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Spoštovani gospod predsednik,
spoštovani poslanci in poslanke,
predstavniki predsedstva Sveta,
spoštovani komisar Oettinger,
gospe in gospodje,
veseli me, da vam lahko danes v družbi svojega cenjenega kolega Lazarosa Lazarouja ob začetku letošnjega postopka
podelitve razrešnice predstavim letno poročilo Evropskega računskega sodišča za proračunsko leto 2018. Zakaj sem
danes tu? Da bi vam predstavil stanje finančnega poslovodenja EU. Sodišče v svojem letnem poročilu, zlasti s svojo
izjavo o zanesljivosti, ocenjuje, ali so bila sredstva, ki ste jih predstavniki Parlamenta lani dali v proračun, porabljena
zakonito, pravilno in seveda uspešno.
Sodišče je revidiralo konsolidirani zaključni račun EU za leto 2018. Ta po mnenju Sodišča v vseh pomembnih pogledih
pošteno predstavlja finančni položaj EU, nanj pa ni vplivala pomembno napačna navedba. Z drugimi besedami, Sodišče
je dalo mnenje brez pridržka.
Drugič, za prihodke v proračun EU Sodišče ni odkrilo pomembne stopnje napake.
Tretjič, Sodišče je za odhodke stopnjo napake ocenilo na 2,6 % 1. To pomeni, da po mnenju Sodišča 2,6 % plačil iz
proračuna EU ne bi smelo biti izplačanih, ker niso bila porabljena v skladu s pravili EU. Toda iz te splošne ocene ni
razvidno pomembno razlikovanje: način izplačevanja sredstev EU močno vpliva na tveganje napake.
Za odhodke, za katere veljajo kompleksna pravila in ki pomenijo približno polovico proračuna EU 2, je Sodišče stopnjo
napake ocenilo na 4,5 %. Ti odhodki so večinoma plačila, ki temeljijo na povračilih, za katera morajo upravičenci
predložiti zahtevke za povračilo nastalih upravičenih stroškov, in sicer npr. za raziskovalne projekte, projekte v zvezi z
zaposlovanjem, projekte na področju regionalnega razvoja in razvoja podeželja ter razvojne projekte v državah
nečlanicah EU.
Pri odhodkih, za katere veljajo enostavnejša pravila, je tveganje napake manjše. To so večinoma plačila na podlagi
pravic, pri katerih upravičenci plačilo prejmejo, če izpolnjujejo nekatera merila. Te vrste odhodkov so npr. neposredna
pomoč za kmete, upravni odhodki, študijske štipendije ali proračunska podpora za države nečlanice EU. Z drugimi
besedami, v približno 50 % revidirane populacije ni pomembnih napak.
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Zato je Sodišče za odhodke že tretje leto zapored dalo mnenje s pridržkom, kar pomeni „dobro, ampak …“. Po mnenju
Sodišča je to spodbuden znak za to, da so Komisija in države članice ohranile napredek, ugotovljen v prejšnjih dveh
letih. Revizorji Sodišča so na področjih z nizkim tveganjem prišli do pozitivnih ugotovitev, vendar na področjih z visokim
tveganjem še vedno obstajajo resne zadeve, ki jih je še treba obravnavati.
Sodišče želi na podlagi svoje večletne strategije svojo izjavo o zanesljivosti pripravljati na podlagi pristopa potrjevanja,
kar pomeni, da namerava v prihodnosti dajati zagotovilo o izjavi poslovodstva Komisije, ki temelji na pregledih, ki jih
izvaja Komisija, v primeru deljenega upravljanja pa tudi na pregledih na nacionalni ravni.
Sodišče zato še naprej sodeluje s Komisijo, da bi vzpostavila pogoje, ki so potrebni za prehod na pristop potrjevanja. Ob
tej priložnosti bi se rad zahvalil komisarju Oettingerju za njegovo podporo, veselim pa se tudi sodelovanja z njegovim
naslednikom. Prepričan sem, da si bomo utrli pot, če bomo naredili konkretne korake, sprva morda le skromne, za
dosego tega praktičnega cilja, da se bomo lahko zanesli na delo, ki so ga pred nami že opravili drugi.
Spoštovani poslanci, v posameznih poglavjih letnega poročila Sodišča, ki je na voljo v vseh jezikih EU, so podrobneje
opisani zaključki in priporočila Sodišča za vsak razdelek večletnega finančnega okvira. Pred dvema tednoma sem že imel
priložnost, da sem Odboru za proračunski nadzor podrobno predstavil vsa poglavja. Ker ste bili mnogi od vas prisotni na
predstavitvi, danes ne bom govoril o podrobnostih.
Gospe in gospodje,
nekaj pa moram znova poudariti: smo na prelomnici – začenja se novo zakonodajno obdobje, ena država članica
zapušča EU, ostalih 27 pa jih je v zadnji fazi pogajanj o novem večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–2027.
Revizijsko delo Sodišča, ki sem vam ga predstavil danes, dokazuje, da EU kljub temu, da je nerešenih še veliko
problemov, konsistentno že tretje leto zapored izpolnjuje visoke standarde odgovornosti in transparentnosti pri porabi
javnega denarja. Sodišče pričakuje, da bodo nova Komisija in države članice ta prizadevanja nadaljevale in nadgradile.
Sodišče se zanaša na vas, da boste to uresničili.
Hvala za vašo pozornost.
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