
SL 

 

ECA Press 
Damijan Fišer – tiskovni predstavnik 
12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg 
Telefon: (+352) 4398 45410  Prenosni telefon: (+352) 621 55 22 24 
E: press@eca.europa.eu  @EUAuditorsECA  YouTube: EUAuditorsECA eca.europa.eu 

Sporočilo za javnost 
Luxembourg, 5. novembra 2014 

 

EU si mora prizadevati, da s svojo porabo doseže boljše rezultate, pravijo 
revizorji EU 
 
Evropsko računsko sodišče v danes objavljenem letnem poročilu o proračunu EU opozarja, da je proračunski 
sistem preveč osredotočen samo na porabo sredstev in da je treba nameniti več pozornosti doseganju 
rezultatov. Sodišče je kot neodvisni revizor potrdilo zaključni račun Evropske unije za leto 2013, vendar je 
poudarilo, da upravljanje porabe EU na splošno še vedno ni dovolj dobro ne na ravni EU niti na ravni držav 
članic. 
 
Revizorji EU pravijo, da je bila v obdobju porabe od leta 2007 do leta 2013 prednost namenjena porabi denarja (načelo 
„porabi ali izgubi“) in ne doseganju dobrih rezultatov. Pri izbiranju projektov, ki naj bi prejeli sredstva EU, je bil na primer 
dan poudarek najprej porabi razpoložljivih sredstev EU, nato skladnosti s predpisi in šele nazadnje – pa še to le deloma – 
doseganju rezultatov in učinkov. 
 
Predsednik Evropskega računskega sodišča Vítor Caldeira je izjavil: „Sredstva EU je treba od zdaj naprej skrbneje upravljati in 
kontrolirati. Evropska komisija in države članice morajo biti bolj pozorne na to, kako porabljajo denar naših 
davkoplačevalcev. Potrebujemo več spodbud za izboljšanje uspešnosti in doseganje stroškovne učinkovitosti ter boljše 
dolgoročne napovedi, da se zagotovi dovolj sredstev za načrtovano porabo v Evropi. Ne bo več dovolj, da samo spoštujemo 
običajne postopke.“ 
 
Revizorji EU v letnem poročilu za leto 2013 dajejo mnenje brez pridržkov o zanesljivosti računovodskih izkazov EU. Ugotovili 
so tudi, da pri pobiranju prihodkov EU ni bilo napak. Kljub temu je ocenjena stopnja napake za odhodke EU znašala 4,7 % (v 
primerjavi z letom 2012, ko je znašala 4,8 %). Stopnja napake, kot jo oceni Evropsko računsko sodišče, ni merilo za goljufije, 
neučinkovitost ali zapravljanje, ampak ocena sredstev, ki ne bi smela biti izplačana iz proračuna EU, ker niso bila porabljena 
v skladu s predpisi EU. Značilne napake vključujejo plačila podjetju, ki je prijavljeno kot malo ali srednje veliko podjetje, 
vendar je dejansko v lasti velikega podjetja, ali pa razširitev obstoječega javnega naročila, pri čemer drugim ponudnikom ni 
bilo omogočeno, da bi oddali ponudbo. 
 
Največ napak je bilo na področjih porabe, ki jih deljeno upravljajo države članice in Evropska komisija. Področji porabe, na 
katerih so napake najpogostejše, sta bili ponovno regionalna politika, energetika in promet, za katero je bila stopnja napake 
ocenjena na 6,9 %, ter razvoj podeželja, okolje, ribištvo in zdravje s stopnjo napake, ocenjeno na 6,7 %. Ocenjena stopnja 
napake je na področjih z deljenim upravljanjem znašala 5,2 %, pri programih porabe, ki jih večinoma neposredno upravlja 
Komisija, pa 3,7 %. Ocenjena stopnja napake za upravne odhodke EU je znašala 1 %. 
 
Popravljalni ukrepi in izterjave Komisije in organov držav članic so pozitivno vplivale na ocenjeno stopnjo napake. Revizorji 
EU pravijo, da bi brez teh ukrepov ocenjena stopnja napake za skupno porabo namesto 4,7 % znašala 6,3 %. Kot že pred tem 
so revizorji EU ugotovili, da so imeli organi držav članic za velik del odkritih napak na voljo dovolj podatkov, da bi lahko 
mnogo napak popravili, preden so zahtevali povračilo od Komisije. To bi lahko bistveno znižalo stopnjo napake, ki bi se na 
primer na področju razvoja podeželja, okolja, ribištva in zdravja znižala s 6,7 % na 2 %. 
 
Evropsko računsko sodišče je v celoti zavezano k temu, da institucijam EU in državam članicam pomaga kar najbolje 
izkoristiti sredstva EU za doseganje rezultatov, ki jih državljani EU upravičeno pričakujejo. 
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Letno poročilo Evropskega računskega sodišča za leto 2013 je na voljo na www.eca.europa.eu. 
 

Opombe za urednike: 
 
Evropsko računsko sodišče je neodvisna revizijska institucija Evropske unije. Njegova revizijska poročila in mnenja so bistven 
člen v verigi odgovornosti v EU. Zaradi rezultatov dela Sodišča tisti, ki upravljajo proračun EU, prevzamejo odgovornost za 
svoje delo, še posebej v okviru letnega postopka za podelitev razrešnice. To je predvsem odgovornost Evropske komisije 
skupaj z drugimi institucijami in organi EU. Toda pri približno 80 % porabe, in sicer v glavnem za kmetijstvo in kohezijo, si to 
odgovornost deli z državami članicami. Evropsko računsko sodišče preizkuša vzorce transakcij, da se dobijo statistične ocene 
o tem, koliko napake vplivajo na prihodke in različna področja porabe. 
 
Leta 2013 je proračunska poraba EU znašala 148,5 milijarde EUR ali približno 290 EUR po državljanu. Ta poraba dosega 
približno 1 % bruto nacionalnega dohodka EU, kar je približno 2 % celotne javne porabe držav članic EU. 
 
Evropsko računsko sodišče je objavilo tudi referenčni dokument „Kmetijstvo in kohezija: pregled porabe EU v obdobju 
2007–2013“, ki temelji na pridobljenih izkušnjah o problematiki finančnega poslovodenja in kontrole v EU v preteklem 
obdobju porabe ter opozarja na izzive v novem obdobju porabe od leta 2014 do leta 2020. 
 
Več informacij o letnem poročilu Evropskega računskega sodišča za leto 2013 najdete TUKAJ. 
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