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EU mora ponovno pridobiti zaupanje svojih 
državljanov, pravijo revizorji EU 
Klaus-Heiner Lehne, novi predsednik Evropskega računskega sodišča, opozarja, da so evropske 
institucije delno izgubile zaupanje državljanov EU. Med predstavitvijo letnega poročila 
revizorjev EU za leto 2015 Odboru Evropskega parlamenta za proračunski nadzor je izjavil, da 
bo ponovna pridobitev tega zaupanja v prihodnjih mesecih in letih glavni izziv za EU. G. Lehne 
je poslancem Evropskega parlamenta povedal, da je reforma nedvomno potrebna, vendar 
mora imeti ne glede na to, kakšna bo, trdne finančne temelje. To pomeni, da mora EU voditi 
dobre evidence, zagotoviti pravilno uporabo svojih finančnih pravil, stroškovno učinkovitost in 
preglednost ter dati ustrezna zagotovila.  

„Ljudje ne bodo nikoli zaupali institucijam EU, če ne bodo prepričani, da ustrezno skrbijo za njihov 
denar in vodijo evidenco o tem, kako skrbijo zanj,” je povedal g. Lehne. 

Letos letno poročilo revizorjev EU kaže, da je verjetnost višje stopnje napake pri shemah 
financiranja z nepovratnimi sredstvi, ki temeljijo na povračilu stroškov upravičencev, večja kot pri 
shemah financiranja na podlagi pravic. Poročilo opozarja tudi na tveganja za finančno 
poslovodenje, povezana z zagotavljanjem finančne podpore s posojili, jamstvi in naložbami v 
lastniški kapital neposredno ali posredno iz proračuna EU. 

Revizorji so tako kot vsako leto od leta 2007 potrdili zaključni račun Evropske unije za leto 2015. 
Ugotovili so tudi, da pri pobiranju prihodkov EU ni bilo napak. Ocenili pa so, da je stopnja napake 
za odhodke EU znašala 3,8 % (v primerjavi s 4,4 % v letu 2014). To ni merilo za goljufije, 
neučinkovitost ali potrato, ampak ocena, koliko sredstev ne bi smelo biti izplačanih, ker niso bila v 
celoti porabljena v skladu s pravili EU.  

Revizorji še naprej odkrivajo skoraj enako ocenjeno stopnjo napake v okviru deljenega upravljanja 
z državami članicami (4,0 %) kot pri odhodkih, ki jih neposredno upravlja Komisija (3,9 %).  

V poročilu je poudarjeno, da je eden od glavnih vplivov na stopnjo napake pri porabi razlika med 
shemami, ki temeljijo na povračilu stroškov, tj. shemami, pri katerih EU povrne upravičene 
stroške na podlagi prijavljenih stroškov upravičencev, in shemami, ki temeljijo na pravicah, tj. 
shemami, pri katerih se plačila izvršijo, potem ko so izpolnjeni določeni pogoji. Povračila na 
podlagi stroškov so povezana z veliko višjo stopnjo napake (5,2 %) kot poraba na podlagi pravic 
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(1,9 %). 

Kot pravijo revizorji, so imeli popravljalni ukrepi organov v državah članicah in Komisije pozitiven 
učinek na ocenjeno stopnjo napake. Toda čeprav je Komisija sprejela ukrepe za izboljšanje svoje 
ocene tveganja in učinka popravljalnih ukrepov, so možna še dodatna izboljšanja. Veliko število 
napak bi bilo mogoče preprečiti ali odkriti in popraviti, preden so bila izvršena plačila, povezana z 
njimi.  

Poleg tega je stopnja formalnega izvajanja priporočil, namenjenih državam članicam, zelo 
različna, čeprav države članice na splošno dovolj dobro poznajo ta priporočila. Zato je videti le 
malo sprememb v nacionalni politiki in praksi. 

Pojasnila 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 Komisija, pa tudi druge institucije in organi EU. 
Pri približno 80 % porabe, v glavnem za kmetijstvo in kohezijo, pa si Komisija to odgovornost deli 
z državami članicami. Revizorji preizkušajo vzorce transakcij, da pridobijo statistične ocene o tem, 
koliko napake vplivajo na prihodke in različna področja porabe (skupine področij).  

Leta 2015 je proračunska poraba EU znašala 142,5 milijarde EUR ali približno 285 EUR na 
državljana. To je približno 1 % bruto nacionalnega dohodka EU ali približno 2 % celotne javne 
porabe v državah članicah EU.  

Celo letno poročilo Evropskega računskega sodišča za leto 2015 je na voljo na 
www.eca.europa.eu/sl/Pages/AR2015.aspx . 
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