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Revizorji pozivajo k utrjevanju glavnih prioritet 
politike v proračunu EU 
 
Glede na navedbe v novem poročilu Evropskega računskega sodišča (Sodišče) obstajajo velike 
razlike v tem, kako je Evropska komisija vključila glavne prioritete politike, in sicer podnebne 
spremembe, ohranjanje biotske raznovrstnosti, enakost spolov, trajnostni razvoj in digitalni 
prehod, v vse programe porabe EU. Revizorji so zaključili, da je enakost spolov tista prioriteta, 
ki je najmanj dobro vključena v proračun EU. Poleg tega obstajajo velike razlike v tem, kako 
Komisija meri prispevek proračuna EU k petim ključnim medsektorkim politikam in poroča o 
njihovih dosežkih.  
 
„Komisija mora bolje vključiti glavne prioritete politike EU v svoj okvir smotrnosti, zlasti za 
enakost spolov, digitalni prehod in cilje trajnostnega razvoja, hkrati pa v svojem pristopu 
upoštevati stroške in izvedljivost,“ je povedal član Sodišča François-Roger Cazala, ki je pristojen 
za to poročilo. „Izboljšati mora tudi poročanje o medsektorskih prioritetah politike, da se dokaže 
kar najboljši izkoristek vsakega porabljenega evra, in bolje poudariti odhodke, ki prispevajo k več 
horizontalnim prioritetam politike hkrati.“ 
 
Komisija je poročala o tem, da je v celoti vključila glavne ključne prioritete politike EU v 
proračunske programe, toda revizorji so odkrili pomembne razlike med vključevanjem podnebja 
in biotske raznovrstnosti v primerjavi z enakostjo spolov. Pet horizontalnih prioritet je sicer v 
različni meri vključenih v programe porabe EU, na primer v programe za raziskave, kmetijstvo in 
regionalni razvoj, vendar so revizorji ugotovili, da je Komisija prišla do preveč pozitivnih 
zaključkov o napredku pri vključevanju ciljev. Prioritete v zvezi s podnebjem in biotsko 
raznovrstnostjo so bile povečini ustrezno vključene, cilji trajnostnega razvoja Organizacije 
združenih narodov in digitalni prehod pa so bili vključeni delno. Po drugi strani je bila enakost 
spolov vključena veliko manj. 
 
Komisija je za podnebje in biotsko raznovrstnost razvila metode za spremljanje porabe po več 
programih, da bi opredelila obseg porabe zanju in o tem poročala, ter ima vzpostavljen okvir za 
merjenje prispevka proračuna EU. Vendar njeno poročanje ni točno, saj uporablja približke, pa 
tudi zaradi slabosti, na katere so jo v zvezi s previsokimi navedbami glede porabe opozorili 
revizorji. Komisija sporoča le malo informacij o prispevku programov EU k ciljem trajnostnega 
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razvoja in digitalnemu prehodu, ureditve za merjenje njihovega prispevka k enakosti spolov pa 
so se izboljšale, vendar imajo še vedno omejitve.  
 
Komisija spremlja porabo za podnebne ukrepe in biotsko raznovrstnost in je začela spremljati 
porabo za enakost spolov. Vendar zagotovi le malo informacij o tem, ali poraba EU prispeva k 
več prioritetam hkrati. Prav tako ne meri izidov porabe EU v smislu njenega dejanskega učinka 
na horizontalne prioritete, čeprav za merjenje izidov pripravlja s tem povezani pilotni projekt.  
 
Ozadje 
 
Komisija želi doseči vključevanje horizontalnih prioritet politike v vse programe porabe. 
Prizadeva si, da bi jih postopoma vključila v zasnovo in porabo proračuna EU in tako zagotovila, 
da so v programih porabe obravnavane, in sicer poleg lastnih ciljev programov. Dosledno 
upoštevanje medsektorskih politik pri oblikovanju, izvajanju in ocenjevanju programov 
porabe EU je pomembno za čim večjo transparentnost pri dodeljevanju sredstev, povezanih z 
različnimi prioritetami, in zagotavljanju širokega pregleda nad smotrnostjo proračuna EU. 
 
Revizorji so tokrat prvič poročali o horizontalnih prioritetah EU kot celoti. Pregledali so izbranih 
11 programov, ki zajemajo 90 % plačil, izplačanih do konca leta 2021 v okviru štirih razdelkov 
večletnega proračuna. Pet prioritet je pomembnih za sedanjo večletno porabo EU do leta 2027.  
 
Celo letno poročilo Sodišča o smotrnosti proračuna EU – stanje ob koncu leta 2021 je na voljo na 
spletišču Sodišča. Glej tudi prejšnja poročila Sodišča o poročanju o porabi za podnebne ukrepe, 
vključevanju vidika spola v proračunu EU in poročanju o trajnostnosti. 
 
Kontakti za medije 
Tiskovni urad Sodišča: press@eca.europa.eu 
Damijan Fišer: damijan.fiser@eca.europa.eu – T: (+352)  621 552 224 
Vincent Bourgeais: vincent.bourgeais@eca.europa.eu – T: (+352)  691 551 502 
Claudia Spiti: Claudia.spiti@eca.europa.eu – T: (+352)  691 553 547  
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