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Revizorji pozivajo k večji odgovornosti na področju 
financ EU 
Evropsko računsko sodišče je danes pozvalo, naj se v proračunu EU več poudarka namenja dodani 
vrednosti, boljši fleksibilnosti in preglednosti ter večji odgovornosti. Predlogi so opisani v kratkem 
poročilu z naslovom „Finance EU v prihodnosti: reforma funkcioniranja proračuna EU“. Revizorji so ga 
pripravili kot odziv na dokument Komisije za razpravo o prihodnosti financ EU, ki je pomemben korak pri 
pripravi naslednjega večletnega finančnega okvira. 

Jan Gregor, član Evropskega računskega sodišča, pristojen za to kratko poročilo, je izjavil: „Evropsko 
računsko sodišče sicer nima pristojnosti za podajo mnenja o višini ali razdelitvi odhodkov EU ali o izbiri 
njenih prihodkov, je pa pristojno, da svetuje v zvezi z izboljšanjem finančnega poslovodenja, preglednosti in 
odgovornosti proračunskega sistema EU.“  

Glavni predlogi revizorjev so: 

Opredeliti je treba dodano vrednost EU 

Revizorji pozivajo k trdnemu konceptu dodane vrednosti EU, ki bi se uporabljal za odkrivanje priložnosti za 
povečanje dodane vrednosti v proračunu EU, vrednotenje smotrnosti poslovanja v okviru programov 
porabe in ocenjevanje tveganj, ki jih za finance EU predstavljajo finančni instrumenti in jamstva. 

Po mnenju revizorjev bi moral koncept zagotavljati tudi bolj celosten in točen prikaz stroškov, koristi in 
neto bilance članstva v EU. Revizorji predlagajo, naj Evropska komisija opravi analizo finančnih in 
nefinančnih prednosti članstva v EU. 

Izboljšati je treba odzivnost proračuna EU 

Revizorji predlagajo, naj se izboljša odzivnost proračuna EU na spreminjajoče se okoliščine, in sicer tako, da 
se poveča njegova fleksibilnost in uvede sistem rezerv za kritje dolgoročne porabe in nepredvidenih 
dogodkov. 

Objaviti je treba celosten finančni načrt 

Revizorji predlagajo, naj Komisija za proračun EU objavi srednje- do dolgoročni finančni načrt, ki bi 
dopolnjeval predlog naslednjega večletnega finančnega okvira. Načrt naj obsega pričakovane neporavnane 
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obveznosti, predfinanciranje in pogojne obveznosti, napoved plačil, analizo ekonomskega in finančnega 
konteksta ter oceno tveganj. Glavni elementi naj se posodabljajo letno.  

Večji poudarek je treba nameniti smotrnosti poslovanja 

Revizorji predlagajo uskladitev finančnega načrtovanja EU z njenimi strateškimi prioritetami, opredelitev 
ključnih rezultatov, ki jih je treba doseči, zmanjšanje števila programov porabe, ciljev in kazalnikov ter bolj 
racionalizirano in dostopno poročanje. 

Izboljšati je treba preglednost in odgovornost na področju financ EU 

Revizorji pozivajo k popolnoma demokratičnemu nadzoru vseh financ EU. Enaka načela odgovornosti in 
preglednosti naj se uporabljajo za vse organe v okviru proračuna EU, kot je Evropska komisija, in zunaj 
njega, kot sta Evropska centralna banka in Evropska investicijska banka. 

Opraviti je treba javne revizije vseh organov, povezanih z EU 

Revizorji so mnenja, da bi morali biti pristojni za revizijo tako vseh organov EU kot tudi organov, za katere 
zakonodaja EU sicer ne velja, a so izvajalci politik EU. To bi obsegalo: Evropsko obrambno agencijo, 
predlagani Evropski denarni sklad, Evropski mehanizem za stabilnost in operacije Evropske investicijske 
banke, ki niso povezane s proračunom EU.  

 

Pojasnila za urednike 

V drugem četrtletju 2018 nameravajo revizorji EU predstaviti tudi svoja mnenja o predlogu Komisije za 
naslednji večletni finančni okvir, prihodnosti skupne kmetijske politike, poenostavitvi kohezijske politike in 
poenostavitvi programov na področju raziskav in inovacij. Prav tako nameravajo po potrebi objaviti tudi 
mnenja o zakonodajnih predlogih v zvezi s sklepom o lastnih sredstvih in zakonodaji za sektorske programe 
porabe. 

 


