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Spoštovani predsednik, spoštovana gospa predsednica, spoštovana gospa poročevalka, spoštovane poslanke in
poslanci, spoštovani komisar,
kot nekdanji poslanec se zavedem, da ima Evropski parlament v tem obdobju precej dela. Ne samo da sprejema
izredno veliko pravnih aktov, ampak pred bližajočimi se evropskimi volitvami upravičeno deluje kot forum na
visoki ravni za razpravo o prihodnosti Evrope.
Zato bi se vam kot predsednik Evropskega računskega sodišča še toliko bolj rad zahvalil za čas, ki ste ga namenili
razpravi o letnem poročilu Sodišča.
Sodišče je vložilo veliko truda v pripravo ocene stanja finančnega poslovodenja EU za leto 2017, na podlagi katere
se lahko začne postopek razrešnice, zadnji v tej sestavi Parlamenta.
Tako kot v prejšnjih letih je Sodišče tudi letos prišlo do zaključka, da je zaključni račun za leto 2017 resničen in
pošten prikaz finančnega položaja EU. Sodišče je tako kot lani izreklo mnenje s pridržki (in ne odklonilno mnenje)
o pravilnosti plačil, povezanih z zaključnim računom za leto 2017.
Z drugimi besedami, v velikem delu odhodkov za leto 2017, ki jih je Sodišče revidiralo, ni bilo bistvenih napak. Pri
tem imam v mislih financiranje na podlagi pravic 1, to je programe, v okviru katerih upravičenci prejmejo plačila, če
izpolnjujejo nekatere pogoje. Ta plačila na podlagi pravic so v letu 2017 predstavljala več kot polovico plačil iz
proračuna EU.
Stopnja nepravilnosti pri porabi EU se še naprej zmanjšuje. Ocenjena stopnja napake za plačila v letu 2017 je
znašala 2,4 %, torej manj od 3,1 % v letu 2016 in 3,8 % v letu 2015. To kaže, da se finančno poslovodenje EU
zagotovo razvija v pravo smer, k čemur so prispevala trajna prizadevanja Komisije in držav članic.
Kot pozitiven primer za to naj navedem zaključek Sodišča, da v neposrednih plačilih iz Evropskega kmetijskega
jamstvenega sklada, ki predstavlja zelo velik del tega razdelka večletnega finančnega okvira, ni pomembnih napak.
Vseeno pa je treba omeniti, da je pogosto na voljo dovolj informacij, na podlagi katerih bi bilo mogoče preprečiti
ali odkriti in popraviti velik del napak, ki jih je Sodišče odkrilo. Če bi Komisija in nacionalni organi te informacije
uporabili, bi bil še večji delež proračuna EU pod pragom pomembnosti Sodišča in Komisije.
Spoštovani,
čas je, da naredimo naslednji korak. Sistemi upravljanja in nadzora so se izboljšali, kar Sodišču omogoča, da te
izboljšave uporabi pri svojih revizijah.
Za leto 2017 je Sodišče poskusno uporabilo spremenjen pristop za področje kohezije. Bistvena sprememba je bila,
da je pregledalo in ponovno izvedlo preglede in kontrole, ki so jih pred tem že opravili tisti, ki so bili odgovorni za
porabo. S tem novim pristopom želimo Parlamentu omogočiti pregled nad situacijo po celotni Evropi, ki temelji na
geografski legi in posameznih skladih ter stroškovni učinkovitosti.
Sodišče bo v prihodnjih letih ta pristop razširilo še na druga področja porabe, kadar bodo za to izpolnjeni pogoji.
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Razen nekaterih shem za razvoj podeželja.
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Gospod predsednik, z velikim zanimanjem sem prebral nedavno objavljeno anketo Parlameter 2018. Tako visoka
podpora članstvu v EU in evroobmočju me zares navdaja z optimizmom za prihodnost, vendar pa je anketa
razkrila tudi velike razlike v podpori, kar je treba obravnavati.
Tako letni kot tudi večletni proračuni EU so po definiciji razdelitvena orodja, odločanje o njih pa pogosto vključuje
politične zaplete za države članice, ki se lahko pri tem čutijo prikrajšane. Ne glede na sprejete politične odločitve
nam je na Sodišču pomembno, da državljankam in državljanom Unije – pa naj bodo iz Bukarešte, Helsinkov ali
Lizbone – omogočimo, da se na lastne oči prepričajo in s tem tudi zaupajo, da so bila sredstva EU porabljena ne le
pravilno, ampak tudi modro.
Ta proces imenujemo revizija smotrnosti poslovanja in lahko vam zagotovim, da se bo število teh revizij v
prihodnjih mesecih in letih opazno povečalo. To usmeritev Sodišča dosledno zagovarjam v številnih razpravah v
Parlamentu in nacionalnih prestolnicah.
Spoštovani,
Sodišče je pokazalo, da ima več držav članic težave s porabo sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih
skladov. V zvezi s tem je prav, da je Komisija za naslednje finančno obdobje predlagala številne ukrepe, ki bi morali
prispevali k boljšemu črpanju sredstev iz kohezijskih skladov. V prihodnjih dneh bo Sodišče objavilo podrobno
mnenje o ustrezni zakonodaji.
Poleg tega je proračun EU pod velikim pritiskom zaradi višine plačil, za katera je EU prevzela obveznost, da jih bo
izplačala v prihodnjih letih. Za neporavnane obveznosti (RAL – reste à liquider) se predvideva, da se bodo do konca
leta 2020 še povečale. Po mnenju Sodišča je treba neporavnane obveznosti, ki jih je vse več, prednostno
obravnavati pri načrtovanju naslednjega večletnega finančnega okvira.
Spoštovani,
skupni proračun EU znaša le približno 1 % bruto nacionalnega dohodka celotne EU.
Čeprav je pomembno, da se proračun EU porabi uspešno, moramo biti realistični glede tega, kaj je mogoče doseči
s sredstvi, ki so nam zaupana. EU lahko upa, da bo pridobila ali obdržala zaupanje svojih državljanov, samo če bo
izpolnila pričakovanja, ki jih vzbuja.
Dokažimo jim, da lahko držimo svoje obljube, smo pri tem učinkoviti in zares nekaj spremenimo.
Hvala za Vašo pozornost.
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