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Zaključni račun EU za
leto 2019: brez pridržkov,
vendar preveč napak pri
porabi
V letnem poročilu Evropskega računskega sodišča za proračunsko leto 2019, ki je bilo
objavljeno danes, revizorji potrjujejo zaključni račun EU kot resničen in pošten prikaz
finančnega položaja EU. Hkrati ugotavljajo, da je bilo pri plačilih preveč napak, predvsem v
kategoriji „odhodkov z visokim tveganjem”. Na podlagi tega revizorji kljub izboljšavam na
nekaterih področjih porabe dajejo negativno mnenje o odhodkih. Ob tej priložnosti poudarjajo
tudi potrebo po zanesljivem in učinkovitem upravljanju finančnega svežnja, dogovorjenega v
odziv na koronavirusno krizo, zaradi katerega se bo poraba EU v naslednjih nekaj letih skoraj
podvojila.
Skupna raven nepravilnosti v porabi EU je v letu 2019 ostala razmeroma nespremenjena, saj je
znašala 2,7 %, medtem ko je leta 2018 znašala 2,6 %. Pri porabi EU obstajajo tudi pozitivni
elementi, kot so razvoj na področju naravnih virov in trajni rezultati na področju uprave. Vendar
zaradi načina sestave in razvoja proračuna EU pomenijo odhodki z visokim tveganjem v letu 2019
več kot polovico revidirane porabe (53 %), kar je povečanje v primerjavi z letom 2018. To zadeva
predvsem plačila, ki temeljijo na povračilih, na primer na področjih kohezije in razvoja podeželja,
na katerih porabo EU upravljajo države članice. Za odhodke z visokim tveganjem pogosto veljajo
kompleksna pravila in merila za upravičenost. V tej kategoriji so še vedno pomembne napake in
njihova ocenjena stopnja znaša 4,9 % (2018: 4,5 %). Revizorji so ugotovili, da je stopnja napake
vseobsegajoča, zato so za odhodke EU dali negativno mnenje.
Revizorji ob tej priložnosti gledajo tudi v prihodnost. Evropski svet je julija 2020 dosegel politični
dogovor o združitvi proračuna EU za obdobje 2021–2027 z začasnim instrumentom za okrevanje
Next Generation EU, s katerim bi se obravnavale gospodarske in socialne posledice krize zaradi
COVID-19. Zato bo poraba EU v naslednjih nekaj letih precej višja.
„Naše negativno mnenje o porabi EU za leto 2019 je opozorilo, da potrebujemo jasna in
enostavna pravila za vse finance EU, pa tudi uspešna preverjanja, kako so bila sredstva porabljena
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in ali so bili doseženi načrtovani rezultati,“ je povedal predsednik Sodišča Klaus-Heiner Lehne.
„To je pomembno zlasti glede na načrtovani sklad za okrevanje v okviru boja proti posledicam
pandemije COVID-19. V teh kriznih časih imajo Evropska komisija in države članice še posebej
veliko odgovornost za dobro in učinkovito upravljanje financ EU.“
Države članice so sredstva iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov (skladov ESI) tudi v
tem obdobju črpale počasneje, kot je bilo načrtovano. Do konca leta 2019, predzadnjega leta
sedanjega sedemletnega proračunskega obdobja, je bilo izplačanih le 40 % (184 milijard EUR)
dogovorjenih sredstev EU za obdobje 2014–2020, nekatere države članice pa so porabile manj
kot tretjino teh sredstev. S tem so se povečale neporavnane obveznosti, ki so do konca leta 2019
dosegle 298 milijard EUR, kar je skoraj toliko kot dva letna proračuna. Te razmere so povzročile
dodatne izzive in tveganja, saj morajo Evropska komisija in države članice v novem proračunskem
obdobju omogočiti dodaten čas za črpanje sredstev.
Ozadje
Leta 2019 je skupna poraba EU znašala 159,1 milijarde EUR, kar ustreza 2,1 % javne porabe držav
članic in 1,0 % bruto nacionalnega dohodka EU. Največji del revidiranih sredstev je bil s področja
naravnih virov (47 %), odhodki s področja kohezije pa so pomenili 23 % in s področja
konkurenčnosti 13 %. Približno dve tretjini proračuna se porabita v okviru deljenega upravljanja,
pri katerem države članice razdeljujejo sredstva, izbirajo projekte in upravljajo odhodke EU.
Revizorji vsako leto revidirajo prihodke in odhodke EU ter preučijo, 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 v skladu z računovodskimi pravili, ki temeljijo na mednarodnih
računovodskih standardih za javni sektor, in predstavlja finančni položaj Unije ob koncu
prejšnjega proračunskega leta in njen poslovni izid skozi celotno prejšnje 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 sicer ne
morejo dati mnenja brez pridržka, ampak da ugotovljeni problemi niso vseobsegajoči. Negativno
mnenje kaže na zelo razširjene probleme.
Preden revizorji dajo revizijsko mnenje, preizkusijo vzorce transakcij, da dobijo statistično oceno
tega, koliko napake vplivajo na prihodke in posamezna področja porabe. Ocenjeno stopnjo
napake primerjajo z 2-odstotnim pragom, tj. stopnjo, nad katero se nepravilni prihodki in poraba
štejejo za pomembne. 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.
Sodišče je neodvisni zunanji revizor Evropske unije. Njegova 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 zakonodajalcema ponuja usmeritve za izboljšanje upravljanja politik
in programov EU.
Letno poročilo o izvrševanju proračuna EU, letno poročilo o evropskih razvojnih skladih in
povzetek Na kratko o reviziji EU za leto 2019 so na voljo na: eca.europa.eu.
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Sodišče bo 13. novembra objavilo poročilo o splošni smotrnosti izvrševanja proračuna EU, ki bo
prvo tako poročilo.
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