
AD\1189253HR.docx PE639.783v03-00

HR Ujedinjena u raznolikosti HR

Europski parlament
2019-2024

Odbor za proračunski nadzor

2019/2028(BUD)

26.9.2019

MIŠLJENJE
Odbora za proračunski nadzor

upućeno Odboru za proračune

o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2020.
(2019/2028(BUD)(BUD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Corina Crețu



PE639.783v03-00 2/8 AD\1189253HR.docx

HR

PA_NonLeg



AD\1189253HR.docx 3/8 PE639.783v03-00

HR

PRIJEDLOZI

Odbor za proračunski nadzor poziva Odbor za proračune da kao nadležni odbor u prijedlog 
rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge: 

Financijsko upravljanje

1. podsjeća na to da je u članku 247. stavku 1. točki (c) Financijske uredbe utvrđena 
obveza prema kojoj Komisija mora svakog 31. srpnja dostaviti Europskom parlamentu i 
Vijeću integriran skup financijskih izvješća i izvješća o odgovornosti, uključujući 
dugoročne prognoze budućih priljeva i odljeva u narednih pet godina;

2. ustraje u tome da se u tim izvješćima analizira učinak obveza na iznos zaostataka u 
plaćanjima u dotičnom višegodišnjem financijskom okviru (VFO);

Programski izvještaji o rashodima poslovanja priloženi proračunu

3. pozdravlja programske izvještaje o operativnim rashodima priložene općem proračunu 
Europske unije za financijsku godinu 2020. (proračun za 2020.) koji, u skladu s 
člankom 41. stavkom 3. točkom (h) Financijske uredbe, sadrže informacije o svakom 
programu potrošnje;

4. pozdravlja činjenicu da se u programskim izvještajima za 2020. upućuje na ostvarenje 
horizontalnih ciljeva politike kao što su borba protiv klimatskih promjena i 
bioraznolikost; cijeni što Komisija također predstavlja relevantne programe potrošnje 
kojima se doprinosi ostvarenju prioriteta strategije Europa 2020. i ističe najnovije i 
najvažnije inicijative koje doprinose ciljevima održivog razvoja zajedno s razvojnom 
politikom, iako često na neizravan i nemjerljiv način;

5. poziva Odbor za proračune da u suradnji sa sektorskim odborima Parlamenta promiče 
stvarnu kulturu „usmjerenosti na rezultate” u cilju optimizacije uporabe sredstava, 
analizirajući razloge koji dovode do loše uspješnosti programa i potičući mjere za 
poboljšanje njihove iskorištenosti i uspješnosti;

Izvješća o uspješnosti

6. podsjeća na to da trenutačni okvir za procjenu uspješnosti programa o kojemu se 
izvještava u programskim izvještajima sadrži više od 700 vrsta pokazatelja kojima se 
mjeri uspješnost u odnosu na više od 60 općih i više od 220 posebnih ciljeva;

7. pita se zašto Komisija za mjerenje uspješnosti financijskog upravljanja koristi dvije 
skupine ciljeva i pokazatelja; s jedne strane, glavni direktori Komisije ocjenjuju 
postizanje ciljeva utvrđenih u planovima upravljanja koji se temelje na ciljevima i 
pokazateljima u njihovim godišnjim izvješćima o radu, dok, s druge strane, Komisija 
uspješnost programâ potrošnje mjeri na temelju programskih izvještaja o operativnim 
rashodima priloženih nacrtu proračuna; poziva Komisiju da svoje izvješćivanje temelji 
na jednoj skupini ciljeva i pokazatelja;

8. žali što Komisija u svojim izvješćima o uspješnosti nije objasnila kako se koristila 
informacijama o uspješnosti u postupku donošenja odluka;
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9. traži od Komisije da:

(a) pojednostavi izvješćivanje o uspješnosti:

– dodatnim smanjenjem broja ciljeva i pokazatelja kojima se koristi za razna 
izvješća o uspješnosti i usmjeravanjem na one kojima se najbolje mjeri 
izvršenje proračuna Unije; 

– predstavljanjem financijskih informacija na način koji omogućuje njihovu 
usporedbu s informacijama o uspješnosti kako bi se dobila jasna poveznica 
između potrošnje i uspješnosti;

(b) utvrdi na koji su se način upotrijebile informacije o uspješnosti u vezi s proračunom 
Unije u postupku donošenja odluka;

(c) razvije metode obrade za velike količine podataka nastale izvješćivanjem o 
uspješnosti u cilju pružanja pravovremene, poštene i stvarne slike o postignućima; 
ustraje u tome da se izvješćivanje o uspješnosti treba koristiti za poduzimanje 
korektivnih mjera kada se ne ispunjavaju ciljevi programa;

(d) na bolji način uravnoteži izvješćivanje o uspješnosti jasnim predočavanjem 
informacija o glavnim izazovima koje tek treba riješiti;

Pravodobna apsorpcija

10. poziva Komisiju da poboljša točnost predviđanja plaćanja te da iskoristi naučeno iz 
prethodnog programskog razdoblja kako bi se suočila s gomilanjem zaostataka u 
plaćanjima i izbjegla negativan učinak na sljedeći VFO te da predstavi akcijski plan za 
smanjenje zaostataka u plaćanjima tijekom višegodišnjeg financijskog okvira 2021. –
2027.;

11. poziva Komisiju da pruži odgovarajuću tehničku pomoć nacionalnim tijelima država 
članica kako bi mogla preuzeti dodijeljene iznose;

12. ističe činjenicu da proračun EU-a ne smije biti u deficitu te da sve veći zaostaci u 
plaćanjima zapravo predstavljaju financijski dug;

Klimatske promjene

13. ističe da se Europska unija obvezala na to da 20 % njezina proračuna bude povezano s 
klimom; poziva Komisiju da razvije istraživanje, razvoj i inovacije kako bi postigla taj 
cilj od 20 %;

Migracija, zaštita granica i ljudska prava

14. poziva Komisiju da za potrebe upravljanja i izvješćivanja utvrdi način bilježenja 
proračunskih rashoda Unije kojim će se omogućiti izvješćivanje o cjelokupnom 
financiranju povezanom s izbjegličkim i migracijskim pitanjima, kao i za buduću 
politiku Unije o upravljanju migracijskim tokovima i integracijom;

Obzor 2020.
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15. ističe da program Obzor 2020. uživa političku potporu država članica; napominje da je 
istraživanje oblik izravnih ulaganja u pametan, održiv i uključiv rast kojim se potiče 
zapošljavanje; smatra da samo donošenjem ambicioznog proračuna Unija može razviti 
znanstveno vodstvo kako bi odgovorila na izazove s kojima se suočava društvo u 
pogledu zapošljavanja, energetske tranzicije, digitalizacije te medicinskih i 
farmaceutskih istraživanja;

16. podsjeća da u svakoj migracijskoj krizi postoji humanitarni element koji nužno 
uključuje hitne mjere; poziva Komisiju da pronađe brze načine za odgovor na 
migracijsku krizu i humanitarne situacije koje stoje iza nje;

17. poziva Komisiju da osigura više sredstava za najizloženije države članice u pogledu 
migracijske i izbjegličke krize kako bi se učinkovitije odgovorilo na migracijsku krizu;

18. ponovno poziva na uvođenje posebne proračunske linije za cilj programa Daphne, koji 
je dio Programa o pravima, jednakosti i građanstvu, kako bi se pokazala predanost Unije 
u borbi protiv nasilja nad ženama i djevojčicama; poziva na povećanje sredstava u ovoj 
proračunskoj liniji i preokretanje trenda smanjenja sredstava namijenjenih cilju 
programa Daphne tijekom razdoblja 2014. – 2020.; predlaže da se u sljedećem VFO-u 
poveća proračun za novi Fond za pravosuđe, prava i vrijednosti koji će uključivati i 
Program o pravima, jednakosti i građanstvu; poziva na ulaganje stalnih napora u 
povećanje razine osviještenosti o bespovratnim sredstvima uključenima u poseban cilj 
programa Daphne zajedno s mjerama za pojednostavnjenje povezanih administrativnih 
postupaka;

Sigurnost i obrana

19. poziva Komisiju da uvede zaseban naslov za sigurnost i obranu kako bi se omogućio 
transparentniji nadzor;

20. ističe znatan proračunski i organizacijski rizik povezan s velikim proširenjem agencija 
kao što je predloženo u okviru VFO-a za razdoblje 2021. – 2027. za Frontex; kako bi se 
upravljalo tim proračunskim rizikom snažno potiče na razvoj, izvješćivanje i nadzor u 
pogledu detaljnog programa postupnog širenja u okviru pravne osnove odobrene za 
sljedeći VFO iz kojeg će tijekom sljedećih godina proizaći proračunski aranžmani za 
koje će odgovarati;

Financijski instrumenti i uzajamni fondovi

21. ustraje, zajedno s Revizorskim sudom, na potrebi za detaljnijim izvješćivanjem o 
financijskim instrumentima te poziva Komisiju da dostavi točne i potpune informacije o 
financijskim instrumentima u okviru podijeljenog upravljanja u kojima se navode iznosi 
vraćeni u proračun Unije i iznosi koji ostaju u državama članicama;

22. ističe da se pomoć trećim zemljama u sve više pruža preko alternativnih modela 
financiranja, kao što su uzajamni fondovi i Instrument za izbjeglice u Turskoj, čime se 
povećava složenost postojećih financijskih struktura;

23. ističe da udruživanje sredstava iz Europskog razvojnog fonda, proračuna EU-a i drugih 
donatora uzajamnih fondova ne bi smjelo dovesti do toga da novac određen za politiku 
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razvoja i suradnje ne bude namijenjen svojim prvotnim ciljevima kao što su 
iskorjenjivanje siromaštva i promicanje temeljnih prava;

24. naglašava da bi se uzajamni fondovi trebali uspostaviti samo kad je njihova uporaba 
opravdana i ako potrebnu mjeru nije moguće ostvariti s pomoću drugih postojećih 
kanala financiranja; nadalje, u skladu s načelom jedinstva proračuna, poziva Komisiju 
da razmotri ukidanje uzajamnih fondova koji ne mogu privući doprinos drugih donatora 
ili kojima se ne pruža dodana vrijednost u odnosu na tradicionalne vanjske instrumente 
Unije;

25. smatra da se djelovanje i odgovornost uzajamnih fondova Unije najbolje postižu 
njihovim transparentnim vođenjem u okviru općeg proračuna Unije;

Ured europskog javnog tužitelja (EPPO)

26. ustraje u tome da Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) mora raspolagati 
odgovarajućim financijskim i ljudskim resursima; ističe da Ured europskog javnog 
tužitelja mora biti u funkciji već od studenog 2020.; ističe važnost jasne podjele zadaća i 
dobre koordinacije između EPPO-a i Europskog ureda za borbu protiv prijevara 
(OLAF);

27. podsjeća na važnost Inicijative za zapošljavanje mladih u promicanju sudjelovanja i 
integracije mladih na tržište rada;

28. napominje da u nacrtu proračuna za 2020. ukupni doprinos Unije iznosi 
8 372 000 EUR;

29. podsjeća na važnost dodjele odgovarajućih sredstava i osoblja OLAF-u, Europolu i 
Eurojustu kako bi se osigurala njihova sposobnost učinkovite suradnje s EPPO-om i 
ispunila zajednička zadaća zaštite financijskih interesa Unije. u tom pogledu izražava 
zabrinutost zbog smanjenja broja osoblja o kojem je OLAF izvijestio u svojem 
godišnjem izvješću za 2018., dok se njegovo radno opterećenje strukturno povećalo.
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