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Namen tega sporočila za javnost je predstaviti glavna sporočila posebnega poročila, ki ga je sprejelo Evropsko računsko 
sodišče. 
Celo poročilo je na voljo na www.eca.europa.eu. 
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Po mnenju revizorjev bi morala biti poraba sredstev EU v 
okviru nevladnih organizacij preglednejša 
Evropsko računsko sodišče v svojem novem poročilu ugotavlja, da bi moral biti način, kako nevladne 
organizacije porabljajo sredstva EU za humanitarno in razvojno pomoč, varstvo okolja, kulturo in 
druge namene, preglednejši. Revizorji opozarjajo, da sedanji sistem uvrščanja organizacij med 
nevladne organizacije ni zanesljiv, Evropska komisija pa nima dovolj informacij o tem, kako se denar 
porablja. Podobno nejasno je tudi nakazovanje sredstev EU nevladnim organizacijam posredno prek 
organov Združenih narodov.  

Nevladne organizacije pomagajo Evropski komisiji pri pripravi, izvajanju in spremljanju programov EU 
na številnih področjih, kot so humanitarna in razvojna pomoč, okolje ter raziskave in inovacije. V 
obdobju med letoma 2014 in 2017 je Komisija po ocenah namenila 11,3 milijarde EUR sredstev za 
porabo v okviru nevladnih organizacij.  

Revizorji so preučili, kako je Komisija opredelila nevladne organizacije, kako te porabljajo sredstva EU 
in ali je Komisija te informacije razkrila na pregleden način, pri čemer so se še posebej osredotočili na 
zunanje delovanje. 

Ugotovili so, da Komisija pri informiranju o tem, kako nevladne organizacije porabljajo sredstva EU, ni 
dovolj pregledna. Ker je Komisija v svojem računovodskem sistemu subjektom dodeljevala status 
nevladnih organizacij na podlagi njihove lastne izjave, pri tem pa opravila premalo preverjanj, revizorji 
menijo, da je uvrščanje subjektov med nevladne organizacije nezanesljivo. Čeprav je izbira projektov, 
ki jih vodijo nevladne organizacije, na splošno pregledna, različne službe Komisije nepovratnih 
sredstev, prejetih od tretjih oseb, ne upravljajo na enak način, postopek revidiranih organov ZN za 
izbiro nevladnih organizacij pa ni vedno pregleden. 

Revizorji menijo, da zbrani podatki o sredstvih EU, ki jih porabljajo nevladne organizacije, niso enotni 
in da Komisija nima celovitih informacij, kar velja zlasti za mreže mednarodnih nevladnih organizacij in 
projekte v okviru posrednega upravljanja. Poleg tega v okviru posrednega upravljanja pomanjkanje 
razpoložljivih informacij otežuje preverjanje stroškov. 

„EU je največji donator pomoči na svetu, nevladne organizacije pa pri zagotavljanju te pomoči pogosto 
igrajo bistveno vlogo. Vendar pa morajo davkoplačevalci EU vedeti, da se njihov denar nakazuje 
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ustrezno opredeljenim organizacijam in da je za to v celoti odgovorna Komisija,“ je dejala Annemie 
Turtelboom, članica Evropskega računskega sodišča, ki je pristojna za poročilo.  

Informacije o sredstvih EU, ki jih porabljajo nevladne organizacije, so objavljene v več sistemih, vendar 
so razkrite informacije po mnenju revizorjev skromne, čeprav Komisija običajno poroča o podatkih o 
humanitarni in razvojni pomoči v skladu z mednarodnimi standardi preglednosti. Pri petih od šestih 
revidiranih projektov organi ZN naročil, oddanih nevladnim organizacijam, niso objavili ali pa so jih 
objavili le delno, Komisija pa ni preverila, ali so organi ZN izpolnili to zahtevo. 

Revizorji Evropski komisiji priporočajo, naj: 

• izboljša zanesljivost informacij o nevladnih organizacijah v svojem računovodskem sistemu, 

• preveri uporabo pravil in postopkov v zvezi z nepovratnimi sredstvi EU, ki jih nevladnim 
organizacijam dodelijo tretje osebe, 

• izboljša zbrane informacije o sredstvih, ki jih porabljajo nevladne organizacije,  

• sprejme enotni pristop k objavljanju podrobnosti o sredstvih, ki se zagotavljajo nevladnim 
organizacijam, in  

• preveri, ali organi ZN objavljajo popolne in točne podatke o sredstvih EU, dodeljenih nevladnim 
organizacijam. 

Pojasnila za urednike 

Izraz nevladna organizacija se sicer pogosto uporablja, vendar opredelitev, ki bi bila splošno sprejeta 
na mednarodni ravni, ne obstaja. V EU je status nevladne organizacije v nekaterih državah članicah 
določen s pravno obliko organizacije, v drugih pa je odvisen od narave izvajanih dejavnosti. 

V Sporočilu Evropske komisije iz leta 1997 je opredeljenih pet značilnosti nevladnih organizacij, in 
sicer: (1) so prostovoljne organizacije s formalnim ali institucionalnim obstojem; (2) ne izplačujejo 
dobička; (3) so neodvisne od državnih ali javnih organov; (4) se ne upravljajo v osebno korist; (5) 
njihove dejavnosti morajo vsaj delno prispevati k javnemu dobru. 

Evropsko računsko sodišče predstavlja svoja posebna poročila Evropskemu parlamentu in Svetu EU ter 
zainteresiranim stranem, kot so nacionalni parlamenti, deležniki v gospodarstvu in predstavniki civilne 
družbe. Velika večina priporočil Sodišča se izvede, kar dokazuje, da je delo Sodišča koristno za 
državljane EU. 

Posebno poročilo št. 35/2018 – Preglednost sredstev EU, ki jih izvršujejo nevladne organizacije: 
potrebna so večja prizadevanja – je na voljo na spletišču Evropskega računskega sodišča 
(eca.europa.eu) v 23 jezikih EU. 
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