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Finančno poslovodenje EU se po besedah revizorjev stalno 
izboljšuje že tretje leto zapored 

Evropsko računsko sodišče je v svojem letnem poročilu za leto 2018, ki ga je objavilo danes, 
prišlo do zaključka, da je zaključni račun EU resničen in pošten prikaz finančnega položaja EU. 
Revizorji so že tretje leto zapored izrekli mnenje s pridržkom o pravilnosti finančnih transakcij, 
povezanih z zaključnim računom. To kaže, da v velikem delu odhodkov EU za leto 2018 ni bilo 
pomembnih napak in da te napake na različnih področjih porabe niso več vseobsegajoče. Hkrati 
po mnenju revizorjev ostajajo izzivi na področjih porabe z visokim tveganjem, kot sta razvoj 
podeželja in kohezija. 

„EU pri porabi javnih sredstev zaradi izboljšav v finančnem poslovodenju zdaj izpolnjuje visoke 
standarde odgovornosti in preglednosti. Sodišče pričakuje, da bodo nova Komisija in države 
članice ta prizadevanja nadaljevale,“ je povedal predsednik Evropskega računskega sodišča 
Klaus-Heiner Lehne. „Začetek novega zakonodajnega obdobja in novega finančnega 
programskega obdobja je pravi čas za izkoristek priložnosti. Oblikovalci politik bi jih morali 
zagrabiti ter politike in porabo EU usmeriti v doseganje rezultatov in dodane vrednosti.“ 

Skupna raven nepravilnosti v porabi EU je ostala v stabilnem obsegu, ugotovljenem za prejšnji 
dve leti. Revizorji so ocenili, da je napaka v odhodkih za leto 2018 znašala 2,6 % (2,4 % v letu 2017 
in 3,1 % v letu 2016). Napake so bile ugotovljene predvsem na področjih porabe z visokim 
tveganjem, kot sta razvoj podeželja in kohezija, na katerih se plačila iz proračuna EU izvršujejo za 
povračila že nastalih stroškov upravičencev. Za ta področja porabe veljajo kompleksna pravila in 
pogoji za upravičenost, kar lahko privede do napak. 

Po besedah revizorjev je EU z novim vodstvom v institucijah EU in po letošnjih volitvah v Evropski 
parlament na pomembnem razpotju in mora izkoristiti zagon za doseganje rezultatov. Ker 
proračun EU znaša le približno 1 % bruto nacionalnega dohodka vseh držav članic, je pomembno, 
da njena poraba ni samo skladna s pravili, ampak da prinaša tudi rezultate. 
 
Revizorji poudarjajo tudi izzive pri upravljanju proračuna in finančnem poslovodenju EU, ki so še 
posebej pomembni za novi dolgoročni proračunski cikel. Države članice so slabo črpale sredstva iz 
strukturnih in investicijskih skladov, ki predstavljajo skoraj polovico sedanjega večletnega 

https://eca.europa.eu/


2 

 SL 

finančnega okvira, kljub povečanemu zagonu in bistveno višjim zahtevkom za povračilo v 
letu 2018. Komisija mora sprejeti ukrepe za preprečevanje neupravičenega pritiska na potrebe po 
plačilih v začetku novega večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027, do katerega lahko 
pride zaradi zapoznelih zahtevkov iz sedanjega okvira. Poleg tega povečanje jamstev, ki jih 
podpira proračun EU (92,8 milijarde EUR ob koncu leta 2018), prispeva k izpostavljenosti 
proračuna tveganju, ki jo bo Komisija morala obravnavati v okviru novega večletnega finančnega 
okvira.  
 

Opombe za urednike 

Leta 2018 je skupna poraba EU znašala 156,7 milijarde EUR, kar ustreza 2,2 % javnofinančne 
porabe držav članic kot celote in 1,0 % bruto nacionalnega dohodka EU. Leta 2018 je bil največji 
del revidiranih sredstev s področja Naravni viri (48 %), pri čemer je bil delež porabe na področju 
Kohezija 20 %, na področju Konkurenčnost pa 15 %. Tako kot lansko leto so revizorji področje 
Kohezija tudi letos preučili na podlagi dela drugih revizorjev v državah članicah in nadzora 
Komisije. 
 
Revizorji vsako leto revidirajo prihodke in odhodke EU ter preverijo, ali je zaključni račun zanesljiv 
in ali so prihodkovne in odhodkovne transakcije skladne z veljavnimi pravili na ravni EU in držav 
članic. 
 
Zaključni račun EU se pripravi z uporabo računovodskih pravil, ki temeljijo na mednarodnih 
računovodskih standardih za javni sektor, in predstavlja finančni položaj Unije ob koncu 
proračunskega leta 2018 in njen poslovni izid skozi to celotno proračunsko leto. Finančni 
položaj EU zajema kratkoročna in dolgoročna sredstva in obveznosti njenih konsolidiranih 
subjektov ob koncu leta.  

Mnenje brez pridržka 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.  

Preden revizorji izrečejo revizijsko mnenje, 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 se prihodki in poraba 
štejejo za nepravilne. Ocenjena stopnja napake 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 in nacionalnimi pravili.  

Evropsko računsko sodišče je neodvisni zunanji revizor Evropske unije. Njegova revizijska poročila 
in mnenja so bistven člen v verigi odgovornosti v EU. Z njimi se zahteva odgovornost od tistih, ki 
so pristojni za izvajanje politik in programov EU: Komisije, drugih institucij in organov EU ter 
upravnih organov v državah članicah. Sodišče opozarja na tveganja, daje zagotovila, prikazuje 
pomanjkljivosti in dobre prakse ter oblikovalcem politike in zakonodajalcem EU ponuja usmeritve 
za izboljšanje upravljanja politik in programov EU. 
 
Letno poročilo o proračunu EU, letno poročilo o evropskih razvojnih skladih in povzetek Na kratko 
o reviziji EU za leto 2018 so na voljo na: eca.europa.eu. 
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