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Revizorji pravijo, da je zaključni račun EU resničen in pošten prikaz 
ter da se je delež nepravilne porabe leta 2016 dodatno zmanjšal 

Kot je navedeno v zadnjem letnem poročilu Evropskega računskega sodišča, se je ocenjena stopnja 
napake za plačila iz proračuna EU stalno izboljševala. Pri približno polovici porabe EU, revidirane za leto 
2016, je bila stopnja napake pod 2-odstotnim pragom pomembnosti. Zato so revizorji za plačila v letu 
2016 izrekli mnenje s pridržkom in ne negativnega mnenja. To je prvo mnenje s pridržkom od leta 1994, 
ko je Sodišče začelo pripravljati letno izjavo o zanesljivosti. Poleg tega so revizorji izrekli mnenje brez 
pridržkov o zanesljivosti zaključnega računa EU za leto 2016, torej so ga kot vsako leto od leta 2007 
potrdili. Prihodki za leto 2016 so bili brez pomembnih napak. 

Skupna stopnja napake za porabo EU v letu 2016 je bila ocenjena na 3,1 %, za leto 2015 na 3,8 %, za leto 
2014 pa na 4,4 %. 

Plačila pravic, ki se izvršijo za izpolnjevanje specifičnih pogojev, pomenijo približno 49 % porabe EU, pri njih 
pa je bila stopnja napake pod 2 %. Vključujejo neposredno pomoč kmetom, štipendije za študente in 
raziskovalce ter stroške za zaposlene. Na področju „naravni viri: tržna in neposredna podpora“ je ocenjena 
stopnja napake znašala 1,7 %, na področju „uprava“ pa 0,2 %. 

Višje stopnje napake pa so bile ugotovljene pri plačilih za povračilo stroškov. Na področju „ekonomska, 
socialna in teritorialna kohezija“ je ocenjena stopnja napake znašala 4,8 %, na področju „naravni viri: razvoj 
podeželja, okolje, podnebni ukrepi in ribištvo“ pa 4,9 %.  

„Letošnje mnenje s pridržkom odraža pomembno izboljšanje v financah EU,“ je povedal Klaus-Heiner 
Lehne, predsednik Evropskega računskega sodišča. „V prihodnosti bomo prenovili pristop k revidiranju 
proračuna EU. Bolj bomo upoštevali notranje kontrole, ki jih opravljajo Evropska komisija in države članice, 
da bomo lahko bolj spodbujali odgovornost in dodatno izboljšali upravljanje financ EU. Poleg tega se bomo 
bolj osredotočili na smotrnost, da bi zagotovili, da državljani EU res nekaj dobijo za svoj denar.“ 

Zaradi ukrepov držav članic in Komisije se je skupna ocenjena stopnja napake znižala za 1,2 %. Toda na 
voljo je bilo dovolj informacij, da bi bilo mogoče preprečiti ali odkriti in popraviti mnogo dodatnih napak. 
Po mnenju revizorjev bi bile ob pravilni uporabi teh informacij stopnje napake za področja „ekonomska, 
socialna in teritorialna kohezija“, „naravni viri“ in „Evropa v svetu“ pod 2-odstotnim pragom. „To pomeni, 
da dodatne kontrole niso potrebne, le obstoječe kontrole je treba izvajati pravilno,“ je povedal 
predsednik Lehne. 
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Revizorji potrjujejo, da je poročanje Komisije o skladnosti s pravili v večini primerov enako njihovim 
rezultatom. Toda Komisiji priporočajo, naj se bolj osredotoči na smotrnost in poenostavi svoja merilna 
orodja v skladu z mednarodnimi dobrimi praksami. 

Nazadnje revizorji opozarjajo še na to, da je bil skupni znesek plačil, za katerega se je EU obvezala, da ga bo 
izplačala iz prihodnjih proračunov (neporavnane obveznosti, znano kot francoski izraz reste à liquider ali 
RAL), leta 2016 najvišji doslej, in sicer 238,8 milijarde EUR. Pravijo, da bi morali biti odprava tega zaostanka 
in izogibanje novemu prioriteti pri načrtovanju porabe EU za obdobje, ki se bo začelo leta 2020. 

Opombe za urednike: 

Evropsko računsko sodišče je neodvisna revizijska institucija Evropske unije. Revizijska poročila in mnenja, 
ki jih pripravlja, so bistven člen verige odgovornosti v EU in se uporabljajo za dokazovanje odgovornosti 
tistih, ki so odgovorni za upravljanje proračuna EU. To je predvsem Evropska komisija, pa tudi druge 
institucije in organi EU. Pri približno dveh tretjinah porabe, v glavnem za naravne vire in kohezijo, pa si 
Komisija to odgovornost deli z državami članicami.  

Leta 2016 je poraba EU znašala skupaj 136,4 milijarde EUR ali približno 267 EUR na državljana. To je 
približno 1 % bruto nacionalnega dohodka EU, kar je približno 2 % celotne javne porabe v državah članicah 
EU. V letu 2016 so večino sredstev prejela področja naravni viri (57,9 milijarde EUR), kohezija 
(35,7 milijarde EUR) ter rast in delovna mesta (15,2 milijarde EUR). 

Revizorji vsako leto preverijo zaključni račun EU in izrečejo svoje mnenje o dveh vprašanjih: ali je zaključni 
račun točen in zanesljiv ter ali obstajajo dokazi o napačnem prejetju ali izplačilu sredstev (znano kot 
pravilnost in zakonitost). Preizkusijo vzorce transakcij, da dobijo statistično oceno tega, koliko napake 
vplivajo na prihodke in različna področja porabe. Ocenjeno stopnjo napake primerjajo z 2-odstotnim 
pragom pomembnosti, nad katerim prihodki in poraba štejejo za nepravilne. 

Mnenje brez pridržkov pomeni, da so podatki resničen in pošten prikaz stanja ter da so bila upoštevana 
pravila računovodskega poročanja. Mnenje s pridržkom pomeni, da revizorji ne morejo izreči mnenja brez 
pridržka, vendar ugotovljeni problemi niso vseobsegajoči. Negativno mnenje kaže na zelo razširjene 
probleme.  

Revizorji od leta 2007 izrekajo mnenje brez pridržkov za zaključni račun EU. Njihovo mnenje o pravilnosti in 
zakonitosti porabe pa je bilo vsako leto od leta 1994 do zdaj negativno. 

Ocenjena stopnje napake ne meri goljufije, neučinkovitosti ali potrate. Je zgolj ocena zneska, ki ne bi smel 
biti izplačan iz proračuna EU, ker ni bil porabljen v skladu z veljavnimi pravili. Revizorji so za leto 2016 v 
približno 1 000 revidiranih transakcijah odkrili 11 primerov domnevne goljufije (leta 2015: 12). Ti primeri so 
bili posredovani Evropskemu uradu za boj proti goljufijam OLAF. 

Letno poročilo o proračunu EU, letno poročilo o evropskih razvojnih skladih in njun povzetek „Na kratko o 
reviziji EU za leto 2016“ so na voljo na: http://www.eca.europa.eu/sl/Pages/AR2016.aspx  
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