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Napake še naprej vplivajo na porabo EU: revizorji EU pozivajo k
dobremu finančnemu poslovodenju sredstev za obnovo po krizi
COVID-19 v prihodnosti
Zaključni račun EU za proračunsko leto 2020 je sicer resničen in pošten prikaz stanja, prihodki pa
štejejo za brez napak, vendar na plačila še vedno vpliva preveč napak. To je zaključek letnega
poročila Evropskega računskega sodišča (Sodišča) za proračunsko leto 2020, ki je bilo objavljeno
danes. Revizorji so že drugo leto zapored izdali negativno mnenje o odhodkih. Opredelili so tudi
tveganja in izzive v zvezi z izvrševanjem in dobrim finančnim poslovodenjem sredstev EU, ki so
na voljo v odziv na krizo zaradi koronavirusa.
Revizorji so ugotovili, da je skupna stopnja nepravilnosti v porabi EU ostala nespremenjena in je
znašala 2,7 % (v letu 2019: 2,7 %). V letu 2020 je več kot polovica revidirane porabe (59 %) štela
za odhodke z visokim tveganjem, kar je dodatno povečanje v primerjavi z letom 2019 (53 %) in
obdobji pred tem. Pravila in merila za upravičenost, ki veljajo za to vrsto odhodkov, so pogosto
zapletena, zaradi česar je verjetnost napak večja. Pri odhodkih z visokim tveganjem je ocenjena
stopnja napake še vedno pomembna, tj. 4,0 % (v letu 2019: 4,9 %). Revizorji so zato, tako kot
prejšnje leto, ugotovili, da je stopnja napake pri tej obsežni vrsti porabe vseobsegajoča, in izdali
negativno mnenje o odhodkih EU za leto 2020.
V letu 2020 je bilo na podlagi revizijskega dela Sodišča prijavljenih šest primerov suma goljufije,
kar je manj kot leta 2019, ko je bilo prijavljenih devet primerov. Evropski urad za boj proti
goljufijam (OLAF) je začel preiskave v zvezi z vsemi.
„Glede na velike izzive, ki so pred nami, moramo biti še bolj pozorni na finančno trdnost EU,” je
dejal predsednik Sodišča Klaus-Heiner Lehne. „V naslednjih sedmih letih bo EU porabila precej več
kot v prejšnjem programskem obdobju. 27 držav članic se je dogovorilo o programu obnove po
krizi zaradi COVID-19, ki bo financiran z izdajo javnih dolžniških instrumentov. Ta odločitev je
zgodovinska prelomnica v financah EU in pomeni očitno potrebo po uspešnem preverjanju tega,
kako se porablja denar EU, in tega, ali so bili načrtovani rezultati doseženi.”
Odziv EU na pandemijo COVID-19 bo zelo močno vplival na finance EU: za obdobje 2021–2027 bo
kombinirana dodelitev finančnih sredstev iz instrumenta Next Generation EU (NGEU) in
večletnega finančnega okvira znašala 1 824 milijard EUR, kar je skoraj dvakratni znesek porabe v
preteklem obdobju večletnega finančnega okvira. Vsled tega revizorji opozarjajo na tveganje
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zamude pri začetku izvajanja skladov z deljenim upravljanjem v večletnem finančnem okviru za
obdobje 2021–2027. Tudi v finančnem obdobju 2014–2020 so se skladi začeli izvajati zapoznelo.
Sodišče opozarja na to, da so države članice sredstva iz evropskih strukturnih in investicijskih
skladov (skladov ESI) še naprej črpale počasneje, kot je bilo načrtovano. Do konca leta 2020, ki je
zadnje v sedanjem sedemletnem proračunu, je bilo izplačanih le 55 % dogovorjenih sredstev EU
za obdobje 2014–2020. Zaradi tega so se povečale neporavnane obveznosti, ki so do konca
leta 2020 dosegle 303,2 milijarde EUR, kar je skoraj toliko kot dva letna proračuna. Revizorji
ugotavljajo, da so med državami članicami velike razlike. Do konca leta 2020 je na primer Finska
načrpala 79 % vseh dodeljenih sredstev, medtem ko so tri države članice, v katerih je bila stopnja
črpanja najnižja (Italija, Hrvaška in Španija), porabile le približno 45 % zneskov, za katere so bile
prevzete obveznosti.
Združeno kraljestvo od 1. februarja 2020 ni več država članica EU. Revizorji ugotavljajo, da je
31. decembra 2020 zaključni račun EU vseboval znesek v višini 47,5 milijarde EUR, ki ga Združeno
kraljestvo dolguje na podlagi vzajemnih obveznosti, določenih v sporazumu o izstopu.

Splošne informacije
Leta 2020 je poraba EU znašala 173,3 milijarde EUR, kar je 1,1 % skupnega bruto nacionalnega
dohodka držav članic EU in Združenega kraljestva. Največji delež sredstev predstavlja področje
Naravni viri (34,9 %). Poraba za področje Kohezija je znašala 34,3 %, za področje Konkurenčnost pa
13,9 %. Približno dve tretjini proračuna se porabita v okviru sistema 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 ter
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 javnega sektorja. V njem sta predstavljena finančni položaj EU ob koncu
preteklega proračunskega leta in njena finančna smotrnost v celotnem proračunskem letu. 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 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 ni bilo porabljenih popolnoma 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 2020 so na voljo na eca.europa.eu.
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