnje Sodišča pri revidiranju javnega naročanja kažejo, da so ponavljajoči se 
problemi v zvezi z neskladnostjo s predpisi, ki vodijo do pomembnih napak, ki 
vplivajo na zakonitost in pravilnost transakcij, povezani s pomanjkljivim izvrše-
vanjem obstoječih predpisov in da še vedno obstajajo precejšnje možnosti za 
izboljšanje na ravni izvrševanja.

17 
V okviru zaporednih vrednotenj, izvedenih v imenu Komisije, je Računsko sodišče 
pozvalo k poenostavitvi predpisov EU za javno naročanje. Nove direktive (ki jih 
bo potrebno uveljaviti v naslednjih 24 mesecih)14 uvajajo zahtevo, da naročniki 
pri svoji nabavni politiki upoštevajo socialne in okoljske vidike. Nova zakonodaja 
poenostavlja postopke za naročnike, vendar bo zaradi nje morda težje ugotoviti, 
ali so bila upoštevana načela enake obravnave in preglednosti. Ker je uporaba 
pravil glede socialnih in okoljskih vprašanj odvisna od razlage, uvaja tudi element 
subjektivnosti in pomeni dodatno zapletenost.

18 
Komisija bi lahko imela vlogo pri zbiranju in razširjanju dobrih praks iz Unije in 
držav zunaj nje, da bi oblikovalcem politike v državah članicah omogočila, da se 
učijo iz izkušenj drugih. Lahko bi spodbujala mreženje in usklajevanje med drža-
vami članicami na tem področju.

14 Za predloge iz decembra 2011 
je Svet dal soglasje junija 2013, 
Evropski parlament pa jih 
je potrdil 15. januarja 2014. 
(Direktiva 2014/24/EU 
Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 
26. februarja 2014 o javnem 
naročanju in razveljavitvi 
Direktive 2004/18/ES 
(UL L 94, 28.3.2014, str. 65), 
Direktiva 2014/23/EU 
Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 26. februarja 2014 
o podeljevanju koncesijskih 
pogodb (UL L 94, 28.3.2014, 
str. 1), Direktiva 2014/25/EU 
Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 26. februarja 
2014 o javnem naročanju 
naročnikov, ki opravljajo 
dejavnosti v vodnem, 
energetskem in prometnem 
sektorju ter sektorju poštnih 
storitev ter o razveljavitvi 
Direktive 2004/17/ES (UL L 94, 
28.3.2014, str. 243)).
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Uporabni viri/poročila in mnenja Evropskega računskega sodišča

 ο Poročilo o boju proti korupciji v EU, oddelek IV (Javna naročila), COM(2014)38 final z dne 3. februarja 2014

 ο Mnenje št. 4/2011 o Zeleni knjigi Komisije o modernizaciji politike na področju javnih naročil

 ο Zakonodaja EU na področju javnega naročanja –  doseganje rezultatov (povzetek ocenjevalnega poročila),  
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/modernising_rules/executive-summary_en.pdf

 ο Spletna stran GD za notranji trg in storitve

 ο Letno poročilo Evropskega računskega sodišča za leto 2012, poglavja 1, 5 in 6

 ο Evropski urad za boj proti goljufijam: študija o prepoznavanju in zmanjševanju korupcije v javnem naročanju v EU

Potrebujete več informacij?

Obrnite se na tiskovnega predstavnika Evropskega računskega sodišča:
E-naslov: press@eca.europa.eu

Ta panoramski pregled je sprejelo Evropsko računsko sodišče v Luxembourgu  
na zasedanju 25. julija 2014.

 Za Računsko sodišče

 Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA
 Predsednik
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