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Po mnenju revizorjev bi morala biti sredstva EU za razvojno 
pomoč osredotočena na rezultate 

Evropsko računsko sodišče v svojem novem mnenju ugotavlja, da naj bi se s predlogom Evropske komisije za 
združitev več programov za zunanje delovanje v nov obsežnejši instrument EU za razvojno pomoč poenostavil 
zakonodajni okvir, zmanjšalo upravno breme in okrepila prilagodljivost pri odzivanju na nepredvidene izzive in 
krize. Po mnenju revizorjev to ne bi smelo škoditi odgovornosti, celoten instrument pa bi moral biti osredotočen na 
rezultate. 

Instrument za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje (NDICI) bo uveden leta 2021, zanj pa so v 
naslednjem sedemletnem finančnem obdobju predvidena sredstva v višini 89,2 milijarde EU. Z njim bo v okviru 
proračuna EU združenih več obstoječih instrumentov in programov za zunanje delovanje. Vanj bo zlasti vključen 
največji instrument EU za zunanje delovanje, Evropski razvojni sklad, ki se trenutno upravlja zunaj proračuna EU in s 
katerim se zagotavlja razvojna pomoč afriškim, karibskim in pacifiškim državam ter čezmorskim državam in ozemljem 
v višini 30,5 milijarde EUR za obdobje 2014–2020. Instrument NDICI bo zajemal različne vrste financiranja, kot so 
nepovratna sredstva, proračunska podpora, skrbniški skladi, proračunska jamstva, mešano financiranje in odpis dolga. 

„Ambiciozen predlog Komisije za novi instrument za zunanje delovanje je korak v pravo smer ter prispeva k 
zmanjševanju vrzeli in prekrivanj,“ je dejal član Sodišča Hannu Takkula, ki je odgovoren za mnenje. „Z vključitvijo 
Evropskega razvojnega sklada v proračun EU se bo izboljšal demokratični nadzor Evropskega parlamenta nad razvojno 
pomočjo EU, saj bo ta pridobil proračunske in zakonodajne pristojnosti v zvezi s skladom.“ 

Cilji predloga – poenostavitev in zmanjšanje upravnega bremena za zainteresirane strani ter okrepitev prilagodljivosti 
proračunskih instrumentov – bodo na splošno doseženi. Vendar bosta po mnenju revizorjev koherentnost in 
doslednost posredovanj Komisije odvisni od izbranih ureditev za izvajanje ter njenega nadzora in upravljanja.  

Revizorji Komisijo in zakonodajalca – Evropski parlament in Svet – pozivajo, naj v celotnem predlogu dosledno 
uporabijo pristop, ki temelji na smotrnosti, s čimer bi se zagotovilo, da predlog ne bi bil omejen na države v sosedstvu. 
Poleg tega bi morali biti programski dokumenti osredotočeni na rezultate ne le pri geografskih, marveč tudi pri 
tematskih programih, rezultate pa bi bilo treba vedno spremljati na podlagi ključnih kazalnikov smotrnosti, ki so 
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merljivi in jasno povezani s specifičnimi cilji. V predlogu bi bilo treba jasno razlikovati med vrednotenjem podprtih 
ukrepov in instrumenta samega. 

S predlogom naj bi se omilila pravila o proračunski enoletnosti, tj. načelo, po katerem je treba sredstva porabiti v letu, 
za katero so bila namenjena, in sicer z lažjim prenosom neporabljenih sredstev v naslednje leto. Čeprav se z novimi 
določbami zagotavlja več prožnosti, revizorji svarijo, da se z njimi presegajo finančna pravila EU in uvaja dodatna 
pravna kompleksnost. Predlagajo, naj se učinek večje proračunske prožnosti oceni ob upoštevanju morebitnega 
zmanjšanja odgovornosti in zmanjšane pristojnosti za upravljanje skladov.  

Revizorji ugotavljajo, da predlog vključuje rezervo za nove izzive in prioritete, in dajejo številne specifične pripombe. 
Na primer, Komisija predlaga podvojitev sedanjih zgornjih mej za Evropski razvojni sklad, do katerih bi bilo mogoče 
načrte in ukrepe izjemoma sprejeti brez izvedbenih aktov, tj. na 10 milijonov EUR za podporne ukrepe in 
20 milijonov EUR za posebne ukrepe hitrega odzivanja. Revizorji svarijo, da bi bile lahko s takšnimi izjemami oslabljene 
nadzorne ureditve.  

Revizorji predlagajo, naj se v predlog vključi sklicevanje na dialog med EU, državami članicami in partnerskimi 
državami, med njegovimi cilji pa naj se bolj izrecno navedejo enakost spolov in podnebne spremembe. Čeprav predlog 
vsebuje določbe o pooblastilih revizorjev za revidiranje, menijo, da bi morali Komisija in zakonodajalca v sporazumih s 
tretjimi državami in mednarodnimi organizacijami okrepiti njihova pooblastila v zvezi z dostopom do informacij in 
dokumentov, ki jih potrebujejo za svoje delo. 

Pojasnila za urednike 

Evropsko računsko sodišče s svojimi mnenji o predlogih nove zakonodaje ali sprememb zakonodaje s finančnim 
učinkom prispeva k izboljševanju finančnega poslovodenja EU. Zakonodajna organa – Evropski parlament in Svet – ta 
mnenja uporabljata pri svojem delu. 

Mnenje Evropskega računskega sodišča št. 10/2018 o predlogu za uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o 
vzpostavitvi instrumenta za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje je zaenkrat na spletišču Sodišča 
eca.europa.eu na voljo v angleščini, kmalu pa bodo dodani tudi prevodi v druge jezike. 
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