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Junija 2005 je Komisija sprejela časovni načrt za integriran okvir notranje kontrole. Cilj je bil, 
da bi izpolnila svojo zavezo, da bo prejela pozitivno izjavo o zanesljivosti (DAS) pred 
iztekom mandata. Z izvajanjem akcijskega načrta je začela leta 2006.

Namen tega delovnega dokumenta je predvsem oceniti napredek in rezultate, ki jih je dosegla 
Komisija pri izvajanju časovnega načrta. Poleg tega dokument zastavlja vprašanja v zvezi s 
prihodnostjo integriranega okvira notranje kontrole. 

1. Časovni načrt za integriran okvir notranje kontrole: izvor, vsebina in dosežki 

1.1. Izvor

Komisija se je leta 2005 odločila, da si bo prizadevala za pozitivno izjavo o zanesljivosti 
(DAS). Novembra 2010 je Evropsko računsko sodišče že desetič navedlo, da nima nobenega 
razumnega zagotovila za plačila v okviru vseh delov splošnega proračuna. Poleg tega sta 
Parlament in Svet v postopku podelitve razrešnice za leto 2003 pozvala Komisijo, naj ukrepa 
ter razreši to vprašanje. Nazadnje je bila z izvajanjem finančnega okvira za obdobje 2007–
2013 omogočena sprememba pravnih podlag in s tem zagotovljena možnost uporabe dodatnih
vzvodov za doseganje pozitivne izjave o zanesljivosti. 

Da bi pridobila pozitivno izjavo o zanesljivosti, je Komisija osredotočila svoja prizadevanja 
na izboljšanje okvira notranje kontrole. Zakaj?

Prvič, sistemi spremljanja in notranje kontrole niso zagotavljali zadostnega jamstva za 
Računsko sodišče, da bi Komisija lahko dobila pozitivno izjavo o zanesljivosti glede 
zakonitosti in pravilnosti transakcij.

Drugič, Računsko sodišče je v posebnem poročilu iz leta 2004 opozorilo na napake okvira 
notranje kontrole, ki se uporablja v EU, in svetovalo, kako izboljšati model revizije. 

Tretjič, Komisija je dobila jasen politični mandat za reformo modela notranje revizije. V 
skladu z Wynnovim poročilom o razrešnici za proračunsko leto 2003 je Parlament jasno 
pozval Komisijo, naj pripravi akcijski načrt za izvajanje okvira notranje kontrole Skupnosti. 

Svet je v svojem priporočilu Parlamentu o razrešnici za leto 2003 Komisijo pozval tudi, naj si 
prizadeva za nadaljnji razvoj jasne in izčrpne strategije za revizijo in nadzor. 

1.2. Vsebina

Časovni načrt je namenjen zmanjšanju razkoraka med obstoječim okvirom revizije in 
modelom revizije, ki ga je pripravilo Računsko sodišče. Model „enotne revizije“, ki ga je 
predlagalo Računsko sodišče, temelji na integrirani verigi akterjev, ki delujejo usklajeno na 
podlagi skupnih načel in so odgovorni za lastne kontrole na vseh stopnjah postopka. 

Za uvedbo takega modela mora Komisija na svoji ravni izvesti vse potrebne ukrepe, vendar 
morajo pri reformi polno sodelovati tudi države članice, saj trenutno obvladujejo 80 % 
sredstev EU v deljenem upravljanju. 

Na podlagi ocene razkoraka se je Komisija odločila za izvedbo 16 konkretnih ukrepov, 
razdeljenih na štiri tematska področja. 
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Prvo področje zadeva poenostavitev in skupna načela kontrole (ukrepi 1–4). Namen ukrepa 1, 
ki zadeva poenostavitev, je preprečiti nezakonitosti in nepravilnosti, ki izhajajo iz težav pri 
uporabi meril upravičenosti. Ukrepa 2 in 3 se nanašata na določitev skupnih načel in 
usklajevanje predstavitev strategij kontrole, ki jih uporabljajo Komisija in države članice. Cilj 
je zagotoviti jasnejše in izčrpnejše dokaze, da so nadzorni sistemi in kontrole vpeljani ter 
lahko ustrezno obvladujejo tveganja za nastanek napak. Zadnji ukrep na tem področju zajema 
vzpostavitev dialoga s Parlamentom in Svetom o tveganjih, ki so dopustna pri transakcijah, da 
bi zagotovili pojasnila Računskemu sodišču glede pričakovanj organov, pristojnih za 
podelitev razrešnice. 

Drugo področje zadeva izjave o upravljanju in revizijsko zagotovilo (ukrepi 5 do 8). Cilj je 
zagotoviti razumno zagotovilo o zakonitosti in pravilnosti transakcij na vseh ravneh 
izvrševanja proračuna EU. To vključuje krepitev odgovornosti vsakega akterja, s čimer bo 
Komisija na svoji ravni lažje zagotavljala dokaze o tem, da se sredstva EU upravljajo 
pravilno. Za dosego tega cilja je Parlament zagovarjal stališče, da morajo države članice 
zagotoviti predhodno izjavo o razkritju in naknadno izjavo o zanesljivosti na najvišji politični 
ravni. Vendar je predlog naletel na določeno nasprotovanje v Svetu za ekonomske in finančne 
zadeve (ECOFIN). Komisija je za zbližanje teh različnih stališč predlagala, naj se določi 
nacionalni usklajevalni organ za vsako področje politike, ki bi oddajal zbirna poročila o 
izjavah o upravljanju na operativni ravni (ukrep 5). Komisija je želela preučiti tudi koristnost 
izjav o upravljanju zunaj deljenega in posrednega centraliziranega načina upravljanja (ukrep 
6). Nazadnje je Komisija izrazila pripravljenost širše spodbujati vlogo neodvisnih revizij in 
vrhovnih nacionalnih revizijskih organov, da bi priskrbela dodatna zagotovila za transakcije 
(ukrepa 7 in 8). 

Tretje področje je povezano s čim večjim povečanjem ravni kontrole, ki ga je mogoče doseči, 
ne da bi povišali sredstva, dodeljena zanjo (ukrepi 9 do 11). V ta namen akcijski načrt najprej 
poziva k boljšemu usklajevanju med nadzornimi organi, da bi čim bolj zmanjšali podvajanje 
dela. Natančneje ta ukrep zajema izmenjavo rezultatov v zvezi z delom in nadaljnjimi ukrepi 
med revizorji, opredelitev skupne revizijske strategije ter boljše usklajevanje in načrtovanje 
revizij (ukrep 9). Drugič, akcijski načrt se osredotoča na pristop na podlagi stroškov in koristi 
pri obvladovanju tveganja za nastanek napak pri transakcijah. Cilj je doseči ustrezno 
ravnovesje med stroški in koristmi kontrole (ukrepa 10 in 11).

Četrto in zadnje področje akcijskega načrta obravnava raznovrstnost posameznih politik EU, 
zato vsebuje ukrepe, katerih namen je odpravljanje sektorskih vrzeli. (ukrepi 12 do 16). Prvič, 
ko so bile vrzeli na področjih posameznih politik opredeljene, so službe Komisije sprejele 
ukrepe za njihovo odpravljanje s pomočjo letnih načrtov upravljanja in poročil o napredku v 
letnih poročilih o dejavnostih (ukrep 12). Drugič, več ukrepov je bilo namenjenih povečanju 
usmerjanja pri strukturnih skladih, pri katerih je tveganje za napake največje (ukrepi 13 do 
15). Te pobude vključujejo predlog Komisije za izvajanje nadaljnjih analiz o obstoječih 
pomanjkljivostih v nadzornem sistemu, da bi okrepili sedanje usmerjanje in spodbujali 
pogodbe o zaupanju, s katerimi se države članice zavežejo, da bodo vsako leto priskrbele 
revizijsko zagotovilo (ukrepi 13 do 15). Namen zadnjega ukrepa je vzpostavitev skupnih 
smernic za vsako skupino politik (ukrep 16). 

1.3. Napredek pri izvajanju akcijskega načrta 
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Dosežen napredek je treba meriti s pomočjo dveh meril: izvajanje akcijskega načrta in njegov 
učinek na zmanjševanje napak pri transakcijah.

 Napredek pri izvajanju akcijskega načrta 

Komisija je v svoji zadnji oceni1, menila, da je bil akcijski načrt v celoti zaključen v začetku 
leta 2009. Načrt se je izvajal z zamudo glede na prvotni časovni okvir, kjer je bil kot skrajni 
rok določen konec leta 2007. 

Vendar izjava Komisije zahteva nekaj pojasnil. 

Prvič, čeprav je bilo dejansko dokončanih 13 od prvotnih 16 ukrepov, treh ni bilo mogoče 
izvesti ali pa se je delo nadaljevalo na druge načine. Prvi izmed teh treh ukrepov je bil 
določitev skupnih načel notranje kontrole v predlogu spremenjene finančne uredbe (ukrep 2). 
Ker Komisija ni dosegla političnega soglasja glede vključitve posebnih določb o notranji 
kontroli, je bil cilj tega ukrepa dosežen s členom 28(a), ki določa načelo učinkovite in uspešne 
notranje kontrole pri izvajanju proračuna. Drugi ukrep zadeva medinstitucionalni dialog o 
tveganjih za nastanek napak (ukrep 4). Ker pojma dopustne stopnje tveganja ni bilo mogoče 
vključiti v finančno uredbo, je Komisija ta ukrep raje uresničila z opredelitvijo pojma 
„preostalo tveganje za napake“ in usmerila svoja prizadevanja v finančne popravke in 
izterjave v primeru napak. Tretji ukrep je bil preverjanje koristnosti izjav o upravljanju zunaj 
deljenega in posrednega centraliziranega načina upravljanja (ukrep 6). Ta je bil črtan, vendar 
samo zato, da bi delo nadaljevali na drug način. 

Drugič, na nekatere izmed ukrepov, ki se štejejo kot dokončani, je mogoče gledati z 
razočaranjem glede na pričakovanja. Na primer, poenostavitev zakonodaje za obdobje 2007–
2013 ni bila tako obširna, kot smo upali, ker je bil akcijski načrt narejen prepozno pred 
sprejetjem te zakonodaje, da bi lahko prinesel znatne spremembe. Drug primer je dopustno 
tveganje za napake pri transakcijah. Razprava na to temo še poteka, vendar zadovoljiva 
rešitev še ni bila dosežena. 

 Učinek akcijskega načrta na zmanjševanje napak pri transakcijah.

Učinka akcijskega načrta ni mogoče šteti za povsem zadovoljivega. Komisija vse do danes od 
Računskega sodišča še ni prejela pozitivne izjave o zanesljivosti. V 18 zaporednih letih je 
prejela negativno izjavo o zanesljivosti. 

Natančneje, Računsko sodišče je v poročilu o izjavi o zanesljivosti za leto 2011 ugotovilo, da 
pri skupnih plačilih prihaja do pomembnih napak. Menilo je tudi, da so nadzorni in kontrolni 
sistemi na splošno samo delno učinkoviti. Računsko sodišče je ugotovilo ustrezno upravljanje 
sredstev in učinkovito notranjo kontrolo samo na področjih upravnih izdatkov, zunanjih 
odnosov, pomoči in politike širitve. 

Poleg tega v primerjavi z izjavo o zanesljivosti za leto 2010 ni opazilo nobenega znatnega 
izboljšanja. Skupna stopnja napak pri transakcijah se je povečala s 3,7 % na 3,9 %. Čeprav se 
je ta stopnja pri regionalni politiki znižala, se je povečala pri kmetijski politiki in politiki 

                                               
1 Glej sporočilo Komisije z naslovom „Poročilo o učinku Akcijskega načrta Komisije za integriran okvir 

notranje kontrole“, COM(2009)0043. 
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razvoja podeželja. 

Zato je napredek, ki je bil dosežen na začetku programskega obdobja, zdaj morda dosegel 
svojo skrajno mejo, čeprav je Komisija nenehno poudarjala, da rezultati ne bodo opazni takoj.

2. Predstavitev 22. aprila 2013: glavni izzivi

2.1.  Spremljanje postopka podelitve razrešnice za leto 2011

Ko gre za akcijski načrt za integriran okvir notranje kontrole, je vprašanje za razpravo samo 
eno: zakaj Komisija ni dobila pozitivne izjave o zanesljivosti? 

Je bil akcijski načrt neuspešen? Je bil vsebinsko neustrezen ali slabo izveden? 

Kaj namerava Komisija storiti zdaj?

Vendar razprava o integrirani notranji kontroli poteka tudi v okviru nadaljnjega ukrepanja na 
podlagi resolucije o razrešnici za finančno leto 2011, ki je bila sprejeta na plenarnem 
zasedanju aprila 2013 in Komisiji daje nekaj novih smernic.

Cilj prvih treh prednostnih ukrepov, ki jih od Komisije zahteva ta zadnja resolucija o 
razrešnici, je iskanje poti k novemu napredku v zvezi z vprašanjem pozitivne izjave o 
zanesljivosti. 

S prvim prednostim ukrepom, tj. s sporočilom o zagovoru proračuna EU, bo Komisija dobila 
možnost, da dokaže učinkovitost svojega sistema za varovanje proračuna EU. 

Drugič, izmenjava najboljših praks med službami Komisije, ki so zadolžene za finančno 
poslovodenje, kot zahteva Parlament, bi morala pozitivno vplivati na delež napak. Kar zadeva 
tretjo prednostno nalogo oceniti finančno uspešnost, Parlament odločno spodbuja Komisijo, 
naj preide na novo, storilnostno naravnano kulturo. 

2.2. Nujnost poenostavitve

Kar zadeva nujnost poenostavitve (glej ukrepe 1 do 3 zgoraj), je treba to načelo nedvomno 
uporabiti v naslednjem programskem obdobju (2014–2020). Ni treba posebej poudarjati, da si 
odgovornost za poenostavitev delijo vse institucije, ki sodelujejo pri sprejemanju odločitev, in 
da mora tudi Parlament upoštevati ta kategorični imperativ. 

2.3. Izjave o upravljanju in revizijsko zagotovilo

Nova finančna uredba uvaja posebna orodja za izjave o upravljanju in revizijska zagotovila v 
obliki letnih izjav na različnih ravneh. 

Upravni organi držav članic naj bi Komisiji vsako leto predložili računovodske izkaze skupaj 
z izjavo o upravljanju, letnim povzetkom končnih revizijskih poročil in izvedenih kontrol ter 
mnenjem neodvisnega revizijskega organa (člen 59 nove finančne Uredbe (EU, Euratom) 
št. 966/2012). 

Poleg tega lahko države članice na podlagi teh informacij predložijo prostovoljne izjave, 
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podpisane na ustrezni ravni.

Kakovost teh izjav bo izjemno pomembna, saj postopki podelitev razrešnice dokazujejo, da 
prva težava sedanjega sistema letnih povzetkov zadeva zanesljivost podatkov, ki jih 
predložijo države članice. 

Parlament je večkrat obžaloval dejstvo, da letni povzetki, ki so bili uvedeni v zakonodajo kot 
posledica medinstitucionalnega sporazuma o finančnem okviru za obdobje 2007–2013, niso 
bili dragocen vir informacij za presojo o izpolnjevanju obveznosti upravičencev ali njihovi 
uspešnosti. V resoluciji, ki spremlja njegov sklep o podelitvi razrešnice za finančno leto 2011, 
Parlament poziva Komisijo, naj preuči prednosti in slabosti nacionalnih sistemov kontrole na 
podlagi prejetih letnih povzetkov ter nemudoma ukrepa v smeri zagotavljanja, da bo naslednje 
letne povzetke mogoče uporabiti za oceno dela upravičencev.

Parlament prav tako poziva Komisijo, naj v sodelovanju z državami članicami v kratkem 
vzpostavi model za izjave o državnem upravljanju, s katerimi bodo te postale smiselne in 
primerljive, ter naj pomaga državam članicam pri zagotavljanju prostovoljnih izjav o 
upravljanju iz člena 59(5) nove finančne Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012, tako da 
spodbuja najboljše prakse.

2.4. Pristopi dopustnega tveganja napak, izpolnjevanja obveznosti in učinkovitosti

Pojem „dopustno tveganje napake“ je na ravni EU prvič vpeljalo Računsko sodišče v svojem 
mnenju o enotni reviziji (Mnenje št. 2/2004). Sodišče je obrazložilo, da je vsak kontrolni 
sistem kompromis med stroški za izvajanje opredeljene intenzivnosti pregledov na eni strani 
in koristmi teh postopkov na drugi strani. V okviru Skupnosti koristi vključujejo zmanjšanje 
tveganja izgube sredstev in omejevanje tveganja za nastanek napak na dopustno raven. 

Komisija je predloge Računskega sodišča vključila v svoj akcijski načrt za integriran okvir 
notranje kontrole in v svojem sporočilu z naslovom „K enotnemu razumevanju koncepta 
dopustnega tveganja napake“ (COM(2008)0866) poudarila, da je treba pri opredeljevanju 
novih strategij kontrole upoštevati dodatne stroške dopolnilnih kontrol. 

Enotna referenčna vrednost 2 % ali prag bistvenosti ne upošteva različnih profilov tveganj pri 
različnih politikah. Po mnenju Komisije bi bilo mogoče, da bi proračunski organ določil 
različne prage bistvenosti na podlagi političnih prioritet, koristi posamezne politike, 
pripadajočih tveganj, možnosti za nadaljnjo poenostavitev in dodatnih stroškov, povezanih z 
zmanjševanjem deleža napak s pomočjo dodatnih kontrol. 

Parlament je doslej menil, da pristop dopustnega tveganja za napake ne bi smel biti izoliran in 
ozek tehnični instrument. Moral bi biti bistven del splošnega upravljanja proračuna in bi 
moral omogočati bolj racionalno in prožnejše izvrševanje proračuna, tako da bi odgovornim 
za izvrševanje dovoljeval večje kritje, hkrati pa bi upošteval stroške kontrole, pa naj ti 
bremenijo Komisijo ali države članice.

To previdno stališče je v skladu z mnenjem, ki ga Parlament nenehno izraža, da je treba delež 
napak dosledno zmanjševati. 

V zadnji resoluciji o razrešnici je Parlament izrazil svojo osuplost nad porastom deleža 
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najpogostejših napak, s čimer se je pozitivni trend iz prejšnjih let obrnil. Zato je pozval 
Komisijo, naj sprejme potrebne ukrepe za dosego trenda stalnega zmanjševanja. Parlament 
meni tudi, da je izpolnitev tega cilja bistvenega pomena za doseganje polne učinkovitosti 
izdatkov EU v prihodnje ter za napredek k pozitivni izjavi o zanesljivosti.

Naklonjenost Parlamenta najnižji dopustni stopnji napake je do določene mere dopolnjena z 
novimi koraki v smeri več ocenjevanja učinkovitosti. 

Pri dejavnostih v zvezi z razrešnico Parlament upošteva analizo Računskega sodišča, ki se 
osredotoča na „zagotavljanje rezultatov s pomočjo proračuna“. 

V skladu s členom 318 PDEU mora Komisija predložiti poročilo o oceni financ Unije glede 
na dosežene rezultate. V skladu s Pogodbo je to, skupaj s posebnimi poročili Računskega 
sodišča, element, ki pomembno prispeva k presoji Parlamenta, ko ta odloča o razrešnici. Zato 
se pristop izpolnjevanja obveznosti vse bolj dopolnjuje s pristopom, ki temelji na rezultatih.  

Z drugimi besedami, tradicionalni pristop izjave o zanesljivosti, ki temelji na reviziji 
skladnosti in določanju relativnih stroškov politik EU, se dopolnjuje s pristopom 
učinkovitosti, ki temelji na doseženih rezultatih. 

Spodbujati je treba oba pristopa, tj. zmanjševanje stroškov politik EU in doseganje čim večjih 
koristi. V zadnjem poročilu o razrešnici se je Parlament strinjal s priporočili Računskega 
sodišča o merjenju rezultatov politik s pomočjo jasnih ciljev in kazalnikov evropske dodane 
vrednosti ter vztrajal, da je treba kazalnike vpliva povezati z roki in količinsko opredeljenimi 
cilji. Parlament je tudi vztrajal, da je treba zagotoviti skladnost med nameni, kazalniki in cilji, 
ki so opredeljeni v načrtu upravljanja služb Komisije in o katerih se poroča v letnih poročilih 
o dejavnostih.

2.5. Pristopa izpolnjevanja obveznosti in učinkovitosti: dve plati iste medalje

Stroški in rezultati so tesno povezani pri politični presoji Parlamenta, ko ta podeljuje 
razrešnico. Ta ocena mora temeljiti na bolj formalnem modelu. Sedanja praksa revizije 
uspešnosti dela zato lahko postane prelomnica v zgodovini razrešnic in vprašanja v zvezi s 
pozitivno izjavo o zanesljivosti. Vprašanje je, ali bi bilo pristop ocenjevanja uspešnosti 
mogoče zajeti v formalnem modelu, ki bi bil primerljiv s tistim za podeljevanje izjave o 
zanesljivosti.

Morebiten napredek v tej smeri bo mogoč le ob polnem sodelovanju vseh zainteresiranih 
strani, tj. Računskega sodišča in proračunskega organa, pa tudi nacionalnih vlad in uprav, 
vrhovnih revizijskih institucij in nacionalnih parlamentov.

Za več informacij glej: Sistemi kontrole – Evropska komisija

http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/control/control_en.cfm

Stauner Gabriele (2) – Evropski parlament

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?language=EN&fulltext=2008
%2F0110 (COD)&auteur=Stauner+Gabriele


