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Sporočilo za javnost 
Luxembourg, 16. maja 2019 

Po besedah revizorjev bi morale države članice 
povečati svoja prizadevanja za boj proti goljufijam 
pri porabi EU za kohezijo  
Glede na ugotovitve v novem poročilu Evropskega računskega sodišča so prizadevanja držav 
članic za boj proti goljufijam pri porabi za kohezijo kljub izboljšanjem v zadnjih letih še vedno 
nezadostna. Po besedah revizorjev so ocene držav članic v zvezi z uspešnostjo njihovih ukrepov 
za boj proti goljufijam preveč optimistične. Za uspešno preprečevanje goljufij ter odkrivanje in 
odvračanje goljufov je še vedno treba občutno okrepiti odkrivanje, odzivanje in usklajevanje. 

Med letoma 2013 in 2017 je bilo ugotovljenih več kot 4 000 morebitno goljufivih nepravilnosti, ki 
škodijo finančnim interesom EU. Sredstva EU, ki so jim te nepravilnosti škodile, so znašala skoraj 
1,5 milijarde EUR, od katerih je bilo 72 % namenjenih za kohezijsko politiko, vključno z Evropskim 
skladom za regionalni razvoj, Kohezijskim skladom in Evropskim socialnim skladom. Za boj proti 
goljufijam na teh področjih so v prvi vrsti odgovorne države članice.  

Revizorji so ocenili, ali so organi upravljanja in službe držav članic za usklajevanje boja proti 
goljufijam ustrezno izpolnili svoje odgovornosti v vsaki fazi procesa boja proti goljufijam, in sicer 
od preprečevanja in odkrivanja goljufij do odzivanja nanje, vključno s prijavo odkritih primerov in 
izterjavo neupravičeno izplačanih sredstev. Revizorji so obiskali sedem držav članic: Bolgarijo, 
Francijo, Madžarsko, Grčijo, Latvijo, Romunijo in Španijo. 

„Kohezijska politika predstavlja tretjino proračuna EU, vendar se nanjo nanašajo skoraj 40 % vseh 
prijavljenih primerov goljufije in skoraj tri četrtine skupnih finančnih zneskov, zajetih v te 
primere,“ je dejal član Evropskega računskega sodišča Henri Grethen, pristojen za poročilo. 
„Čeprav države članice na splošno ugotavljajo, da so njihovi obstoječi ukrepi za boj proti 
goljufijam dovolj dobri, Sodišče meni, da je ta ugotovitev preveč optimistična.“ 

Za programsko obdobje 2014–2020 so revizorji ugotovili, da so organi upravljanja bolje ocenili 
tveganje goljufije pri uporabi kohezijskih finančnih sredstev in izboljšali svoje ukrepe za 
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preprečevanje goljufij. Vendar pa nekatere od teh analiz niso bile dovolj temeljite, države članice 
pa na splošno niso imele specifičnih politik za boj proti goljufijam.  

Revizorji prav tako opozarjajo na pomanjkanje bistvenega napredka pri proaktivnem odkrivanju 
goljufij. Poleg tega se je učinek ukrepov za preprečevanje in odkrivanje pogosto še vedno 
premalo spremljal in ocenjeval. 

Revizorji ugotavljajo tudi, da države članice niso bile dovolj odzivne na vse odkrite primere 
goljufije pri porabi EU za kohezijo in da so imeli popravljalni ukrepi omejen odvračilni učinek, ko 
so bili uporabljeni. Ureditve prijavljanja prav tako niso zadovoljive. Ker se je prijavilo premalo 
primerov, stopnje odkrivanja goljufij, ki jih je objavila Evropska komisija, niso bile zanesljive. Poleg 
tega se primeri suma goljufije ne sporočajo sistematično pristojnim organom, usklajevanje z 
drugimi organi za boj proti goljufijam pa je nezadostno. 

V zvezi z razpravami o novih pravilih za kohezijske sklade za obdobje 2021–2027, ki trenutno 
potekajo, so revizorji izrekli več priporočil o tem, kako doseči boljše rezultate. Zlasti pozivajo 
države članice, naj: 

• sprejmejo formalne strategije in politike za boj proti goljufijam v zvezi z denarnimi 
sredstvi EU, 

• izboljšajo zanesljivost ocene tveganja goljufije z vključitvijo relevantnih zunanjih akterjev, 

• s posplošitvijo uporabe orodij za analitiko podatkov izboljšajo ukrepe za odkrivanje 
goljufij. 

Revizorji pozivajo tudi Evropsko komisijo, naj: 

• spremlja mehanizme za odzivanje na goljufije in tako zagotovi njihovo dosledno uporabo, 

• spodbuja države članice, naj razširijo funkcije svojih služb za usklajevanje boja proti 
goljufijam. 
 

Pojasnila za urednike 

Organi upravljanja držav članic so odgovorni za preprečevanje, odkrivanje in odpravljanje 
nepravilnosti (vključno z goljufijami) ter za izterjavo neupravičeno izplačanih sredstev. Vsaka 
država članica mora določiti tudi službo za usklajevanje boja proti goljufijam (AFCOS), ki skrbi za 
lažji potek učinkovitega sodelovanja in izmenjavo informacij. 

Po podatkih iz poročila Komisije o zaščiti finančnih interesov EU za leto 2017 nepravilnosti, ki ji 
države članice prijavijo kot goljufive, predstavljajo 0,4 % sredstev EU, izplačanih na področju 
kohezijske politike. Ta stopnja odkrivanja goljufij se med državami članicami zelo razlikuje. Na 
splošno je pogostost prijavljenih primerov goljufije (primerov suma goljufije in ugotovljenih 
goljufij) na področju kohezijske politike EU bistveno višja kot na drugih področjih. 

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. 

Posebno poročilo št. 6/2019 – Boj proti goljufijam pri porabi EU za kohezijo: organi upravljanja 
morajo okrepiti odkrivanje, odzivanje in usklajevanje – je na voljo na spletišču Sodišča 
(eca.europa.eu) v 23 jezikih EU. 
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Ugotovitve iz tega poročila dopolnjujejo tiste iz Posebnega poročila št. 1/2019 – Boj proti 
goljufijam pri porabi EU: potrebni so ukrepi –, ki je bilo objavljeno 10. januarja 2019 in zajema to, 
kako Komisija obvladuje tveganje goljufije pri porabi EU. 29. aprila 2019 je Komisija sprejela novo 
strategijo za boj proti goljufijam, s katero se obravnava več priporočil iz tega poročila. 

 
 


