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Predlog resolucije Predlog spremembe 

39. želi Računsko sodišče spomniti, da so 

se Parlament, Svet in Komisija v točki 54 

skupnega pristopa dogovorili, da je za vse 

vidike zunanjih revizij, oddanih v zunanje 

izvajanje, „v celoti odgovorno Evropsko 

računsko sodišče, ki vodi vse potrebne 

upravne postopke in postopke v zvezi z 

javnimi naročili“; prosi Komisijo, naj 

nujno pojasni, če to še velja; globoko 

obžaluje, da je novi revizijski pristop, ki 

vključuje revizorje iz zasebnega sektorja, 

povzročil 85-odstotno povečanje 

upravnega bremena agencij, kar ustreza 

več kot 13.000 dodatnim uram ali v 

povprečju 3,5 ekvivalenta polnega 

delovnega časa v primerjavi s prejšnjimi 

revizijami, ki jih je upravljalo Računsko 

sodišče; obžaluje, da je bilo za javna 

naročila in upravljanje revizijskih pogodb 

porabljenih več kot 1.400 ur dodatnega 

dela v decentraliziranih agencijah ter da so 

skupni dodatni odhodki za zunanje revizije 

iz zasebnega sektorja v letu 2014 znašali 

550.000 EUR; poziva Računsko sodišče, 

naj zagotavlja boljša navodila zasebnim 

revizorjem, da bi se znatno zmanjšalo 

povečano upravno breme; 

39. želi Računsko sodišče spomniti, da so 

se Parlament, Svet in Komisija v točki 54 

skupnega pristopa dogovorili, da je za vse 

vidike zunanjih revizij, oddanih v zunanje 

izvajanje, „v celoti odgovorno Evropsko 

računsko sodišče, ki vodi vse potrebne 

upravne postopke in postopke v zvezi z 

javnimi naročili“; prosi Komisijo, naj 

nemudoma potrdi, da skupni pristop še 

velja; globoko obžaluje, da je novi 

revizijski pristop, ki vključuje revizorje iz 

zasebnega sektorja, povzročil 85-odstotno 

povečanje upravnega bremena agencij, kar 

ustreza več kot 13.000 dodatnim uram ali v 

povprečju 3,5 ekvivalenta polnega 

delovnega časa v primerjavi s prejšnjimi 

revizijami, ki jih je upravljalo Računsko 

sodišče; obžaluje, da je bilo za javna 

naročila in upravljanje revizijskih pogodb 

porabljenih več kot 1.400 ur dodatnega 

dela v decentraliziranih agencijah ter da so 

skupni dodatni odhodki za zunanje revizije 

iz zasebnega sektorja v letu 2014 znašali 

550.000 EUR; poziva Računsko sodišče, 

naj zagotavlja boljša navodila zasebnim 

revizorjem, da bi se znatno zmanjšalo 

povečano upravno breme; 
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