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Luxembourg, 2. aprila 2019

Vse večji zaostanki pri izvrševanju proračuna bi po
besedah revizorjev lahko vplivali na prihodnje projekte, ki
jih financira EU
Glede na hiter pregled primera, ki ga je pripravilo Evropsko računsko sodišče, so zaostanki v
zvezi s sredstvi, za katera so bile v proračunu EU prevzete obveznosti, vendar še niso bila
izplačana, dosegli novo rekordno stopnjo, ki bi lahko v prihodnosti povzročila bistvena finančna
tveganja. Vrednost plačil, ki jih bo Evropska komisija morala izvršiti, je konec leta 2017 znašala
267 milijard EUR in bo verjetno še naprej rasla. Revizorji opozarjajo, da bi to lahko omejilo
zmožnost Komisije za izpolnjevanje prihodnjih potreb ali pravočasno poravnavo prihodnjih
zahtevkov za izplačila.
Letni proračun EU sestavljajo zneski, ki so v zadevnem letu na voljo za prevzem obveznosti, in
zneski, ki so na voljo za dejanska plačila. Tako imenovane neporavnane obveznosti so obveznosti,
prevzete v tekočem in prejšnjih letih, ki še niso bile plačane ali preklicane. V tem času
predstavljajo neporavnane obveznosti (RAL – iz francoščine reste à liquider)
Neporavnane obveznosti so postopoma rasle in so se v zadnjem desetletju povečale za več kot
90 %, pri čemer je vidna pospešena rast v zadnjih letih. Ta hiter pregled primera zagotavlja
vpogled v njihovo gibanje in dejavnike trenda njihovega naraščanja. Revizorji opozarjajo, da bo
glavni izziv to, kako zagotoviti, da se v novem večletnem načrtu porabe za obdobje 2021–2027 ne
bodo začele kopičiti še večje neporavnane obveznosti. V tem dokumentu opredeljujejo tveganja
za proračun EU in predlagajo možne rešitve.
„Že več let opozarjamo na vse večjo stopnjo neporavnanih obveznosti in priporočamo Komisiji, naj
sprejme ukrepe za njeno zmanjšanje,“ je povedala članica Evropskega računskega sodišča
Annemie Turtelboom, ki je pristojna za hiter pregled primera. „Toda zdaj vidimo, da se
zgodovina ponavlja. Nekateri dejavniki, ki danes vplivajo na neporavnane obveznosti, so nanje
vplivali tudi v preteklosti. Z višanjem stopnje neporavnanih obveznosti se veča tudi finančna
izpostavljenost proračuna EU.“
Revizorji v tem dokumentu opredeljujejo tri glavne dejavnike, ki vplivajo na neporavnane
obveznosti. To so: zneski, ki so v proračunu na voljo za prevzem obveznosti, so višji od dejanskih
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zneskov, ki so na voljo za plačila; konec enega večletnega načrta porabe se prekriva z začetkom
naslednjega; pri programih držav članic, ki jih financira EU, prihaja do zamud.
Največji delež neporavnanih obveznosti ustvarijo evropski strukturni in investicijski skladi, zlasti
zaradi njihovega velikega deleža v skupnem proračunu in specifičnih pravil o porabi. Revizorji v
tem hitrem pregledu primera predstavljajo podrobno primerjavo med državami članicami. Iz nje
je razvidno, da se stopnja črpanja sredstev med državami razlikuje, zato njihov delež
neporavnanih obveznosti ni sorazmeren z zneski, ki so zanje na voljo za prevzem obveznosti. Za
spodbujanje finančne discipline morajo vse države članice ta sredstva porabiti v treh letih po
prevzemu obveznosti zanje, sicer tvegajo, da jih bodo izgubile.
Neporavnane obveznosti se zmanjšajo, ko se zneski prevzetih obveznosti plačajo ali prekličejo.
Preklicani zneski so bili v zadnjem desetletju razmeroma nizki in so znašali približno 2 % skupnih
prevzetih obveznosti. Vendar pa revizorji opozarjajo, da preklicanih zneskov ni mogoče več
uporabiti in so zato izgubljeni za cilje politike zadevnih držav članic in EU.
Revizorji v tem dokumentu poudarjajo več možnih rešitev za preprečevanje podobnega kopičenja
neporavnanih obveznosti v novem večletnem načrtu porabe za obdobje 2021–2027:
-

pravočasno sprejetje večletnega načrta porabe in z njim povezanih programov,

-

poenostavitev pravil EU za porabo proračuna,

-

dobro napovedovanje potreb po plačilih,

-

ustrezno ravnovesje med zneski, ki so na voljo za prevzem obveznosti, in zneski, ki so na
voljo za plačila.

Pojasnila za urednike
Komisija med letoma 2011 in 2015 ni imela na voljo dovolj finančnih sredstev za izvršitev vseh
plačil do konca leta, zato je morala neporavnane zneske poravnati v naslednjih letih. Zaostanki pri
neplačanih zahtevkih za plačila držav članic so konec leta 2014 dosegli skoraj 25 milijard EUR,
zahtevki pa so bili do konca izplačani konec leta 2016.
Leta 2013 je Komisija napovedala, da bodo neporavnane obveznosti konec leta 2020 znašale več
kot 260 milijard EUR. Leta 2018 je ta znesek spremenila na 295 milijard EUR in za konec leta 2023
napovedala neporavnane obveznosti v višini 314 milijard EUR.
Komisija je poročala, da neporavnane obveznosti konec leta 2018 znašajo približno
280 milijard EUR. V proračunu EU za leto 2019 znašajo prevzete obveznosti 166 milijard EUR in
plačila 148 milijard EUR.
Evropsko računsko sodišče spremlja neporavnane obveznosti v okviru letne revizije računov EU.
Ta pregled je osredotočen na stopnjo neporavnanih obveznosti konec leta 2017, ki je zadnje leto,
za katero so na voljo revizijski podatki.

2

SL
V hitrem pregledu primera so predstavljena ugotovljena dejstva v zvezi s specifičnim vprašanjem
ali problemom. Hiter pregled primera ni revizijsko poročilo.
Hiter pregled primera Evropskega računskega sodišča z naslovom Natančnejši pregled
neporavnanih obveznosti v proračunu EU je na voljo na spletišču Sodišča (eca.europa.eu) v
23 jezikih EU.
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