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1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2012., 
Dio VI. – Europski gospodarski i socijalni odbor
(COM(2013)0570 – C7-0278/2013 – 2013/2201(DEC))

Europski parlament,

– uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2012.1,

– uzimajući u obzir konsolidirane godišnje financijske izvještaje Europske unije o 
financijskoj godini 2012. (COM(2013)0570 – C7-0278/2013)2,

– uzimajući u obzir Godišnje izvješće Revizorskog suda o izvršenju proračuna za 
financijsku godinu 2012., zajedno s odgovorima institucija3,

– uzimajući u obzir izjavu o jamstvu4 u pogledu pouzdanosti financijskih izvještaja te 
zakonitosti i pravilnosti osnovnih transakcija za financijsku godinu 2012., koju u skladu s 
člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije podnosi Revizorski sud,

– uzimajući u obzir članak 314. stavak 10. i članke 317., 318. i 319. Ugovora o 
funkcioniranju Europske unije,

– uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o 
Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica5, a posebno 
njezine članke 50., 86., 145., 146. i 147.,

– uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 
25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i 
o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/20026, a posebice njezine 
članke 164., 165. i 166., 

– uzimajući u obzir članak 77. Poslovnika i njegov Prilog VI.,

– uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A7-0218/2014),

1. daje razrješnicu glavnom tajniku Europskog gospodarskog i socijalnog odbora za 
izvršenje proračuna Europskog gospodarskog i socijalnog odbora za financijsku godinu 
2012.;

2. iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3. nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, 
proslijedi Vijeću, Komisiji, Sudu Europske unije, Revizorskom sudu, europskom 

1 SL L 56, 29.2.2012.
2 SL C 334, 15.11.2013., str. 1.
3 SL C 331, 14.11.2013., str. 1.
4 SL C 334, 15.11.2013., str. 122.
5 SL L 248, 16.9.2002., str. 1.
6 SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
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ombudsmanu i europskom nadzorniku zaštite podataka te ih da na objavu u Službenom 
listu Europske unije (serija L).



RR\1024164HR.doc 5/8 PE521.733v02-00

HR

2. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje općeg proračuna 
Europske unije za financijsku godinu 2012., Dio VI. – Europski gospodarski i socijalni 
odbor
(COM(2013)0570 – C7-0278/2013 – 2013/2201(DEC))

Europski parlament,
– uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2012.1,

– uzimajući u obzir konsolidirane godišnje financijske izvještaje Europske unije za 
financijsku godinu 2012. (COM(2013)0570 – C7-0278/2013)2,

– uzimajući u obzir Godišnje izvješće Revizorskog suda o izvršenju proračuna za 
financijsku godinu 2012., zajedno s odgovorima institucija3,

– uzimajući u obzir izjavu o jamstvu4 u pogledu pouzdanosti računa te zakonitosti i 
pravilnosti osnovnih transakcija za financijsku godinu 2012., koju u skladu s člankom 
287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije podnosi Revizorski sud,

– uzimajući u obzir članak 314. stavak 10. i članke 317., 318. i 319. Ugovora o 
funkcioniranju Europske unije,

– uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o 
Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica5, a posebno 
njezine članke 50., 86., 145., 146. i 147.,

– uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 
25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije te 
o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/20026, a posebice njezine 
članke 164., 165. i 166., 

– uzimajući u obzir svoje prethodne odluke i rezolucije o razrješnici,

– uzimajući u obzir članak 77. Poslovnika i njegov Prilog VI.,

– uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A7-0218/2014),

1. pozdravlja činjenicu da je Revizorski sud na temelju svojeg revizorskog rada zaključio da 
u plaćanjima za administrativne i druge rashode institucija i tijela u cjelini za godinu koja 
je završila 31. prosinca 2012. nije bilo značajnih pogrešaka; 

2. sa zadovoljstvom primjećuje da je Revizorski sud u svojem godišnjem izvješću za 2012. 
zaključio da nisu utvrđene nikakve bitne manjkavosti u vezi s pitanjima za koje je 
provedena revizija i koja su povezana s ljudskim resursima i nabavom za Europski 
gospodarski i socijalni odbor (EGSO);

3. primjećuje da je 2012. proračun EGSO-a iznosio 128 816 588 EUR (128 600 000 EUR u 

1 SL L 56, 29.2.2012.
2 SL C 334, 15.11.2013., str. 1.
3 SL C 331, 14.11.2013., str. 1.
4 SL C 334, 15.11.2013., str. 122.
5 SL L 248, 16.9.2002., str. 1.
6 SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
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2011.), sa stopom korištenja od 96,8 %; naglašava da je proračun EGSO-a u potpunosti 
administrativne naravi i da se veliki iznos koristi za rashode povezane s osobama koje 
rade za instituciju te se preostali iznos koristi za zgrade, namještaj, opremu i ostale 
namjenske rashode za poslovanje;

4. primjećuje da je stopa provedbe proračuna od 96,8 % za godinu 2012. viša od stope od 
95,4 % za godinu 2011., no ipak niža od stope od 98 % za godinu 2010.; poziva EGSO da 
zajamči još bolje stope provedbe proračuna u sljedećim razdobljima;

5. primjećuje rast od 0,2 % u proračunu za 2012. u usporedbi s prethodnim godišnjim 
proračunom; podržava napore EGSO-a da ograniči proračune za nadolazeće godine 
osiguravajući time paušalni rast;

6. uzima na znanje daljnje primjedbe u vezi s rezolucijom Parlamenta o davanju razrješnice 
za 2011. priložene godišnjem izvješću o aktivnostima EGSO-a; traži da ga se obavijesti o 
mjerama koje je EGSO poduzeo u financijskoj godini razrješnice kako bi proveo detaljno 
preispitivanje potrošnje te o rezultatima tog postupka;

7. prima na znanje Odluku Vijeća o razini naknada članova EGSO-a u rujnu 2013. te sa 
zadovoljstvom primjećuje da je EGSO primijenio nova pravila o naknadi putnih troškova 
članova na temelju stvarnih troškova kako je to preporučio Parlament;

8. sa zadovoljstvom primjećuje da je tijekom 2012. provedena odluka da se izjave o 
financijskim interesima članova ESGO-a objave;

9. uzima na znanje suradnju između članova ESGO-a i Odbora za proračunski nadzor 
Parlamenta, osobito u odnosu na postupak davanja razrješnice;

10. uzima na znanje informaciju o korištenju energijom iz obnovljivih izvora; primjećuje sa 
zadovoljstvom da sva električna energija koju EGSO upotrebljava potječe iz obnovljivih 
izvora;

11. zadovoljan je s postignućima na području prevođenja nakon obnovljenog sporazuma o 
suradnji između EGSO-a i Odbora regija; sa zadovoljstvom primjećuje da je pad u 
vanjskim prijevodima bio 1 % u 2012., u odnosu na 2011.; u tim brojkama vidi dokaz da 
su daljnja poboljšanja po pitanju učinkovitosti i dalje moguća;

12. snažnog je uvjerenja da bi do nekih poboljšanja trebalo doći kako bi se racionalizirali 
ljudski resursi u zajedničkim uslugama i prevođenju; smatra da je trenutačna 
komunikacija između EGSO-a, Odbora regija i Parlamenta u tom pogledu pozitivan 
doprinos racionalizaciji resursa;

13. traži od EGSO-a da nastavi nadzirati strukturu osoblja kako bi osigurao da je organizacija 
radnih mjesta u potpunosti učinkovita i da doprinosi boljem trošenju dodijeljenog 
proračuna;

14. očekuje od EGSO-a da, prilikom pripreme pregovora o novom ugovoru o administrativnoj 
suradnji s Odborom regija, izradi redovitije analize proračunskih ušteda koje proizlaze iz 
njegove provedbe, kao što je navedeno u prošlogodišnjim preporukama; traži detaljne 
informacije o rezultatima te suradnje te o točnim iznosima proračunskih ušteda koje će 
proizaći iz te nove suradnje;

15. očekuje da će se novim ugovorom o administrativnoj suradnji s Odborom regija ojačati 
suradnja i na području upravljanja zajedničkim službama;
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16. primjećuje da je pregled suradnje između EGSO-a i Odbora regija u sredini provedbenog 
razdoblja koristan alat za procjenu koristi suradnje i planiranje boljih rješenja u 
budućnosti;

17. smatra da su videokonferencije jako koristan mehanizam za postizanje proračunskih 
ušteda i učinkovitosti u isto vrijeme omogućavajući sudjelovanje članova iz različitih 
mjesta na istoj konferenciji; traži da ga se obavještava o napretku unutar EGSO-a u 
pogledu korištenja postojećim alatima;

18. izražava želju da bude redovito izvješćivan o utjecaju uporabe videokonferencijskih alata 
na proračun, uključujući u smislu ušteda na troškovima misija; 

19. uzima na znanje rješenja koja je EGSO primijenio kako bi sam procijenio svoj rad uz 
pomoć Europskog instituta za javnu administraciju;

20. pozdravlja projekt modernizacije postupanja s dokumentacijom u EGSO-u;

21. smatra pozitivnim smanjenje neiskorištene stope zatraženih usluga usmenog prevođenja s 
8,9 % 2011. na 7,6 % 2012. godine; uzima na znanje mjere poduzete kako bi se smanjila 
ta stopa; naglašava, međutim, da je stopa još uvijek visoka i poziva na daljnje smanjenje 
troškova usmenog prevođenja;

22. poziva EGSO na suradnju s drugim institucijama u izradi jedinstvene metodologije 
predstavljanja troškova prevođenja radi pojednostavljivanja analize i usporedbe troškova;

23. primjereno uzima na znanje modernizaciju informatičke infrastrukture; traži da se u 
godišnje izvješće o radu uvrste opsežne informacije o poboljšanjima.

24. poziva Revizorski sud da u svoje sljedeće godišnje izvješće uvrsti pregled mjera praćenja 
EGSO-a o provedbi preporuka Parlamenta iz ove Rezolucije.
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