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Sporočilo za javnost 
Luxembourg, 23. novembra 2021 

Z oceno napake v kohezijski politiki EU, ki jo 
izračuna Evropska komisija, se ne zagotavlja 
popolna slika 

Evropska komisija letno razkrije ocenjeno stopnjo nepravilnosti pri porabi za kohezijsko 
politiko EU. V ta namen opravi veliko dela, povezanega s sprejetjem zaključnih računov držav 
članic in preverjanjem zanesljivosti informacij o pravilnosti, ki jih te navedejo za to področje. 
Evropsko računsko sodišče (Sodišče) pa v danes objavljenem poročilu ugotavlja, da zadevne 
stopnje napake, ki jih razkrije Komisija, niso dokončne in da se z njimi dejanska stopnja 
nepravilnosti pri porabi za kohezijsko politiko verjetno podcenjuje. To je posledica 
pomanjkljivosti, ki so jih revizorji odkrili v kontrolnem sistemu, ki ga uporablja Komisija.  
Kohezijska politika, katere cilj je zmanjšati razlike v razvoju med državami članicami in regijami 
EU, je postala največje področje politik EU, saj predstavlja več kot tretjino proračuna EU 
(390 milijard EUR v obdobju 2014–2020). To je tudi področje, na katerem je tveganje nepravilne 
porabe veliko, ker so pravila, ki jo urejajo, zapletena in ker večina odhodkov temelji na povračilu 
prijavljenih stroškov. Evropska komisija vsako leto po tem, ko revizijski organi držav članic 
zaključijo revizije kohezijskih odhodkov, opravi lastna preverjanja ter oceno dela in ugotovitev 
revizorjev držav članic. Na podlagi tega želi potrditi, ali je stopnja preostale napake pri porabi za 
kohezijo, o kateri poročajo države članice, pod 2-odstotnim pragom.  

„Kontrolni sistem Evropske komisije ne izravna v zadostni meri slabosti pri delu revizijskih organov 
držav članic v zvezi s preverjanjem porabe kohezijskih sredstev,” je dejal Tony Murphy, član 
Evropskega računskega sodišča, pristojen za poročilo. „Ocenjena stopnje napake, ki jo Komisija 
vsako leto razkrije v poročilih o dejavnostih zadevnih generalnih direktoratov ter v poročilu 
Komisije o upravljanju in smotrnosti izvrševanja proračuna, ni dokončna in je lahko le minimalna 
stopnja napake.“ 
Revizorji so za obdobje 2014–2020 ugotovili, da Evropska komisija sprosti 10 % plačil, ki so bili 
prvotno zadržani, tudi kadar ima dokaze, da odhodki v zaključnem računu vsebujejo stopnjo 
napake nad 2 %. To je sicer v skladu z uredbo, ne pa tudi s splošnim ciljem zadržanja plačil, ki je 
bil zasnovan za zaščito proračuna EU. Revizorji so za obdobje 2021–2027 opazili nekaj 
spodbudnih sprememb: Komisija na primer ne more več sprejeti zaključnih računov s sporočeno 
skupno stopnjo preostale napake nad 2 %. Še naprej pa bo sproščala zmanjšano zadržanje v višini 
5 %, preden bo opravila preglede pravilnosti. S temi spremembami še vedno ne bo mogoče 
doseči cilja zaščite proračuna EU. 
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Namen dokumentacijskih pregledov, ki jih opravlja Komisija, je preveriti skladnost informacij o 
pravilnosti, ki so jih predložile države članice. Vendar so revizorji ugotovili inherentne omejitve, ki 
kažejo na to, da nepravilni odhodki ostajajo neodkriti in nepopravljeni. Ti dokumentacijski 
pregledi zato niso zelo koristni pri potrditvi pravilnosti z izkazi povezanih transakcij in veljavnosti 
sporočenih stopenj preostale napake. Čeprav se s temi pregledi prispeva k pristopu, na podlagi 
katerega izbira operativnih programov za revizije skladnosti temelji na stopnji tveganja, Komisija 
ni vedno izbrala tistih z najvišjo oceno tveganja, prav tako pa ni zadostno dokumentirala razlogov 
za svojo izbiro. 
Revizije skladnosti, pri katerih Komisija pregleduje upravičenost operacij in z njimi povezanih 
odhodkov, so najpomembnejši element njene ocene dela revizijskih organov in z njim povezanih 
ugotovitev. Revizorji EU opozarjajo na zelo pogoste neodkrite napake, ki jih je našla Komisija, 
čeprav je bil pregledani vzorec operacij majhen. To kaže, da so v številnih preostalih operacijah in 
v odhodkih, ki jih Komisija ni pregledala, verjetno prisotne še druge vrste napak.  
Komisija rezultate tega dela kljub temu uporablja kot osnovno podlago za svoj ključni kazalnik 
smotrnosti, ki naj bi bil njena najboljša ocena stopnje preostale napake pri porabi za kohezijo. 
Revizorji EU menijo, da je ta ključni kazalnik minimalna ocenjena stopnja napake, ki poleg tega ni 
dokončna, saj se lahko stopnje napake, o katerih so poročale države članice, na podlagi tekočega 
ali prihodnjega revizijskega dela Komisije ponovno ocenijo in popravijo navzgor. Revizorji EU zato 
zaključujejo, da Komisija v svojem ključnem dokumentu o odgovornosti – letnem poročilu o 
upravljanju in smotrnosti izvrševanja proračuna – verjetno podcenjuje dejansko stopnjo napake v 
kohezijski politiki. Zaradi izboljšanja poročanja o pravilnosti informacij na področju kohezije v 
novem programskem obdobju so revizorji EU pripravili štiri priporočila. 

Splošne informacije  

Okvir kontrol in zagotovil v kohezijski politiki EU je osredotočen na dva ciklusa kontrol: nacionalni 
ciklus na ravni držav članic in nadaljnji ciklus na ravni Evropske komisije, saj Evropska Komisija in 
organi držav članic skupaj upravljajo izvajanje kohezijske politike in njeno financiranje, in sicer s 
konceptom t. i. deljenega upravljanja. 

Posebno poročilo št. 26/2021 – Pravilnost porabe v kohezijski politiki EU: Komisija vsako leto 
razkrije najnižjo ocenjeno stopnjo napake, ki ni dokončna je na voljo na spletišču Sodišča 
(eca.europa.eu). 

Pred mesecem dni je Sodišče objavilo poročilo o financiranju na podlagi smotrnosti na področju 
kohezijske politike. 

Sodišče svoja posebna poročila predstavlja Evropskemu parlamentu in Svetu EU ter drugim 
zainteresiranim stranem, kot so nacionalni parlamenti, deležniki v gospodarstvu in predstavniki 
civilne družbe. Velika večina priporočil, ki jih Sodišče izreče v svojih poročilih, se izvede. 

Kontaktni naslovi za medije 

Tiskovni urad Sodišča: press@eca.europa.eu  
- Vincent Bourgeais: vincent.bourgeais@eca.europa.eu – T: (+352) 691 551 502 
- Claudia Spiti: claudia.spiti@eca.europa.eu – T: (+352) 691 553 547 
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