
AD\1173206SL.docx PE628.699v02-00

SL Združena v raznolikosti SL

Evropski parlament
2014-2019

Odbor za proračunski nadzor

2018/2113(INI)

8.1.2019

MNENJE

Odbora za proračunski nadzor

za Odbor za ustavne zadeve

o izvajanju določb Pogodbe o pristojnosti Parlamenta za politični nadzor nad 
Komisijo
(2018/2113(INI))

Pripravljavec mnenja: Tomáš Zdechovský



PE628.699v02-00 2/9 AD\1173206SL.docx

SL

PA_NonLeg



AD\1173206SL.docx 3/9 PE628.699v02-00

SL

POBUDE

Odbor za proračunski nadzor poziva Odbor za ustavne zadeve kot pristojni odbor, da v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker je naloga Parlamenta, da zagotavlja demokratični nadzor nad Komisijo, ki je 
politične narave, vendar vključuje različne vidike in postopke;

B. ker je proračun najpomembnejše orodje za doseganje ciljev in strategij Evropske unije, 
zato je proračunski nadzor izjemno pomemben;

C. ker je oblikovanje proračuna po dejavnostih kljub zavezanosti Komisije, da bo 
upoštevala uspešnost, žal še vedno temeljno načelo, ki se uporablja pri proračunu Unije;

D. ker ocenjevanje rezultatov in revizija uspešnosti temeljita na ciljih, zastavljenih v 
najzgodnejši fazi načrtovanja;

E. ker je ocenjevanje orodje, namenjeno opredeljevanju in razumevanju rezultatov in 
učinkov procesa ter iskanju nadomestnih možnosti, ki bi pomagale pri odločanju in tako 
dodatno izboljšale proces;

1. opozarja, da je nadzor nad organi EU glavna naloga Evropskega parlamenta in da je 
odgovornost Komisije Parlamentu temeljno načelo delovanja EU in notranjega 
demokratičnega nadzora;

2. opozarja, da je razrešnica letni politični postopek, ki zagotavlja naknadni demokratični 
nadzor nad izvrševanjem proračuna Evropske unije s strani Komisije pod njeno 
odgovornostjo in v sodelovanju z državami članicami;

3. poudarja, da se je postopek razrešnice izkazal za močno orodje, ki je vplivalo na 
pozitivni razvoj proračunskega sistema EU, finančno poslovodenje, oblikovanje 
programa in način opredelitve in izvajanja politik EU, hkrati pa prispevalo k povečanju 
politične moči Parlamenta;

4. poudarja, da je glavni namen postopka razrešnice preveriti, ali so se sredstva Evropske 
unije pravilno upravljala, in za vsako leto ugotoviti, ali so v bilanci stanja prikazani vsi 
prihodki in odhodki Unije, končno stanje ter sredstva in obveznosti Unije;

5. ugotavlja, da sklep Parlamenta o podelitvi, odlogu ali zavrnitvi razrešnice temelji 
predvsem, vendar ne izključno na reviziji Evropskega računskega sodišča, ki ugotavlja 
zanesljivost računovodskih izkazov ter zakonitost in pravilnost z njimi povezanih 
transakcij;

6. poudarja, da mora Računsko sodišče v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije (PDEU) preveriti, ali so bili vsi prihodki prejeti in ali so vsi izdatki 
nastali na zakonit in pravilen način ter ali je bilo finančno poslovodenje dobro; pri tem 
mora poročati zlasti o vseh primerih nepravilnosti; opraviti mora revizijo prihodkov na 
podlagi zapadlih zneskov in zneskov, ki so bili Uniji dejansko plačani; revizija 
odhodkov mora opraviti na podlagi prevzetih obveznosti in izvršenih izplačil;
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7. ponovno poudarja, da mora Parlament pri odločanju o podelitvi razrešnice poleg 
pravilnosti oceniti tudi uspešnost finančnega poslovodenja v Evropski uniji;

8. ugotavlja, da Parlament svojo odločitev opira tudi na dokaze, ki jih zahteva od Komisije 
v zvezi z realizacijo odhodkov ali delovanjem sistemov finančnega nadzora;

9. ugotavlja, da mora Komisija upoštevati pripombe pri odločitvah v okviru razrešnice in 
pripombe Parlamenta v zvezi z realizacijo odhodkov in mora poročati o ukrepih, ki jih 
je sprejela glede na njegova priporočila in pripombe;

10. ponovno opozarja, da Parlament pregleda tudi posebna poročila Računskega sodišča, ki 
se osredotočajo na dobro upravljanje različnih sektorjev ali politik;

11. poudarja, da glede na to, da ta poročila obravnavajo izvajanje načel gospodarnosti, 
učinkovitosti in uspešnosti, sistematično spodbujajo razpravo o tem, ali imajo akterji v 
evropskih politikah na voljo sredstva in instrumente, potrebne za uresničitev ciljev, ki 
so jih opredelili politični organi Unije.

12. poudarja, da člen 318 PDEU dodaja nov instrument v zbirko orodij za razrešnico: oceno 
financ Unije glede na dosežene rezultate.

13. zlasti pozdravlja dejstvo, da poročilo o oceni iz člena 318 PDEU zaradi svoje 
osredotočenosti na finančno uspešnost dopolnjuje pristop skladnosti, ki ga je razvilo 
Evropsko računsko sodišče v svojem letnem poročilu, in Evropskemu parlamentu 
ponuja priložnost za oceno političnih dosežkov;

14. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da ni pravih pravnih sankcij, če se Parlament odloči, da 
Komisiji ne podeli razrešnice; kljub temu meni, da zavrnitev podelitve razrešnice ne 
daje močnega političnega signala, saj pomeni, da Parlament nima zadostnega zaupanja v 
odgovornost Komisije, zato ne bi smela ostati brez odgovora Komisije, temveč bi 
morala voditi k uvedbi dokončnih nadaljnjih ukrepov za izboljšanje razmer;

15. opozarja, da so bile s Prodijevo/Kinnockovo reformo uvedena načela oblikovanja 
proračuna po dejavnostih in upravljanja na podlagi dejavnosti1 ter zahteva, da 
odredbodajalci na podlagi pooblastila podpišejo poročila o dejavnostih vsako leto, ter je 
bila dosežena reforma dejavnosti notranje revizije in računovodstva na podlagi nastanka 
poslovnega dogodka;

16. poudarja, da je bil politični cilj teh reform oblikovati jasno hierarhijo, od političnih 
ciljev do namenskih sredstev za dejavnosti, namenjene njihovemu doseganju, do 
kazalnikov uspešnosti za preverjanje teh dosežkov;

17. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da so dejanske razmere zelo drugačne:

a) čeprav je Komisija proračun opredelila po proračunskih vrsticah, je ta opredelitev 
temeljila predvsem na organizacijski strukturi uprave in ohranila veliko število 

                                               
1 Oblikovanje proračuna po dejavnostih je po definiciji metoda oblikovanja proračuna, ki temelji na dejavnostih 
ter v postopku določanja proračuna in pridobivanja povratnih informacij o razlikah uporablja podatke o 
stroškovnih dejavnikih. V tem okviru so dejavnosti bistvene, saj povzročajo stroške. Če lahko nadzorujemo 
vzroke (dejavnike) stroškov, bi morali stroške bolje upravljati in razumeti.
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proračunskih vrstic;

b) cilji dejavnosti še vedno niso zares del proračunske razprave, temveč so 
predstavljeni v ločenih izjavah o dejavnostih, ki so priložene proračunu;

c) sedanja proračunska struktura ni povsem usklajena z večletnim finančnim okvirom; 
vsak razdelek večletnega finančnega okvira vsebuje različne dejavnosti, veliko 
posameznih dejavnosti pa je razporejenih po različnih razdelkih večletnega 
finančnega okvira;

18. obžaluje, da se proračunska pogajanja v Parlamentu in Svetu nanašajo na razlike v 
razdelkih večletnega finančnega okvira in se pogosto ne nanašajo na cilje proračuna po 
dejavnostih, kazalnike uspešnosti ali izmerjene rezultate;

19. pozdravlja dejstvo, da je Komisija v svojih predlogih za novi večletni finančni okvir 
obnovila svojo zavezo k uspešnosti in k rezultatom usmerjenega proračuna, ter vztraja, 
da bi se moral proračun EU bolj osredotočiti na stabilnost, preprostost, učinkovitejšo 
porabo, nizke operativne stroške, učinkovito dodeljevanje sredstev, izvajanje ključnih 
prednostnih političnih nalog, evropsko dodano vrednost, rezultate, učinek ter večjo 
odgovornost in preglednost;

20. poudarja, da mora proračun EU temeljiti na dolgoročnih političnih ciljih in splošni viziji 
EU; ponovno poziva Komisijo, naj uvede tako dolgoročno vizijo in cilje, da bi 
zagotovila kar največjo učinkovitost porabe;

21. pozdravlja dejstvo, da bodo novi programi večletnega finančnega okvira združeni v 
politične sklope, kar se bo odražalo v naslovih letnega proračuna; izraža upanje, da bo 
to prineslo večjo jasnost glede tega, kako bodo prispevali k ciljem politike;

22. pozdravlja dejstvo, da namerava Komisija od leta 2021 koncept področij politike 
uskladiti s programskimi sklopi in da bo ta uskladitev omogočila boljšo združljivost 
letnega proračuna in razdelkov večletnega finančnega okvira;

23. ponovno opozarja, da je Parlament Komisijo večkrat pozval, naj predloži proračun 
Unije, skladen s političnimi cilji večletnega finančnega okvira, ki jih je sprejel 
Parlament; meni, da bo proračunski organ tako lažje nadzoroval in spremljal pripravo in 
izvrševanje proračuna;

24. se sprašuje, zakaj Komisija za merjenje smotrnosti finančnega poslovodenja uporablja 
dva sklopa ciljev in kazalnikov: na eni strani generalni direktorji Komisije v letnih 
poročilih o dejavnostih ocenjujejo uresničitev ciljev, opredeljenih v načrtu upravljanja, 
na drugi strani pa Komisija ocenjuje smotrnost programov za porabo sredstev prek 
programskih izjav o odhodkih iz poslovanja, priloženih predlogu proračuna;

25. ponovno opozarja, da sedanji okvir smotrnosti programov, navedenih v programskih 
izjavah, vključuje 716 kazalnikov različnih tipov, s katerimi se meri smotrnost glede na 
61 splošnih in 228 specifičnih ciljev;

26. pozdravlja predlog Komisije, da se število programov za porabo sredstev zmanjša za 
tretjino in da se pravila bolj uskladijo; poudarja, da bi bilo treba odpraviti vsa 
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nepotrebna pravila, zahteve in postopke, da bi dejansko dosegli poenostavitev za 
upravičence, ne da bi pri tem ogrozili zakonitost in pravilnost povezanih transakcij;

27. ponovno poziva Komisijo, naj:

a) racionalizira poročanje o smotrnosti tako, da bo:

– z namenom poenostavitve, preglednosti in boljšega nadzora še zmanjšala 
število ciljev in kazalnikov, ki jih uporablja za svoja različna poročila o 
smotrnosti, in se bo osredotočila na tiste, s katerimi se najbolje meri smotrnost 
porabe proračuna Unije;

– razširila kvalitativni pristop ter vključila okoljske in socialne kazalnike za 
omogočitev merjenja učinka politike EU na okoljsko in socialno politiko;

– finančne informacije predstavila tako, da bodo primerljive z informacijami o 
smotrnosti in bo s tem povezava med odhodki in smotrnostjo jasna;

b) bolj uravnovesi poročanje o smotrnosti tako, da bo jasno predstavila informacije o 
glavnih izzivih EU, ki jih je treba še obravnavati;

c) predloži izjavo o kakovosti sporočenih podatkov o smotrnosti;

28. ponovno opozarja, da mora Komisija v skladu s členom 247 finančne uredbe 
Parlamentu do 31. julija naslednjega proračunskega leta sporočiti celovit sklop 
finančnih poročil in poročil o odgovornosti, ki bodo vključevali zlasti končne 
konsolidirane računovodske izkaze, letno poročilo o upravljanju in uspešnosti ter oceno 
financ Unije glede na dosežene rezultate iz člena 318 PDEU;

29. poudarja, da Komisija pri sprejemanju letnega poročila o upravljanju in smotrnosti 
izvrševanja proračuna EU, ki spremlja končne konsolidirane računovodske izkaze, 
prevzema politično odgovornost za finančno upravljanje svojih storitev;

30. vztraja, da letno poročilo o upravljanju in uspešnosti ne sme vključevati le ocene 
stopnje napake pri odhodkih Unije, informacij o preventivnih in korektivnih ukrepih v 
zvezi s proračunom ter informacij o izvajanju strategije Komisije za boj proti 
goljufijam, temveč tudi letno izjavo o upravljanju in notranji kontroli, ki zajema zlasti:

a) opis orodij Komisije za notranje upravljanje;

b) oceno letnih dejavnosti, ki prinašajo operativno ali strateško tveganje, in izjavo o 
srednje- in dolgoročni javnofinančni trajnosti;

c) oceno vseh preventivnih in popravnih ukrepov, sprejetih proti temu, da bi 
financiranje bilo predmet korupcije ali navzkrižja interesov;

31. ponovno poziva Komisijo, naj pospeši pripravo zaključnega računa Unije, zagotovi, da 
se informacije iz držav članic o deljenem upravljanju porabe pridobijo hitreje ter 
predstavi mnenje vodstva o porabi sredstev Unije bolj zgodaj in skupaj z zaključnim 
računom, da se sklep o razrešnici sprejeme v letu n+1, obenem pa zagotovita visoka 
kakovost podatkov in dobro finančno poslovodenje;
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32. ponovno poziva Komisijo, naj predlaga ukrepe, s katerimi bodo mehanizmi financiranja 
Unije za izvajanje proračuna Unije – trenutno so to različna orodja in kombinacije teh 
orodij, na primer programi, strukturni in investicijski skladi, skrbniški skladi, strateški 
investicijski skladi, jamstveni skladi, instrumenti, finančni instrumenti, instrumenti 
makrofinančne pomoči itd. – jasnejši, preprostejši, bolj skladni in bolj sposobni 
zagotavljati zadostno preglednost, odgovornost, uspešnost in razumevanje javnosti, 
kako se politike Unije financirajo in kakšne prednosti prinašajo;

33. ponovno opozarja, da se 80 % sredstev EU upravlja skupaj z državami članicami in da 
mora zato Parlament nadzorovati tudi nacionalne organe; vendar obžaluje, da nacionalni 
organi pogosto neradi upoštevajo priporočila ali preiskave organa za podelitev 
razrešnice;

34. opozarja, da je tako imenovani sistem vodilnih kandidatov nedavno okrepil tesno 
politično povezavo med Parlamentom in Komisijo; pozdravlja poskus, da bi odpravili 
demokratični primanjkljaj EU, okrepili njeno legitimnost in vzpostavili zaupanje pri 
državljanih EU; vendar opozarja na tveganje, povezano s financiranjem strank, in 
poziva Komisijo, naj obravnava pomanjkljivosti sedanjega modela financiranja 
političnih strank, da bi preprečili goljufije in zagotovili popolno preglednost 
financiranja volilnih kampanj.
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