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Velja govorjena beseda. 
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Spoštovani gospod predsednik Schulz, 

spoštovane poslanke in poslanci Evropskega parlamenta, 

spoštovana gospa podpredsednica Komisije Georgieva, 

v čast mi je, da lahko na tem plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta predstavim letni poročili 
Sodišča. 

Letos ju predstavljam v posebno težkih časih. V imenu vseh nas na Sodišču želim izreči iskreno sožalje 
družinam žrtev nedavnih terorističnih grozodejstev v Parizu. Tisti, ki napadajo evropske vrednote, 
napadajo našo demokracijo, zato se jim moramo odločno upreti. 

Spoštovane poslanke in poslanci! 

Čas je, da Evropa solidarno brani temeljne človekove pravice iz naše Pogodbe. Prav tako je čas, ko se 
morajo EU in države članice spopasti z drugimi pomembnimi izzivi, kot so:  

• odpiranje delovnih mest in doseganje gospodarske rasti,  

• izpolnjevanje energetskih potreb ob doseganju podnebnih ciljev in  

• obvladovanje azilnih in migracijskih tokov. 

Po našem mnenju bi lahko proračunska sredstva EU vlagali bolje in hitreje, da bi rešili številne izzive, s 
katerimi se spopada Evropa. Gledano v celoti naši revizijski rezultati v zadnjih letih razkrivajo potrebo 
po povsem novem pristopu. 

• Nosilci odločanja morajo proračun bolje uskladiti z dolgoročnimi strateškimi prioritetami EU in 
doseči, da bo bolj odziven na krizo. 

• Zakonodajalci morajo zagotoviti, da bodo sistemi porabe jasni glede rezultatov, ki jih je treba 
doseči, in sprejemljivih tveganj.  

• Upravljavci sredstev morajo zagotoviti, da bodo sredstva porabljena v skladu s pravili in da se 
bodo z njimi dosegali načrtovani rezultati. 

Vmesni pregled večletnega finančnega okvira naslednje leto je pomembna priložnost za ponovni 
razmislek o naših prioritetah in o zasnovi nekaterih sistemov porabe. Do takrat pa je treba doseči več z 
že vzpostavljenimi orodji.  

V našem poročilu so opredeljene dolgoročne zadeve v zvezi s finančnim poslovodenjem, ki jih je treba 
obravnavati. Preden jih naštejem, pa želim biti povsem jasen, da sta bila zaključna računa za 
leto 2014 potrjena. Zaključna računa sta zanesljiva, o čemer smo izrekli revizijsko mnenje brez 
pridržkov.  

Naj zdaj osvetlim štiri področja finančnega poslovodenja EU, ki jim je treba posvetiti pozornost. 

Prvič, še vedno se preveč sredstev porabi, ne da bi se spoštovala finančna pravila EU. Stopnja napake 
pri plačilih je ves čas visoka. Skupna ocenjena stopnja napake za plačila v letu 2014 je znašala 4,4 % in 
se v zadnjih treh letih ni veliko spreminjala. 

Komisija in države članice so v zadnjih letih dosegle napredek pri preprečevanju in popravljanju napak. 
Vendar bi lahko popravili še več napak, če bi uporabili vse razpoložljive informacije. 

Naša analiza kaže, da obstaja tudi možnost za pripravo programov porabe, pri katerih je manj 
možnosti za napake, zlati s poenostavitvijo pogojev za plačilo in postopkov. 

Druga zadeva je smotrnost porabe proračuna, in sicer mora EU bolje vlagati proračunska sredstva. 
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Ugotovili smo, da bi lahko bil večletni finančni okvir bolje usklajen s strategijo EU, in sicer glede 
obdobij in prioritet. 

Opažamo tudi, da cilji in politični smotri EU na visoki ravni niso bili prevedeni v jasne operativne cilje, 
kar je bistveno za uspešno upravljanje in poročanje o smotrnosti. 

Tretjič, EU mora odpraviti več finančnih zaostankov, ki so se nabrali, ne nazadnje zato, da bo sprostila 
sredstva in jih lahko porabila tam, kjer so najbolj potrebna.  

Natančneje, nekatere države članice le s težavo porabijo sredstva EU, ki so jim bila dodeljena. Poleg 
tega ostaja stopnja neporabljenih sredstev pri finančnih instrumentih še naprej visoka. 

Končno, finančnemu poslovodenju EU bi zelo koristila boljša preglednost, ki je bistvena za 
zagotavljanje zaupanja državljanov. 

Komisiji smo priporočili, kako naj ukrepa, da bo izboljšala preglednost v zvezi z dolgoročnimi 
potrebami po denarnem toku, napakah pri plačilih in izvedenih popravkih ter rezultatih porabe v 
okviru proračuna EU. 

Prav tako pomembno pa je zagotoviti preglednost politik EU, ki se ne financirajo neposredno iz 
proračuna EU. Novi načini financiranja politik EU ne bi smeli privesti do tega, da za finančna tveganja 
ne bi veljala javni nadzor in revidiranje.  

Spoštovane poslanke in poslanci! 

Naj zaključim s tem, da mora EU bolje vlagati svoja sredstva. Sprejeti mora ukrepe, s katerimi bo 
zagotovila, da:  

• bodo vlaganja bolje ustrezala prioritetam Unije, 

• bodo za doseganje rezultatov zasnovana enostavnejša pravila in 

• bo upravljanje finančnih virov bolj učinkovito. 

Vse to skupaj bi v resnici pomenilo povsem nov pristop. 

Gospod predsednik Schulz, spoštovane poslanke in poslanci! 

V teh zelo težkih časih Računsko sodišče stoji ob strani Parlamentu in drugim evropskim institucijam. 

Obramba naše demokracije in zagotavljanje dobrobiti naših državljanov bo veliko breme za naše 
skupne vire. 

Glavna naloga Evropskega računskega sodišča bo še naprej pomagati pri zagotavljanju čim boljše 
porabe teh virov. 

Hvala za vašo pozornost. 


