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Nov proračun EU je sicer bolj fleksibilen, vendar bi bilo 
treba več poudarka nameniti dodani vrednosti, 
ugotavljajo revizorji Evropskega računskega sodišča 
V proračunu EU za obdobje 2021 do 2027, ki ga je predlagala Evropska komisija, bi bilo treba 
več poudarka nameniti dodani vrednosti, je zapisalo Evropsko računsko sodišče v svojem 
novem informativnem dokumentu, Sodišče sicer odobrava večjo fleksibilnost večletnega 
finančnega okvira za obvladovanje nepredvidenih dogodkov, vendar opozarja, da spremembe 
prioritet med področji porabe niso jasno obrazložene v predlogu ali utemeljene z objavljenimi 
rezultati ocene dodane vrednosti programov porabe EU, ki jo je opravila Komisija.  

„Dodana vrednost EU je bila opredeljena kot eno od vodilnih načel reforme porabe EU, ki jo izvaja 
Komisija,“ je dejal Jan Gregor, član Evropskega računskega sodišča, pristojen za ta informativni 
dokument. „Vendar predlogi Komisije niso jasno obrazloženi ali utemeljeni z oceno dodane 
vrednosti programov porabe EU, ki jo je opravila Komisija.“ 

Komisija je predlagala spremembe tako prioritet kot strukture proračuna. Sredstva so zmanjšana 
za 63 milijard EUR za samo en razdelek – „naravni viri in okolje”. To vključuje 15-odstotno 
zmanjšanje sredstev EU za skupno kmetijsko politiko. Komisija hkrati predlaga, da bi se povečala 
stopnja sofinanciranja, ki ga države članice zagotavljajo za programe razvoja podeželja.  

Na drugih področjih Komisija predlaga povečanje skupnega financiranja za 115 milijard EUR, od 
katerih naj bi bilo 52 milijard EUR novih sredstev. Povečanja sredstev za več kot 10 % so 
predlagana za področja „sosedstvo in svet” (+13 %), „enotni trg, inovacije in digitalno” – razdelek, 
v katerega spada poraba za raziskave (+43 %), „migracije in upravljanje meja” ter „varnost in 
obramba” (+359 %).  

Revizorji opozarjajo tudi na problem časovne umestitve predloga proračuna, saj se strateški 
okvirji in cilji ukrepov EU prekrivajo in niso časovno usklajeni. Strategija Evropa 2020 se bo 
končala pred začetkom novega obdobja večletnega finančnega okvira, nov niz strateških ciljev EU 
pa še ni bil določen. Predlog dolgoročnega proračuna EU je v praksi postal orodje za oblikovanje 
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političnih ciljev EU po letu 2020 in ni več samo prilagoditev nanje. To ni običajno ali logično 
zaporedje dogodkov, so zapisali revizorji.  

Cilj Komisije je, da bi bila zakonodaja sprejeta do pomladi leta 2019. To je pozitivno, saj bi tako 
lahko Komisija in države članice začele izvajati nove programe brez zamude.  

Revizorji pozdravljajo to, da bo proračun v prihodnosti sicer veliko bolj fleksibilen v primeru 
nepredvidenih dogodkov, vendar izpostavljajo tudi številne izzive, ki jih bo treba odpraviti pred 
začetkom veljavnosti novega večletnega finančnega okvira: 

• treba je pripraviti celosten finančni načrt, ki bo dopolnjeval predlog večletnega 
finančnega okvira za obdobje2021–2027;  

• razprava o predlogu večletnega finančnega okvira se je začela, preden je EU jasno 
opredelila svoje strateške cilje za obdobje po letu 2020;  

• za programe porabe EU bodo potrebni zanesljivi in medsebojno usklajeni okviri 
smotrnosti, ki bodo skladni s strateškimi cilji EU in večletnim finančnim okvirom za obdobje 
2021–2027;  

• nove in spremenjene sheme financiranja, ki jih bo predlagala Komisija, bodo morale 
zagotavljati visoko raven javne odgovornosti in preglednosti;  

• Evropsko računsko sodišče bi moralo biti pooblaščeno za revizijo vseh organov EU, 
vključno z Evropsko obrambno agencijo in predlaganim Evropskim denarnim skladom, in imeti 
možnost, da revidira vse organe, ustanovljene zunaj pravnega reda EU zaradi izvajanja politik EU. 

Pojasnila za urednike 

Revizorji so izračunali, da – v tekočih cenah – predlog večletnega finančnega okvira za obdobje 
2021–2027, ki ga je pripravila Komisija, v primerjavi z obdobjem 2014–2020 predstavlja 
povečanje za 18 % oz. z 1,08 bilijona EUR na 1,28 bilijona EUR. Vendar je treba upoštevati 
inflacijo, posledice izstopa Združenega kraljestva iz EU (manjši prispevki Združenega kraljestva in 
manjša plačila Združenemu kraljestvu) in vključitev Evropskega razvojnega sklada v proračun EU. 
Upoštevajoč našteto revizorji menijo, da realno povečanje znaša 5 % – z 1,08 bilijona EUR na 1.13 
bilijona EUR. Po ocenah Komisije pa to kot delež bruto nacionalnega dohodka predstavlja 
zmanjšanje z 1,16 % na 1,11 %. 

Informativni dokument ni revizijsko poročilo, temveč pregled, ki temelji na javno dostopnih 
informacijah in delu revizorjev na nekem področju. 

Informativni dokument Evropskega računskega sodišča o predlogu Komisije za večletni finančni 
okvir za obdobje 2021–2027 je v angleščini na voljo na spletišču Sodišča (eca.europa.eu).  
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