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[Spoštovani g. predsednik / Spoštovana ga. predsednica], 

spoštovani ministri, 

spoštovane gospe in gospodje! 

 

Evropsko računsko sodišče letos praznuje svojo štiridesetletnico. Prejšnji mesec smo bili zelo 

počaščeni, ker so se uradne slovesnosti ob tej priložnosti udeležili Kersti Kaljulaid, predsednica 

Estonije, ki trenutno predseduje EU, predsednik Evropske komisije, predsednik Evropskega 

parlamenta in številni predstavniki držav članic EU. 

V zadnjih štirih desetletjih so se politične, finančne in ekonomske razmere v Evropski uniji znatno 

spremenile. Veseli me, da imam v zvezi s tem dobre in pomembne novice. 

Ugotovili smo, da je zaključni račun EU za leto 2016 resničen in pošten prikaz stanja. Kot vsako leto od 

leta 2007 smo ga potrdili. Prihodki za leto 2016 so bili brez pomembnih napak. Poleg tega se je 

ocenjena stopnja napake za plačila iz proračuna EU stalno izboljševala. Pri približno polovici porabe 

EU za leto 2016, ki smo jo revidirali, je bila stopnja napake pod 2-odstotnim pragom pomembnosti, 

ki ga uporabljajo revizorji.  

Zato smo za plačila v letu 2016 izrekli pozitivno mnenje s pridržkom in ne negativnega mnenja. To je 

prvo pozitivno mnenje s pridržkom o porabi EU od leta 1994, ko je Sodišče začelo pripravljati letno 

izjavo o zanesljivosti, in odraža pomembno izboljšanje porabe. Če se bo to izboljšanje v prihodnosti 

izkazalo za trajno, je to mnenje morda mejnik v razvoju porabe EU v pomembnem času. 

Stopnja napake za področja, kot so neposredna pomoč kmetom, štipendije za študente in raziskovalce 

ter stroški za zaposlene, ki skupaj pomenijo skoraj polovico porabe EU, je bila pod 2 %, čeprav smo 

odkrili višje stopnje napake pri plačilih za povračilo stroškov. 

Ukrepi držav članic in Komisije so bili bistveni za znižanje skupne ocenjene stopnje napake. Toda 

ugotovili smo, da je bilo na voljo dovolj informacij, da bi bilo mogoče preprečiti ali odkriti in popraviti 

mnogo dodatnih napak. To po našem mnenju pomeni, da dodatne kontrole niso potrebne, ampak da 

je treba ustrezno izvajati že obstoječe. Te stalne napake so bile razlog za to, da je stopnja napake za 

celotni proračun, ocenjena na 3,1 %, ostala nad 2-odstotnim pragom pomembnosti. 

Opozoriti pa moram tudi na to, da je bil skupni znesek plačil, za katerega se je EU obvezala, da ga bo 

izplačala iz prihodnjih proračunov, leta 2016 najvišji doslej, in sicer 238,8 milijarde EUR. Odprava tega 
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zaostanka in preprečevanje nastanka novega bi morali biti prioriteti pri načrtovanju novega obdobja 

porabe EU, ki se bo začelo leta 2020. 

 

Spoštovane gospe in gospodje! 

 

Za naše državljane je pomembno, da vedo, da se javna sredstva porabljajo zakonito. Toda ljudje 

hočejo kljub temu – ali predvsem zato – vedeti, kaj so dobili za svoj denar. Ali je bilo na neki lokaciji 

smiselno zgraditi cesto ali letališče? Ali so bila res zagotovljena delovna mesta in rast? Da bi odgovorili 

na ta vprašanja, se na Evropskem računskem sodišču vedno bolj osredotočamo na smotrnost.  

Kontrolni sistemi za preprečevanje, odkrivanje in odpravljanje napak so bili v zadnjih letih na mnogih 

področjih proračuna EU izboljšani. Zato imamo možnost, da izboljšamo izjavo o zanesljivosti, poleg 

tega pa pričakujemo, da se bomo lahko v prihodnosti v zvezi s pravilnostjo porabe bolj zanašali na te 

kontrolne sisteme.  

Tako vam bomo lahko z revidiranjem proračuna EU zagotavljali boljše informacije, ki bodo temeljile za 

boljši osnovi. 

Vabim vas, da nam pri tem pomagate z zamislimi in predlogi glede našega dela v prihodnosti. V 

zadnjih mesecih smo pripravili veliko revizijskih poročil o različnih aktualnih vprašanjih, kot so 

zaposlovanje mladih, begunska kriza in pristop po načelu žariščnih točk ter energetika in podnebne 

spremembe. V prihodnjih mesecih pa bomo poročali o zadevah, kot so grška finančna kriza, enotni 

mehanizem nadzora in enotni odbor za reševanje ter prihodnost SKP. Vedno pa iščemo nove revizijske 

teme in vaši prispevki, skupni ali individualni, so zelo dobrodošli. 

Še naprej bomo delovali kot varuh financ EU in finančnih interesov naših državljanov. Ostali bomo 

neodvisen glas ter poudarjali stvari, ki bodo dobro delovale, in opozarjali na neprijetno resnico, kadar 

zadeve ne bodo delovale. Evropsko računsko sodišče bo vam in državljanom vaših držav v času široko 

razširjenih dezinformacij in manipulacije s podatki še naprej zagotavljalo zanesljive in nepristranske 

informacije. 

Hvala za Vašo pozornost. 


