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1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2012., 
Dio VIII. – Europski ombudsman
(COM(2013)0570 – C7-0280/2013 – 2013/2203(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 – C7-0280/2013)2,

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

– uzimajući u obzir izjavu o jamstvu u pogledu pouzdanosti računa4 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 posebno 
njezine članke 164., 165. i 166., 

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

– uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A7-0225/2014),

1. daje razrješnicu Europskom ombudsmanu u vezi s izvršenjem proračuna Europskog 
ombudsmana za financijsku godinu 2012. 

2. izlaže 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 
ombudsmanu i Europskom nadzorniku zaštite podataka te je da na objavu u Službenom 
listu Europske unije (serija L).

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.



PE521.735v02-00 4/7 RR\1024218HR.doc

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 VIII. – Europski ombudsman
(COM(2013)0570 – C7-0280/2013 – 2013/2203(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 – C7-0280/2013)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 i 
o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/20026, a posebno njezine 
članke 164., 165. i 166., 

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

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

– uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A7-0225/2014),

1. sa zadovoljstvom primjećuje da je Revizorski sud u svojem godišnjem izvješću za 2012. 
zaključio da nisu utvrđene nikakve znatne slabosti u vezi s pitanjima za koje je provedena 
revizija i koja su povezana s ljudskim resursima i nabavom za Europskog ombudsmana 
(„Ombudsman”);

2. 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 materijalnih grešaka;

3. naglašava da je proračun Ombudsmana u potpunosti administrativne naravi i da je 2012. 

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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iznosio 9 516 500 EUR, od toga je 7 275 000 EUR dodijeljeno glavi 1. (rashodi povezani 
s osobama koje rade za instituciju), 1 656 500 EUR glavi 2. (zgrade, oprema i ostali 
namjenski rashodi za poslovanje) i 585 000 EUR glavi 3. (rashodi povezani s izvršenjem 
posebnih zadataka od strane institucije);

4. primjećuje da je od ukupnih sredstava 98,30 % bilo odobrenih za koje su preuzete obveze 
(naspram 92,54 % 2011.), dok je 88,69 % bilo namijenjeno za plaćanja (naspram 85,62 % 
2011.) sa stopom korištenja od 95,88 % (u usporedbi s 92,54 % za 2011.); pozdravlja 
poboljšanje stope korištenja; 

5. odobrava poboljšanja u financijskom planiranju kojima će se osigurati učinkovitije 
izvršavanje proračuna; poziva na nastavak tih napora u sljedećim proračunskim 
razdobljima;

6. pohvaljuje Ombudsmanov godišnji plan upravljanja za 2012. koji uključuje ključne 
pokazatelje uspješnosti za mjerenje uspješnosti ureda u postizanju njegovih ciljeva;

7. poziva Ombudsmana da u sljedeće godišnje izvješće o radu uključi neiskorištenu stopu 
zatraženih usluga usmenog prevođenja za tu godinu;

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

9. pozdravlja zaključke unutarnjeg revizora o nedovršenim mjerama iz izvještaja unutarnje 
revizije; ističe da dvije mjere u vezi s provedbom minimalnih standarda za unutarnji 
nadzor i upravljanje postupcima javne nabave još nisu dovršene; poziva Ombudsmana da 
se te mjere iz preporuka unutarnjeg revizora provedu bez odgode;

10. ocjenjuje pozitivnim povećanje postotka odluka o dopuštenosti usvojenih u roku od 
jednog mjeseca nakon primitka pritužbe, koji je 2012. iznosio 85 %, te poziva na još bolji 
cilj za sljedeće godine; vjeruje da su reorganizacija ureda Ombudsmana i pojednostavljeni 
postupci u Registru doprinijeli većoj učinkovitosti Odjela za pritužbe u 2012. godini i da 
će se to nastaviti i u nadolazećim godinama;

11. prima na znanje da je prosječno trajanje istraga smanjeno, iako su za istrage zatvorene u 
roku od 18 mjeseci rezultati bili niži od postavljenih ciljeva i niži od 80 % postignutih u 
2011.; poziva Obudsmana da točno odredi broj slučajeva u kojima se provelo više od 
jednog kruga preispitivanja i okolnosti kada postoji potreba za provođenjem drugog kruga 
preispitivanja;

12. zahtijeva da ga se obavijesti o mjerama provedenim radi pobijanja odluke Komisije kojom 
se odbija organiziranje neovisne vanjske revizije europskih škola;

13. pozdravlja suradnju Ombudsmana s Europskom zakladom za upravljanje kvalitetom u 
cilju poboljšanja kvalitete njegova rada;

14. čestita Ombudsmanu na dosljednoj kvaliteti godišnjih izvješća o radu te objavljivanju 
sveobuhvatnog godišnjeg izvješća o procjeni učinka, koji je važan alat za procjenu 
njegova rada;

15. poziva Ombudsmana da u svojem godišnjem izvješću o radu detaljno navede koliki dio 
svojeg proračuna troši na svoju promidžbu i približavanje građanima;

16. ističe da je godišnje izvješće o aktivnostima Ombudsmana za 2012. usvojeno na plenarnoj 
sjednici u rujnu 2013. te izražava zadovoljstvo primjedbama u njemu;
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17. poziva Revizorski sud da u svoje sljedeće godišnje izvješće uvrsti pregled mjera praćenja 
Europskog ombudsmana za provedbu preporuka Parlamenta iz ove Rezolucije;
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