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POBUDE

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

Finančno poslovodenje

1. opominja, da člen 247(1)(c) finančne uredbe določa, da mora Komisija Evropskemu 
parlamentu in Svetu 31. julija vsako leto predložiti celosten sklop finančnih poročil in 
poročil o odgovornosti, vključno z dolgoročno napovedjo prilivov in odlivov za 
naslednjih 5 let;

2. vztraja, da bi bilo treba v teh poročilih analizirati učinek obveznosti na višino zaostalih 
plačil v danem večletnem finančnem okviru;

Programske izjave o odhodkih iz poslovanja, priložene proračunu

3. pozdravlja programske izjave o odhodkih iz poslovanja, priložene splošnemu proračunu 
Evropske unije za proračunsko leto 2020, ki v skladu s členom 41(3)(h) finančne uredbe 
vsebujejo informacije o vseh programih porabe;

4. pozdravlja dejstvo, da se programske izjave za leto 2020 nanašajo na uresničevanje 
medsektorskih političnih ciljev, kot sta boj proti podnebnim spremembam in biotska 
raznovrstnost; ceni, da je Komisija predstavila tudi programe porabe, ki prispevajo k 
uresničevanju prednostnih nalog Evropa 2020, in opozarja na nedavne pomembne 
pobude, ki prispevajo k uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja na področju 
sodelovanja in razvojne politike, čeprav pogosto na posreden in količinsko neopredeljiv 
način;

5. poziva Odbor za proračun, naj se uskladi s sektorskimi odbori Evropskega parlamenta 
in se zavzame za kulturo, ki bo resnično usmerjena v rezultate, da bo mogoče 
optimizirati uporabo sredstev, analizirate razloge za slabo uspešnost programov ter 
zahtevati ukrepe za boljše črpanje in večjo smotrnost;

Poročila o smotrnosti

6. opozarja, da sedanji okvir smotrnosti programov v programskih izjavah vsebuje več kot 
700 kazalnikov, s katerimi se meri smotrnost glede na več kot 60 splošnih in več kot 
220 specifičnih ciljev;

7. se sprašuje, zakaj Komisija za merjenje smotrnosti finančnega poslovodenja uporablja 
dva sklopa ciljev in kazalnikov: na eni strani generalni direktorji Komisije ocenjujejo 
uresničevanje ciljev, opredeljenih v načrtu upravljanja, glede na cilje in kazalnike v 
letnih poročilih o dejavnostih, na drugi strani pa Komisija ocenjuje smotrnost 
programov porabe prek programskih izjav o odhodkih iz poslovanja, priloženih 
predlogu proračuna; poziva Komisijo, naj za svoja poročila uporablja en sam sklop 
ciljev in kazalnikov;

8. obžaluje, da v svojih poročilih o smotrnosti Komisija ni pojasnila, kako je podatke o 
smotrnosti uporabila pri odločanju;
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9. poziva Komisijo, naj:

(a) racionalizira poročanje o smotrnosti, in sicer naj:

– še zmanjša število ciljev in kazalnikov, ki jih uporablja za različna poročila o 
smotrnosti, in se osredotoči na tiste, s katerimi se najbolje meri smotrnost 
porabe proračuna Unije; 

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

(b) navede, kako so bile informacije o smotrnosti v zvezi s proračunom Unije 
uporabljene pri odločanju;

(c) razvije metode za obdelavo velike količine podatkov, zbranih s poročanjem o 
smotrnosti, da bi se ustvarila pravočasna, poštena in dejanska slika o dosežkih; 
vztraja, da bi bilo treba poročanje o smotrnosti uporabiti za popravne ukrepe, kadar 
cilji programov niso doseženi;

(d) bolj uravnovesi poročanje o smotrnosti, tako da jasno predstavi informacije o 
glavnih izzivih, ki jih je treba še obravnavati;

Pravočasno črpanje sredstev

10. poziva Komisijo, naj izboljša točnost napovedi plačil in na podlagi izkušenj iz 
prejšnjega programskega obdobja obravnava nakopičene zaostanke pri plačilih in 
prepreči, da bi negativno vplivali na naslednji večletni finančni okvir, poleg tega pa naj 
predloži akcijski načrt za zmanjšanje zaostankov pri plačilih v večletnem finančnem 
okviru 2021–2027;

Migracije

11. poziva Komisijo, naj za namene upravljanja in poročanja določi način evidentiranja 
proračunskih odhodkov Unije, ki bo omogočil poročanje o vseh sredstvih, povezanih z 
begunsko in migracijsko krizo, ter oblikuje prihodnjo politiko Unije za upravljanje 
migracijskih tokov in vključevanja;

12. znova poziva k uvedbi ločene proračunske vrstice za posebni cilj Daphne, da se izkaže 
zavezanost Unije boju proti nasilju nad ženskami in dekleti; poziva, naj se povečajo 
sredstva v tej proračunski vrstici ter nadoknadi zmanjšanje sredstev za Daphne v 
obdobju 2014–2020; poziva k trajnim prizadevanjem za ozaveščanje o nepovratnih 
sredstvih v okviru posebnega cilja Daphne, skupaj z ukrepi, da bi povezani upravni 
postopki postali uporabnikom prijaznejši;

Finančni instrumenti in skrbniški skladi

13. podobno kot Računsko sodišče vztraja, da mora biti poročanje o finančnih instrumentih 
podrobnejše, in poziva Komisijo, naj po zaključku predloži točne in popolne podatke o 
finančnih instrumentih v deljenem upravljanju ter navede zneske, vrnjene v proračun 
Unije, in zneske, ki so ostali v državah članicah;
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14. poudarja, da so se za pomoč tretjim državam vse bolj uporabljali alternativni modeli 
financiranja, kot so skrbniški skladi in instrument za begunce v Turčiji, kar povečuje 
zapletenost obstoječih finančnih struktur;

15. poudarja, da združevanje sredstev Evropskega razvojnega sklada, proračuna Unije in 
drugih donatorjev v skrbniških skladih ne bi smelo povzročiti, da denar, namenjen za 
politiko razvoja in sodelovanja, ne doseže svojih običajnih upravičencev oziroma ne 
služi uresničevanju prvotnih ciljev, kot sta izkoreninjenje revščine in spodbujanje 
temeljnih pravic;

16. poudarja, da bi morali skrbniške sklade ustanavljati samo, če je njihova uporaba 
upravičena in potrebnega ukrepa ni mogoče izvesti prek drugih, obstoječih finančnih 
kanalov; Komisijo še poziva, naj razmisli o odpravi skrbniških skladov, ki ne morejo 
privabiti znatnega prispevka drugih donatorjev ali ne prinašajo dodane vrednosti v 
primerjavi s tradicionalnimi zunanjimi instrumenti Unije;

Evropsko javno tožilstvo (EJT)

17. vztraja, da je treba Evropskemu javnemu tožilstvu dati ustrezne finančne in kadrovske 
vire; poudarja, da mora tožilstvo začeti delovati že novembra 2020;

18. ugotavlja, da v predlogu proračuna za leto 2020 prispevek Unije znaša skupaj 
8.372.000 EUR. meni, da bi bilo veliko bolj stvarno, če bi se ta prispevek povečal za 
1,8 milijona EUR in če bi se odprlo dodatnih 15 delovnih mest, da bo mogoče kriti 
odhodke za infrastrukturo in poslovanje ter začeti razvijati sistem tožilstva za 
upravljanje zadev.


