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PRIJEDLOZI 

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove poziva Odbor za proračunski 

nadzor da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge: 

1. pozdravlja zaključak Revizorskog suda prema kojemu konsolidirana računovodstva 

dokumentacija Unije u svim značajnim aspektima vjerno prikazuje financijsko stanje 

Unije na dan 31. prosinca 2015.; primjećuje da je na plaćanja znatno utjecala procijenjena 

stopa pogreške od 3,8 %; pozdravlja smanjenje te stope s 4,4 % koliko je iznosila 2014.; 

napominje da velik dio razlika u procijenjenoj stopi pogreške nastaje zbog razlika između 

zahtjeva i povrata troškova; potiče na pojednostavnjenje financijske regulative Unije u 

budućnosti radi ispunjavanja zadane stope od 2 % 

2. poziva Komisiju da sastavi izvješće o dosadašnjem napretku u pogledu ustanovljenih 

slučajeva sukoba interesa i da ga dostavi tijelu nadležnom za davanje razrješnice; 

3. podsjeća na to da je 2015. bila iznimno zahtjevna godina za politiku Unije u području 

unutarnjih poslova, osobito kad je riječ o  migracijama, ali i o sigurnosti, prepoznaje 

vodeću ulogu Glavne uprave za migracije i unutarnje poslove u pri izradi političkih 

odgovora te mobilizaciji osoblja i sredstava za hitne slučajeve radi pružanja potpore 

državama članicama; 

4. žali zbog toga što ključni pokazatelji uspješnosti u godišnjem izvješću o radu te glavne 

uprave ne obuhvaćaju broj osoba kojima je pružena pomoć, odnosno osoba koje su 

preseljene, premještene ili vraćene tijekom 2015.; izražava žaljenje zbog izostanka 

pokazatelja za ocjenu učinka mjera donesenih u svrhu jačanja koordinacije i suradnje 

među nacionalnim tijelima kaznenog progona; 

5. potiče oblikovanje jasnijih i dugoročnih političkih prioriteta koji bi se mogli konkretnije 

preobraziti u operativne prioritete; u tom pogledu ističe važnost tješnje suradnje s ostalim 

tijelima, posebno agencijama; 

6. sa zabrinutošću napominje da su iznosi koje treba platiti narednih godina visoki; podsjeća 

na to da Komisija još uvijek nije izradila prognoze novčanih tokova za idućih 7 do 10 

godina te je potiče da to učini; 

7. žali što upravljačke strukture za sigurnost informacija Komisije ne djeluju u skladu s 

priznatim primjerima najbolje prakse (prema podacima iz revizijskog izvješća Službe za 

unutarnju reviziju). 

8. slaže se s procjenom Suda da uspostava velikog broja financijskih mehanizama koji se ne 

financiraju izravno iz proračuna EU-a i nad kojima reviziju ne obavlja Sud predstavlja 

rizik za odgovornost i koordiniranost politika i operacija Unije1; 

9. napominje da se u tematskom izvješću Europskog revizorskog suda br. 9/2016: Potrošnja 

sredstava EU-a u području vanjske migracije u zemljama južnog Sredozemlja i istočnog 

susjedstva do 2014. godine zaključuje da tijekom revizije nije bilo moguće utvrditi ukupan 

                                                 
1 Europski revizorski sud, Godišnje izvješće o izvršenju proračuna za financijsku godinu 2015., s odgovorima 

institucija, str. 74. 
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iznos rashoda na teret proračuna EU-a niti je bilo jasno jesu li rashodi bili usmjereni u 

skladu s predviđenim geografskim i tematskim prioritetima; pita se je li tako bilo i tijekom 

2015.; poziva Komisiju da izradi kvalitetne pokazatelje usmjerene na rezultate, čiji je cilj 

ocjenjivanje kvalitete i rezultata ostvarenih upotrebom financijskih sredstava koja se troše 

u okviru njezine vanjske migracijske politike1; 

10. smatra da pozitivan učinak migracijskih fondova EU-a ovisi o procesima na nacionalnoj 

razini i razini Unije kojima se jamči transparentnost, djelotvoran nadzor i odgovornost; 

poziva na uvođenje mehanizama praćenja i ocjenjivanja tijekom trajanja procesa, a ne 

samo ex post, čime se osigurava učinkovita potrošnja i ostvarivanje ciljeva politike; 

poziva Komisiju da osigura da se na razini politike i projekata definiraju pokazatelji 

rezultata i mjerljivi ciljevi na temelju poduzetih aktivnosti; poziva na uspostavu stabilnih i 

usporedivih kvalitativnih i kvantitativnih pokazatelja; smatra da bi Europski revizorski 

sud trebao nadzirati upotrebu fondova tijekom cijelog projektnog ciklusa, a ne samo na 

kraju. 

                                                 
1 Tematsko izvješće Europskoga revizorskog suda br. 9/2016 : Potrošnja sredstava EU-a u području vanjske 

migracije u zemljama južnog Sredozemlja i istočnog susjedstva do 2014. godine, str. 7. 
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