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Revizorji EU preučujejo podatke, na katerih 
temelji proračunska podpora partnerskim 
državam 
Evropsko računsko sodišče izvaja revizijo zanesljivosti podatkov, na katerih temelji skoraj 
petina finančne pomoči EU partnerskim državam zunaj Unije. S plačili v okviru t. i. proračunske 
podpore se podpira partnerske države EU pri njihovih prizadevanjih za reforme in prispeva k 
doseganju ciljev Združenih narodov za trajnostni razvoj. 

Leta 2017 je proračunska podpora predstavljala 18 % celotne pomoči EU, ki so jo prejele tretje 
države iz proračuna EU in Evropskega razvojnega sklada. Do konca istega leta je EU sklenila 
270 pogodb o proračunski podpori v ocenjeni vrednosti 12,7 milijarde EUR. 

Danes so revizorji objavili napovednik revizije o proračunski podpori EU. Napovedniki revizije (ki 
so se v preteklosti imenovali informativni dokumenti) so zasnovani kot vir informacij za vse, ki jih 
zanimajo politike ali programi, ki jih revidira Sodišče, in vsebujejo informacije o potekajoči 
revizijski nalogi.  

Proračunska podpora EU je razdeljena na dva dela ali t. i. tranši, in sicer na fiksno in spremenljivo 
tranšo glede na dosežene rezultate. Pri spremenljivi tranši imajo podatki o napredku temeljno 
vlogo, saj se na podlagi njih odloča, ali se denar izplača.  

Med revizijo bodo revizorji preučili, ali ima Evropska komisija dostop do ustreznih in zanesljivih 
podatkov o smotrnosti poslovanja, na podlagi katerih odloči o izplačilu spremenljive tranše 
proračunske podpore. Preučili bodo predvsem, ali: 

• Komisija temeljito oceni zmogljivost partnerskih držav za pripravo ustreznih in zanesljivih podatkov o 
smotrnosti poslovanja; 

• pogodbe o proračunski podpori vključujejo določbe o uspešnem spremljanju napredka sektorjev, ki prejmejo 
podporo; 
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• Komisija uspešno preveri podatke, na podlagi katerih se izplačajo spremenljive tranše.  

„Visokokakovostni in pravočasni podatki so temeljni pogoj za sprejemanje pametnih odločitev,“ je 
izjavil Hannu Takkula, član Evropskega računskega sodišča, pristojen za revizijo. „Uporaba 
ustreznih in zanesljivih podatkov o smotrnosti poslovanja je zato izjemnega pomena pri izplačilu 
proračunske podpore.“  

 

Pojasnila za urednike  

Evropsko računsko sodišče je že objavilo dve posebni poročili o drugih vidikih proračunske 
podpore EU, in sicer Posebno poročilo št. 11/2010 – Kako je Komisija upravljala splošno 
proračunsko podporo v državah AKP ter latinskoameriških in azijskih državah – in Posebno 
poročilo št. 35/2016 – Uporaba proračunske podpore za izboljšanje mobilizacije domačih 
javnofinančnih prihodkov v podsaharski Afriki.  

Poleg tega je proračunska podpora v različnem obsegu zajeta tudi v številnih drugih poročilih. Ta 
revizija se bo opirala na ta poročila. 

Namen tega sporočila za javnost je predstaviti glavna sporočila napovednika revizije, ki ga je 
pripravilo Evropsko računsko sodišče. Cel napovednik v angleščini je na voljo na 
www.eca.europa.eu. 
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