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1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 
2018, oddelek III – Komisija
(2019/2055(DEC))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 20181,

– ob upoštevanju konsolidiranega zaključnega računa Evropske unije za proračunsko leto 
2018 (COM(2019)0316 – C9-0050/2019)2,

– ob upoštevanju poročila Komisije o nadaljnjem ukrepanju v zvezi z razrešnico za 
proračunsko leto 2017 (COM(2019)0334),

– ob upoštevanju letnega poročila Komisije za leto 2018 o upravljanju in smotrnosti 
izvrševanja proračuna EU (COM(2019)0299),

– ob upoštevanju letnega poročila Komisije organu, ki da razrešnico, o notranjih revizijah, 
opravljenih leta 2018 (COM(2019)0350), in delovnega dokumenta služb Komisije, ki 
mu je priložen (SWD(2019)0300),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 18. decembra 2019 o pravni državi na Malti po 
nedavnih razkritjih okoliščin umora Daphne Caruane Galizie3, 

– ob upoštevanju posebnega poročila Evropskega računskega sodišča št. 15/2019: 
Izvajanje svežnja kadrovskih reform iz leta 2014 na Komisiji: veliki prihranki, vendar 
ne brez posledic za uslužbence,

– ob upoštevanju delovnega dokumenta Odbora za proračunski nadzor o posebnem 
poročilu Evropskega računskega sodišča št. 15/2019: Izvajanje svežnja kadrovskih 
reform iz leta 2014 na Komisiji: veliki prihranki, vendar ne brez posledic za uslužbence,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. januarja 2020 o tekočih zaslišanjih v skladu s 
členom 7(1) PEU, primer Poljske in Madžarske4,

– ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča glede izvrševanja proračuna za 
proračunsko leto 2018 z odgovori institucij5 in posebnih poročil Računskega sodišča,

– ob upoštevanju izjave o zanesljivosti6 računovodskih izkazov ter o zakonitosti in 
pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2018 v skladu s 

1 UL L 57, 28.2.2018, str. 1.
2 UL C 327, 30.9.2018, str. 1.
3 Sprejeta besedila, P9_TA(2019)0103.
4 Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0014.
5 UL C 340, 8.10.2019, str. 1.
6 UL C 340, 8.10.2019, str. 9.
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členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije predložilo Računsko sodišče,

– ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 18. februarja 2020 o podelitvi razrešnice 
Komisiji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2018 (05760/1/2020 – C9-
0018/2020),

– ob upoštevanju členov 317, 318 in 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko 
energijo,

– ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, 
in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/20027 in zlasti členov 62, 164, 165 
in 166,

– ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, 
spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 
1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 
283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 
966/20128 in zlasti členov 69, 260, 261 in 262,

– ob upoštevanju člena 99 in Priloge V Poslovnika,

– ob upoštevanju mnenj Odbora za zunanje zadeve, Odbora za razvoj, Odbora za 
zaposlovanje in socialne zadeve, Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane, 
Odbor za promet in turizem, Odbora za regionalni razvoj, Odbora za kmetijstvo in 
razvoj podeželja, Odbora za kulturo in izobraževanje, Odbora za državljanske 
svoboščine, pravosodje in notranje zadeve in Odbora za pravice žensk in enakost 
spolov,

– ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A9-0069/2020),

A. ker Komisija v skladu s členom 17(1) Pogodbe o Evropski uniji izvršuje proračun in 
upravlja programe in ker v skladu s členom 317 Pogodbe o delovanju Evropske unije 
proračun izvršuje v sodelovanju z državami članicami, na lastno odgovornost in v 
skladu z načelom dobrega finančnega poslovodenja;

1. podeli razrešnico Komisiji glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za 
proračunsko leto 2018;

2. navaja svoje pripombe v resoluciji, ki je del sklepov o razrešnici glede izvrševanja 
splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek III – Komisija in 
izvajalske agencije, ter v resoluciji z dne … o posebnih poročilih Evropskega 

7 UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
8 UL L 193, 30.7.2018, str. 1.
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računskega sodišča v okviru razrešnice Komisiji za proračunsko leto 20189;

3. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje Svetu, 
Komisiji in Računskemu sodišču ter nacionalnim in regionalnim revizijskim 
institucijam držav članic in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

9 Sprejeta besedila, P9_TA….
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2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Izvajalske agencije za izobraževanje, 
avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2018
(2019/2055(DEC))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 20181,

– ob upoštevanju konsolidiranega zaključnega računa Evropske unije za proračunsko leto 
2018 (COM(2019)0316 – C9-0050/2019)2,

– ob upoštevanju končnega zaključnega računa Izvajalske agencije za izobraževanje, 
avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 20183,

– ob upoštevanju poročila Komisije o nadaljnjem ukrepanju v zvezi z razrešnico za 
proračunsko leto 2017 (COM(2019)0334),

– ob upoštevanju letnega poročila Komisije organu, ki da razrešnico, o notranjih revizijah, 
opravljenih leta 2018 (COM(2019)0350), in delovnega dokumenta služb Komisije, ki 
mu je priložen (SWD(2019)0300),

– ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Izvajalske agencije 
za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2018 z 
odgovorom agencije4,

– ob upoštevanju izjave o zanesljivosti5 računovodskih izkazov ter o zakonitosti in 
pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2018 v skladu s 
členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije predložilo Računsko sodišče,

– ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 18. februarja 2020 o podelitvi razrešnice 
izvajalskim agencijam glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2018 
(057622020 – C9-0019/2020),

– ob upoštevanju členov 317, 318 in 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko 
energijo,

– ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, 
in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/20026 in zlasti členov 62, 164, 165 

1 UL L 57, 28.2.2018, str. 1.
2 UL C 327, 30.9.2019, str. 1.
3 UL L 376, 6.11.2019, str. 10.
4 UL C 417, 11.12.2019, str. 1
5 UL C 417, 11.12.2019, str. 34.
6 UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
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in 166,

– ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, 
spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 
1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 
283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 
966/20127 in zlasti členov 69, 260, 261 in 262,

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 58/2003 z dne 19. decembra 2002 o statutu 
izvajalskih agencij, pooblaščenih za izvajanje nekaterih nalog pri upravljanju 
programov Skupnosti8 in zlasti člena 14(3),

– ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1653/2004 z dne 21. septembra 2004 o 
standardni finančni uredbi za izvajalske agencije v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 
58/2003 o statutu izvajalskih agencij, pooblaščenih za izvajanje nekaterih nalog pri 
upravljanju programov Skupnosti9 in zlasti členov 66,

– ob upoštevanju izvedbenega sklepa Komisije 2013/776/EU z dne 18. decembra 2013 o 
ustanovitvi Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo ter 
razveljavitvi Sklepa 2009/336/ES10,

– ob upoštevanju člena 99 in Priloge V Poslovnika,

– ob upoštevanju mnenj Odbora za zunanje zadeve, Odbora za razvoj, Odbora za 
zaposlovanje in socialne zadeve, Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane, 
Odbor za promet in turizem, Odbora za regionalni razvoj, Odbora za kmetijstvo in 
razvoj podeželja, Odbora za kulturo in izobraževanje, Odbora za državljanske 
svoboščine, pravosodje in notranje zadeve in Odbora za pravice žensk in enakost 
spolov,

– ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A9-0069/2020),

A. ker Komisija v skladu s členom 17(1) Pogodbe o Evropski uniji izvršuje proračun in 
upravlja programe in ker v skladu s členom 317 Pogodbe o delovanju Evropske unije 
proračun izvršuje v sodelovanju z državami članicami, na lastno odgovornost in v 
skladu z načelom dobrega finančnega poslovodenja;

1. podeli razrešnico direktorju Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno 
področje in kulturo glede izvrševanja proračuna izvajalske agencije za proračunsko leto 
2018;

2. navaja svoje pripombe v resoluciji, ki je del sklepov o razrešnici glede izvrševanja 
splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek III – Komisija in 
izvajalske agencije, ter v resoluciji z dne … o posebnih poročilih Evropskega 

7 UL L 193, 30.7.2018, str. 1.
8 UL L 11, 16.1.2003, str. 1.
9 UL L 297, 22.9.2004, str. 6.
10 UL L 343, 19.12.2013, str. 46.
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računskega sodišča v okviru razrešnice Komisiji za proračunsko leto 201811;

3. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep skupaj s sklepom o razrešnici glede 
izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek III – 
Komisija, in resolucijo, ki je del sklepov, posreduje direktorju Izvajalske agencije za 
izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo, Svetu, Komisiji in Računskemu 
sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

11 Sprejeta besedila, P9_TA….
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3. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja 
za proračunsko leto 2018
(2019/2055(DEC))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 20181,

– ob upoštevanju konsolidiranega zaključnega računa Evropske unije za proračunsko leto 
2018 (COM(2019)0316 – C9-0050/2019)2,

– ob upoštevanju končnega zaključnega računa Izvajalske agencije za mala in srednja 
podjetja za proračunsko leto 20183,

– ob upoštevanju poročila Komisije o nadaljnjem ukrepanju v zvezi z razrešnico za 
proračunsko leto 2017 (COM(2019)0334),

– ob upoštevanju letnega poročila Komisije organu, ki da razrešnico, o notranjih revizijah, 
opravljenih leta 2018 (COM(2019)0350), in delovnega dokumenta služb Komisije, ki 
mu je priložen (SWD(2019)0300),

– ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Izvajalske agencije 
za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2018 z odgovori agencije4,

– ob upoštevanju izjave o zanesljivosti5 računovodskih izkazov ter o zakonitosti in 
pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2018 v skladu s 
členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije predložilo Računsko sodišče,

– ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 18. februarja 2020 o podelitvi razrešnice 
izvajalskim agencijam glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2018 
(05762/2020 – C9-0019/2020),

– ob upoštevanju členov 317, 318 in 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko 
energijo,

– ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, 
in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/20026 in zlasti členov 62, 164, 165 

1 UL L 57, 28.2.2018, str. 1.
2 UL C 327, 30.9.2019, str. 1.
3 UL C 376, 6.11.2019, str. 12.
4 UL C 417, 11.12.2019, str. 1
5 UL C 417, 11.12.2019, str. 34.
6 UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
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in 166,

– ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, 
spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 
1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 
283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 
966/20127 in zlasti členov 69, 260, 261 in 262,

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 58/2003 z dne 19. decembra 2002 o statutu 
izvajalskih agencij, pooblaščenih za izvajanje nekaterih nalog pri upravljanju 
programov Skupnosti8 in zlasti člena 14(3),

– ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1653/2004 z dne 21. septembra 2004 o 
standardni finančni uredbi za izvajalske agencije v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 
58/2003 o statutu izvajalskih agencij, pooblaščenih za izvajanje nekaterih nalog pri 
upravljanju programov Skupnosti9 in zlasti členov 66,

– ob upoštevanju izvedbenega sklepa Komisije 2013/771/EU z dne 17. decembra 2013 o 
ustanovitvi Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja ter razveljavitvi Sklepov 
2004/20/ES in 2007/372/ES10,

– ob upoštevanju člena 99 in Priloge V Poslovnika,

– ob upoštevanju mnenj Odbora za zunanje zadeve, Odbora za razvoj, Odbora za 
zaposlovanje in socialne zadeve, Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane, 
Odbor za promet in turizem, Odbora za regionalni razvoj, Odbora za kmetijstvo in 
razvoj podeželja, Odbora za kulturo in izobraževanje, Odbora za državljanske 
svoboščine, pravosodje in notranje zadeve in Odbora za pravice žensk in enakost 
spolov,

– ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A9-0069/2020),

A. ker Komisija v skladu s členom 17(1) Pogodbe o Evropski uniji izvršuje proračun in 
upravlja programe in ker v skladu s členom 317 Pogodbe o delovanju Evropske unije 
proračun izvršuje v sodelovanju z državami članicami, na lastno odgovornost in v 
skladu z načelom dobrega finančnega poslovodenja;

1. podeli razrešnico direktorju Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja glede 
izvrševanja proračuna izvajalske agencije za proračunsko leto 2018;

2. navaja svoje pripombe v resoluciji, ki je del sklepov o razrešnici glede izvrševanja 
splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek III – Komisija in 
izvajalske agencije, ter v resoluciji z dne … o posebnih poročilih Evropskega 

7 UL L 193, 30.7.2018, str. 1.
8 UL L 11, 16.1.2003, str. 1.
9 UL L 297, 22.9.2004, str. 6.
10 UL L 341, 18.12.2013, str. 73.
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računskega sodišča v okviru razrešnice Komisiji za proračunsko leto 201811;

3. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep skupaj s sklepom o razrešnici glede 
izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek III – 
Komisija, in resolucijo, ki je del sklepov, posreduje direktorju Izvajalske agencije za 
mala in srednja podjetja Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v 
Uradnem listu Evropske unije (serija L).

11 Sprejeta besedila, P9_TA….
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4. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Izvajalske agencije za potrošnike, zdravje, 
kmetijstvo in hrano za proračunsko leto 2018
(2019/2055(DEC))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 20181,

– ob upoštevanju konsolidiranega zaključnega računa Evropske unije za proračunsko leto 
2018 (COM(2019)0316 – C9-0050/2019)2,

– ob upoštevanju končnega zaključnega računa Izvajalske agencije za potrošnike, zdravje, 
kmetijstvo in hrano za proračunsko leto 20183,

– ob upoštevanju poročila Komisije o nadaljnjem ukrepanju v zvezi z razrešnico za 
proračunsko leto 2017 (COM(2019)0334),

– ob upoštevanju letnega poročila Komisije organu, ki da razrešnico, o notranjih revizijah, 
opravljenih leta 2018 (COM(2019)0350), in delovnega dokumenta služb Komisije, ki 
mu je priložen (SWD(2019)0300),

– ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Izvajalske agencije 
za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano za proračunsko leto 2018 z odgovorom 
agencije4,

– ob upoštevanju izjave o zanesljivosti5 računovodskih izkazov ter o zakonitosti in 
pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2018 v skladu s 
členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije predložilo Računsko sodišče,

– ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 18. februarja 2020 o podelitvi razrešnice 
izvajalskim agencijam glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2018 
(05762/2020 – C9-0019/2020),

– ob upoštevanju členov 317, 318 in 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko 
energijo,

– ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, 
in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/20026 in zlasti členov 62, 164, 165 

1 UL L 57, 28.2.2018, str. 1.
2 UL C 327, 30.9.2019, str. 1.
3 UL C 376, 6.11.2019, str. 7.
4 UL C 417, 11.12.2019, str. 1.
5 UL C 417, 11.12.2019, str. 34.
6 UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
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in 166,

– ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, 
spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 
1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 
283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 
966/20127 in zlasti členov 69, 260, 261 in 262,

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 58/2003 z dne 19. decembra 2002 o statutu 
izvajalskih agencij, pooblaščenih za izvajanje nekaterih nalog pri upravljanju 
programov Skupnosti8 in zlasti člena 14(3),

– ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1653/2004 z dne 21. septembra 2004 o 
standardni finančni uredbi za izvajalske agencije v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 
58/2003 o statutu izvajalskih agencij, pooblaščenih za izvajanje nekaterih nalog pri 
upravljanju programov Skupnosti9 in zlasti členov 66,

– ob upoštevanju izvedbenega sklepa Komisije 2013/770/EU z dne 17. decembra 2013 o 
ustanovitvi Izvajalske agencije za potrošnike, zdravje in hrano ter razveljavitvi Sklepa 
2004/858/ES10,

– ob upoštevanju izvedbenega sklepa Komisije 2014/927/EU z dne 17. decembra 2014 o 
spremembi izvedbenega sklepa 2013/770/EU, da se Izvajalska agencija za potrošnike, 
zdravje in hrano preoblikuje v Izvajalsko agencijo za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in 
hrano11,

– ob upoštevanju člena 99 in Priloge V Poslovnika,

– ob upoštevanju mnenj Odbora za zunanje zadeve, Odbora za razvoj, Odbora za 
zaposlovanje in socialne zadeve, Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane, 
Odbor za promet in turizem, Odbora za regionalni razvoj, Odbora za kmetijstvo in 
razvoj podeželja, Odbora za kulturo in izobraževanje, Odbora za državljanske 
svoboščine, pravosodje in notranje zadeve in Odbora za pravice žensk in enakost 
spolov,

– ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A9-0069/2020),

A. ker Komisija v skladu s členom 17(1) Pogodbe o Evropski uniji izvršuje proračun in 
upravlja programe in ker v skladu s členom 317 Pogodbe o delovanju Evropske unije 
proračun izvršuje v sodelovanju z državami članicami, na lastno odgovornost in v 
skladu z načelom dobrega finančnega poslovodenja;

1. podeli razrešnico direktorici Izvajalske agencije za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in 

7 UL L 193, 30.7.2018, str. 1.
8 UL L 11, 16.1.2003, str. 1.
9 UL L 297, 22.9.2004, str. 6.
10 UL L 341, 18.12.2013, str. 69.
11 UL L 363, 18.12.2014, str. 183.
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hrano glede izvrševanja proračuna izvajalske agencije za proračunsko leto 2018;

2. navaja svoje pripombe v resoluciji, ki je del sklepov o razrešnici glede izvrševanja 
splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek III – Komisija in 
izvajalske agencije, ter v resoluciji z dne … o posebnih poročilih Evropskega 
računskega sodišča v okviru razrešnice Komisiji za proračunsko leto 201812;

3. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep skupaj s sklepom o razrešnici glede 
izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek III – 
Komisija, in resolucijo, ki je del sklepov, posreduje direktorici Izvajalske agencije za 
potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter 
poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

12 Sprejeta besedila, P9_TA….
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5. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Izvajalske agencije Evropskega raziskovalnega 
sveta za proračunsko leto 2018
(2019/2055(DEC))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 20181,

– ob upoštevanju konsolidiranega zaključnega računa Evropske unije za proračunsko leto 
2018 (COM(2019)0316 – C9-0050/2019)2,

– ob upoštevanju končnega zaključnega računa Izvajalske agencije Evropskega 
raziskovalnega sveta za proračunsko leto 20183,

– ob upoštevanju poročila Komisije o nadaljnjem ukrepanju v zvezi z razrešnico za 
proračunsko leto 2017 (COM(2019)0334),

– ob upoštevanju letnega poročila Komisije organu, ki da razrešnico, o notranjih revizijah, 
opravljenih leta 2018 (COM(2019)0350), in delovnega dokumenta služb Komisije, ki 
mu je priložen (SWD(2019)0300),

– ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Izvajalske agencije 
Evropskega raziskovalnega sveta za proračunsko leto 2018 z odgovorom agencije4,

– ob upoštevanju izjave o zanesljivosti5 računovodskih izkazov ter o zakonitosti in 
pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2018 v skladu s 
členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije predložilo Računsko sodišče,

– ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 18. februarja 2020 o podelitvi razrešnice 
izvajalskim agencijam glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2018 
(05762/2020 – C9-0019/2020),

– ob upoštevanju členov 317, 318 in 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko 
energijo,

– ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, 
in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/20026 in zlasti členov 62, 164, 165 

1 UL L 57, 28.2.2018, str. 1.
2 UL C 327, 30.9.2019, str. 1.
3 UL C 376, 6.11.2019, str. 30.
4 UL C 417, 11.12.2019, str. 1.
5 UL C 417, 11.12.2019, str. 34.
6 UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
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in 166,

– ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, 
spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 
1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 
283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 
966/20127 in zlasti členov 69, 260, 261 in 262,

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 58/2003 z dne 19. decembra 2002 o statutu 
izvajalskih agencij, pooblaščenih za izvajanje nekaterih nalog pri upravljanju 
programov Skupnosti8 in zlasti člena 14(3),

– ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1653/2004 z dne 21. septembra 2004 o 
standardni finančni uredbi za izvajalske agencije v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 
58/2003 o statutu izvajalskih agencij, pooblaščenih za izvajanje nekaterih nalog pri 
upravljanju programov Skupnosti9 in zlasti členov 66,

– ob upoštevanju izvedbenega sklepa Komisije 2013/779/EU z dne 17. decembra 2013 o 
ustanovitvi Izvajalske agencije Evropskega raziskovalnega sveta ter razveljavitvi Sklepa 
2008/37/ES10,

– ob upoštevanju člena 99 in Priloge V Poslovnika,

– ob upoštevanju mnenj Odbora za zunanje zadeve, Odbora za razvoj, Odbora za 
zaposlovanje in socialne zadeve, Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane, 
Odbor za promet in turizem, Odbora za regionalni razvoj, Odbora za kmetijstvo in 
razvoj podeželja, Odbora za kulturo in izobraževanje, Odbora za državljanske 
svoboščine, pravosodje in notranje zadeve in Odbora za pravice žensk in enakost 
spolov,

– ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A9-0069/2020),

A. ker Komisija v skladu s členom 17(1) Pogodbe o Evropski uniji izvršuje proračun in 
upravlja programe in ker v skladu s členom 317 Pogodbe o delovanju Evropske unije 
proračun izvršuje v sodelovanju z državami članicami, na lastno odgovornost in v 
skladu z načelom dobrega finančnega poslovodenja;

1. podeli razrešnico direktorju Izvajalske agencije Evropskega raziskovalnega sveta glede 
izvrševanja proračuna izvajalske agencije za proračunsko leto 2018;

2. navaja svoje pripombe v resoluciji, ki je del sklepov o razrešnici glede izvrševanja 
splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek III – Komisija in 
izvajalske agencije, ter v resoluciji z dne … o posebnih poročilih Evropskega 

7 UL L 193, 30.7.2018, str. 1.
8 UL L 11, 16.1.2003, str. 1.
9 UL L 297, 22.9.2004, str. 6.
10 UL L 346, 20.12.2013, str. 58.
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računskega sodišča v okviru razrešnice Komisiji za proračunsko leto 201811;

3. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep skupaj s sklepom o razrešnici glede 
izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek III – 
Komisija, in resolucijo, ki je del sklepov, posreduje direktorju Izvajalske agencije 
Evropskega raziskovalnega sveta, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za 
objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

11 Sprejeta besedila, P9_TA….
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6. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Izvajalske agencije za raziskave za 
proračunsko leto 2018
(2019/2055(DEC))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 20181,

– ob upoštevanju konsolidiranega zaključnega računa Evropske unije za proračunsko leto 
2018 (COM(2019)0316 – C9-0050/2019)2,

– ob upoštevanju končnega zaključnega računa Izvajalske agencije za raziskave za 
proračunsko leto 20183,

– ob upoštevanju poročila Komisije o nadaljnjem ukrepanju v zvezi z razrešnico za 
proračunsko leto 2017 (COM(2019)0334),

– ob upoštevanju letnega poročila Komisije organu, ki da razrešnico, o notranjih revizijah, 
opravljenih leta 2018 (COM(2019)0350), in delovnega dokumenta služb Komisije, ki 
mu je priložen (SWD(2019)0300),

– ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Izvajalske agencije 
za raziskave za proračunsko leto 2018 z odgovorom agencije4,

– ob upoštevanju izjave o zanesljivosti5 računovodskih izkazov ter o zakonitosti in 
pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2018 v skladu s 
členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije predložilo Računsko sodišče,

– ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 18. februarja 2020 o podelitvi razrešnice 
izvajalskim agencijam glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2018 
(05762/2020 – C9-0019/2020),

– ob upoštevanju členov 317, 318 in 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko 
energijo,

– ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, 
in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/20026 in zlasti členov 62, 164, 165 

1 UL L 57, 28.2.2018, str. 1.
2 UL C 327, 30.9.2019, str. 1.
3 UL C 376, 6.11.2019, str. 47.
4 UL C 417,11.12.2019, str. 1.
5 UL C 417, 11.12.2019, str. 34.
6 UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
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in 166,

– ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, 
spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 
1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 
283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 
966/20127 in zlasti členov 69, 260, 261 in 262,

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 58/2003 z dne 19. decembra 2002 o statutu 
izvajalskih agencij, pooblaščenih za izvajanje nekaterih nalog pri upravljanju 
programov Skupnosti8 in zlasti člena 14(3),

– ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1653/2004 z dne 21. septembra 2004 o 
standardni finančni uredbi za izvajalske agencije v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 
58/2003 o statutu izvajalskih agencij, pooblaščenih za izvajanje nekaterih nalog pri 
upravljanju programov Skupnosti9 in zlasti členov 66,

– ob upoštevanju izvedbenega sklepa Komisije 2013/778/EU z dne 13. decembra 2013 o 
ustanovitvi Izvajalske agencije za raziskave ter razveljavitvi Sklepa 2008/46/ES10,

– ob upoštevanju člena 99 in Priloge V Poslovnika,

– ob upoštevanju mnenj Odbora za zunanje zadeve, Odbora za razvoj, Odbora za 
zaposlovanje in socialne zadeve, Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane, 
Odbor za promet in turizem, Odbora za regionalni razvoj, Odbora za kmetijstvo in 
razvoj podeželja, Odbora za kulturo in izobraževanje, Odbora za državljanske 
svoboščine, pravosodje in notranje zadeve in Odbora za pravice žensk in enakost 
spolov, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A9-0069/2020), 

A. ker Komisija v skladu s členom 17(1) Pogodbe o Evropski uniji izvršuje proračun in 
upravlja programe in ker v skladu s členom 317 Pogodbe o delovanju Evropske unije 
proračun izvršuje v sodelovanju z državami članicami, na lastno odgovornost in v 
skladu z načelom dobrega finančnega poslovodenja; 

1. podeli razrešnico direktorju Izvajalske agencije za raziskave glede izvrševanja 
proračuna izvajalske agencije za proračunsko leto 2018; 

2. navaja svoje pripombe v resoluciji, ki je del sklepov o razrešnici glede izvrševanja 
splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek III – Komisija in 
izvajalske agencije, ter v resoluciji z dne … o posebnih poročilih Evropskega 
računskega sodišča v okviru razrešnice Komisiji za proračunsko leto 201811;

7 UL L 193, 30.7.2018, str. 1.
8 UL L 11, 16.1.2003, str. 1.
9 UL L 297, 22.9.2004, str. 6.
10 UL L 346, 20.12.2013, str. 54.
11 Sprejeta besedila, P9_TA….
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3. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep skupaj s sklepom o razrešnici glede 
izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek III – 
Komisija, in resolucijo, ki je del sklepov, posreduje direktorju Izvajalske agencije za 
raziskave, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem 
listu Evropske unije (serija L).



PE639.827v02-00 22/147 RR\1200377SL.docx

SL

7. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Izvajalske agencije za inovacije in omrežja za 
proračunsko leto 2018
(2019/2055(DEC))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 20181,

– ob upoštevanju konsolidiranega zaključnega računa Evropske unije za proračunsko leto 
2018 (COM(2019)0316 – C9-0050/2019)2,

– ob upoštevanju končnega zaključnega računa Izvajalske agencije za inovacije in 
omrežja za proračunsko leto 20183,

– ob upoštevanju poročila Komisije o nadaljnjem ukrepanju v zvezi z razrešnico za 
proračunsko leto 2017 (COM(2019)0334),

– ob upoštevanju letnega poročila Komisije organu, ki da razrešnico, o notranjih revizijah, 
opravljenih leta 2018 (COM(2019)0350), in delovnega dokumenta služb Komisije, ki 
mu je priložen (SWD(2019)0300),

– ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Izvajalske agencije 
za inovacije in omrežja za proračunsko leto 2018 z odgovorom agencije4,

– ob upoštevanju izjave o zanesljivosti5 računovodskih izkazov ter o zakonitosti in 
pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2018 v skladu s 
členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije predložilo Računsko sodišče,

– ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 18. februarja 2020 o podelitvi razrešnice 
izvajalskim agencijam glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2018 
(05762/2020 – C9-0019/2020),

– ob upoštevanju členov 317, 318 in 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko 
energijo,

– ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, 
in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/20026 in zlasti členov 62, 164, 165 

1 UL L 57, 28.2.2018, str. 1.
2 UL C 327, 30.9.2019, str. 1.
3 UL C 376, 6.11.2019, str. 46.
4 UL C 417, 11.12.2019, str. 1.
5 UL C 417, 11.12.2019, str. 34.
6 UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
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in 166,

– ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, 
spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 
1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 
283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 
966/20127 in zlasti členov 69, 260, 261 in 262,

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 58/2003 z dne 19. decembra 2002 o statutu 
izvajalskih agencij, pooblaščenih za izvajanje nekaterih nalog pri upravljanju 
programov Skupnosti8 in zlasti člena 14(3),

– ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1653/2004 z dne 21. septembra 2004 o 
standardni finančni uredbi za izvajalske agencije v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 
58/2003 o statutu izvajalskih agencij, pooblaščenih za izvajanje nekaterih nalog pri 
upravljanju programov Skupnosti9 in zlasti členov 66,

– ob upoštevanju izvedbenega sklepa Komisije 2013/801/EU z dne 23. decembra 2013 o 
ustanovitvi Izvajalske agencije za inovacije in omrežja ter razveljavitvi Sklepa 
2007/60/ES spremenjenega s Sklepom 2008/593/ES10,

– ob upoštevanju člena 99 in Priloge V Poslovnika,

– ob upoštevanju mnenj Odbora za zunanje zadeve, Odbora za razvoj, Odbora za 
zaposlovanje in socialne zadeve, Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane, 
Odbor za promet in turizem, Odbora za regionalni razvoj, Odbora za kmetijstvo in 
razvoj podeželja, Odbora za kulturo in izobraževanje, Odbora za državljanske 
svoboščine, pravosodje in notranje zadeve in Odbora za pravice žensk in enakost 
spolov,

– ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A9-0069/2020),

A. ker Komisija v skladu s členom 17(1) Pogodbe o Evropski uniji izvršuje proračun in 
upravlja programe in ker v skladu s členom 317 Pogodbe o delovanju Evropske unije 
proračun izvršuje v sodelovanju z državami članicami, na lastno odgovornost in v 
skladu z načelom dobrega finančnega poslovodenja;

1. podeli razrešnico direktorju Izvajalske agencije za inovacije in omrežja glede 
izvrševanja proračuna izvajalske agencije za proračunsko leto 2018;

2. navaja svoje pripombe v resoluciji, ki je del sklepov o razrešnici glede izvrševanja 
splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek III – Komisija in 
izvajalske agencije, ter v resoluciji z dne … o posebnih poročilih Evropskega 

7 UL L 193, 30.7.2018, str. 1.
8 UL L 11, 16.1.2003, str. 1.
9 UL L 297, 22.9.2004, str. 6.
10 UL L 352, 24.12.2013, str. 65.
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računskega sodišča v okviru razrešnice Komisiji za proračunsko leto 201811;

3. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep skupaj s sklepom o razrešnici glede 
izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek III – 
Komisija, in resolucijo, ki je del sklepov, posreduje direktorju Izvajalske agencije za 
inovacije in omrežja, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v 
Uradnem listu Evropske unije (serija L).

11 Sprejeta besedila, P9_TA….
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8. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu za splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2018, 
oddelek III – Komisija
(2019/2055(DEC))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 20181,

– ob upoštevanju konsolidiranega zaključnega računa Evropske unije za proračunsko leto 
2018 (COM(2019)0316 – C9-0050/2019)2,

– ob upoštevanju poročila Komisije o nadaljnjem ukrepanju v zvezi z razrešnico za 
proračunsko leto 2017 (COM(2019)0334),

– ob upoštevanju letnega poročila Komisije za leto 2018 o upravljanju in smotrnosti 
izvrševanja proračuna EU (COM(2019)0299),

– ob upoštevanju letnega poročila Komisije organu, ki da razrešnico, o notranjih revizijah, 
opravljenih leta 2018 (COM(2019)0350), in delovnega dokumenta služb Komisije, ki 
mu je priložen (SWD(2019)0300),

– ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča glede izvrševanja proračuna za 
proračunsko leto 2018 z odgovori institucij3 in posebnih poročil Računskega sodišča,

– ob upoštevanju izjave o zanesljivosti4 računovodskih izkazov ter o zakonitosti in 
pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2018 v skladu s 
členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije predložilo Računsko sodišče,

– ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 18. februarja 2020 o podelitvi razrešnice 
Komisiji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2018 (05760/2020 – (C9-
0018/2020),

– ob upoštevanju členov 317, 318 in 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko 
energijo,

– ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, 
in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/20025 in zlasti členov 62, 164, 165 
in 166,

1 UL L 57, 28.2.2018, str. 1.
2 UL C 327, 30.9.2019, str. 1.
3 UL C 340, 8.10.2019, str. 1.
4 UL C 340, 8.10.2019, str. 9.
5 UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
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– ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, 
spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 
1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 
283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 
966/20126 in zlasti členov 69, 260, 261 in 262,

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 58/2003 z dne 19. decembra 2002 o statutu 
izvajalskih agencij, pooblaščenih za izvajanje nekaterih nalog pri upravljanju 
programov Skupnosti7 in zlasti členov 14(2) in 14(3),

– ob upoštevanju člena 99 in Priloge V Poslovnika,

– ob upoštevanju mnenj Odbora za zunanje zadeve, Odbora za razvoj, Odbora za 
zaposlovanje in socialne zadeve, Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane, 
Odbor za promet in turizem, Odbora za regionalni razvoj, Odbora za kmetijstvo in 
razvoj podeželja, Odbora za kulturo in izobraževanje, Odbora za državljanske 
svoboščine, pravosodje in notranje zadeve in Odbora za pravice žensk in enakost 
spolov,

– ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A9-0069/2020),

1. odobri zaključni račun za splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2018;

2. navaja svoje pripombe v resoluciji, ki je del sklepov o razrešnici glede izvrševanja 
splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek III – Komisija in 
izvajalske agencije, ter v resoluciji z dne … o posebnih poročilih Evropskega 
računskega sodišča v okviru razrešnice Komisiji za proračunsko leto 20188;

3. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu, Komisiji, Sodišču Evropske 
unije, Računskemu sodišču in Evropski investicijski banki ter nacionalnim in 
regionalnim revizijskim institucijam držav članic in poskrbi za objavo v Uradnem listu 
Evropske unije (serija L).

6 UL L 193, 30.7.2018, str. 1.
7 UL L 11, 16.1.2003, str. 1.
8 Sprejeta besedila, P9_TA….
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9. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepov o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna 
Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek III - Komisija in izvajalske agencije
(2019/2055(DEC))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske 
unije za proračunsko leto 2018, oddelek III – Komisija,

– ob upoštevanju sklepov o razrešnici glede izvrševanja proračunov izvajalskih agencij za 
proračunsko leto 2018,

– ob upoštevanju člena 99 in Priloge V Poslovnika,

– ob upoštevanju mnenj Odbora za zunanje zadeve, Odbora za razvoj, Odbora za 
zaposlovanje in socialne zadeve, Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane, 
Odbora za promet in turizem, Odbora za regionalni razvoj, Odbora za kmetijstvo in 
razvoj podeželja, Odbora za kulturo in izobraževanje, Odbora za državljanske 
svoboščine, pravosodje in notranje zadeve ter Odbora za pravice žensk in enakost 
spolov,

– ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A9-0069/2020),

A. ker so odhodki Unije pomembno orodje za doseganje ciljev politik in v povprečju 
znašajo 1,9 % splošne javne porabe držav članic;

B. ker Parlament pri podelitvi razrešnice Komisiji preverja, ali so bila sredstva porabljena 
pravilno in ali so bili doseženi cilji politik;

Politične prednostne naloge

1. poudarja, da je vedno, ko Komisija v sodelovanju z državami članicami izvršuje 
proračun Unije, ne glede na način njegovega izvrševanja – z deljenim, neposrednim ali 
posrednim upravljanjem, spoštovanje pravne države eden od bistvenih pogojev za 
skladnost z načeli dobrega finančnega poslovodenja, ki je določeno v členu 317 
Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU); vsi akterji bi si morali prizadevati, da bi 
se sredstva uporabljala kar najbolj pregledno, uspešno in učinkovito; je zaskrbljen 
zaradi finančnih izgub, ki so posledica splošnih pomanjkljivosti vladavine prava v več 
državah članicah, in vztraja, da bi morala imeti Unija v takih primerih možnost, da 
sprejme ustrezne ukrepe, ki vključujejo zadržanje, zmanjšanje in omejitev dostopa do 
financiranja Unije; zato pozdravlja predlog uredbe o zaščiti proračuna Unije v primeru 
splošnih pomanjkljivosti vladavine prava v državah članicah in poziva k prednostnemu 
sprejetju tega predloga;

2. poudarja, da je v okoliščinah, ko so finančna sredstva v proračunu Unije, ki bi moral 
podpirati vse večje prednostne naloge in odgovornosti Unije, omejena, zaščita finančnih 
interesov Unije bistvenega pomena in da so na vseh ravneh potrebna največja 
prizadevanja za preprečevanje goljufij, korupcije in zlorabe sredstev Unije ter za boj 
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proti tem pojavom; 

poudarja, da je ustanovitev Evropskega javnega tožilstva ključna sprememba na 
področju zaščite finančnih interesov Unije; izraža nezadovoljstvo, ker Evropsko javno 
tožilstvo v fazi vzpostavljanja ni dobilo dovolj finančnih sredstev in kadrovskih virov in 
ker je Komisija podcenila potrebe tega organa;

poudarja, da mora Evropsko javno tožilstvo na leto obravnavati do 3.000 zadev; 
poudarja, da Evropsko javno tožilstvo potrebuje vsaj 76 dodatnih delovnih mest in 8 
milijonov EUR, če želimo, da bo povsem operativno do konca leta 2020, kot je bilo 
predvideno; odločno spodbuja Komisijo, naj predstavi predlog spremembe proračuna; 
ponavlja, da Parlament absolutno nasprotuje zmanjšanju števila delovnih mest v uradu 
OLAF za 45;

3. želi spomniti, da je člen 61 finančne uredbe, ki je začela veljati 2. avgusta 2018, razširil 
opredelitev nasprotja interesov; poziva Komisijo kot varuhinjo Pogodb, naj se bori proti 
vsem oblikam nasprotja interesov in redno ocenjuje preventivne ukrepe, ki jih za 
preprečevanje teh nasprotij sprejmejo države članice; poziva Komisijo, naj predlaga 
skupne smernice za preprečevanje nasprotij interesov pri politikih na najvišjih 
položajih; poziva Svet, naj sprejme skupne etične standarde za vsa vprašanja, povezana 
z nasprotji interesov, in naj oblikuje enotno razumevanje v vseh državah članicah; 
poudarja, da – glede na zelo razširjene težave z nasprotji interesov pri razdeljevanju 
sredstev iz kmetijskih skladov Unije – ni zaželeno, da bi odločitve o dohodkovni 
podpori sprejemali člani Evropskega sveta, ministri za kmetijstvo, uradniki ali njihovi 
družinski člani;

4. pozdravlja namero Računskega sodišča, da začne uporabljati metodologija potrjevanja, 
s katero bo Računsko sodišče zbralo zadostne in ustrezne dokaze za sprejetje sklepa o 
zagotovilu, ki ga izreče odgovorni subjekt; želi spomniti na ugotovitev Računskega 
sodišča, da je treba čim hitreje povečati kakovost in zanesljivost nacionalnih organov ter 
da bi morala metodologija potrjevanja to upoštevati; priporoča, naj Računsko sodišče 
svoje naključne preglede dopolni s pristopom, ki temelji na tveganju, da bo v svojih 
poročilih o stopnji napake več pozornosti namenilo področjem, na katerih je pojavljanje 
težav najverjetnejše;

5. zato poziva Komisijo, naj v tesnem sodelovanju z državami članicami zagotovi izčrpne, 
točne in zanesljive podatke, pri tem pa upošteva, da je cilj polno izvajanje programa 
enotne revizije; poziva Komisijo, naj zagotovi, da se uporabljata pregledna 
metodologija in dosledna terminologija, ter naj racionalizira svoje poročanje, zlasti kar 
zadeva stopnje napak, da se preprečita zmeda in nepreglednost;

6. je seznanjen, da je merjenje dosežkov prioritet, politik in programov Unije izziv; vseeno 
ugotavlja, da je učinkovito spremljanje uspešnosti bistvenega pomena za razumevanje 
razmer, odkrivanje novih težav in sprejemanje popravnih ukrepov, če cilji niso doseženi 
ali kadar rezultati ene politike Unije utegnejo negativno vplivati na doseganje 
zastavljenih ciljev druge politike;

 7. poziva Komisijo, naj:

– izboljša usklajenost splošnih ciljev na visoki ravni, specifičnih ciljev politike in 
programov; 
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– opredeli močnejše ključne kazalnike uspešnosti, ki odražajo učinek dosežkov 
programov in politik porabe Unije, ne pa uspešnost organov, ki te izvajajo;

– uporabi posodobljene informacije o uspešnosti, da bo mogoče pravočasno 
prilagoditi cilje in kazalnike; 

– nameni večji poudarek rezultatom in dodani vrednosti financiranja Unije, ki 
presegajo zgolj izložke;

8. pozdravlja namero Računskega sodišča, da bo organu za podelitev razrešnice v svojem 
letnem poročilu predložilo oceno, ki bo zajemala razsežnosti skladnosti in uspešnosti za 
vsako politiko Unije ter bo sledila proračunskim naslovom po poglavjih;

9. spodbuja Komisijo in Računsko sodišče, naj pospešita postopek podelitve razrešnice za 
N+1;

10. ponovno potrjuje jasno potrebo po večjem sodelovanju med carinskimi službami držav 
članic, da bi se izognili škodi za proračun Unije in nacionalne proračune, zlasti kar 
zadeva izgube pri DDV, e-trgovino in ponarejene proizvode;

11. poziva Komisijo, naj skupaj z državami članicami pregleda, kako bi bilo mogoče 
učinkoviteje pobirati carine in izterjati morebitne zneske, ki niso bili plačani zaradi 
goljufije; poziva jih še, naj preučijo tudi, kako bi bilo mogoče izboljšati izterjavo 
carinskih prihodkov;

12. je zaskrbljen zaradi tveganja podcenjevanja dobave blaga e-trgovanja iz tretjih držav in 
poziva Komisijo, naj izvede zadostne dejavnosti kontrole in spremljanja v državah 
članicah, da bi zagotovila boljše sodelovanje;

13. je seznanjen, da se je v okviru evropskega sistema inovacijskih kazalnikov v večini 
držav članic v zadnjih letih pokazal pozitiven trend; 

14. poziva Komisijo, naj večjo pozornost nameni geografski porazdelitvi sredstev za 
raziskave, da bi prispevala k širjenju raziskav na najvišji ravni odličnosti po vsej Uniji, 
ter naj ustvari enake konkurenčne pogoje za rast in delovna mesta; predlaga večjo 
uporabo strukturnih skladov za spodbujanje inovacij in odličnosti; poudarja, da bi bilo 
treba z okvirnimi programi financirati vse faze raziskav in inovacij; poudarja, da so 
projekti temeljnih raziskav, četudi pogosto prinesejo oprijemljive rezultate le po daljšem 
času, nepogrešljivi za zagotavljanje odličnosti Unije na področju raziskav in inovacij ter 
za privabljanje najboljših znanstvenikov; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da se zaščita 
finančnih interesov Unije izpostavlja tveganjem zaradi sodelovanja nekaterih tretjih 
držav pri skupnih raziskovalnih projektih;

15. ponovno izraža zaskrbljenost zaradi visoke ravni neporavnanih obveznosti, ki je 
predvsem posledica poznega začetka financiranja projektov in programov finančne 
perspektive 2014–2020 ter počasnega izvajanja evropskih strukturnih investicijskih 
skladov; poziva države članice, naj pospešijo izvrševanje programov kohezijske politike 
in z njimi povezanih plačil, ne da bi omilile potrebne kontrole, ter naj povečajo 
preglednost za prijavitelje in zmanjšajo zapletenost, da bi se skrajšalo obdobje 
izvajanja; poziva Komisijo, naj predlaga vrnitev k uporabi pravila n+2; poziva 
Komisijo, naj pozorno spremlja izvajanje držav članic v primerih nezadostnega 
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izvrševanja in nizkih stopenj črpanja sredstev;

16. opozarja na ključni pomen kohezijske politike ter evropskih strukturnih in investicijskih 
skladov za zmanjšanje razlik med državami članicami in regijami, spodbujanje 
gospodarske rasti in zaposlovanja, boj proti revščini in socialni izključenosti ter s tem za 
izboljšanje vsakdanjega življenja evropskih državljanov; 

17. poziva Komisijo, naj poveča tehnično podporo (usposabljanja, obveščanje itd.) 
nacionalnim, regionalnim ali lokalnim organom, da bi se povišale stopnje črpanja 
sredstev;

18. je seznanjen, da so v skladu z zakonodajo Unije do neposrednih plačil v okviru SKP 
upravičeni tisti, ki obdelujejo zemljo; poziva Komisijo, naj poskrbi, da bodo sprejeta 
pravila, s katerimi se preprečijo razmere, v katerih se subvencije Unije razdelijo 
prejemnikom, ki so zadevna zemljišča pridobili nezakonito ali z goljufijo, kot je bilo 
ugotovljeno v nekaterih državah članicah; ob upoštevanju primerov, kot so tisti, o 
katerih je poročal urad OLAF na Slovaškem in v Italiji, poudarja, da bi morala Komisija 
predstaviti predloge, ki bi jasno navajali, da morajo zakupne pogodbe ali pogodbe o 
lastništvu zemljišč temeljiti na pravni državi in da se upošteva nacionalna zakonodaja o 
pravicah delavcev, vključno s pravicami glede dohodkov kmetijskih delavcev; poziva 
Komisijo, naj v sodelovanju z nacionalnimi agencijami pripravi standardiziran in javno 
dostopen obrazec za razkritje končnih upravičencev SKP (in pri tem upošteva ustrezno 
sodbo Sodišča Evropske unije);

19. je zelo zaskrbljen, ker so nedavne preiskave italijanskih organov razkrile goljufije v 
vrednosti 5,5 milijona EUR in več mafijskih združb, ki so za svoje kriminalne namene 
zlorabljale kmetijske subvencije Unije, grozile poštenim kmetom, ki so sodelovali na 
dražbah zemljišč v državni lasti, in niso upoštevale nacionalne delovne zakonodaje; 
meni, da organizirani kriminal ogroža finančne interese Unije in denar 
davkoplačevalcev v vsej EU, ter poziva Komisijo, naj sprejme potrebne ukrepe, da bi 
kriminalnim mrežam preprečila pridobivanje denarja EU; poudarja potrebo po boljši 
izmenjavi informacij na nacionalni ravni, pa tudi med nacionalno ravnjo in ravnjo 
Unije, da bi hitro prepoznali kriminalne združbe, ki poskušajo ustvariti nezakonite 
dobičke; poziva Komisijo, naj okrepi nadzorne sisteme, da se prepreči ponovitev teh 
razmer; poziva Komisijo, naj organ za podelitev razrešnice obvešča o vseh morebitnih 
spremembah;

20. poziva Komisijo, naj v dodeljenih sredstvih spodbuja boljše ravnovesje med spoloma in 
pristop k pripravi proračunov ob upoštevanju vidika spola;

21. spodbuja Komisijo, naj nadaljuje z digitalizacijo svojih storitev;

22. poziva Komisijo, naj si prizadeva za poenostavitev upravnih postopkov, da bi k 
sodelovanju v programih in javnih naročilih EU pritegnila manjše subjekte, kot so mala 
in srednja podjetja;

23. vztraja, naj Komisija predlaga poseben pritožbeni mehanizem na ravni Unije, s katerim 
se podpre kmete ali upravičence, ki se soočajo na primer z zlorabami v obliki 
prilaščanja zemljišč, kršitvami nacionalnih organov, pritiski kriminalnih združb ali 
organiziranega kriminala, ali osebe, ki so primorane v prisilno ali suženjsko delo, ter se 
jim omogoči hitro pritožbo pri Komisiji, ki jo mora slednja nujno preveriti;
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24. z obžalovanjem ugotavlja, da v nekaterih državah članicah večina neposrednih plačil v 
okviru SKP konča v rokah peščice prejemnikov; odločno nasprotuje nastajanju in 
vzpostavljanju oligarhičnih struktur v nekaterih državah članicah; je zelo zaskrbljen, ker 
pripadniki teh oligarhičnih struktur črpajo sredstva Unije, zlasti na področjih kmetijstva 
in kohezije, da bi še okrepili svoje pozicije moči; meni, da bi morala sredstva Unije 
koristiti večini državljanov EU;

25. je zelo zaskrbljen zaradi nedavnih poročil, da se s sredstvi za kmetijstvo domnevno 
okoriščajo oligarhične strukture; ponavlja, da to pomeni hudo krivico za 
davkoplačevalce iz EU ter še posebej za male kmete in podeželske skupnosti; poziva 
Komisijo, naj poda predlog spremembe skupne kmetijske politike in kohezijskih pravil, 
da bi zagotovila pravičnejše dodeljevanje sredstev Unije in tako preprečila 
neenakomerno porazdelitev sredstev, ko na obeh področjih majhna manjšina 
upravičencev (fizičnih in pravnih oseb) prejme veliko večino subvencij Unije; meni, da 
je treba spremeniti pravila večletnega finančnega okvira, da se prepreči, da ima ena 
fizična oseba, ki je lastnik več podjetij, možnost prejeti subvencije Unije v okviru 
skupne kmetijske politike in kohezijske politike, ki v enem večletnem finančnem okviru 
skupaj znašajo tudi več kot sto milijonov EUR;

26. opozarja na zahteve po preglednosti za kohezijsko politiko in skupno kmetijsko 
politiko, po katerih morajo pristojni organi držav članic v skladu s pravili deljenega 
upravljanja voditi seznam končnih upravičencev, ki je javno dostopen; poziva države 
članice, naj te podatke objavijo na enoten način in zagotovijo interoperabilnost 
informacij; poziva Komisijo, naj zbere in združi podatke ter objavi sezname največjih 
50 upravičencev iz vsakega sklada v vsaki državi članici, pa tudi 50 največjih 
upravičencev skupne kmetijske politike in kohezijske politike (fizične in pravne osebe) 
v vseh državah članicah, da bo na voljo natančen pregled porazdelitve subvencij EU;

27. poziva Komisijo, naj ob popolnem upoštevanju načela deljenega upravljanja:

– vzpostavi enoten in standardiziran informacijski sistem, s katerim bodo države 
članice sporočale informacije o končnih upravičencih sredstev Unije na področjih 
kmetijstva in kohezije; poudarja, da bi morale informacije o končnih upravičencih 
vključevati podrobno navedbo dejanskih lastnikov podjetij (fizičnih in pravnih 
oseb);

– predlaga uredbo o vzpostavitvi sistema IT, ki bo omogočal, da organi držav članic 
enotno in standardizirano poročajo v realnem času, ter zagotavljal 
interoperabilnost s sistemi v državah članicah, in tako poskrbi za večjo 
preglednost in boljše sodelovanje med Komisijo in državami članicami ter 
dodatno okrepi odgovornost za plačila ter zlasti prispeva k zgodnejšemu 
odkrivanju sistemskih napak in zlorab;

– pomaga državam članicam pri prilagajanju ali razvoju njihovih sistemov IT za 
novi sistem poročanja;

– spremlja kakovost in popolnost podatkov, ki jih posredujejo države članice;

– s pomočjo sodobnih digitalnih sistemov zagotovi večjo učinkovitost in 
pravočasnost ter manjšo obremenitev z birokracijo;
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28. priznava, da bo za oblikovanje in vzpostavitev takšnega sistema IT potreben čas; v 
celoti priznava, da so v deljenem upravljanju države članice odgovorne za zagotavljanje 
informacij o upravičencih; hkrati poziva k hitrejši in preglednejši izmenjavi informacij 
in podatkov v zvezi s subvencijami EU na področjih kohezije in skupne kmetijske 
politike; poziva Komisijo, naj organu za podelitev razrešnice zagotovi seznam 50 
največjih posameznih prejemnikov (fizične osebe, ki so dejanski lastniki podjetja ali več 
podjetij) na državo članico ter seznam 50 največjih prejemnikov (fizičnih in pravnih 
oseb ter fizičnih oseb, ki so lastniki več podjetij) subvencij EU, zbranih iz vseh držav 
članic; poziva Komisijo, naj te informacije vsako leto posreduje organu za podelitev 
razrešnice;

29. poziva Komisijo, naj v svojih predlogih za večletni finančni okvir in evropski zeleni 
dogovor prevzame kritične ugotovitve Računskega sodišča glede pomanjkanja 
uspešnosti in učinkovitosti ekologizacije režima SKP;

30. je zlasti zaskrbljen zaradi skrb vzbujajočih informacij, ki so jih posredovali mediji in 
nevladne organizacije, in sicer glede kritičnih razmer najranljivejših migrantov na 
žariščih, zlasti otrok migrantov in begunk; poziva Komisijo, naj sprejme specifične 
ukrepe v sodelovanju z organi držav članic, da bi preprečila zlorabo sredstev Unije ter 
preprečila zlorabe in trgovino z ljudmi in zagotovila, da se bodo sredstva Unije 
uporabljala za zaščito temeljnih pravic; 

31. poudarja, da čedalje pogostejša uporaba finančnih instrumentov in skrbniških skladov 
za izvajanje politik Unije v tretjih državah, poleg proračuna Unije, prinaša tveganje 
zmanjšanja odgovornosti in preglednosti ukrepov Unije; vztraja, da mora Komisija 
zagotoviti, da bo zagotavljanje zunanje pomoči odvisno od pravne države in 
spoštovanja človekovih pravic v državah prejemnicah; poudarja zlasti, da je treba 
zagotoviti, da noben sklad Unije ne podpira nobene oblike prisilnega dela otrok; je 
zaskrbljen, ker so mediji nedavno poročali o tovrstnih obtožbah v zvezi s projekti v 
Eritreji; poziva Komisijo, naj hitro preveri te obtožbe in o njih pravočasno poroča 
organu za podelitev razrešnice;

32. pozdravlja izjemno delo Računskega sodišča, katerega delo in posebna poročila so 
bistveni za evropsko preglednost in dobro upravljanje; je seznanjen z vsemi priporočili 
iz posebnih poročil Računskega sodišča za leto 2018 in poziva evropske institucije, naj 
jih začnejo hitro izvajati;

Izjava Računskega sodišča o zanesljivosti

33. pozdravlja dejstvo, da je Računsko sodišče – kot vsako leto od leta 2007 – ugotovilo, da 
so računovodski izkazi za leto 2018 zanesljivi, pa tudi, da med prihodki v letu 2018 ni 
bilo pomembnih napak;

34. z zadovoljstvom ugotavlja, da so obveznosti, povezane z izkazi za proračunsko leto, ki 
se je končalo 31. decembra 2018, v vseh pomembnih vidikih zakonite in pravilne;

35. pozdravlja pozitiven trend najverjetnejše stopnje napake za plačila, ki jo je izreklo 
Računsko sodišče v primerjavi s stopnjo iz preteklih let, saj je pri plačilih v letu 2018 
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veljala najverjetnejša stopnja napake 2,6 %9;

36. ugotavlja, da je Računsko sodišče v 26 letih trikrat zapored podalo mnenje s pridržkom 
(ne pa negativno mnenje) o zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z 
računovodskimi izkazi, kar pomeni, da je bila po mnenju Računskega sodišča bistvena 
napaka omejena predvsem na odhodke, ki temeljijo na povračilih in predstavljajo 
približno polovico revidirane populacije;

37. obžaluje, da so že 26. leto zapored na plačila pomembno vplivale napake, ker so 
nadzorni in kontrolni sistemi le deloma učinkoviti; poudarja, da so imele države članice 
na voljo dovolj informacij, da bi preprečile, odkrile in popravile velik delež napak, 
preden so odhodke prijavile Komisiji, in da bi bila ocenjena stopnja napake bistveno 
nižja, če bi bile te informacije uporabljene; poziva Komisijo, naj vzpostavi potrebne 
instrumente, s katerimi bodo organi držav članic dodatno izboljšali odkrivanje napak;

38. je seznanjen, da v primerih, ko so bila plačila opravljena na podlagi povračila stroškov, 
Računsko sodišče ocenjuje, da stopnja napake znaša 4,5 % (v primerjavi s 3,7 % v letu 
2017 in 4,8 % v letu 2016), pri čemer je bila stopnja napake za plačila na podlagi 
pravic10 pod pragom pomembnosti 2 %, kar ne vključuje nekaterih shem za razvoj 
podeželja; obžaluje, da stopnja napake za plačila na podlagi pravic ni jasno količinsko 
opredeljena;

39. poudarja, da je Računsko sodišče najvišjo ocenjeno stopnjo napake odkrilo pri porabi v 
okviru „ekonomske, socialne in teritorialne kohezije“ (5,0 %), najnižja še pomembna 
stopnja napake pa je bila pri porabi iz razdelka „konkurenčnost za rast in delovna 
mesta“, in sicer na pragu pomembnosti (2,0 %);

40. poudarja, da Računsko sodišče meni, da odhodki za raziskave ostajajo področje z 
večjim tveganjem in glavni vir napak v okviru razdelka za konkurenčnost;

41. ugotavlja, da je Računsko sodišče v letu 2018 predložilo posebne stopnje napake za štiri 
razdelke večletnega finančnega okvira: „konkurenčnost“, „kohezija“, „naravni viri“ in 
„upravni odhodki“;

42. poudarja, da je Računsko sodišče za leto 2018 predstavilo stopnje napake po področjih 
politik, ni pa ocenilo stopenj napake za področja porabe po razdelkih večletnega 
finančnega okvira 3 („Varnost in državljanstvo“) in 4 („Evropa v svetu“); poziva 
Računsko sodišče, naj preuči, ali bi bila revizija reprezentativnega vzorca iz teh dveh 
razdelkov lahko koristna za oceno finančnih transakcij; ugotavlja tudi, da Računsko 
sodišče ni podalo posebnih stopenj napake v zvezi z razvojem podeželja in tržnimi 
operacijami v okviru SKP ter da niti ni podalo posameznih stopenj napake za Evropski 

9 najverjetnejša stopnja napake za plačila je bila za proračunsko leto 2017 ocenjena na 2,4 %, za leto 2016 na 
3,1 %, za leto 2015 na 3,8 %, za leto 2014 na 4,4 %, za leto 2013 na 4,7 %, za leto 2012 na 4,8 %, za leto 2011 
na 3,9%, za leto 2010 na 3,7 %, za leto 2009 na 3,3 %, za leto 2008 na 5,2 % in za proračunsko leto 2007 na 
6,9 %;
10 Zadevna plačila so zajemala štipendije za študente in raziskovalce (razdelek 1a večletnega finančnega okvira – 
poglavje 5), neposredno pomoč za kmete (razdelek 2 večletnega finančnega okvira – poglavje 7) in proračunsko 
podporo tretjim državam (razdelek 4 večletnega finančnega okvira – poglavje 9). Upravna plačila so obsegala v 
glavnem plače in pokojnine uradnikov EU (razdelek 5 večletnega finančnega okvira – poglavje 10). Odhodki, ki 
temeljijo na pravicah, v splošnem predstavljajo približno 53 % revizijske populacije Računskega sodišča.
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socialni sklad, Evropski sklad za regionalni razvoj in kohezijski sklad; priporoča, naj 
Računsko sodišče razmisli o spremembi svoje strategije vzorčenja, da bi zagotovilo 
boljšo primerljivost med leti;

43. obžaluje, da Računsko sodišče ni ocenilo stopenj napake za področja porabe v razdelkih 
večletnega finančnega okvira 3 („Varnost in državljanstvo“) in 4 („Evropa v svetu“); 
meni, da so številke v teh razdelkih sicer razmeroma nizke, a imajo poseben politični 
pomen; poudarja, da je revizija reprezentativnega vzorca iz teh dveh razdelkov 
bistvenega pomena za natančno in neodvisno oceno finančnih transakcij ter za boljši 
nadzor nad uporabo sredstev Unije v Evropskem parlamentu, in poziva Računsko 
sodišče, naj v svojih naslednjih letnih poročilih predloži podatke o stopnji napake za 
plačila v okviru teh razdelkov; 

44. je seznanjen, da je Računsko sodišče revidiralo transakcije v skupni vrednosti 120,6 
milijarde EUR in da so „naravni viri“ največji delec populacije (48 %), pri čemer je teža 
razdelka 1b večletnega finančnega okvira „kohezija“ relativno majhna (okoli 20 %); je 
seznanjen s porazdelitvijo revidirane populacije, glede na zelo visoko stopnjo napake za 
kohezijo; predlaga Računskemu sodišču, naj upošteva tako delež skupnih odhodkov EU 
kot tudi tveganje v zvezi z napakami, ko se bo odločalo o delitvi naslednjega 
revizijskega deleža celotne populacije;

45. je presenečen, da se je Računsko sodišče odločilo, da bodo naravni viri predstavljali 
največji delež skupne revizijske populacije za letno revizijo računovodskih izkazov in 
skladnosti, medtem ko pri neposrednih plačilih SKP do napak ne prihaja pogosto; 
ugotavlja pa, da je na področju neposrednih plačil v javnost prišlo več primerov 
navzkrižja interesov, organiziranega kriminala in korupcije, čemur so sledile revizije 
Komisije; poziva Komisijo in države članice, naj sprejmejo ustreznejše ukrepe za 
preprečevanje in reševanje primerov, ki ogrožajo SKP;

46. poudarja, da se je revizijska populacija Računskega sodišča za kohezijo razlikovala od 
prejšnjih let in je obsegala končna plačila za obdobje 2007–2013 ter odhodke iz 
izkazov, ki jih Komisija vsakoletno sprejema, za obdobje 2014–2020; meni, da to 
pomeni, da je Računsko sodišče preizkusilo transakcije, v zvezi s katerimi so bili 
sprejeti vsi ustrezni popravni ukrepi na ravni držav članic; obžaluje, da je bila kljub 
temu revizijskemu pristopu stopnja napake količinsko opredeljena na zelo visoki ravni 
5 %;

47. poudarja, da so podobno kot v prejšnjih letih napake v zvezi z upravičenostjo 
(tj. neupravičeni stroški v zahtevkih za povračilo stroškov ter projekti, dejavnosti ali 
upravičenci, ki niso upravičeni) največ prispevale k ocenjeni stopnji napake za leto 
2018 za odhodke z visokim tveganjem; 

48. vseeno poudarja, da se je v primerjavi z letom 2017 zmanjšal učinek napak v zvezi z 
upravičenostjo (leta 2018: 68 %; leta 2017: 93 %); obžaluje, da je Računsko sodišče za 
leto 2018 odkrilo večje število napak v zvezi z javnimi naročili, pravili o državni 
pomoči in postopki dodelitve nepovratnih sredstev; poziva Komisijo, naj posebno 
pozornost nameni tem kategorijam napak in oceni, ali predstavljajo tveganje za 
svobodno konkurenco ali so celo znamenje morebitnih primerov korupcije; v primeru 
slednjega bi morala Komisija brez odlašanja sprejeti popravne ukrepe in obvestiti 
Evropsko javno tožilstvo;
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49. poziva Komisijo, naj racionalizira in poenostavi strateške okvire, ki urejajo izvrševanje 
proračuna Unije, s tem pa okrepi odgovornost za rezultate ter poveča jasnost in 
preglednost za vse deležnike;

Letno poročilo o upravljanju in smotrnosti izvrševanja: dosežki pri upravljanju

Zanesljivost podatkov, ki jih sporoči Komisija

50. obžaluje, da Računsko sodišče ni revidiralo letnega poročila o upravljanju in smotrnosti 
izvrševanja; vendar poudarja, da je preučilo nekatera letna poročila o dejavnostih, zlasti 
tiste GD AGRI, GD DEVCO, GD ECHO, GD NEAR, GD EMPL in GD REGIO;

51. poudarja, da Komisija v poglavju poročila o upravljanju in smotrnosti izvrševanja o 
povzetku finančnega poslovodenja navaja ocenjeno tveganje pri plačilih v višini 1,7 % 
in potrjuje, da je „[t]veganje ob plačilu [...] najbližje „najverjetnejši stopnji napake“, ki 
jo določi Evropsko računsko sodišče“ (glej stran 154 letnega poročila o upravljanju in 
smotrnosti izvrševanja za leto 2018, COM(2019)0299);

52. je seznanjen, da je Komisija leta 2018 vztrajala, da je bil napredek predvsem posledica 
dobrega rezultata skupnosti za kohezijo, ki je znašal 1,1 % (Letno poročilo o 
upravljanju in smotrnosti izvrševanja za leto 2017, stran 75)11; je presenečen, da se za 
isto koledarsko leto 2017 GD REGIO v letnem poročilu o dejavnosti za leto 2018 (na 
strani 70) sklicuje na drugo stopnjo napake, ki znaša 1,95 %;

53. poudarja, da je generalni direktor GD EMPL v svojem letnem poročilu o dejavnostih za 
leto 2018 na strani 83 pojasnil, da:

– „sta generalna direktorja GD REGIO in GD EMPL sklenila, da v letnih poročilih 
o dejavnostih za leto 2017 tveganje ocenita na podlagi napovedi začasne stopnje 
preostale napake za odhodke za koledarsko leto 2017, ki je še nista sprejela in 
potrdila“;

– „Računsko sodišče meni, da bi bilo treba letna poročila o dejavnostih še bolj 
racionalizirati in prilagoditi novemu okviru kontrol in zagotovil. Ta okvir pomeni, 
da traja skoraj dve leti od začetka obračunskega obdobja, preden lahko Komisija 
objavi prvo poročilo o ugotovitvah glede zanesljivosti stopenj preostale napake za 
določeno obračunsko leto, ki jih pripravijo revizijski organi“;

54. poziva Komisijo, naj zagotovi, da je letno poročilo o upravljanju in smotrnosti 
izvrševanja v celoti zanesljivo in da ne temelji na napovedih;

55. je seznanjen, da na področju zunanjih odnosov GD NEAR in GD DEVCO v svojih 
letnih poročilih o dejavnostih uporabljata stopnje preostale napake, ki izhajajo iz študij 
zunanjih podjetij o teh stopnjah;

11 Letno poročilo o upravljanju in smotrnosti izvrševanja za leto 2017, stran 75. V primerjavi z letom 2016 se 
glavna sprememba nanaša na bistveno zmanjšanje na področju kohezije, migracij in ribištva. Na teh področjih 
politike sedanji programi za obdobje 2014–2020 delujejo po načrtu, z njimi povezano tveganje pa je manjše 
zaradi pred kratkim uvedene letne potrditve obračunov in mehanizma zadržanja 10 % vmesnih plačil, dokler niso 
izvedene vse kontrole in popravni ukrepi.
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56. poudarja, da se stopnja preostale napake izračuna na transakcije iz zaključenih pogodb 
zgolj med 1. septembrom 2017 in 31. avgustom 2018 (okvir 9.5 letnega poročila 
Računskega sodišča za leto 2018), pri katerih so se uporabili vse kontrole in pregledi; 

57. poudarja, da se stopnja preostale napake GD DEVCO in GD NEAR ne nanaša le na 
plačila, opravljena v letu 2018;

58. želi spomniti, da je GD HOME za Sklad za azil, migracije in vključevanje in za Sklad 
za notranjo varnost v letu 2018 poudaril, da „poroča zgolj o stopnji preostale napake, saj 
pravna podlaga predvideva, da nacionalnim revizijskim organom ni treba poročati GD 
HOME o ugotovljenih stopnjah napake“ (glej odgovor na vprašanje št. 14, predstavitev 
komisarja Avramopulosa, 18. oktober 2018); zaradi tega ugotavlja, da je sporočena 
stopnja napake preostala, kar pomeni, da gre za ocenjeno stopnjo napake, zmanjšano za 
zneske, ki ustrezajo morebitnim sprejetim popravnim ukrepom, ki so že dejansko 
zmanjšali izpostavljenost12; 

59. se strinja z mnenjem Računskega sodišča (točka 6.74 letnega poročila Računskega 
sodišča za leto 2018), da Komisija v letnem poročilu o upravljanju in smotrnosti 
izvrševanja predstavi ocenjeno tveganje pri plačilu za „Ekonomsko, socialno in 
teritorialno kohezijo[, ki] se nanaša na odhodke, za katere še ni bil opravljen celoten 
ciklus kontrol“; obžaluje, ker to kaže, da Komisija ocenjuje stopnjo napake za kohezijo 
zgolj na podlagi ocen v primerjavi z obračunskim letom 2017–2018, ne pa na dejanskih 
številkah, ki so bile preverjene za proračunsko leto 2018;

60. poudarja, da je Računsko sodišče zaradi tega ugotovilo, da podatki, ki jih je Komisija v 
svojem letnem poročilu o upravljanju in smotrnosti izvrševanja navedla v zvezi s 
socialno in teritorialno kohezijo, niso zanesljivi (glej letno poročilo Računskega sodišča 
za leto 2018, točka 6.74);

61. poudarja tudi, da zaradi tega, ker stopnje napake, o katerih je poročala Komisija na 
področju kohezije, zunanjih odnosov in nekaterih drugih področjih notranje politike, 
temeljijo na preostalem tveganju, ni upravičeno primerjati tveganja ob plačilu, o 
katerem je Komisija poročala v svojem letnem poročilu o upravljanju in smotrnosti 
izvrševanja, z ravnjo napake, ki jo je ocenilo Računsko sodišče; 

62. poudarja, da v kolikor tveganje ob plačilu, ki ga je navedla Komisija, že vključuje 
finančne popravke, lahko pride do precenitve popravljalne zmogljivosti Unije; obžaluje, 
da to lahko vpliva na zanesljivost;

63. obžaluje, da ugotovljene napake kažejo na stalne pomanjkljivosti, kar zadeva pravilnost 
odhodkov, ki so jih prijavili organi upravljanja, in da je Računsko sodišče odkrilo 
slabosti v metodologijah vzorčenja revizijskih organov;

64. meni, da odredbodajalci na podlagi prenosa pooblastil tvegajo, da ne bodo ustrezno 
ščitili proračuna Unije, če se pri razkritju specifičnih področij svojih odhodkov, za 
katere izdajo pridržek, sklicujejo na 2-odstotni prag pomembnosti, izražen kot stopnja 

12 Glej tudi odgovor na vprašanje za pisni odgovor št. 1, postavljeno v luči predstavitve komisarja Avramopulosa 
11. novembra 2019.
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preostale napake;

65. obžaluje, da ocene posameznih GD glede stopnje nedovoljene porabe ne temeljijo na 
dosledni metodologiji; 

66. poudarja, da je v letnih poročilih o dejavnostih GD in letnem poročilu o upravljanju in 
smotrnosti izvrševanja zapletena in nedosledna terminologija, zaradi katere je težavno 
primerjati sporočene rezultate med GD in v času;

67. ugotavlja zlasti, da „Računsko sodišče meni, da Komisija v letnih poročilih o dejavnosti 
GD REGIO in EMPL navaja vsaj 13 različnih stopenj za obe programski obdobji kot 
merilo tveganih odhodkov. Tako veliko število stopenj bi vodilo k pomanjkanju jasnosti 
in morebitni nejasnosti glede njihove pomembnosti in predloženih zagotovil“ (GD 
EMPL, Letno poročilo o dejavnosti za leto 2018, stran 83);

68. je seznanjen, da Komisija namesto koncepta stopnja preostale napake, ki ga je uporabila 
leta 2017, v letnem poročilu o upravljanju in smotrnosti izvrševanja za leto 2018 
uporablja izraz „stopnja napake ob zaključku“; ugotavlja, da je to tveganje ob plačilu, 
zmanjšano za ocenjene prihodnje popravke in izterjave, ki jih nameravajo v prihodnjih 
letih sedanjih programov izvesti upravitelji sredstev Unije v zvezi z odhodki za leto 
2018; poudarja, da je ta stopnja napake zgolj ocena;

69. poudarja, da iz letnega poročila o upravljanju in smotrnosti izvrševanja proračuna Unije 
za leto 2018 (COM(2019)0299) izhaja, da je 30 odredbodajalcev na podlagi prenosa 
pooblastil (enako kot leta 2017) dalo zagotovilo brez pridržka, za 20 izjav (enako kot 
leta 2017) pa je bilo izraženih 40 pridržkov za leto 2018 (38 leta 2017 in 37 leta 2016);

70. poudarja, da je Komisija za leto 2018 podala 40 pridržkov: 2 pridržka sta bila nova, pri 
38 pa je šlo za ponovitev; ugotavlja, da je bilo pet ponavljajočih se pridržkov 
spremenjenih iz količinsko opredeljenih v količinsko neopredeljene (ali obratno) 
oziroma je bil spremenjen njihov obseg ter da je bil izračunan ali ponovno izračunan 
vpliv vseh pridržkov na odhodke za leto 2018; zato ugotavlja, da se tvegani znesek pri 
poročanju o odhodkih za leto 2018, za katere so bili izraženi pridržki, ocenjuje na 1078 
milijonov EUR (1053 milijonov EUR leta 2017, 1621 milijonov EUR leta 2016 in 1324 
milijonov leta 2015);

71. obžaluje, da Komisija kljub izboljšavam svoje metodologije za analizo učinka 
popravljalnih ukrepov ni odpravila tveganja, da se učinek teh ukrepov oceni previsoko; 
poudarja, da v takem primeru nobena stopnja preostale napake, sporočena v letnem 
poročilu o upravljanju in smotrnosti izvrševanja proračuna EU, ni zanesljiva;

72. zlasti opozarja na dejstvo, da so generalni direktorati Komisije za več kot tri četrtine 
odhodkov v letu 2018 svoje ocene tveganih zneskov utemeljili na podatkih, ki so jih 
posredovali nacionalni organi, čeprav je iz letnih poročil o dejavnostih zadevnih 
generalnih direktoratov Komisije (GD AGRI, GD REGIO in GD EMPL) mogoče 
razbrati, da je kakovost in zanesljivost kontrol v več državah članicah še vedno 
vprašljiva;

73. znova poziva Komisijo in države članice, naj uvedejo dobre postopke za potrjevanje 
časa, izvora in zneska popravljalnih ukrepov ter predložijo informacije, ki bodo 
omogočile čim boljšo uskladitev leta izvršenega plačila, leta odkritja s tem povezane 



PE639.827v02-00 38/147 RR\1200377SL.docx

SL

napake in leta razkritja izterjav ali finančnih popravkov v pojasnilih k računovodskim 
izkazom; 

74. ugotavlja, da je urad OLAF med letoma 2012 in 2018 podal priporočila v 208 primerih, 
v katerih nacionalni organi niso sprejeli odločitve13; poudarja, da organi nekaterih držav 
članic ne ukrepajo na podlagi priporočil urada OLAF celo v večini primerov, kar bi 
lahko neposredno škodovalo finančnim interesom Evropske unije in državljanov;

75. je zaskrbljen zaradi devetih primerov suma goljufije, o katerih je Računsko sodišče leta 
2018 poročalo uradu OLAF;

76. poziva Komisijo, naj poenostavi in uskladi prakse in metode generalnih direktoratov, da 
bi lahko v celoti spoštovala zahteve člena 247 finančne uredbe in zlasti njegovega 
odstavka 1b, ki določa, da: „[...] letno poročilo o upravljanju in smotrnosti izvrševanja 
[...] vsebuje informacije o ključnih ureditvah upravljanja na Komisiji ter: (i) oceno 
stopnje napak v odhodkih Unije, izdelano na podlagi dosledne metodologije, in oceno 
prihodnjih popravkov; [...]“;

77. poziva Komisijo, naj v skladu s členom 247 finančne uredbe čim prej uskladi svojo 
metodologijo s tisto, ki jo uporablja Računsko sodišče, ter organu za podelitev 
razrešnice predloži le eno stopnjo napake, ki ustreza tveganju pri plačilu (stopnja 
napake ob plačilu); poziva jo, naj ločeno razkrije oceno prihodnjih popravkov (stopnja 
preostale napake); poziva Komisijo, naj pri poročanju o teh dveh ocenah uporablja 
dosledno terminologijo za vse generalne direktorate; poziva, naj se napredek na tem 
področju Parlamentu pokaže do 30. junija 2021;

78. poziva Komisijo, naj sprejme potrebne ukrepe, da bi od držav članic pridobila 
zanesljive podatke o stopnji napake pri plačilu; poziva jo, naj pravočasno izvede 
ustrezne prilagoditve, če se odkrijejo pomanjkljivosti v pregledih držav članic;

79. poziva Komisijo, naj sprejme vse potrebne ukrepe, da bi od držav članic pridobila 
zanesljive podatke o stopnji napake pri plačilu;

80. poziva Računsko sodišče, naj:

(a) v svojem letnem poročilu preuči in pregleda oba dela letnega poročila o 
upravljanju in smotrnosti izvrševanja; ter 

(b) preuči, ali bi veljalo prag pomembnosti, ki se uporablja za uporabo mehanizmov 
za pridržke, v letnih poročilih o dejavnostih GD izraziti kot tveganje ob plačilu, ne 
pa kot stopnjo preostale napake;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

81. ugotavlja, da so bile v letu 2018 odobritve za prevzem obveznosti in odobritve plačil, ki 
so bile na voljo v končnem proračunu, uporabljene skoraj v celoti: 99,5 % odobritev za 
prevzem obveznosti in 98,6 % odobritev plačil;

13 https://ec.europa.eu/anti-fraud/sites/antifraud/files/olaf_report_2018_en.pdf
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82. poudarja, da se je leta 2018 bistveno povečalo število zahtevkov za plačila iz držav 
članic za evropske strukturne in investicijske sklade (skladi ESI);

83. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da so bili večinoma zaradi zamud večji zneski 
neporabljenega letnega predhodnega financiranja za sklade ESI vrnjeni v proračun 
Unije: 8,1 milijarde EUR v letu 2018 (v primerjavi s 5,4 milijarde EUR v letu 2017), 
kar je znatno povečalo namenske prejemke v teh dveh letih;

84. poudarja, da v letu 2018

– ni bilo potrebe po dodatnih plačilih in razpoložljiva skupna razlika v okviru 
zgornje meje za plačila v vrednosti 5,3 milijarde EUR iz prejšnjih let se ni 
potrebovala; 

– zneska 5,3 milijarde EUR ni bilo mogoče prenesti naprej, ker je bila zgornja meja 
skupne razlike v okviru zgornje meje za plačila za leti 2019 in 2020 že dosežena; 
ter

– dodaten znesek odobritev plačil v višini 11,2 milijarde EUR, ki ni bil porabljen v 
letu 2018, ni mogel biti prenesen v leto 2019 ali leto 2020;

85. poudarja, da bi lahko glede na napovedi Računskega sodišča (odstavka 2.15 in 2.16 
poročila Računskega sodišča) do leta 2020 ostalo neporabljenih skupaj 44,9 milijarde 
EUR; želi spomniti, da se bo fleksibilnost, ki jo omogoča skupna razlika v okviru 
zgornje meje za plačila, končala s sedanjim večletnim finančnim okvirom leta 2020;

86. z zaskrbljenostjo poudarja, da:

– so neporavnane obveznosti še naraščale in so ob koncu leta 2018 dosegle 281,2 
milijarde EUR (v primerjavi z 267,3 milijarde EUR leta 2017), v zadnjih sedmih 
letih od leta 2011, ustreznega leta prejšnjega večletnega finančnega okvira, pa so 
se povečale za 36 % (73,7 milijard EUR);

– bodo po navedbah v dolgoročni napovedi Komisije (COM(2018)0687) 
neporavnane obveznosti do leta 2023 dosegle 313,8 milijarde EUR, kar približno 
ustreza napovedim Računskega sodišča;

87. je zaskrbljen, ker so se neporavnane obveznosti (RAL) v letu 2018 še naprej povečevale 
in dosegle novo najvišjo vrednost; to predstavlja resno tveganje; poziva Komisijo, naj 
za zmanjšanje sedanjih in preprečitev nadaljnjih neporavnanih obveznosti izboljša svoje 
finančne napovedi in po potrebi pomaga državam pri iskanju upravičenih projektov, 
zlasti takšnih z jasno evropsko dodano vrednostjo;

88. želi spomniti, da je visoka raven neporavnanih obveznosti večinoma posledica 
počasnega izvajanja skladov ESI, pa tudi letne vrzeli med obveznostmi in plačili ter 
povečanja proračuna Unije (Hiter pregled primera Računskega sodišča z naslovom 
Natančnejši pregled neporavnanih obveznosti v proračunu EU);

89. se strinja s pomislekom Računskega sodišča, da je prisotno veliko tveganje, da ne bo na 
voljo dovolj odobritev plačil za kritje vseh zneskov, ki jih bo treba plačati v prvih letih 
novega večletnega finančnega okvira, in da bo to zlasti veljalo za leto 2021, prvo leto 
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večletnega finančnega okvira 2021–2027 (poročilo Računskega sodišča, točka 2.20); 

90. poudarja, da je tveganje, da odobritve plačil ne bodo zadostovale, še večje, ker so pri 
izvajanju skladov ESI še večje zamude kot v prejšnjem večletnem finančnem okviru; v 
zvezi s tem opozarja, da v 9 od 13 držav članic, ki so se Uniji pridružile po letu 2004, 
neporavnane obveznosti predstavljajo več kot 15 % njihove letne javne porabe ter da bi 
v primeru, ko ne bi bilo na voljo dovolj sredstev za plačila za kritje vseh zneskov, to 
lahko pomenilo resen finančni in politični izziv tako v teh državah kot v Uniji;

91. poudarja, da je Računsko sodišče navedlo, da je bilo v skupnem črpanje skladov ESI v 
državah članicah manjše kot v ustreznem letu prejšnjega večletnega finančnega okvira 
(letno poročilo Računskega sodišča za leto 2018, odstavki 2.22 do 2.24);

92. poudarja zlasti, da so imeli v sedanjem večletnem finančnem okviru samo Bolgarija, 
Luksemburg, Avstrija, Romunija in Finska hitrejšo stopnjo črpanja sredstev kot v 
prejšnjem;

93. poudarja, da so se jamstva, ki jih podpira proračun Unije, v zadnjih letih povečala, in 
sicer zlasti zaradi novih jamstev Evropskega sklada za strateške naložbe in Evropskega 
sklada za trajnostni razvoj; je seznanjen, da druga jamstva vključujejo jamstva v okviru 
pooblastila EIB za dajanje zunanjih posojil in jamstva za dejavnosti najemanja in 
dajanja posojil, zavarovanih z jamstvi EU, ki so večinoma posojila za države članice;

94. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da povečanje števila jamstev pomeni večjo izpostavljenost 
proračuna Unije tveganju, pri čemer se bodo izgube, ki jih pričakuje Komisija, krile z 
jamstvenimi skladi, ki jih bo novi večletni finančni okvir združil v skupni sklad za 
rezervacije;

95. poudarja, da je Unija v zadnjih letih vedno bolj uporabljala finančne instrumente in 
proračunska jamstva, zaupane skupini EIB, in da ima skupina EIB kompleksno razmerje 
do proračuna Unije in drugačne ureditve odgovornosti kot institucije Unije;

96. želi spomniti, da sedaj Računsko sodišče ni pristojno za revidiranje operacij skupine 
EIB, ki se ne financirajo iz proračuna Unije, vendar izpolnjujejo enake cilje Unije; 
poudarja, da to pomeni, da Računsko sodišče ne more zagotoviti popolnega pregleda 
povezav med operacijami skupine EIB in proračunom Unije; zlasti podpira poziv 
Računskega sodišča glede revidiranja operacij, ki niso povezane s proračunom Unije; 
poziva, naj se pri obnovitvi tristranskega sporazuma med Komisijo, EIB in Računskim 
sodiščem, do katere naj bi prišlo v letu 2020, vključijo določbe, s katerimi bo Računsko 
sodišče dobilo večji dostop do revidiranja operacij EIB z namenom povečanja 
zunanjega nadzora; poleg tega poziva skupino EIB, naj poveča preglednost naslednjega: 
ekonomskih operacij, svoje uporabe jamstva iz proračuna EU, dodatnosti operacij EIB 
in morebitnih prihodnjih načrtov za ustanovitev „hčerinske banke“ za razvoj v okviru 
EIB; poziva EIB in Evropski parlament, naj skleneta memorandum o soglasju za boljši 
dostop Parlamenta do dokumentov EIB in podatkov v zvezi s strateškimi usmeritvami 
in politikami financiranja, da bi EIB prevzela večjo odgovornost;

97. se strinja z glavnimi priporočili Računskega sodišča iz poglavja 2 njegovega letnega 
poročila za leto 2018;

98. poziva Komisijo, naj sprejme ukrepe za preprečitev nepotrebnega pritiska na raven 
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odobritev plačil v prvih letih večletnega finančnega okvira za programsko obdobje 
2021–2027; zahteva, naj ti ukrepi vključujejo:

(a) izboljšanje točnosti napovedi potreb po plačilih;

(b) poziv proračunskemu organu, naj:

(i) za naslednji večletni finančni okvir omogoči ustrezno ravnovesje med 
odobritvami za prevzem obveznosti in odobritvami plačil, vključenimi v 
proračun, tako da poveča odobritve plačil, spremeni pravila za prevzem 
obveznosti ali zmanjša odobritve za prevzem obveznosti;

(ii) pri tem pa upošteva možnost, da bo v letih 2021 in 2022 znesek zahtevkov 
za plačila visok, in to, da neporabljenih odobritev plačil ni mogoče prenesti 
v naslednji večletni finančni okvir;

(c) lajšanje pravočasnega sprejetja pravnih okvirov in spodbujanje držav članic k 
zgodnjemu načrtovanju programov;

99. poziva Komisijo, naj zagotovi uspešno upravljanje in ažurno spremljanje 
izpostavljenosti proračuna Unije povezanim jamstvom, in sicer takoj po ustanovitvi 
skupnega sklada za rezervacije; v zvezi s tem jo poziva, naj dejansko stopnjo rezervacij 
izračuna na podlagi preudarne metodologije, ki temelji na priznani dobri praksi;

100. poziva Komisijo, naj proračunskemu organu vsako leto predstavi splošen in razčlenjen 
znesek sredstev, prenesenih iz proračuna Unije za finančne instrumente, ki jih upravlja 
skupina EIB, ter predstavi informacije o stopnji izvrševanja teh sredstev;

Doseganje rezultatov s proračunom Unije

101. poudarja, da je namen informacij o smotrnosti pokazati, ali se učinkovito in uspešno 
dosegajo cilji politik in programov Unije; priporoča, da bi se morale – če so potrebne 
izboljšave – informacije o smotrnosti uporabiti v procesu priprave potrebnih 
popravljalnih ukrepov, njihovo izvajanje pa bi se moralo stalno spremljati;

102. pozdravlja, da je Računsko sodišče v letu 2018 analiziralo informacije o smotrnosti, ki 
jih je objavila Komisija, in je zlasti pregledalo kazalnike smotrnosti v:

– izjavah o programih, priloženih predlogu proračuna za leto 2019,

– pregledu smotrnosti programov v okviru proračuna Unije za obdobje 2014–2020, 
ki je bil prvič izdan maja 2018;

103. vztraja, da so revizije skladnosti in smotrnosti dve strani iste medalje; poudarja, da bi 
moralo združevanje dveh razsežnosti, torej ocene doseženih rezultatov ob zagotavljanju 
zakonitosti in pravilnosti porabe, organom za podelitev razrešnice omogočiti, da 
zagotovijo dodano vrednost Unije in nadzorujejo, kako Komisija izvršuje proračun;

104. znova obžaluje, da letna poročila o dejavnostih generalnih direktorjev Komisije ne 
vsebujejo izjave o kakovosti sporočenih podatkov o smotrnosti, ki so jih podpisali, in da 
kolegij komisarjev pri sprejemanju letnega poročila o upravljanju in smotrnosti 
izvrševanja zato prevzema splošno politično odgovornost za finančno upravljanje 
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proračuna Unije, ne pa tudi za informacije o smotrnosti in rezultatih;

105. pozdravlja in z zanimanjem spremlja namero Računskega sodišča, da bo v svojem 
letnem poročilu posodobilo svoje ocene smotrnosti porabe Unije in da bo zlasti za vsak 
razdelek večletnega finančnega okvira predstavilo poglavje o skladnosti in smotrnosti;

 106. pozdravlja, da je Računsko sodišče v poglavje 3 svojega letnega poročila za leto 2018 v 
naslovu Doseganje rezultatov pri izvrševanju proračuna EU vključilo povzetek glavnih 
posebnih poročil, objavljenih med letom, glede na razdelke večletnega finančnega 
okvira; je seznanjen, da v letu 2018 objavljeni odgovori na poročila Računskega sodišča 
kažejo, da so revidiranci v celoti sprejeli 78 % od 388 priporočil, ki jih je izdalo 
Računsko sodišče (v primerjavi z 68 % leta 2017) in da so bila v 18 % primerov 
priporočila izvedena samo v določenih vidikih, pri čemer so ostale znatne 
pomanjkljivosti; je seznanjen, da samo 6 % priporočil ni bilo izvedenih;

107. je zaskrbljen, da je morda v nekaterih državah članicah upravna zmogljivost 
nezadostna;

108. je zaskrbljen, da v skupnem podatki, vključeni v izjave o programih, nakazujejo, da je 
napredek pri doseganju ciljev glede smotrnosti skromen, kar je mogoče pojasniti s 
poznim in počasnim začetkom programov na področjih kohezije in razvoja podeželja;

109. poudarja, da po navedbah Računskega sodišča kazalniki niso vedno dobro pokazali 
dejanskega napredka;

110. vztraja, da bi bilo treba izračun napredka pri doseganju cilja glede na izhodišče ter 
napredek pri doseganju cilja, ki ga Komisija sporoči v pregledu smotrnosti programov, 
obravnavati previdno, saj številni kazalniki niso bili dobro izbrani, ali pa napredka za 
nekatere kazalnike ni bilo mogoče izračunati; ugotavlja, da za skoraj polovico 
kazalnikov ni bilo mogoče izračunati napredka pri doseganju cilja glede na izhodišče;

111. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da so bili za nekatere programe razpoložljivi podatki 
nezadostne kakovosti in da nekateri programi vključujejo cilje, ki niso dovolj 
ambiciozni; 

112. poziva Komisijo, naj spodbuja to, da se v izjave o programih vključujejo kazalniki, ki:

(a) z boljšim ravnovesjem med vložki, izložki, rezultati in učinki zagotavljajo 
ustreznejše informacije o dosežkih programov porabe Unije;

(b) so jasno povezani z ukrepi, ki jih financirajo programi porabe Unije;

(c) odražajo dosežke programov porabe Unije, ne pa smotrnosti Komisije in 
drugih organov, ki jih izvajajo; ter

(d) pokrivajo cilje programov;

113. vztraja, da mora Komisija, zato da bo lahko izračunala napredek pri doseganju cilja 
glede na izhodišče, predlagati okvire smotrnosti za vse programe z značilnostmi, ki so 
navedene spodaj za kazalnike smotrnosti, in bi morala, če meni, da to ni smiselno za 
specifičen kazalnik, pojasniti svojo izbiro v izjavah o programih:



RR\1200377SL.docx 43/147 PE639.827v02-00

SL

(a) kvantitativna izhodišča z navedbo izhodiščnega leta;

(b) kvantitativni mejniki;

(c) kvantitativni cilji z navedbo ciljnega leta;

(d) podatki z zahtevano stopnjo kakovosti, da bo mogoče preprosto izračunati 
napredek pri doseganju cilja glede na izhodišče;

114. poziva Komisijo, naj si prizadeva za to, da bo pravočasno prejemala informacije o 
smotrnosti za vse kazalnike smotrnosti, npr. z uvedbo novih orodij za poročanje na 
spletnih platformah;

115. poziva Komisijo, naj dokumentira namene in cilje ciljnih programov, vključno z 
referenčnimi vrednostmi, da bo lahko proračunski organ ocenil njihovo ambicioznost in 
rezultate pri doseganju ciljev;

116. poudarja, kako pomembno je pozorno spremljati morebitna tveganja za korupcijo in 
goljufije v primeru obsežnih infrastrukturnih projektov; poziva Komisijo, naj za 
projekte, ki se bodo financirali, opravi natančne in neodvisne predhodne in naknadne 
ocene;

117. poziva Komisijo, naj še izboljša pregled smotrnosti programov, zlasti tako, da:

(a) uporabi eno metodo za izračun napredka pri doseganju cilja glede na izhodišče, 
in če meni, da to ni smiselno za specifičen kazalnik, pojasni svoj pristop v 
pregledu smotrnosti programov;

(b) pojasni, na podlagi česa so bili izbrani kazalniki smotrnosti za posamezne 
programe;

118. poziva Komisijo, naj še naprej podpira države članice, da bi zagotovila, da se bosta 
povečala tako kakovost kot število kontrol, in naj izmenjuje najboljšo prakso v boju 
proti goljufijam;

Prihodki

Letno poročilo Računskega sodišča za leto 2018

119. se z zadovoljstvom seznanja z navedbo Računskega sodišča, da stopnja napake pri 
prihodkih ni bila pomembna in da so bili sistemi, povezani s prihodki, na splošno 
učinkoviti; 

120. ugotavlja, da je GD za proračun že tretje leto zapored izrekel pridržek v zvezi z 
vrednostjo tradicionalnih lastnih sredstev, ki jih je zbralo Združeno kraljestvo, saj to 
proračunu Unije ni dalo na voljo utajenih carinskih dajatev za uvoz tekstilnih izdelkov 
in obutve;

121. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je bil obseg letošnjega pridržka Računskega sodišča 
razširjen in vključuje še neocenjene potencialne izgube tradicionalnih lastnih sredstev 
drugih držav članic zaradi zgoraj omenjenega navajanja prenizke vrednosti;
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122. obžaluje, da je Komisija leta 2011 zahtevala, naj Združeno kraljestvo določi profile 
tveganja za uvoz podcenjenih tekstilnih izdelkov in obutve iz Kitajske, nato pa je 
potrebovala več kot sedem let za začetek postopka za ugotavljanje kršitev;

123. pozdravlja dejstvo, da je Komisija leta 2018 Združenemu kraljestvu poslala obrazloženo 
mnenje, v katerem je izračunala skupne izgube (glavnica in obresti) za proračun Unije v 
znesku 2,8 milijarde EUR, in da je Komisija marca 2019 zadevo posredovala Sodišču;

124. obžaluje, da so bile ključne notranje kontrole tradicionalnih lastnih sredstev, ki jih je 
Računsko sodišče ocenilo na Komisiji in v nekaterih državah članicah, delno uspešne;

125. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je Računsko sodišče v Španiji ugotovilo pomanjkljivosti 
kontrolnih sistemov za pripravo mesečnih izkazov carinskih dajatev;

126. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je Računsko sodišče v naključnem vzorcu treh izbranih 
držav odkrilo pomanjkljivosti pri upravljanju ugotovljenih dajatev, ki še niso bile 
pobrane; ugotavlja, da se te slabosti večinoma nanašajo na zamude pri izvajanju 
izterjave carinskih dolgov in pozno evidentiranje ali odpis dolgov v računovodskem 
sistemu; je seznanjen s slabostmi pri tem, kako Komisija preverja izkaze tradicionalnih 
lastnih sredstev držav članic;

127. obžaluje, da inšpekcijski program Komisije za leto 2018 glede učinkovitosti sistemov 
držav članic za zbiranje, poročanje in dajanje na voljo ustreznih zneskov tradicionalnih 
lastnih sredstev ni bil v zadostni meri podprt s strukturirano in dokumentirano oceno 
tveganja ter da ni razvrstil držav članic glede na raven tveganja in ni predstavil učinkov 
in verjetnosti tveganj;

128. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da Komisija po prejetju izkazov tradicionalnih lastnih 
sredstev vsak mesec ali četrtletje ni izvedla sistematične analize neobičajnih sprememb 
v izkazih niti ni zbrala relevantnih informacij, s katerimi bi se pojasnili razlogi za te 
spremembe;

129. poudarja, da je število pridržkov v zvezi z BND in DDV na splošno ostalo 
nespremenjeno, medtem ko se je število odprtih vprašanj v zvezi s tradicionalnimi 
lastnimi sredstvi povečalo za 14 %14;

130. obžaluje, da je Računsko sodišče pri pregledu izbranih odprtih vprašanj v zvezi s 
tradicionalnimi lastnimi sredstvi s finančnim učinkom odkrilo nekaj zamud pri 
spremljanju in zapiranju teh vprašanj s strani Komisije; poleg tega je ugotavlja, da je 
Računsko sodišče ugotovilo, da je bilo 27 % odprtih vprašanj nerešenih že več kot pet 
let;

131. ugotavlja, da DDV prispeva 12 % prihodkov Unije, ki so leta 2018 znašali 145 milijard 
EUR; v zvezi s tem poudarja, da je Komisija za leto 2017 ocenila „vrzel“ pri DDV, torej 
razliko med pričakovanimi prihodki iz DDV za proračun držav članic in dejansko 

14 Kadar Komisija odkrije primere morebitne neskladnosti z uredbami o lastnih sredstvih v podatkih, ki jih 
predložijo države članice, dovoli morebitne spremembe podatkov, dokler ni prepričana, da so podatki skladni. 
Pri primerih v zvezi z BND ali DDV se ta postopek imenuje izrek pridržka, pri primerih v zvezi s tradicionalnimi 
lastnimi sredstvi pa odprto vprašanje. Komisija po pridobitvi potrebnih informacij od držav članic določi učinek 
pridržkov in odprtih vprašanj na proračun EU.



RR\1200377SL.docx 45/147 PE639.827v02-00

SL

pobranim DDV v nacionalnih blagajnah, na 137,5 milijarde EUR15; vrzel pri DDV 
zajema izgube DDV, ki vplivajo predvsem na državne proračune; izguba DDV je lahko 
med drugim tudi posledica plačilne nesposobnosti, stečajev, administrativnih napak, 
davčne optimizacije, pa tudi morebitnih nezakonitih/goljufivih dejavnosti;

132. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je Komisija leta 2018 podala splošni pridržek v zvezi z 
oceno francoskega BND, ker je Francija predložila nezadostne informacije o izračunu 
svojega BND;

133. je seznanjen, da je Komisija od petih priporočil, ki jih je Računsko sodišče podalo v 
svojem letnem poročilu za leto 2015, v celoti izvedla le eno, eno priporočilo deloma, tri 
pa pretežno;

134. poziva Komisijo, naj izvaja bolj strukturirane in dokumentirane ocene tveganja za 
načrtovanje svojih inšpekcijskih pregledov v zvezi s tradicionalnimi lastnimi sredstvi, 
vključno z analizo ravni tveganja za vsako državo članico in tveganj v zvezi s pripravo 
računov A in B;

135. poziva Komisijo, naj poveča obseg svojih mesečnih in četrtletnih pregledov izkazov 
računov A in B za tradicionalna lastna sredstva z izvajanjem bolj poglobljene analize 
neobičajnih sprememb, da bi zagotovila hiter odziv na potencialne nepravilnosti;

136. ponovno potrjuje svoje stališče o reformi sistema lastnih sredstev Unije, ki so zelo 
pozitivna komponenta prihodkov v svežnju večletnega finančnega okvira 2021–2027; 
zato pozdravlja predlagano uvedbo treh novih virov lastnih sredstev Unije in 
poenostavitev obstoječega vira na osnovi DDV za večletni finančni okvir 2021–202716;

Posebno poročilo Računskega sodišča št. 12/2019: E-trgovanje: mnogo izzivov v zvezi s 
pobiranjem DDV in carinskih dajatev še ni bilo odpravljenih

137. ugotavlja, da ni na voljo ocene izgub DDV na ravni Unije pri čezmejnem dobavljanju 
storitev, a Komisija ocenjuje, da izguba pri dobavi blaga majhne vrednosti iz tretjih 
držav znaša kar 5 milijard EUR letno;

138. poudarja vlogo držav članic pri izvajanju sporazumov o upravnem sodelovanju, 
učinkovitost nadzora, izvrševanje zbiranja podatkov in spremljanje skladnosti trgovcev 
z regulativnim okvirom;

139. se zaveda, da je izvrševanje pobiranja DDV v nacionalni pristojnosti;

140. poudarja velik pomen izmenjave informacij med državami članicami in s tretjimi 
državami;

141. poziva države članice, naj povečajo izmenjavo informacij o morebitnih goljufivih 
podjetjih in transakcijah prek omrežja Eurofisc;

142. poziva davčne organe držav članic, naj okrepijo svojo nadzorno dejavnost v sistemu 

15 https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/tax-cooperation-control/vat-gap_en
16 Posebno poročilo Računskega sodišča št. 12/2019: E-trgovanje: mnogo izzivov v zvezi s pobiranjem DDV in 
carinskih dajatev še ni bilo odpravljenih.
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mini „vse na enem mestu“17;

143. poziva Komisijo, naj izvaja zadostne dejavnosti nadzora in spremljanja v državah 
članicah;

144. je zaskrbljen zaradi navajanja prenizke vrednosti blaga, dobavljenega preko e-trgovanja 
iz tretjih držav; pozdravlja ukrepe, sprejete za rešitev problema goljufij na področju 
DDV pri e-trgovanju; 

145. poziva k hitremu sprejetju predlagane zakonodaje o DDV za e-trgovanje, da bi odpravili 
pomanjkljivosti v sistemu prodaje na daljavo;

146. poziva urad OLAF, naj Parlament obvesti o rezultatih svojih preiskav glede uvoza 
oblačil majhne vrednosti v okviru e-trgovanja in domnevnega uvoza potencialno 
občutljivega blaga z zračnim prevozom v okviru transakcij e-trgovanja;

Konkurenčnost za rast in delovna mesta

147. ugotavlja, da podrazdelek 1a večletnega finančnega okvira „konkurenčnost za rast in 
delovna mesta“ v proračunu Unije predstavlja 13,7 % oziroma 21,4 milijarde EUR; od 
tega zneska se 11,7 milijarde EUR (54,3 %) porabi za raziskave in inovacije, 2,4 
milijarde EUR (11,1 %) za izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport, 2,2 milijardi 
EUR (10,4 %) za promet in energijo, 1,5 milijarde EUR (7,2 %) za vesolje, ostalo pa za 
druge ukrepe;

Prispevek k doseganju ciljev EU2020

148. je zadovoljen, da je evropski sistem inovacijskih kazalnikov pokazal pozitiven trend v 
večini držav Unije, zlasti na Malti, Nizozemskem in v Španiji, Švedska pa ostala 
vodilna na področju inovacij v Uniji;

149. obžaluje, da večina držav članic še vedno zaostaja pri doseganju cilja vlaganja 3 % 
bruto domačega proizvoda (BDP) v raziskave in razvoj; poudarja, da GD za raziskave 
in inovacije podaja tri glavne razloge za ta počasen razvoj, in sicer (a) pomanjkanje 
javnih in zasebnih naložb na tem področju, (b) omejena kakovost in učinkovitost 
nacionalnih sistemov za raziskave in inovacije ter (c) nedelovanje trga, povezano s 
poslovnimi odločitvami o naložbah v raziskave in inovacije;

150. pozdravlja dejstvo, da je raven sodelovanja malih in srednjih podjetij v sklopu „Vodilni 
položaj na področju omogočitvenih in industrijskih tehnologij“ in stebru „Družbeni 
izzivi“ programa Obzorje 2020 še vedno nad ciljem programa, kar kaže na precejšnja 
prizadevanja za pritegnitev malih in srednjih podjetij k programu in poenostavitve za 
spodbujanje njihovega sodelovanja;

151. pozdravlja tudi, da je delež novih udeležencev programa Obzorje 2020 dosegel 61,4 %, 

17 Prostovoljni sistem za olajševanje trgovanja, ki davčnim zavezancem (tako podjetjem v EU kot tudi zunaj nje), 
ki dobavljajo telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja televizijskih in radijskih vsebin in elektronske 
storitve osebam, ki niso davčni zavezanci, v državah članicah, v katerih dobavitelji nimajo sedeža, omogoča, da 
obračunajo DDV od dobave takih storitev ter ga prijavijo prek spletnega portala v državi članici, v kateri so 
registrirani za namene DDV.
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s čimer je presegel referenčno vrednost 55 %, določeno za leto 2018;

152. obžaluje, da delež prispevka Unije k podnebnim ukrepom v okviru programa Obzorje 
2020 ne dosega določenih ciljev porabe za podnebje in trajnost in zaradi tega za celoten 
večletni finančni okvir 2014–2020; poudarja, da bi bilo treba v skladu z zavezo Unije v 
okviru Pariškega sporazuma in evropskim zelenim dogovorom porabo v zvezi s 
podnebjem nemudoma znatno povečati;

Obseg revizije in revizijski pristop

153. je seznanjen, da je Računsko sodišče pregledalo vzorec 130 transakcij, ki je bil 
zasnovan tako, da je bil reprezentativen za vse vrste porabe v okviru tega podrazdelka 
večletnega finančnega okvira: 81 transakcij na področju raziskav in inovacij (22 v 
sedmem okvirnem programu in 59 v programu Obzorje 2020) ter 49 transakcij v okviru 
drugih programov in dejavnosti, zlasti Erasmus+, Instrumenta za povezovanje Evrope in 
vesoljskih programov, revidirani pa so bili upravičenci v 19 državah članicah in 4 tretjih 
državah;

154. pozdravlja, da je Računsko sodišče ocenilo, da je stopnja napake za celotno področje 1a 
večletnega finančnega okvira znašala 2,0 %, in da je ta številka nižja kot v prejšnjih 
dveh letih, ko je bila ocenjena stopnja napake nekoliko nad 4 %;

155. obžaluje pa, da so v osmih primerih količinsko opredeljivih napak, ki so jih storili 
upravičenci, zahtevki za povračilo vsebovali dovolj informacij, da bi Komisija, 
nacionalni organi ali neodvisni revizor lahko te napake preprečili ali odkrili in popravili, 
preden so bili odhodki sprejeti; ugotavlja, da bi bila ocenjena stopnja napake za to 
poglavje za 0,3 % nižja, če bi Komisija ustrezno uporabila vse informacije, ki jih je 
imela;

156. ugotavlja, da so številne količinsko opredeljive napake, kot v prejšnjih letih, zadevale 
stroške osebja; poleg tega so bili vir napak tudi oprema in infrastrukturni stroški;

157. je presenečen nad ugotovitvijo, da predhodna preverjanja prispevka Unije za programe 
velike raziskovalne infrastrukture niso bila le zamudna in draga (tj. delovna sila, poti), 
temveč so pogosto le malo vplivala na preprečevanje napak;

158. ugotavlja, da je Računsko sodišče pregledalo revizijske dokumente (delovne dokumente 
in dokazno dokumentacijo) na skupni revizijski službi in pri zasebnih revizijskih 
podjetjih ter da je moralo v 11 primerih opraviti dodatne revizijske postopke, predvsem 
zaradi potrebe po dodatni dokazni dokumentaciji ali razhajanj v delovnih dokumentih;

159. je zaskrbljen zaradi metodoloških napak, ki jih je Računsko sodišče ugotovilo pri 
izračunu stopnje napake za program Obzorje 2020: „Cilj naknadnih revizij je čim večja 
pokritost sprejetih stroškov, vendar te le redko zajemajo vse stroške. Stopnja napake se 
izračuna kot delež vseh sprejetih stroškov in ne dejansko revidiranega zneska. To 
pomeni, da je imenovalec v izračunu napake večji, zato je stopnja napake navedena 
prenizko. Kadar so odkrite napake sistemske narave, se napaka ekstrapolira, s čimer se 
delno nadomesti zgoraj omenjena prenizko navedena stopnja. Toda ker se ekstrapolacija 
ne uporablja za nesistemske napake, je skupna stopnja napake kljub temu prenizko 
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navedena.“18;

160. ugotavlja, da je GD za raziskave in inovacije izračunal stopnji napake za sedmi okvirni 
program in program Obzorje 2020: 

– GD za raziskave in inovacije je ocenil, da je skupna reprezentativna stopnja 
napake za sedmi okvirni program, izračunana na večletni osnovi, nekaj več kot 
5 %; stopnja preostale napake je ocenjena na 3,36 %;

– stopnja preostale napake za področje raziskav in inovacij je 2,22 % (2,24 % za 
GD za raziskave in inovacije) in naj bi se povečala na približno 2,45 % (2,48 % za 
GD za raziskave in inovacije), ko bodo upoštevani osnutki revizijskih poročil;

161. ugotavlja, da je za GD za raziskave in inovacije ocenjeni skupni znesek, pri katerem 
obstaja tveganje ob plačilu, za plačila, izvršena v letu 2018, v razponu od 97,6 do 101,1 
milijona EUR; skupni znesek, pri katerem obstaja tveganje ob zaključku, je bil za 
odhodke v letu 2018 med 69,1 in 72,7 milijona EUR, kar je med 2,21 % in 2,33 % 
skupnih odhodkov;

162. poudarja, da sta bila koncepta „tveganje ob plačilu“ in „tveganje ob zaključku“ uvedena 
z revizijo za leto 2018;

163. pozdravlja, da so ugotovitve Računskega sodišča (na podlagi podrazdelka večletnega 
finančnega okvira) in Komisije podobne;

Finančno poslovodenje in notranje kontrole

164. poudarja, da je za sedmi okvirni program še naprej veljal horizontalni pridržek glede 
zahtevkov za povračilo stroškov;

165. natančneje ugotavlja, da je GD za raziskave in inovacije v letu 2018 neposredno 
upravljal 56 % svojega proračuna na strani plačil (v primerjavi z 58 % leta 2017) in da 
so drugi pooblaščeni organi izvrševali 44 % plačil;

166. je seznanjen, da je GD za raziskave in inovacije 15,05 % svojega proračuna za leto 2018 
zaupal EIB/EIS za instrument InnovFin, da namerava InnovFin prek finančnih 
instrumentov podpirati raziskave in inovacije ter da je bil v letu 2018 na EIB/EIF 
prenesen znesek 472,9 milijona EUR;

167. meni, da bi moralo Računsko sodišče opraviti revizijo vseh programov, ukrepov ali 
projektov skupine EIB, ki se sofinancirajo iz proračuna Unije;

168. je zaskrbljen, ker je bilo iz obdobja financiranja 2007–2013 sicer zaključenih 4740 od 
4934 projektov, a še vedno obstajajo neporavnane obveznosti („reste à liquider“ 
oziroma RAL) v vrednosti 157,3 milijona EUR in Komisija ne more navesti, kdaj bodo 
te poravnane19;

18 Letno poročilo Računskega sodišča o izvrševanju proračuna za proračunsko leto 2018 z odgovori institucij 
(UL C 340, 8.10.2019, točka 5.34).
19 Odgovor na vprašanje 10, vprašalnik za pripravo razprave s komisarjem Moedasom, 
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169. z zaskrbljenostjo poudarja zelo neuravnovešeno dodelitev sredstev raziskovalcem po 
državah članicah prek programa Obzorje 2020;

170. poudarja, da je bilo v sedanjem programskem obdobju 2014–2020 izvršenih 64,26 % 
proračuna;

171. spodbuja GD za raziskave in inovacije, naj nadaljuje prizadevanja za poenostavitev v 
skladu s posebnim poročilom Računskega sodišča št. 28/2018, a naj pri tem ne ogroža 
pravne varnosti in naj naknadnih kontrol ne spreminja v predhodne kontrole;

172. meni, da bi moral GD za raziskave in inovacije nameniti več pozornosti merjenju 
dodane vrednosti naložb v raziskave in inovacije za Unijo; poudarja, da merjenje 
smotrnosti pri raziskavah in inovacijah ne bi smelo temeljiti le na kratkoročnih 
rezultatih in monetarnih kazalnikih, ampak bi moralo upoštevati posebno naravo 
raziskav; spodbuja Komisijo, naj razvije načine za pregledno izboljšanje podpore 
raziskovalnim in inovacijskim projektom z visokim tveganjem;

173. odločno priporoča GD za raziskave in inovacije, naj več pozornosti nameni merjenju 
dodane vrednosti naložb v raziskave in inovacije za Unijo;

HUAWEI

174. priznava, da so podružnice podjetja HUAWEI zaprosile za sofinanciranje Unije v 
okviru programa Obzorje 2020;

175. vendar ugotavlja, da se udeleženci iz Brazilije, Kitajske, Indije, Mehike in Rusije ne 
financirajo več v okviru programa Obzorje 202020;

176. opozarja, da pravila programa Obzorje 2020 za sodelovanje in razširjanje predpisujejo 
izkoriščanje rezultatov ter Komisiji podeljujejo pravico, da nasprotuje prenosu 
lastništva ali podeljevanju izključnih licenc, ustanovljenih v tretji državi, ki ni povezana 
s programom Obzorje 2020;

177. je seznanjen, da je Evropski urad za boj proti goljufijam v zvezi s tem analiziral 
informacije o domnevnih kršitvah in sklenil, da bo začel novo ocenjevanje;

178. je zaskrbljen zaradi nevarnosti namerne zlorabe sredstev Unije s strani tretjih držav v 
skupnih raziskovalnih projektih; opominja, da morajo te države upoštevati pravila o 
integriteti in zaščiti finančnih interesov Unije, tako kot to počnejo države članice;

Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA)

179. je zaskrbljen zaradi ugotovitve Računskega sodišča, da je potrebno občutno izboljšanje 
sistemov notranje kontrole agencije in da je Komisija že drugo leto zapored podala 
pridržek glede sistema;

https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/188520/Replies%20to%20questionnaire%20-
%20Commissioner%20Moedas-original.pdf 
20 Letno poročilo o dejavnostih GD za raziskave in inovacije za leto 2018, str. 16.

https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/188520/Replies%20to%20questionnaire%20-%20Commissioner%20Moedas-original.pdf
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/188520/Replies%20to%20questionnaire%20-%20Commissioner%20Moedas-original.pdf
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Priporočila

180. poziva GD za raziskave in inovacije, naj:

– ukrepa na podlagi priporočil Računskega sodišča v zvezi s tem podrazdelkom;

– čim hitreje izvede 26 odprtih priporočil službe za notranjo revizijo;

– nameni več pozornosti spodbujanju podnebnih ukrepov in naj bo pri tem 
ambicioznejši (kar je eden ključnih kazalnikov uspešnosti);

– bo še posebej pazljiv, kar zadeva upoštevanje pravil za sodelovanje in razširjanje 
v okviru programa Obzorje 2020;

– spodbuja bolj uravnoteženo dodeljevanje sredstev med državami članicami v 
okviru programa Obzorje 2020 in še naprej pomaga državam članicam in zlasti 
raziskovalcem pri njihovih vlogah za financiranje;

– objavi vse svoje predloge za priporočila za posamezne države v okviru 
evropskega semestra v svojem letnem poročilu o dejavnostih;

– ponovno premisli o tem, kako se izvajajo predhodna preverjanja glede velike 
raziskovalne infrastrukture, da bi postala učinkovitejša in uspešnejša;

– skupaj z agencijo EACEA do julija 2020 poroča pristojnemu odboru Parlamenta o 
reformah, sprejetih za izboljšanje stanja;

– posebno pozornost nameni temu, kako koordinator projekta razdeli sredstva 
upravičencu;

– vlaga v merjenje smotrnosti in dodane vrednosti na ravni Unije;

181. poziva Računsko sodišče, naj v svojem letnem poročilu razširi poročanje o smotrnosti, 
za kar so posebna poročila Računskega sodišča dragocen vir informacij; v zvezi s tem 
pozdravlja predloge, sprejete 19. novembra v Luxembourgu med obiskom Odbora za 
proračunski nadzor;

Ekonomska, socialna in teritorialna kohezija

182. je seznanjen z informacijami, ki jih je predložilo Računsko sodišče, da plačila v okviru 
podrazdelka 1b večletnega finančnega okvira „ekonomska, socialna in teritorialna 
kohezija“ znašajo 34,8 % oziroma 54,5 milijarde EUR letnega proračuna Unije; je 
seznanjen tudi, da je bilo od tega zneska 30,1 milijarde EUR (55,1 %) porabljeno za 
Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), 9,3 milijarde EUR (17 %) za Kohezijski 
sklad, 13,9 milijarde EUR (25,6 %) za Evropski socialni sklad, ostalo pa za druge 
ukrepe;

183. je seznanjen, da je GD REGIO sporočil plačila v višini 39,5 milijarde EUR, kar pomeni 
stopnjo izvrševanja odobrenih odobritev plačil za leto 2018 v višini 98,52 %, in da je 
GD EMPL sporočil plačila v višini 14,6 milijarde EUR – stopnja izvrševanja 94,42 %;

Prispevek k doseganju ciljev Unije za leto 2020
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184. je seznanjen z navedbami Komisije, v zvezi s ključnimi kazalniki uspešnosti, in sicer 
kar zadeva:

– delovna mesta, rast in naložbe – vsak porabljen evro je ustvaril dodatnih 2,7 evra 
bruto domačega proizvoda (BDP), zato je bilo v zadnjem programskem obdobju 
ustvarjenih približno 1,3 milijona delovnih mest;

– krepitev raziskav, tehnološki razvoj in inovacije – predvideno število projektov 
sodelovanja med podjetji in raziskovalnimi ustanovami se je glede na izbrane 
projekte ob koncu leta 2017 skoraj podvojilo;

– konkurenčnost malih in srednjih podjetij – napovedano število podjetij, ki 
prejemajo podporo, se je na podlagi izbranih projektov ob koncu leta 2017 
povečalo za 40 %;

– nizkoogljično gospodarstvo – napovedano število na podlagi izbranih projektov 
ob koncu leta 2017 se je več kot podvojilo in doseglo 69,2 % cilja za konec leta 
2023, tj. 6708 MW dodatnih zmogljivosti;

185. ugotavlja, da uredba o skupih določbah za obdobje 2014–2020 (Uredba 1303/2013, člen 
71) ne vsebuje določb, ki bi opredeljevale doseganje rezultatov in njihovo vzdržnost kot 
merilo za trajnost produktivnih naložb iz ESRR; je seznanjen z ugotovitvami 
Računskega sodišča o vzdržnosti21 in kakovosti teh naložb ter ponavlja svoj poziv za 
vključitev doseganja rezultatov kot osrednji premislek v ocenjevanje trajnosti projektov, 
ki bo omogočilo oceno, v kolikšni meri so pozitivne gospodarske spremembe posledica 
splošne gospodarske rasti ali financiranja Unije;

Obseg revizije in revizijski pristop

186. ugotavlja, da je Sodišče preučilo vzorec 220 transakcij, ki je bil zasnovan tako, da je 
statistično reprezentativen za vse vrste porabe v okviru podrazdelka 1b večletnega 
finančnega okvira, ki so jo pred tem preverili revizijski organi;

187. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je Računsko sodišče v teh 220 transakcijah ugotovilo in 
količinsko opredelilo 36 napak, ki jih revizijski organi niso odkrili; upoštevalo je tudi 
60 napak, ki so jih pred tem že odkrili revizijski organi, in popravke, ki so jih opravili 
organi, pristojni za programe (v skupni vrednosti 314 milijonov EUR za obe programski 
obdobji skupaj), ter ocenilo, da stopnja napake znaša 5,0 %;

188. ugotavlja, da se Komisija ne strinja z oceno Računskega sodišča glede treh bistvenih 
napak v zvezi s programskim obdobjem 2014–2020 in dveh napak v zvezi s 
programskim obdobjem 2007–2013; je seznanjen, da Komisija to pripisuje različni 
razlagi veljavnih nacionalnih pravil ali pravil Unije, ki vplivajo na izračunano stopnjo 
napake22;

21 Glej tudi Posebno poročilo Računskega sodišča št. 8/2018: Podpora EU za produktivne naložbe v podjetja – 
večji poudarek je treba nameniti trajnosti.

22 Odgovor na vprašanje 24, vprašalnik za pripravo razprave s komisarjem Hahnom: Tri zadeve se nanašajo na 
nacionalno shemo državne pomoči (zakon), ki vključuje predpise, ki niso združljivi s pravili EU o državni 
pomoči z vidika „spodbujevalnega učinka“, saj podjetjem, ki kandidirajo za javno podporo, omogočajo, da 
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189. podrobno navaja, da so glavni viri napak zadevali neupravičene stroške (37) in javna 
naročila (18), nato pa je sledila odsotnost bistvene dokazne dokumentacije (3);

190. poleg tega ugotavlja, da je bilo do konca obračunskega leta 2016/2017 finančnim 
instrumentom izplačanih 2,9 milijarde EUR v obliki predujmov, od tega je bilo med 
1. julijem 2016 in 30. junijem 2017 prijavljenih 2,3 milijarde EUR (17 % celotnega 
zneska, plačanega s sofinanciranjem Unije); v obračunskem letu 2016/2017 je bilo 
končnim prejemnikom izplačanih 1,3 milijarde EUR (43 %);

191. poziva Komisijo, naj organ za podelitev razrešnice obvesti o tem, kdo ima korist od 
obresti, nakopičenih v zvezi z 1,6 milijarde EUR, ki še ni bilo plačanih upravičencem, 
in naj to informacijo od zdaj naprej vključi v svoje letno poročanje;

192. ugotavlja, da je revizija Računskega sodišča zajemala izplačila petim finančnim 
instrumentom (dva iz programskega obdobja 2014–2020 in trije iz programskega 
obdobja 2007–2013); ugotavlja, da je Računsko sodišče preučilo 30 jamstev in 100 
kreditov za teh pet instrumentov na ravni finančnih posrednikov in ugotovilo 14 
primerov neupravičenih izplačil končnim prejemnikom, ki so zadevali tri instrumente, 
ki jih je preučilo Računsko sodišče: ti primeri so se nanašali na neupravičene kredite ali 
neupravičene končne prejemnike ter preklicana izplačila, ki jih je država članica 
nepravilno evidentirala kot plačana;

193. ugotavlja, da je GD REGIO potrdil stopnjo preostale skupne napake v višini 1,96 % za 
obračunsko leto 2016 do 2017 po dokončanju nacionalnega kontrolnega cikla in 
kontrolnega cikla Komisije na podlagi vseh revizijskih dokazov, ki so bili na voljo na ta 
datum, in pred koncem kontradiktornih postopkov (konservativni pristop); hkrati je GD 
REGIO ocenil, da bi lahko potrjena stopnja dosegla največ 2,74 %;

194. je zaskrbljen nad veliko razliko med stopnjami napake, ki jih je ocenilo Računsko 
sodišče, in stopnjami napake, ki jih je ocenila Komisija;

195. nadalje ugotavlja, da je Komisija za leto 2018 uvedla dva nova koncepta: „znesek, pri 
katerem obstaja tveganje ob plačilu“ 23 in „znesek, pri katerem obstaja tveganje ob 
zaključku“;

196. poudarja, da „znesek, pri katerem obstaja tveganje ob plačilu“ temelji na računovodskih 
izkazih, ki jih posredujejo države članice, potem ko so odbile finančne popravke; 
ugotavlja, da se zato zdi, da Komisija nima neposrednih informacij o znesku, pri 

začnejo financirati del svojih naložb, preden zaprosijo za državno pomoč. Ena od zadev se nanaša na dodatek 
za MSP, ki niso več upravičenci, ker so izgubila status MSP, in na odsotnost spodbujevalnega učinka 
povečanja stopnje sofinanciranja. Natančneje gre za to, da je bil zadevni upravičenec MSP v času, ko je 
zaprosil za pomoč, a ni bil več MSP v trenutku dodelitve pomoči. Zadnji primer zadeva „storitve splošnega 
gospodarskega pomena“, a je Računsko sodišče presodilo, da gre za nezakonito državno pomoč.

23 Letno poročilo o dejavnostih GD REGIO za leto 2018, str. 111: „Tveganje „ob plačilu“ se za vsak program 
izračuna tako, da se uporabi stopnja preostale skupne napake iz obračunskega leta 2016/2017, ki so jo potrdile 
službe Komisije, ali, če je višja, stopnja preostale skupne napake, ki so jo revizijski organi sporočili za 
obračunsko leto 2017/2018 za „ustrezne odhodke“ v letu poročanja Komisije [...]“. „Tveganje „ob zaključku“ 
pomeni preostalo tveganje za zadevne odhodke za leto 2018, ko Komisija izvede potrebne finančne popravke, 
da se stopnje preostale skupne napake za vse operativne programe zniža na 2 % [...]“.
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katerem obstaja tveganje ob plačilu;

197. poleg tega opozarja, da gre pri „znesku, pri katerem obstaja tveganje ob zaključku“, za 
ekstrapolacijo, ki temelji na izkušnjah Komisije;

198. v zvezi s tem meni, da je koristno opozoriti na točko (b)(i) člena 247(1), ki zahteva, da 
Komisija predloži „[...] oceno stopnje napak v odhodkih Unije, izdelano na podlagi 
dosledne metodologije, in oceno prihodnjih popravkov [...]“;

199. je zaskrbljen zaradi ugotovitve Računskega sodišča, da je trenutno delo številnih 
revizijskih organov le delno zanesljivo zaradi pomanjkljivosti v metodi vzorčenja 
revizijskih organov, njeni dokumentaciji v zvezi z revizijsko sledjo in obravnavi napak; 
izraža zaskrbljenost tudi nad dejstvom, da se Računsko sodišče ne more zanesti na 
stopnjo napake, ki jo je predstavila Komisija, saj temelji na odhodkih, za katere še ni bil 
opravljen celoten ciklus kontrol, in odhodkih, ki se ne ujemajo s tistimi, ki jih je 
revidiralo Računsko sodišče;

200. šteje za nezadovoljivo, da Sodišče in Komisija uporabljata različni metodologiji za 
pripravo svojih mnenj o zakonitosti in pravilnosti finančnih transakcij; zato prihajata do 
različnih rezultatov za stopnjo preostale napake: ˃ 2 % (GD EMPL in GD REGIO), 5 % 
(Računsko sodišče); v zvezi s tem poziva, naj Računsko sodišče ne sporoča stopnje 
preostale napake, ampak stopnjo napake pri plačilih (preden se opravijo popravki), da bi 
se povečala kakovost ocenjevanja in nadzora, ki ju opravlja Parlament;

201. poudarja, da se poleg tega razlikujeta tudi bazi podatkov obeh institucij: Računsko 
sodišče sledi letnemu pristopu, Komisija pa je leta 2018 lahko preverila le računovodske 
izkaze za obdobje 2016/2017 in uporablja večletni pristop;

Finančno poslovodenje in notranje kontrole

202. poudarja, da je GD REGIO v sedanjem programskem obdobju podal 30 pridržkov za 30 
operativnih programov; 18 pridržkov pa je bilo še veljavnih za programsko obdobje 
2007–2013;

203. je seznanjen, da je GD REGIO ob koncu leta 2018 poročal o dokončanju 99 % 
akcijskega načrta za izpolnitev predhodnih pogojev in da se je število nedokončanih 
akcijskih načrtov v letu 2018 zmanjšalo na 6 (v letu 2017 jih je bilo 8); z zaskrbljenostjo 
ugotavlja, da so bili za te nedokončane načrte izdani dva sklepa o odložitvi in dve pismi 
pred odložitvijo, kar bi lahko vplivalo na pravočasno izvedbo operativnih programov, 
pri čemer večina teh programov sodi na področje okolja;

204. poziva Komisijo, naj zagotovi dejansko poenostavitev postopka, tudi v zahtevani 
dokumentaciji za dostop do financiranja, ne da bi se pri tem zapostavila načela 
revidiranja in spremljanja;

205. je zaskrbljen, ker izvajanje strukturnih skladov zaostaja in je stanje še slabše, kot je bilo 
v primerljivem času v prejšnjem programskem obdobju: trenutno je povprečna stopnja 
črpanja nižja od 40 %, medtem ko je bila pod 60 % v primerljivem času v programskem 
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obdobju 2007–201324;

206. ugotavlja, da iz letnega poročila GD REGIO o dejavnostih za leto 2018 izhaja, da naj bi 
se trenutno 18 milijard EUR iz ESRR in Kohezijskega sklada, kar predstavlja 7,2 % 
vseh odobrenih sredstev, dodelilo prek finančnih instrumentov;

207. obžaluje, da je bilo letno poročilo za leto 2018 o finančnih instrumentih v okviru 
skladov ESI objavljeno šele januarja 2020; ugotavlja, da so ob koncu leta 2018 
prispevki skladov ESI, dodeljeni finančnim instrumentom, znašali 16,9 milijarde EUR, 
7 milijard EUR je bilo finančnim instrumentom izplačanih iz skladov ESI (približno 
41 %), 3,7 milijarde EUR pa je bilo dodeljenih končnim uporabnikom; poziva 
Komisijo, naj do oktobra 2020 objavi letno poročilo za leto 2019, da bo mogoče 
ugotovitve vključiti v poročilo o razrešnici za leto 2019;

208. opominja na svoj poziv glede omogočanja nacionalnim revizijskim organom, da 
opravijo revizijo finančnih instrumentov v okviru proračuna Unije, zmanjšajo število 
finančnih instrumentov in uvedejo strožja pravila za poročanje s strani upravljavcev 
sredstev, tudi s strani skupine EIB in drugih mednarodnih finančnih institucij v zvezi z 
uspešnostjo in doseženimi rezultati, s čimer bi se povečali preglednost in odgovornost25;

209. poudarja, da so za finančne instrumente, ki se izvajajo v Uniji in zunaj nje, potrebni 
večja preglednost in odgovornost ter boljše poročanje o smotrnosti in vzdržnosti; poziva 
Komisijo, naj zagotovi, da bodo njeni partnerji, ki izvršujejo finančne instrumente, 
podprte s proračunom Unije, zagotavljali največjo možno preglednost in odgovornost;

210. poudarja, da finančni instrumenti lahko dopolnijo nepovratna sredstva, ne bi pa jih 
smeli nadomestiti26;

211. je resno zaskrbljen, da bo zaostanek pri obveznostih ob koncu programskega obdobja 
bistveno večji kot ob koncu predhodnega obdobja, kar bi lahko ponovno povzročilo 
krizo s plačili;

212. ugotavlja, da je GD REGIO za obračunsko leto 2016/2017 za 135 operativnih 
programov potrdil stopnje preostale napake, ki so jih sporočili revizijski organi (v 
nekaterih primerih tudi po prilagoditvah brez pomembnega vpliva) in so bile pod 
pragom pomembnosti, je pa bilo treba te v 29 primerih popraviti nad 2 %;

213. ugotavlja tudi, da je GD REGIO sprejel 242 od 258 potrjenih računovodskih izkazov za 
obračunsko leto 2017/2018; 16 računovodskih izkazov ni sprejel; v zvezi s tem 
poudarja, da Računsko sodišče ni preučilo računovodskih izkazov za to obdobje, saj 
preverjanja niso bila zaključena;

214. ugotavlja, da so v strukturni in kohezijski politiki goljufijam najbolj izpostavljena 
področja infrastrukture (34 %), okolja (13 %) in raziskav (13 %) ter da primeri goljufij 
zadevajo pravila o javnih naročilih (52 %), nepravilne odhodke (14 %) in nasprotje 

24 Glej tudi Posebno poročilo Računskega sodišča št. 17/2018: Ukrepi Komisije in držav članic v zadnjih letih 
programskega obdobja 2007–2013 so obravnavali slabo črpanje sredstev, vendar so bili premalo osredotočeni 
na rezultate.

25 Odstavek 204 Uredbe o razrešnici Komisiji za leto 2016.
26 Odstavek 21 Uredbe o razrešnici Komisiji za leto 2016.
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interesov (8 %);

Resne nepravilnosti in zloraba sredstev v državah članicah

215. je seznanjen, da je bilo končno revizijsko poročilo GD REGIO o Češki medijem 
razkrito brez dovoljenja; je obveščen, da je Komisija opravila obsežne revizije uporabe 
zakonodaje Unije in nacionalne zakonodaje, tako da je preverila zakonitost operacij in 
upoštevanje zakonodaje Unije in nacionalne zakonodaje o nasprotju interesov; je 
seznanjen, da je Komisija decembra 2019 na seji za zaprtimi vrati obvestila pristojni 
odbor Parlamenta o napredku revizij, ki jih izvajata GD REGIO in GD EMPL; poziva 
Komisijo, naj organ za podelitev razrešnice in pristojne odbore Parlamenta nemudoma 
obvešča o vsem razvoju dogodkov ter zagotovi ustrezne nadaljnje ukrepe v zvezi z 
ugotovitvami;

216. obžaluje prvotne informacije, da so revizorji na področju regionalnih in kohezijskih 
skladov odkrili resne pomanjkljivosti v delovanju sistemov upravljanja in kontrole ter 
zato predlagali finančni popravek skoraj 20 %; poziva Komisijo, naj kritično oceni, ali ti 
primeri pomenijo sistemsko zlorabo sredstev Unije; pričakuje, da bo Komisija sprejela 
ustrezen mehanizem za preprečitev prihodnjih pomanjkljivosti;

217. obžaluje tudi prvotne informacije, da so revizorji Komisije odkrili zelo resne primere 
nasprotja interesov v povezavi s češko vlado; vendar se zaveda, da češka nacionalna 
zakonodaja o nasprotjih interesov pred februarjem 2017 ni kaznovala dodeljevanja 
javnih sredstev javnim uradnikom; je seznanjen, da doslej za leto 2018 še ni bilo 
prijavljenih odhodkov; pričakuje, da bo Komisija naredila vse, kar je v njeni moči, da bi 
učinkovito in pravočasno dokončala proces ter v celoti izvedla vse potrebne popravne 
ukrepe; glede na poročila o resnih pomislekih glede nasprotja interesov v povezavi s 
češko vlado, ugotovljena v revizijah, ki jih je opravila Komisija, poziva Komisijo, naj v 
celoti obvesti Evropski parlament in Evropski svet o teh razmerah;

218. pozdravlja, da je Komisija obvestila pristojni odbor Parlamenta, da je GD REGIO 
izvedel finančne popravke v višini več kot 1,5 milijarde EUR za programe v obdobju 
2007–2013 na Madžarskem, pri katerih je odkril nepravilnosti, in da ta znesek vpliva na 
naslednje operativne programe:

– 2007HU161PO001 Gospodarski razvoj 275 milijonov EUR

– 2007HU161PO002 Okolje in energetika 254 milijonov EUR

– 2007HU161PO007 Promet 371 milijonov EUR

– 2007HU161PO008 Socialna infrastruktura 120 milijonov EUR

– 7 regionalnih operativnih programov 473 milijonov EUR

– 2007HU161PO010 Izvajanje 75 milijonov EUR

219. priznava odlično revizijsko delo Komisije pri ugotavljanju sistemskih tveganj in virov 
napak; pozdravlja uvedene finančne popravke; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je bilo 
potrebnega veliko časa za izterjavo nepravilno izplačanih sredstev; poziva Komisijo, naj 
organ za podelitev razrešnice podrobneje obvesti o svojih ugotovitvah glede sistemskih 
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tveganj in oligarhičnih struktur;

220. obžaluje, da so revizorji Komisije na področju skladov ESI odkrili resne 
pomanjkljivosti v delovanju sistema upravljanja in kontrole, zlasti v zvezi s kontrolo 
postopkov javnega naročanja;

221. želi spomniti, da se v zvezi z vsemi operativnimi programi uporablja 10-odstotni 
pavšalni finančni popravek;

222. želi spomniti, da je bil 25-odstotni finančni popravek okvirnih sporazumov v sektorju 
vodnega gospodarstva v okviru operativnega programa na področju okolja in energijske 
učinkovitosti posledica nepravilnosti pri javnih naročilih;

223. želi spomniti, da je bil 10-odstotni pavšalni finančni popravek v okviru operativnega 
programa na področju teritorialnega razvoja in razvoja naselij posledica pomanjkljivosti 
med izborom projektov;

224. ugotavlja tudi, da GD REGIO še ni predhodno zaključil programov, ki se nanašajo na 
elektronsko upravo, kar bi lahko pomenilo nadaljnje popravke;

225. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da raven nepravilnosti nakazuje na sistemsko težavo v 
operativnih programih Madžarske, ki segajo v leto 2007; poziva Komisijo, naj 
Parlament in splošno javnost obvesti o svoji lastni oceni razlogov za to raven 
nepravilnosti; poudarja, da 10-odstotna pavšalna kazen za slabo upravljanje operativnih 
programov ni dolgoročna rešitev za visoko raven ugotovljenih nepravilnosti in da se 
brez izboljšanih in ustreznih mehanizmov kontrole in spremljanja ta raven ne more 
zmanjšati;

226. poziva Komisijo, naj za navedene programe določi jasen časovni okvir od začetka 
projekta do izterjave sredstev in pojasni različne faze;

227. sprašuje Komisijo, kako bodo ta izterjana sredstva vključena v proračun, saj vplivajo na 
programe iz prejšnjega programskega obdobja 2007–2013;

228. znova izraža podporo mehanizmu, po katerem bi bile države članice, ki ne spoštujejo 
vrednot iz člena 2 Pogodbe o Evropski uniji, soočene z znatnimi pravnimi in finančnimi 
posledicami;

Priporočila

229. poziva Komisijo, naj:

– razširi poročanje o učinku in trajnosti naložb Unije, da se pokaže dodana vrednost 
financiranja Unije na ravni Unije;

– okrepi prizadevanja za izboljšanje sedanjih kontrolnih in jamstvenih okvirov, da 
bi se vzpostavila enotna revizijska veriga;

– v svojem letnem poročilu o upravljanju in smotrnosti izvrševanja predstavi znesek 
za stopnjo napake pri plačilu (preden se popravi na nacionalni ravni) in oceno 
prihodnjega popravka;
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– še naprej sodeluje z Računskim sodiščem, da bi še dodatno uskladila revizijsko 
metodologijo in tolmačenje pravnih besedil;

– objavi vse svoje predloge za priporočila za posamezne države v okviru 
evropskega semestra;

– nameni večjo pozornost in tehnično podporo državam članicam, katerih sistemi 
upravljanja in kontrole so le deloma zanesljivi ali niso zanesljivi, v katerih je 
povečano tveganje goljufije in korupcije, povezano s sredstvi, ter zlasti tistim 
državam članicam, ki se niso pridružile Evropskemu javnemu tožilstvu;

– odločno spodbuja države članice, da se pridružijo Evropskemu javnemu tožilstvu;

– posebno pozornost nameni okvirnim sporazumom, sklenjenim prek postopkov 
javnih naročil, saj goljufije in korupcija, povezani z njimi, predstavljajo povečano 
tveganje za finančne interese Unije;

– čim prej zmanjša zaostanke pri obveznostih;

– skrajša samodejno sprostitev za programsko obdobje 2021–2027 z n+3 leta na 
n+2 leti, da bi države članice spodbudila k hitremu izvajanju programov;

– naloži finančne popravke za napake, ki jih ugotovi Računsko sodišče, v skladu z 
ustreznimi pravnimi določbami;

– v letnih poročilih o dejavnostih podrobno navede, kako so bili ponovno 
uporabljeni zneski, za katere so se uporabili naknadni finančni popravki, ki so jih 
naložile države članice in Komisija, zlasti v primerih, v katerih so bile prisotne 
goljufije, korupcija ali druge kriminalne dejavnosti;

– v letnih poročilih o dejavnostih podrobno navede, ali in kako so bili naknadni 
finančni popravki, ki so jih naložile države članice in Komisija, ponovno 
uporabljeni v zadevnih državah članicah;

– nemudoma objavi letno poročilo o finančnih instrumentih v okviru skladov ESI za 
leto 2020;

– poveča preglednost, tako da omogoča iskanje izbranih ponudnikov na portalu 
TED, spletnem mestu EU za elektronska javna naročila;

– spodbuja vse države članice, naj uporabljajo računalniški program ARACHNE za 
odkrivanje in odpravljanje tveganja goljufij;

– zagotovi dodatno podporo in smernice državam članicam prek svojih različnih 
mehanizmov, vključno s tehnično podporo, ki jo ima na voljo, in namensko 
projektno skupino, za okrepitev upravnih zmogljivosti za črpanje sredstev Unije 
in za nemoten prehod iz sedanjega v naslednje programsko obdobje;

– uskladi obračunska obdobja strukturnih skladov z obdobji, ki jih uporablja 
Računsko sodišče;

– zagotovi, da se v programskem obdobju 2021–2027 ohrani zadržanje 10 % zneska 
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pri vmesnih plačilih in da se v primerih, ko se šteje, da programi predstavljajo 
veliko tveganje za finančne interese Unije, zneski, ki se zadržijo, sprostijo šele po 
zaključku vseh preverjanj, pristojni upravni organ pa mora biti o tem pravočasno 
obveščen;

– oblikuje skupne smernice za nasprotje interesov politikov na najvišjih položajih; 
skupaj z državami članicami oblikuje učinkovite pravne instrumente, tako da 
oligarhične strukture ne bodo mogle izkoriščati kohezijskih skladov Unije;

– premisli o uvedbi neposrednega upravljanja namesto deljenega upravljanja v 
primeru namerne zlorabe sredstev v novem večletnem finančnem okviru;

230. poziva Računsko sodišče, naj v svojem letnem poročilu razširi poročanje o smotrnosti, 
za kar so posebna poročila Računskega sodišča dragocen vir informacij; v zvezi s tem 
pozdravlja predloge, ki jih je Računsko sodišče podalo med obiskom Odbora za 
proračunski nadzor novembra 2019;

Naravni viri

Skladnost

231. ugotavlja, da je Računsko sodišče za proračunsko leto 2018 ocenilo stopnjo napake na 
2,4 % za celoten razdelek „naravni viri“, kar je še vedno nad pragom pomembnosti 2 %;

232. poudarja, da zapleteni pogoji za upravičenost povečujejo tveganje napak na področjih 
razvoja podeželja, tržnih ukrepov, ribištva, okolja in podnebnih ukrepov; ugotavlja, da 
ta področja predstavljajo približno četrtino proračuna za naravne vire; 

233. ugotavlja, da je napaka vplivala na četrtino od 156 plačil, ki jih je Računsko sodišče 
preverilo na področjih z višjim tveganjem, in da so bili glavni vzroki za napake 
povezani s pogoji za upravičenost, pravili za javna naročila ali nepovratna sredstva in 
netočnimi informacijami o površinah; 

234. z zadovoljstvom ugotavlja, da Računsko sodišče za proračun za neposredna plačila iz 
EKJS (72 % razdelka „Naravni viri“), ocenjuje, da je stopnja napake na tem področju 
pod pragom pomembnosti 2 %; 

235. poudarja, da na 81 % od 95 neposrednih plačil, ki jih je revidiralo Računsko sodišče, 
niso vplivale napake in da je šlo pri večini napak za manjša preplačila, nižja od 5 %, in 
sicer predvsem zato, ker so kmetje predložili netočne informacije o površinah; 

236. poudarja, da so pozitivni dosežki na področju neposrednih plačil EKJS v glavnem 
posledica kakovosti integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, 
identifikacijskega sistema za zemljišča, geoprostorske vloge za pomoč in predhodnih 
navzkrižnih pregledov zahtevkov kmetov;

237. je seznanjen z navedbo Računskega sodišča, da so zneski, ki jih je Komisija predstavila 
v svojem letnem poročilu o upravljanju in smotrnosti izvrševanja, skladni s sklepi 
njegove revizije; 
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238. poudarja, da je GD AGRI v letu 2018 obiskal 17 certifikacijskih organov, da bi 
pregledal njihovo delovanje, in ugotovil, da so pri večini potrebne izboljšave, zato je 
njihovo preverjanje zakonitosti in pravilnosti le delno zanesljivo; ugotovljene so bile 
zlasti pomanjkljivosti glede metodologije vzorčenja in obsega pregledov upravičenosti;

Uspešnost 

239. ugotavlja, da so bili ukrepi za razvoj podeželja na splošno izvedeni v skladu z načrti in 
da so države članice preverile razumnost stroškov; 

240. poudarja, da pri nekaterih projektih obstaja možnost poenostavljenega obračunavanja 
stroškov, na primer s pavšalnimi zneski ali pavšalnimi stopnjami, s čimer se lahko 
poenostavi upravljanje in omejijo stroški; 

241. obžaluje, da so nacionalni organi le malo uporabljali možnost poenostavljenih stroškov, 
čeprav bi jo bilo mogoče uporabiti pri približno tretjini projektov, ki jih je obiskalo 
Računsko sodišče; ugotavlja pa, da GD AGRI pomaga državam članicam pri 
premagovanju težav, ki jih srečujejo pri uvedbi poenostavljenega obračunavanja 
stroškov;

242. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da Računsko sodišče še naprej odkriva slabosti pri uporabi 
kazalnikov rezultatov v skupnem okviru spremljanja in ocenjevanja skupne kmetijske 
politike (CMEF); 

243. obžaluje zlasti, da je Računsko sodišče ugotovilo, da v skupnem okviru skoraj tretjina 
ukrepov za razvoj podeželja ni imela ustreznega kazalnika rezultatov in da kazalniki, 
kjer so bili opredeljeni, niso bili vedno povezani s cilji prednostnih področij; 

244. priporoča, naj: 

– Komisija oceni učinkovitost ukrepov držav članic za obravnavanje temeljnih 
vzrokov napak in po potrebi objavi dodatne smernice; 

– certifikacijski organi izboljšajo svoje postopke, da bo lahko Komisija v celoti 
izkoristila njihovo delo kot primarni vir zagotovil o pravilnosti porabe v skupni 
kmetijski politiki;

– Komisija v svojem predlogu nove skupne kmetijske politike obravnava slabosti, 
ki jih je Računsko sodišče odkrilo v zvezi s skupnim okvirom spremljanja in 
ocenjevanja;

Ključni kazalniki uspešnosti

245. opozarja, da je eden od glavnih ciljev skupne kmetijske politike zagotoviti stabilnost 
dohodkov kmetov ter podpirati ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest in spodbujati 
rast in naložbe na celotnem ozemlju Unije;

246. zelo zaskrbljeno ugotavlja, da GD AGRI v letnem poročilu o dejavnostih za leto 2018 
navaja, da se je podobno kot v preteklih letih „v kmetijstvu dohodek na enoto dela za 
polni delovni čas realno dvignil, a dohodki na splošno zaostajajo za plačami v celotnem 
gospodarstvu“; poziva Komisijo, naj situacijo obravnava nadvse resno in ne pozabi na 
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posledice tega, da so plače kmetov v splošnem nižje, zlasti na manj razvitih podeželskih 
območjih;

247. ugotavlja, da se je zaposlenost na podeželskih območjih Unije dvignila nad predkrizno 
raven iz leta 2008: 67,7 %;

248. poudarja, da ključni kazalnik uspešnosti, povezan s stopnjo zaposlenosti na podeželju, 
ni odvisen le od dejavnika skupne kmetijske politike;

249. zelo zaskrbljeno poudarja, da GD AGRI v letnem poročilu o dejavnostih za leto 2018 
navaja, da se je delovna sila skupne kmetijske politike stalno zmanjševala, in sicer z 
11.595 (1.000 letnih delovnih enot) v letu 2008 na 9.363 (1.000) letnih delovnih enot v 
letu 2017 (22. stran);

250. opaža pozitiven trend, ki ga je Komisija sporočila v zvezi s ključnimi kazalniki 
uspešnosti, ki zadevajo minimalni delež zemljišč s posebnimi okoljskimi praksami; 

251. vseeno poudarja, da je Komisija v delovnem dokumentu svojih služb št. 2018/478 na 
55. in 56. strani zapisala: „... kljub ciljem ukrepov za ekologizacijo iz uredbe o 
neposrednih plačilih okoljski in podnebni cilji v splošnem niso bili pomemben dejavnik 
pri odločitvah držav članic o izvajanju. Države članice (...) ne uporabljajo te prožnosti, 
da bi čim bolj povečale koristi za okolje in podnebje; zdi se, da so se pri odločanju 
ravnale bolj po upravnih vprašanjih in kmetijskih vidikih, vključno z željo po čim 
manjših motnjah v praksah kmetovanja.“27;

252. obžaluje, da je Računsko sodišče – tako kot že v prejšnjih poročilih – ponovno 
ugotovilo pomanjkljivosti pri uporabi kazalnikov rezultatov, vključno z vrzelmi v 
kakovosti kazalnikov28; poudarja, da bo treba za izvedbo predlaganega prehoda na 
skupno kmetijsko politiko, ki bo temeljila na smotrnosti, razviti celovit sklop skupnih 
kazalnikov rezultatov in jih skrbno uporabljati;

253. poziva Komisijo, naj poskrbi, da bo financiranje skupne kmetijske politike v skladu s 
cilji evropskega zelenega dogovora in Pariškega sporazuma;

254. obžaluje predvsem to, da je morala Komisija skleniti, da so splošni učinki ukrepov 
ekologizacije, kot se trenutno uporabljajo, na prakse upravljanja kmetij in 
okolje/podnebje negotovi, vendar se zdijo precej omejeni, čeprav med državami 
članicami obstajajo razlike, in da je ukrep za diverzifikacijo pridelkov povzročil 
povečanje raznovrstnosti gojenih poljščin za približno 0,8 % ornih zemljišč29;

255. poudarja, da ekologizacija skupne kmetijske politike ni dosegla svojega prvotnega cilja, 
namreč povečanja okoljske uspešnosti, temveč je ostala zgolj shema dohodkovne 
podpore, saj temelji na plačilih na hektar; opominja, da je po trditvah iz posebnega 
poročila Računskega sodišča št. 21/2017 ustvarila tveganje mrtvih izgub in dvojnega 
financiranja;

27 Delovni dokument služb Komisije 2018/478, str. 55.
28 Posebno poročilo št. 10/2018 z naslovom „Shema osnovnega plačila za kmete je operativno na dobri poti, a 
ima omejen vpliv na poenostavitev, ciljno usmerjanje in konvergenco ravni pomoči“.
29 Delovni dokument služb Komisije 2018/478, str. 56.
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256. z zaskrbljenostjo poudarja, da so se emisije toplogrednih plinov v kmetijstvu med 
letoma 1990 in 2010 sicer občutno zmanjšale, a se je ta trend ustavil in emisije so se od 
let 2016 in 2017, ko se je začela izvajati ekologizacija, povečevale (glej odgovor na 
vprašanje za pisni odgovor št. 9); 

Pravičnejše dodeljevanje sredstev skupne kmetijske politike

257. vztraja, da večje kmetije v obdobju krize zaradi nestabilnosti dohodkov ne potrebujejo 
nujno enake stopnje podpore za stabilizacijo dohodkov kot manjše kmetije, saj lahko 
izkoristijo morebitno ekonomijo obsega, zaradi česar so verjetno bolj odporne; meni, da 
bi morala Komisija ukrepati, da se bodo sredstva skupne kmetijske politike razdeljevala 
tehtano, tako da se bodo plačila na hektar zmanjševala glede na velikost kmetijskega 
gospodarstva ali kmetije;

258. vztraja, da je treba v novem sistemu izvajanja sprejeti poseben kazalnik rezultatov o 
„prerazporeditvah za manjše kmetije“;

259. poziva Komisijo, naj zagotovi, da se bodo sredstva skupne kmetijske politike pravično 
dodeljevala aktivnim kmetom in da ne bo prihajalo do poslov z zemljišči, od katerih bo 
imela korist izbrana skupina oseb s političnimi povezavami, ki jih pogosto označujemo 
za oligarhe; poziva Komisijo, naj evidentira kršitve, izogibanje pravilom in nenamerne 
posledice obstoječih pravil za dodeljevanje sredstev skupne kmetijske politike; v zvezi s 
tem opozarja na pomen preglednega in trdnega sistema upravljanja ter poziva Komisijo, 
naj si bolj prizadeva za preprečevanje in odkrivanje goljufij;

260. je zaskrbljen zaradi nedavnih poročil o domnevnih primerih nasprotja interesov na 
visoki ravni in prilaščanja zemljišč v nekaterih državah članicah; ugotavlja, da so, kar 
zadeva lastništvo zemljišč, v prvi vrsti organi držav članic pristojni za to, da ukrepajo in 
vzpostavijo sisteme, potrebne za preprečevanje goljufij; poudarja, da bi bilo treba uradu 
OLAF posredovati vse obtožbe ali sume v zvezi z goljufijami in zlorabo ali slabim 
upravljanjem sredstev Unije; v zvezi s tem opozarja na pomen preglednega in trdnega 
sistema upravljanja ter poziva Komisijo, naj si bolj prizadeva za preprečevanje in 
odkrivanje goljufij;

261. je seznanjen s predlogom Komisije za nov model izvajanja, ki bo vključeval zgornjo 
mejo v povezavi z degresivnim mehanizmom, tako da se bodo sredstva skupne 
kmetijske politike razdeljevala tehtano, in sicer se bodo plačila na hektar zmanjševala 
sorazmerno z velikostjo kmetijskega gospodarstva ali kmetije; meni, da določitev 
zgornje meje, potem ko se izračuna nadomestilo stroškov dela, sama po sebi ne 
zagotavlja pravičnejšega dodeljevanja neposrednih plačil; poleg tega podpira zamisel o 
porazdelitvenem mehanizmu; poziva Komisijo, naj predlaga najvišji dovoljeni znesek 
neposrednih plačil za fizične osebe, ki so dejanske lastnice enega ali več podjetij; 
poudarja, da ne bi smelo biti mogoče, da nekdo v enem samem večletnem finančnem 
okviru prejme subvencije EU, ki znašajo več sto milijonov evrov;

Pridržki, ki jih je podal generalni direktor GD AGRI

262. se strinja s pridržki, ki jih je generalni direktor GD AGRI izrazil v letnem poročilu o 
dejavnostih tega generalnega direktorata za leto 2018 (145. stran);

Češka 
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263. je seznanjen, da (glej odgovor na vprašanje za pisni odgovor št. 3 na zaslišanju 
generalnega direktorja GD AGRI v odboru CONT 17. oktobra 2019):

– Komisija trenutno izvaja nadaljnje ukrepe v zvezi z obtožbami o domnevnem 
nasprotju interesov v Češki republiki na podlagi člena 61 finančne uredbe 
(januarja in februarja 2019 je več služb Komisije opravilo usklajeno revizijo (GD 
AGRI/GD REGIO/GD EMPL), GD AGRI pa je revidiral naložbene ukrepe v 
okviru razvoja podeželja);

– Komisija nadaljuje preiskavo, iz previdnosti pa se proračunska sredstva Unije iz 
evropskih strukturnih in investicijskih skladov ne izplačujejo družbam, ki so 
neposredno in posredno v lasti predsednika vlade Babiša ter bi utegnile biti v 
nasprotju interesov, dokler se položaj ne razjasni;

– v zvezi s skladom za razvoj podeželja Komisija češkim organom ne vrača 
zneskov, povezanih s projekti družbe Agrofert, ki utegnejo biti v nasprotju 
interesov; 

264. je zaskrbljen, ker (glej odgovor na vprašanje za pisni odgovor št. 3 na zaslišanju 
generalnega direktorja GD AGRI v odboru CONT 17. oktobra 2019):

265. poziva Komisijo, naj v primeru neupoštevanja pravil sprejme ustrezne ukrepe za zaščito 
proračuna Unije, vključno s popravnimi ukrepi za nazaj, kadar je to predvideno; 

266. poziva Komisijo, naj previdno nadzoruje postopek v Češki republiki, zlasti plačila, 
namenjena podjetjem, ki so neposredno in posredno v lasti predsednika vlade ali drugih 
članov češke vlade;

267. poziva Komisijo, naj pozorno nadzoruje postopek izterjave zlorabljenih sredstev, da bi 
zagotovila, da bo Češka republika sprejela pravne ukrepe zoper odgovorne za zlorabo 
sredstev Unije;

268. poziva Komisijo, naj pristojni odbor Parlamenta in javnost obvešča o ugotovitvah 
revizij ob polnem spoštovanju načel preglednosti in pravne varnosti, ki sodita med 
načela pravne države; poziva jo, naj pristojni odbor Parlamenta obvesti, če bodo po 
uradnem zaključku revizij še obstajala nasprotja interesov v zvezi s češko vlado ali če 
bodo češki organi nasprotovali uvedbi popravljalnih ukrepov iz političnih ali drugih 
nepravnih razlogov;

269. poziva Komisijo, naj podrobno preuči, ali so politične razmere na Češkem povsem 
skladne z načeli pravne države, in naj sprejme primerne korake za zaščito pravne države 
kot enega glavnih načel Unije, če bo odkrila, da je resnično ogroženo;

Slovaška

270. poziva Komisijo, naj skrbno preuči odgovore slovaških organov iz avgusta 2019 o 
zakonodajnih ukrepih, ki jih sprejemajo za izboljšanje točnosti in preglednosti zemljiške 
knjige (katastra), nadaljnjih ukrepih v zvezi z domnevno goljufijo, izterjavah ter o novi 
metodologiji, ki jo uporablja slovaška plačilna agencija (APA) za obravnavo dvojnih 
zahtevkov; 
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271. poziva Komisijo, naj Parlament pravočasno obvešča o poteku zadev v Češki republiki in 
na Slovaškem;

Madžarska

272. ugotavlja, da je bilo v zvezi z Madžarsko pri revizijah GD AGRI v letih 2015 in 2017 
na podlagi rezultatov preiskav urada OLAF odkrito sistemsko pomanjkljivo preverjanje 
nasprotja interesov v postopkih javnega naročanja za program za razvoj podeželja v 
obdobju 2007–2013; 

273. pozdravlja, da:

– se je Komisija odločila, da bo izvedla finančne popravke v skupni vrednosti 
približno 6,5 milijona EUR;

– so se madžarski organi zavezali, da bodo popravili stanje v programskem obdobju 
2014–2020, vključno z imenovanjem revizijske družbe, ki bo izvedla pregled 
postopkov javnega naročanja; 

274. poziva GD AGRI, naj pozorno spremlja razmere na Madžarskem in Parlamentu 
pravočasno poroča o nadaljnjih ukrepih;

Prilaščanje zemljišč

275. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da Komisija v odgovorih na vprašanje za pisni odgovor 
št. 41, postavljeno generalnemu direktorju GD AGRI na zaslišanju v odboru CONT 
17. oktobra 2019, navaja, da je „v skladu z zakonodajo EU do plačila upravičen tisti, ki 
obdeluje zemljišča. Zemljišča, ki jih prijavijo upravičenci, morajo biti na razpolago 
kmetu na določen referenčni datum, ki ga določi država članica (...). Če je zemljišče 
odvzeto s silo, gre za vprašanje pravne države in sodni sistem države članice bi moral 
ukrepati. Komisija lahko državi članici po potrebi pomaga. Nekatere države članice so 
od upravičencev zahtevale predložitev dokazov, da so pravno upravičeni do 
obdelovanja zemlje. Druge tega niso zahtevale. To vprašanje urejajo države članice.“;

276. je zelo zaskrbljen zaradi resnih obtožb o prilaščanju zemlje, včasih celo s podporo 
oligarhičnih struktur, ki jim v nekaterih državah članicah pomagajo vlade in javni 
organi; poziva Komisijo, naj oblikuje skupne smernice za nasprotje interesov politikov 
na najvišjih položajih; poziva jo, naj skupaj z državami članicami oblikuje učinkovite 
pravne instrumente za spoštovanje pravne države, tako da oligarhične strukture ne bodo 
mogle izkoriščati kmetijskih skladov Unije; je seznanjen z ukrepi, ki jih je sprejela 
Komisija, da bi izboljšala identifikacijski sistem za zemljišča v nekaterih državah 
članicah ter nepristranskost dela plačilnih agencij in revizijskih organov;

277. obžaluje, da se na podlagi odgovora Komisije zdi, da je za službe GD AGRI 
spoštovanje načela pravne države v glavnem vprašanje, ki se tiče držav članic;

278. poziva Komisijo, naj pripravi predlog za spremembo pravil skupne kmetijske politike, 
da bi se izognila situaciji, ko se sredstva Unije izplačujejo za zemljo, ki je bila 
prilaščena s silo, pridobljena nezakonito ali z goljufijo oziroma je bil prijavljen lažen 
lastnik, morda celo brez vednosti resničnih lastnikov oziroma javnih organov, če je šlo 
za državno zemljo;
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279. poziva Komisijo, naj uvede mehanizem, ki bo prizadetemu kmetu/upravičencu v 
primeru prilaščanja zemlje omogočil vložiti pritožbo pri Komisiji in mu ponudil 
ustrezno zaščito;

280. poziva Komisijo, naj temeljito poskrbi za spoštovanje načela pravne države v vseh 
državah članicah in zagotovi, da bo pravosodni sistem lahko deloval neodvisno in 
zagotavljal neodvisne preiskave pravnih zadev; pozdravlja uvedbo morebitnih strožjih 
pogojev za financiranje iz skupne kmetijske politike;

281. poziva Komisijo, naj pregleda in analizira zakonodajo in politike držav članic, prepreči 
prilaščanje zemlje in pripravi smernice za najboljšo prakso; poziva države članice, naj 
izvajajo primere dobre zakonodajne prakse za omejevanje prilaščanja zemljišč; poziva 
Komisijo, naj si bolj prizadeva za preprečevanje in odkrivanje goljufij; poziva države 
članice, naj skupaj s Komisijo razvijejo ustrezen pravni instrument na ravni EU za 
preprečevanje prilaščanja zemljišč;

282. opominja na stališče Parlamenta30 o koncentraciji kmetijskih zemljišč in znova poziva 
Komisijo, naj ustanovi opazovalno službo za zbiranje informacij in podatkov o 
koncentraciji kmetijskih zemljišč in posesti po vsej Uniji; poziva Komisijo, naj v 
primeru kmetijskih gospodarstev, ki so del večje korporativne strukture, uporabi in 
kombinira sisteme in podatkovne zbirke, ki jih ima na voljo, da bi ugotovila, kdo so 
njihovi dejanski lastniki; je seznanjen, da se na ravni Unije razvija poslovni register, s 
čimer bi kmetijska gospodarstva dobila enolično poslovno identifikacijsko oznako na 
ravni Unije, da bi lažje ugotovili končni cilj sredstev skupne kmetijske politike;

Shema za mlade kmete

283. pozdravlja, da Komisija v odgovoru na vprašanje za pisni odgovor št. 39 navaja, da 
„začasni podatki kažejo, da se je skupno število zahtevkov upravičencev v letu 2018 
povečalo za približno 28 %, in sicer s 364.153 na 466.006, skupni znesek pa se je 
povečal za 53 % s 390 milijonov EUR v letu 2017 na 600 milijonov EUR v letu 2018“ 
(podatki iz AGRIVIEW);

284. obžaluje, da je Računsko sodišče v zvezi s podporo za mlade kmete prek shem za razvoj 
podeželja ugotovilo, da ukrepi na splošno temeljijo na nejasni oceni potreb in da ni 
prave koordinacije med plačili v stebru I in podporo mladim kmetom v stebru II;

285. poziva Komisijo, naj upošteva priporočila Računskega sodišča za programsko obdobje 
po letu 2020 in sprejme jasno intervencijsko logiko za instrumente politike, ki so 
namenjeni generacijski pomladitvi v kmetijstvu, ali zahteva, da jo opredelijo države 
članice v skladu z določbami o deljenem upravljanju; predlaga, naj intervencijska logika 
zajema: 

– temeljito oceno potreb mladih kmetov, 

– oceno, katere potrebe je mogoče obravnavati z instrumenti politik Unije in katere 
bi se lahko (ali pa se že) bolje obravnavalo s politikami držav članic, ter analizo, 

30 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 27. aprila 2017 o stanju koncentracije kmetijskih zemljišč v EU: kako 
olajšati dostop kmetov do zemljišč? (2016/2141(INI)).



RR\1200377SL.docx 65/147 PE639.827v02-00

SL

katere oblike pomoči (npr. neposredna plačila, pavšalni zneski, finančni 
instrumenti) so najprimernejše za izpolnjevanje ugotovljenih potreb; 

– določitev ciljev SMART z jasnimi in količinsko opredeljivimi pričakovanimi 
rezultati instrumentov politike, kar zadeva pričakovano stopnjo generacijske 
pomladitve in prispevek k sposobnosti preživetja kmetijskih gospodarstev, ki so 
prejela podporo; 

Evropa v svetu

Ugotovitve Računskega sodišča

286. pozdravlja pozitivno gibanje stopnje preostale napake, ugotovljeno v študijah, ki sta ju 
naročila GD DEVCO in GD NEAR31;

287. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je Računsko sodišče o študiji GD NEAR o stopnji 
preostale napake menilo naslednje: 

– še vedno je mogoče povečati svobodo presoje, prepuščene revizorjem pri 
ocenjevanju stopnje napake posameznih transakcij;

– število transakcij, pri katerih zaradi zanašanja na prejšnje kontrole ni bilo 
opravljeno preizkušanje podatkov, se je v letu 2018 v primerjavi z letom 2017 
podvojilo; 

– čezmerno opiranje na tuje revizijsko delo bi lahko vplivalo na stopnjo preostale 
napake, zaradi česar glavni cilj študije ni bil dosežen;

288. z veliko zaskrbljenostjo ugotavlja naslednje o študiji GD DEVCO o stopnji preostale 
napake:

– študija ne daje zagotovila in ni revizija; 

– izvajalec študije je imel veliko svobodo pri interpretaciji podatkov, pogodba z 
njim pa je sklenjena samo za eno leto, torej se lahko vsako leto zamenja tako 
izvajalec kot pristop; 

– Računsko sodišče je odkrilo pomanjkljivosti, kot so zelo majhno število pregledov 
na kraju samem v zvezi s transakcijami, nepopolno preverjanje postopkov javnega 
naročanja in javnih razpisov ter ocene napak; 

– ugotovilo je napake in neskladje pri izračunavanju in ekstrapolaciji posameznih 
napak; 

– opazilo je tudi napake v delovnih dokumentih izvajalca, na primer računske, v 
pregled pa niso bila vključena vsa merila za upravičenost odhodkov;

– napake, ki so bile odkrite pri prejšnjih kontrolah in ki zaradi zanašanja na te 

31 GD DEVCO:  0,85 % v letu 2018 v primerjavi z 1,18 % v letu 2017, 1,67 % v letu 2016 in 2,2 % v letu 2015; 
GD NEAR: 0,72 %;
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kontrole niso bile preizkušene, niso bile ekstrapolirane na nepreizkušeni del 
odhodkov, zaradi česar se je stopnja napake zmanjšala;

289. ugotavlja, da število revidiranih transakcij v letu 2018 po mnenju Računskega sodišča 
ne zadostuje za oceno stopnje napake in da je to odločitev sprejelo v skladu s svojo 
splošno strategijo, da omeji preizkušanje podatkov in se delno zanaša na „tuje delo“; 
predlaga, naj Računsko sodišče poveča število revidiranih transakcij, da bi izračunalo 
ocenjeno stopnjo napake za poglavje Evropa v svetu;

290. ugotavlja, da število revidiranih transakcij v letu 2018 po mnenju Računskega sodišča 
ne zadostuje za oceno stopnje napake in da je to odločitev sprejelo v skladu s svojo 
splošno strategijo, da omeji preizkušanje podatkov in se delno zanaša na „tuje delo“;

291. poudarja, da so na 11 izmed 58 transakcij, ki jih je pregledalo Računsko sodišče, 
vplivale napake in da je odkrilo pet količinsko opredeljivih napak, ki so imele finančne 
posledice na zneske, izplačane iz proračuna Unije; 

292. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je GD DEVCO kljub dobrim rezultatom pri stopnji 
napake v letnem poročilu o dejavnostih za leto 2018:

– poudaril, da so zunanji revizorji ugotovili, da je bilo 4,64 % od celotnega zneska 
nepovratnih sredstev v neposrednem upravljanju, revidiranega v letu 2018, 
izplačanih neupravičeno (57. stran); 

– omenil, da je bilo pri posrednem upravljanju z državami upravičenkami 
neupravičeno izplačanih 3,77 % vseh sredstev (66. stran);

293. obžaluje, da dve mednarodni organizaciji, Sklad Združenih narodov za otroke (Unicef) 
in Svetovni program za hrano, nista bili pripravljeni sodelovati z Računskim sodiščem, 
in sicer pravočasno predložiti bistvenih dokazil;

294.  obžaluje, da je skušalo Računsko sodišče sicer iz izračuna izključiti izterjave 
vnaprejšnjega financiranja, preklicane naloge za izterjavo in natečene obresti, vendar so 
podatki za leto 2018 o popravni zmogljivosti GD ECHO kljub temu manj zanesljivi 
zaradi neodkritih napak, zaradi katerih je bila ta zmogljivost previsoko ocenjena;

295. poudarja, da se prvi pridržek v letnem poročilu o dejavnostih GD DEVCO za leto 2018 
nanaša na nepovratna sredstva, ki jih je v imenu GD DEVCO upravljal GD NEAR, in 
da se je obseg tega pridržka v letih 2017 in 2018 občutno zožil, delno zato, ker preostala 
stopnja napake tri leta zapored ni presegla praga pomembnosti; 

296. je zelo zaskrbljen, ker zaradi pomanjkljivosti študije o preostali stopnji napake ozki 
obseg tega pridržka ni dovolj upravičen;

297. ponovno izraža podporo multimedijskim dejavnostim Komisije, ki prispevajo k 
neodvisnemu poročanju medijev o zadevah Unije in spodbujanju evropske javne sfere; 
je vseeno zaskrbljen, ker je Računsko sodišče v hitrem pregledu kanala Euronews 
ugotovilo, da finančna podpora Unije za ta kanal ni pregledna in da ne obstaja dovolj 
visoka raven odgovornosti, mehanizmi za spremljanje in ocenjevanje pa niso dovolj 
zanesljivi; zato poziva Komisijo, naj obravnava vse pomisleke, ki jih je izrazilo 
Računsko sodišče, in naj ponovno preuči svoj pristop k sodelovanju s kanalom 
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Euronews; poziva jo tudi, naj v splošnem poveča preglednost in odgovornost pri 
uporabi proračuna za multimedijske dejavnosti, predvsem naj oblikuje posebne 
proračunske vrstice za različne dejavnosti ter temeljito pregleda porabo tega proračuna;

Poročilo o upravljanju zunanje pomoči 

298. ponovno obžaluje, da poročila o upravljanju zunanje pomoči, ki so jih pripravili vodje 
delegacij Unije, niso bila priložena letnima poročiloma o dejavnostih GD DEVCO in 
GD NEAR za leto 2018, kot določa člen 76(3) finančne uredbe; 

299. pozdravlja mnenje Komisije32, da je dovoljeno poročila o upravljanju zunanje pomoči 
poslancem Parlamenta, članom Sveta in Računskega sodišča ter uradnikom teh institucij 
posredovati po vseh kanalih (e-pošta, kopije) in da jih ni treba prebirati v varnih sobah;

Večja preglednost in bolj strateški pristop politike razvojnega sodelovanja

300. poudarja, da združevanje sredstev Evropskega razvojnega sklada (ERS), proračuna 
Unije in drugih donatorjev v skrbniških skladih ne bi smelo imeti za posledico, da 
sredstva za politiko razvoja in sodelovanja ne dosežejo ciljnih upravičencev;

301. poudarja, da čedalje pogostejša uporaba finančnih mehanizmov za izvajanje politik 
Unije v tretjih državah, ne samo proračuna Unije, prinaša tveganje, da se bosta 
odgovornost in preglednost ukrepov Unije zmanjšali; vztraja, da mora Komisija 
poskrbeti, da bo zunanja pomoč pogojena s pravno državo in spoštovanjem človekovih 
pravic v državah prejemnicah; še zlasti poudarja, da se s sredstvi Unije ne sme 
financirati prisilno otroško delo ter učbeniki in izobraževalno gradivo, ki podžigajo 
versko radikalizacijo, nestrpnost, etnično nasilje in mučeništvo med otroki;

302. je zaskrbljen, ker sporno gradivo še vedno ni bilo odstranjeno iz palestinskih šolskih 
učbenikov in ker boj proti sovražnemu govoru in nasilju v šolskem gradivu neučinkovit: 
vztraja, da je treba plače učiteljev in javnih uradnikov v izobraževalnem sektorju, ki se 
financirajo s sredstvi Unije, kot je PEGASE, uporabiti za pripravo in izvajanje učnih 
programov, ki so v skladu s standardi UNESCO glede miru, strpnosti, sobivanja in 
nenasilja, kot so 17. marca 2015 v Parizu sklenili izobraževalni ministri Unije, 
Parlament pa potrdil 18. aprila 2018 v sklepu o razrešnici glede izvrševanja splošnega 
proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, oddelek III – Komisija 
(2017/2136(DEC));

303. ugotavlja, da bi lahko Komisija sredstva Unije uporabila za varnostne namene, da bi 
vzpostavila učinkovitejše razvojno sodelovanje; meni, da je treba zagotoviti ustrezno 
pravno podlago in popolno preglednost tako financiranih ukrepov;

304. je zaskrbljen, da revizorji iz varnostih razlogov v mnogih državah, na primer v Libiji, ne 
morejo preveriti, ali prejemniki sredstev Unije spoštujejo najvišje standarde človekovih 
pravic; poziva Komisijo, naj zagotovi, da se iz Evropskega razvojnega sklada in 
proračuna Unije prek nujnega skrbniškega sklada EU ne financirajo projekti, ki jih 
izvajajo vladne in lokalne sile (milice), vpletene v hude kršitve človekovih pravic, zlasti 

32 Glej odgovor komisarja Mimice na vprašanje za ustni odgovor št. 51 (predstavitev v odboru CONT 
28. novembra 2019).
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v državah, kot sta Libija in Sudan; poziva Komisijo, naj razmisli o opustitvi pomoči EU, 
če neodvisni revizorji ne morejo preveriti, ali se denar EU v teh državah uporablja 
učinkovito;

305. obžaluje omejeno vlogo Evropskega parlamenta pri nadzoru in upravljanju nujnega 
skrbniškega sklada EU; meni, da je bistvenega pomena, da lahko Parlament spremlja 
dejavnosti operativnega odbora33;

306. opozarja, da je možnost, da Komisija ustanavlja in upravlja skrbniške sklade Unije, 
namenjena: 

– utrditvi mednarodne vloge Unije ter prepoznavnosti in učinkovitosti njenega 
zunanjega delovanja in razvojne pomoči,

– hitrejšemu postopku odločanja pri izbiri ukrepov, ki jih je treba izvesti, kar je 
ključno pri ukrepanju v izrednih razmerah in po njih,

– zagotovitvi vzvoda dodatnih virov, namenjenega zunanjemu delovanju, ter 

– prek združevanja virov boljšemu usklajevanju med različnimi donatorji Unije na 
izbranih področjih ukrepanja; 

– posredovanju strateških prednostnih nalog in smernic, osredotočenih na 
oprijemljive rezultate in izide, upraviteljem skrbniškega sklada;

307. poudarja, da čedalje pogostejša uporaba drugih finančnih mehanizmov za izvajanje 
politik Unije, ne samo proračuna Unije, prinaša tveganje, da se bosta odgovornost in 
preglednost zmanjšali, saj ureditve za poročanje, revizijo in javni nadzor niso usklajene;

Priporočila

308. poziva Komisijo, naj:

– sprejme ukrepe za zaostritev obveznosti, po kateri morajo mednarodne organizacije 
Računskemu sodišču na zahtevo posredovati vse dokumente in informacije, 
potrebne za opravljanje njegovega dela, kot je predvideno v ustanovnih pogodbah; 

– prilagodi metodologijo GD NEAR in GD DEVCO za izračunavanje stopnje 
preostale napake, da bi omejila popolno zanašanje na predhodno revizijsko delo, 
natančno spremlja njeno uporabo in odpravi vse pomanjkljivosti, ki jih odkrije 
Računsko sodišče;

– pregleda izračun popravne zmogljivosti za leto 2019, ki ga je opravil GD ECHO, in 
iz njega izključi izterjavo neporabljenega vnaprejšnjega financiranja; 

– v pismu, priloženem poročilom o upravljanju zunanje pomoči, pojasni, da je 
dovoljeno te dokumente poslancem in uradnikom Parlamenta posredovati po vseh 

33 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 23. oktobra 2019 o stališču Sveta o predlogu splošnega proračuna 
Evropske unije za proračunsko leto 2020 (11734/2019 – C9-0119/2019 – 2017/2028(BUD)), 51. odstavek.
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kanalih (e-pošta, kopije) in da ni jih ni treba prebirati v varnih sobah;

– razmisli o odpravi skrbniških skladov, ki niso sposobni pritegniti večjih prispevkov 
drugih donatorjev ali ne izpolnjujejo svojih ciljev;

– redno in sistematično spremlja, ali so morebitni učinki financiranih dejavnosti in 
projektov na temeljne pravice opredeljeni in učinkovito ublaženi;

– zagotovi, da se s sredstvi Unije ne bo podpiralo otroško delo;

– zagotovi, da bodo tretje države sredstva Unije uporabljale samo za učbenike in učno 
gradivo, ki bo vsebovalo skupne vrednote in bo povsem v skladu s standardi 
UNESCO o miru, strpnosti in sobivanju v šolskem izobraževanju;

– poskrbi, da se sredstva Unije ne bodo uporabljala za nepredvidene namene;

– posreduje podrobne informacije o odločitvah, ki jih sprejme operativni odbor, in 
poskrbi, da bo Parlament zastopan na njegovih sejah34;

309. vztraja, da bi morala biti obstoj pravne države in spoštovanje človekovih pravic v državi 
prejemnici pomembni merili za Komisijo pri dodeljevanju zunanje pomoči; vztraja, da 
bi morala Komisija temeljito preverjati, kako tretji subjekti uporabljajo sredstva Unije, 
in tako zagotoviti, da se denar ne bo dodeljeval oziroma da ne bo povezan z nobenimi 
cilji ali oblikami terorizma in/ali verske in politične radikalizacije;

Posebno poročilo Računskega sodišča št. 35/2018: Preglednost sredstev EU, ki jih izvršujejo 
nevladne organizacije: potrebna so večja prizadevanja

310. se zaveda pomembne vloge, ki jo imajo neodvisne nevladne organizacije znotraj in 
zunaj Unije; priznava odločilno vlogo svetovne civilne družbe pri spodbujanju in 
varstvu človekovih pravic, kar prispeva k razvoju in obrambi demokracije ter nudenju 
humanitarne pomoči; je seznanjen, da nekatere organizacije delujejo v zelo težavnih ali 
nevarnih okoliščinah ali na območjih, kjer je njihov prispevek nepogrešljiv; ugotavlja, 
da prispevajo k socialnemu vključevanju in zaposlovanju, pa tudi k možnostim 
izobraževanja, razpoložljivosti zdravstvenega varstva, varstvu okolja in boju proti 
korupciji;

311. ugotavlja, da Komisija 1,7 % proračuna Unije in 6,8 % Evropskih razvojnih skladov 
izvrši prek nevladnih organizacij;

312. poziva Komisijo, naj oblikuje usklajeno definicijo nevladnih organizacij, ki bo ustrezala 
zakonodaji vseh držav članic;

313. poudarja, da je preglednost eno od proračunskih načel, ki jih določa finančna uredba; od 
Komisije zahteva, naj na ustrezen način in pravočasno da na voljo informacije o 
prejemnikih sredstev Unije; 

314. je seznanjen, da se podobne pomanjkljivosti, kot so bile odkrite pri nevladnih 

34 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 23. oktobra 2019 o stališču Sveta o predlogu splošnega proračuna 
Evropske unije za proračunsko leto 2020 (11734/2019 – C9-0119/2019 – 2017/2028(BUD)), 51. odstavek.
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organizacijah, pojavljajo pri vseh upravičencih EU, na primer zasebnih podjetjih, javnih 
organih itd.;

315. poudarja, da je Računsko sodišče pri izvrševanju sredstev Unije s strani nevladnih 
organizacij opredelilo pet elementov, pri katerih Komisija ni dovolj transparentna:

– nezanesljiva klasifikacija nevladnih organizacij v računovodskem sistemu 
Komisije ABAC; 

– premajhna preglednost pri izboru nevladnih organizacij za izvajanje programa; 

– Komisija ne posreduje dovolj ustreznih informacij o sredstvih, ki jih izvršujejo 
nevladne organizacije, in o dejavnostih, ki jih izvajajo; 

– razkrite informacije o dejanskih plačilih in subjektih, ki se financirajo s 
posredovanimi nepovratnimi sredstvi, niso dovolj zanesljive; 

– informacije o pogodbah z nevladnimi organizacijami, ki jih posredujejo organi 
Združenih narodov, so pomanjkljive;

316. ugotavlja, da je bila večina priporočil Računskega sodišča vključena v finančno uredbo, 
sprejeto leta 2018, in da jih je Komisija večino že uresničila; poziva Komisijo, naj se 
osredotoči na ta priporočila, ki bi se morala v skladu s finančno uredbo in načelom 
nediskriminacije uporabljati za vse upravičence Unije;

317. poziva Komisijo, naj hitro pripravi smernice in stroga merila za opredelitev nevladnih 
organizacij v svojem računovodskem sistemu in preveri podatke, ki jih predložijo 
prosilci sami;

318. ugotavlja, da v vsakem generalnem direktoratu obstaja drugačen sistem registracije 
prosilcev za sredstva Unije; poziva Komisijo, naj oblikuje enotno vstopno točko in tako 
zagotovi skladnost podatkov v sistemu finančne preglednosti ter pripravi merila in 
smernice za definicijo nevladnih organizacij in drugih kategorij upravičencev;

319. poziva Komisijo, naj izključi nevladne organizacije in druge prosilce, ki v prošnji 
večkrat ali namerno navedejo lažne podatke o napakah, ki so jih storili v preteklosti, ter 
jih natančneje preverijo;

320. pozdravlja prizadevanja, da bi z novo finančno uredbo poenostavili sistem, na primer s 
predhodnim stebrnim ocenjevanjem, in zahteva, da Komisija veljavna pravila za 
izvajanje finančne uredbe razlaga dosledno, zlasti kar zadeva posredovanje nepovratnih 
sredstev med različnimi službami, ob upoštevanju sektorskih posebnosti;

321. poziva Komisijo, naj standardizira in izboljša točnost informacij v sistemu finančne 
preglednosti in poskrbi, da bodo do sredine leta 2021 razkriti vsi upravičenci, s katerimi 
je EU sklenila pogodbe, skupaj z zneskom dodeljenih sredstev;

322. obžaluje, da Komisija ni preverila, ali organi Združenih narodov razkrivajo informacije 
o nepovratnih sredstvih, ki izvirajo iz Unije; zahteva, naj to preverjanje dosledno izvaja;

323. poziva Komisijo, naj izboljša zbrane informacije, in sicer naj omogoči, da bodo sistemi 
za upravljanje nepovratnih sredstev evidentirali vsa prejeta sredstva za vse upravičence, 
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s katerimi je Unija sklenila pogodbo, ne le za vodilne upravičence, informacije pa 
naredi uporabne z analizo in obdelavo; glede na to pozdravlja skorajšnji zagon sistema 
OPSYS za zunanje financiranje Unije;

324. znova nujno poziva Komisijo, naj upošteva sodna sklepa Sodišča Evropske unije35 in 
Stalnega arbitražnega sodišča36 ter skupini IMG prizna status mednarodne organizacije; 

325. poziva Komisijo, naj organu za podelitev razrešnice čim prej poroča o sprejetih ukrepih;

Varnost in državljanstvo

Ugotovitve Računskega sodišča

326. pozdravlja dejstvo, da je Računsko sodišče že tretje leto zapored v letno poročilo 
vključilo ločeno poglavje o varnosti in državljanstvu; je seznanjen, da za to področje 
porabe ni izračunalo ločene stopnje napake, saj predstavlja le približno 2 % celotnega 
proračuna Unije;

327. poudarja, da je javni in politični interes za to področje precej večji, kot je njegov 
finančni delež; poziva Računsko sodišče, naj razmisli o reviziji dodatnih transakcij in 
izračuna ocenjeno stopnjo napake za poglavje o varnosti in državljanstvu;

328. poudarja, da po navedbah Računskega sodišča v tekočem programskem obdobju še 
vedno obstajajo možnosti za boljši izkoristek sredstev Unije, in sicer tako, da države 
članice stroške ukrepov povrnejo samo, če so izpolnjeni vsi pogoji za plačilo, oziroma 
da se pogodbe sklenejo samo po ustrezni in dosledni oceni vseh meril za izbiro in 
dodelitev naročila;

329. ugotavlja, da so države članice občutno povečale stopnjo izvrševanja nacionalnih 
programov Sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF) in Sklada za notranjo 
varnost (ISF); je kljub temu zaskrbljen, saj vrednost neporabljenih zneskov še naprej 
raste, kar bi lahko povečalo pritisk na nacionalne organe, ko se bodo programi 
zaključevali; 

330. ugotavlja, da je Računsko sodišče pri reviziji upravljavskih in kontrolnih sistemov 
organov za izvajanje nacionalnih programov AMIF/ISF v sedmih37 državah članicah 
ugotovilo, da so imeli v splošnem zadostne kontrole, ki ustrezajo pravilom, kljub vsemu 
pa je naletelo na nekatere pomanjkljivosti (letno poročilo za leto 2018, točka 8.10); je 
seznanjen, da je nekaj podobnega ugotovilo o internih postopkih GD HOME za 
ocenjevanje vlog za nepovratna sredstva in odobritev zahtevkov za izplačilo (letno 
poročilo za leto 2018, točka 8.13);

331. poziva Komisijo, naj pri administrativnih pregledih zahtevkov za izplačilo sistematično 
uporablja dokumentacijo, ki jo je zahtevala od upravičencev do nepovratnih sredstev, da 
se ustrezno preučita zakonitost in pravilnost postopkov javnega naročanja, ki so jih 

35 Sodba Sodišča Evropske unije z dne 31. januarja 2019 v združenih zadevah C‑183/17 P in C‑184/17 P, 
International Management Group proti Evropski komisiji, ECLI:EU:C:2019:78.
36 Zadeva Stalnega arbitražnega sodišča št. 2017-03.
37 Belgija, Nemčija, Španija, Grčija in Švedska za Sklad za azil, migracije in vključevanje; Litva in Romunija za 
Sklad za notranjo varnost.
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organizirali ti upravičenci;

332. poziva Komisijo, naj organom držav članic, pristojnim za programe Sklada za azil, 
migracije in vključevanje ter Sklada za notranjo varnost, naroči, da morajo pri 
administrativnih pregledih zahtevkov upravičencev za izplačilo ustrezno preveriti 
zakonitost in pravilnost postopkov javnega naročanja, ki jih organizirajo ti upravičenci; 

333. je zaskrbljen, ker je Računsko sodišče v letnem poročilu za leto 2018 (točki 8.19 in 
8.20) v zvezi s smotrnostjo ugotovilo, da države članice na projektni ravni ne 
uporabljajo vedno ustreznih kazalnikov, zato učinka financiranih programov ni mogoče 
točno izmeriti;

Letno poročilo GD HOME o dejavnostih za leto 2018

334. pozdravlja dejstvo, da se je Komisija osredotočila na vzpostavitev strukturiranega 
sistema Unije za preselitev, ki bo slednji ponudil zakonite in varne rešitve za ranljive 
ljudi, ki potrebujejo mednarodno zaščito; 

335. obžaluje, da razmere na nekaterih žariščnih točkah, ki jih sofinancira Unija, niso v 
skladu z najboljšo prakso in standardi, zlasti v zvezi s hrano in zdravstvenim varstvom; 

336. obžaluje, da GD HOME ni uvedel ključnih kazalnikov uspešnosti v zvezi s položajem 
najranljivejših migrantov, zlasti otrok, ter migrantskih žensk in deklet, da bi preprečil 
zlorabe in trgovino z ljudmi ter se jim izognil; obžaluje sistematično uporabo 
pridržanja;

Pridržki

337. obžaluje, da reševanje problemov, s katerimi se Nemčija sooča že od leta 2013, traja 
tako dolgo, zlasti ker obseg pridržka ni tako ozek;

338. je zaskrbljen zaradi pomembnih pomanjkljivosti, ugotovljenih v sistemih upravljanja in 
nadzora Evropskega azilnega podpornega urada (EASO), zaradi katerih je bilo 
upravičeno sprejetje pridržka zaradi ohranitve ugleda;

339. je seznanjen s pridržki, ki jih je generalni direktor GD HOME izrazil v letnem poročilu 
o dejavnostih tega generalnega direktorata (108. stran);

Priporočila

340. priporoča, naj:

– Računsko sodišče v letnih poročilih še naprej objavlja ločeno poglavje o varnosti 
in državljanstvu;

– GD HOME uvede ključni kazalnik uspešnosti v zvezi s položajem najranljivejših 
migrantov, zlasti otrok, ter migrantskih žensk in deklet, da bi preprečil zlorabe in 
trgovino z ljudmi ter se jim izognil;

– Komisija zahteva, da države članice v letnih računovodskih izkazih za nacionalne 
programe Sklada za azil, migracije in vključevanje ter Sklada za notranjo varnost 
zneske, ki jih sporočajo, razčlenijo glede na vrsto, in sicer na izterjave, 
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vnaprejšnje financiranje in dejansko nastale odhodke; 

– Komisija od leta 2018 v letnih poročilih generalnih direktoratov o dejavnostih 
navaja dejansko porabo po skladih;

Posebno poročilo Računskega sodišča št. 20/2019: Informacijski sistemi EU za podporo 
nadzoru meje: močno orodje, toda potrebno je več osredotočenosti na pravočasne in popolne 
podatke 

341. pozdravlja navedbo Računskega sodišča, da so sistemi držav članic, ki jih je pregledalo, 
v splošnem zasnovani dovolj dobro, da omogočajo mejne kontrole, države članice38, ki 
jih je obiskalo, pa v glavnem spoštujejo veljavni pravni okvir;

342. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je Računsko sodišče v posebnem poročilu št. 20/2019 
zapisalo, da: 

– nacionalne komponente schengenskega informacijskega sistema druge generacije 
(SIS II) in vizumskega informacijskega sistema (VIS) v nekaterih državah 
omogočajo učinkovitejše mejne kontrole kot v drugih; 

– je prišlo do velikih zamud pri uvajanju rešitev IT za evropski sistem varovanja 
meja (Eurosur) in sistem evidence podatkov o potnikih (PNR), tako na ravni Unije 
kot na državni ravni, zato mejni uslužbenci in drugi organi teh sistemov niso 
mogli izkoristiti tako dobro, kot se je pričakovalo;

– države članice za odpravo slabosti, ugotovljenih v schengenskem ocenjevalnem 
mehanizmu, potrebujejo precej časa, saj za sprejetje ocenjevalnih poročil in 
izvedbo popravljalnih ukrepov ne obstajajo zavezujoči roki;

– je več kot polovica mejnih uslužbencev, ki so sodelovali v anketi Računskega 
sodišča, kdaj ljudem dovolila, da prečkajo mejo, ne da bi jih preverila v 
informacijskem sistemu;

– obstaja razhajanje med številom izdanih in preverjenih vizumov;

– v pravnih aktih, ki urejajo evropske informacijske sisteme, ni našlo veliko navedb 
o nadzoru kakovosti podatkov; 

– Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov na 
področju svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) sicer izvaja avtomatizirane 
mesečne preglede kakovosti podatkov v sistemu SIS II, vendar so rezultati na 
voljo samo zadevnim državam članicam, tako da agencija in Komisija ne moreta 
oceniti napredka, ki so ga posamezne države dosegle pri izboljševanju kakovosti 
podatkov; 

– ne agencija eu-LISA ne Komisija nimata izvršilnih pooblastil, s katerimi bi 
zagotovili pravočasno reševanje težav s kakovostjo podatkov v državah članicah;

– mejni uslužbenci ne dobijo vedno pravočasnih in popolnih podatkov iz 

38 Finska, Francija, Italija, Luksemburg in Poljska.
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informacijskih sistemov;

– z izjemo evropskega daktiloskopskega sistema Eurodac v splošnem ne obstajajo 
zavezujoči roki za vnos podatkov: Eurosur naj bi na primer ponujal informacije o 
razmerah na mejah v realnem času, vendar samo nekatere države, zajete v reviziji 
Računskega sodišča, podatke res vnašajo v sistem Eurosur v realnem času, druge 
pa to počnejo enkrat tedensko; 

– se od začetka delovanja sistema Eurodac leta 2003 niti v enem samem letu ni 
zgodilo, da bi vse države članice pravočasno posredovale zahtevane informacije; 

– zamude pri prenosu informacij lahko povzročijo, da se za obravnavo prošnje za 
azil določi napačna država; 

343. poziva Komisijo, naj:

– spodbuja čimprejšnjo uporabo okolij za usposabljanje za uporabo sistemov SIS II 
in VIS;

– pospeši odpravo slabosti, odkritih med schengenskim ocenjevanjem;

– analizira razhajanja pri preverjanju vizumov in izboljša postopke za nadzor 
kakovosti podatkov; 

– zmanjša zamude pri vnosu podatkov;

– zagotovi boljšo povezanost petih obstoječih informacijskih sistemov, da bo pretok 
podatkov pravilen in pravočasen;

– spodbudi neprekinjeno dobro prakso in ravnanje pri dobavljanju informacijskih 
sistemov in podpori zanje;

Posebno poročilo št. 24/2019: Azil, premestitev in vračanje migrantov: čas za okrepitev 
ukrepov za odpravo razlik med cilji in rezultati

344. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je Računsko sodišče v posebnem poročilu št. 24/2019 
zapisalo:

–  da so azilni postopki v Grčiji in Italiji še vedno dolgotrajni in da prihaja do ozkih 
grl;

– da je podobno kot v preostali Uniji stopnja vrnitev iz Grčije in Italije nizka;

– da se ne zbirajo podatki o učinkovitosti postopkov vračanja in da ni kazalnikov za 
merjenje trajnosti vrnitev, kot je število vrnjenih migrantov, ki poskušajo znova 
vstopiti v Unijo, ali uspeh programov pomoči pri prostovoljnem vračanju in 
ponovni integraciji;

– da sta se registracija in odvzem prstnih odtisov migrantov na žariščnih točkah od 
revizije, ki jo je Računsko sodišče opravilo leta 2017 (posebno poročilo 
št. 6/2017), občutno izboljšala, vendar začasna mehanizma nujnih premestitev 
nista izpolnila svojih ciljev in nista učinkovito razbremenila grškega in 
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italijanskega azilnega sistema;

– da je 20 podpornih ukrepov Unije v Grčiji in Italiji, ki jih je Računsko sodišče 
pregledalo, sicer odgovorilo na ugotovljene potrebe, vendar v njihovi zasnovi še 
vedno obstajajo pomanjkljivosti, da večina projektov ni uresničila vseh ciljev ter 
da je bil okvir smotrnosti vzpostavljen prepozno in da ciljne vrednosti zanj niso 
bile določene, povrhu tega pa ni bilo na voljo dovolj podatkov o smotrnosti;

– da so se zmogljivosti za obravnavanje zadev v zvezi z azilom v Grčiji in Italiji 
povečale, kar pa še vedno ni zadostovalo za odpravo vse večjih zaostankov v 
Grčiji;

– da je bilo sicer v Italiji vloženih manj novih prošenj in da se zaostanek zmanjšuje, 
vendar zmogljivosti ne zadostujejo za obravnavo velikega števila pritožb zoper 
odločbe na prvi stopnji;

– da je število migrantov, ki se dejansko vrnejo domov, bistveno nižje od števila v 
Grčiji in Italiji izdanih odločb o vrnitvi, kar velja tudi za Unijo kot celoto; da so 
razlogi za to med drugim dolgotrajna obravnava zadev v zvezi z azilom, 
nezadostne zmogljivosti v centrih za pridržanje, težave pri sodelovanju z državo 
izvora migrantov in dejstvo, da migranti preprosto pobegnejo, ko prejmejo 
odločbo o vrnitvi;

345. poziva Komisijo in agencije, naj:

– pridobljene izkušnje upoštevajo pri morebitnih prihodnjih mehanizmih 
prostovoljnih premestitev in predlagajo nove ukrepe za učinkovito soočanje z 
izrednimi razmerami, kot je bila migracijska kriza v letu 2015, ki bodo 
sprejemljivi za vse države članice;

– izboljšajo upravljanje nujne pomoči in nacionalnih programov v okviru Sklada za 
azil, migracije in vključevanje;

– izboljšajo operativno podporo urada EASO za azilne postopke;

– prilagodijo podporo agencije Frontex za operacije vračanja in napotitev 
strokovnjakov na žariščne točke;

– izboljšajo upravljanje nacionalnih azilnih sistemov;

– podprejo nadaljnje nacionalne postopke vračanja in zbiranje podatkov o 
uspešnosti postopkov vračanja, da se olajšajo priprava politik, ocenjevanje 
uspešnosti in raziskave;

346. poziva Komisijo, naj:

– izboljša delovanje sistema žariščnih točk, da bo omogočal dostojanstven sprejem 
in učinkovito upravljanje prišlekov;

– pozorno spremlja učinkovitost ukrepov, ki jih izvaja Frontex, da bodo zunanje 
meje Evropske unije bolje zaščitene;
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– poveča učinkovitost kontrol na zunanjih mejah EU in izboljša sodelovanje z 
državnimi organi;

– sprejme potrebne ukrepe za odpravo glavnih vzrokov za migracije;

– se posveti politiki vračanja v tretje države, saj je posebej skrb zbujajoče, da ni 
ustrezna, čeprav gre za eno glavnih prednostnih nalog; politika vračanja in boj 
proti nezakonitemu priseljevanju sta bistvenega pomena za oblikovanje učinkovite 
migracijske politike in resničnega partnerstva s tretjimi državami;

– ponudi podporo matičnim državam, tako da se morebitni migranti niti ne bodo 
odločili za nevarno potovanje v Evropo, poveča pomoč za te države, izboljša 
življenjske razmere in obete za tamkajšnje prebivalstvo ter se bori proti trgovcem 
z ljudmi, ki izkoriščajo njihov obup in ranljivost;

Evropski sklad za strateške naložbe (EFSI)

347. se z zaskrbljenostjo seznanja z ugotovitvijo Računskega sodišča, da pri sporočeni oceni 
uporabljenih naložb ni bilo upoštevano dejstvo, da so nekatere operacije sklada EFSI 
nadomestile operacije EIB in finančnih instrumentov Unije ter da se je del podpore iz 
EFSI namenil projektom, ki bi jih lahko financirali iz drugih javnih ali zasebnih virov 
pod drugačnimi pogoji;

348. obžaluje ugotovitev Računskega sodišča, da je podpora iz EFSI sicer EIB omogočila, da 
početveri obseg bolj tveganih posojilnih dejavnosti glede na leto 2014, vendar je bila 
vrednost teh finančnih operacij nižja od pričakovane;

349. se strinja s priporočilom Računskega sodišča, da je treba:

– spodbuditi upravičeno uporabo produktov EIB z višjim tveganjem v okviru sklada 
EFSI,

– spodbuditi dopolnjevanje med finančnimi instrumenti EU in proračunskimi 
jamstvi EU,

– izboljšati ocenjevanje tega, ali bi bilo potencialne projekte sklada EFSI mogoče 
financirati iz drugih virov,

– bolje ocenjevati privabljene naložbe,

– izboljšati geografsko porazdelitev naložb, podprtih iz sklada EFSI;

350. zato meni, da so poglobljene ocene predhodnih potreb v različnih sektorjih bistvenega 
pomena (i) za odkrivanje naložbenih vrzeli in ovir v različnih državah članicah ali 
regijah, (ii) za ustrezno oceno narave in razsežnosti pomanjkljivosti trga, (iii) za 
načrtovanje najprimernejših pristopov/programov za zmanjšanje teh naložbenih vrzeli;

351. poziva k objektivnemu pregledu dodatnosti in dodane vrednosti projektov EFSI ter 
njihovi usklajenosti s politikami Unije ali drugimi operacijami EIB, da bi bili bolj 
utemeljeni na politikah kot na povpraševanju;
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352. opozarja, da je treba zagotoviti jasne in dostopne informacije o gospodarskem, 
socialnem in okoljskem učinku ter dodani vrednosti, ustvarjeni s projekti, ki se 
financirajo iz EFSI; poudarja, da bi bilo treba ustrezno dokumentirati ocenjevanje 
dodatnosti vseh projektov, ki jih podpira EFSI;

Posebno poročilo Evropskega računskega sodišča št. 15/2019: Izvajanje svežnja kadrovskih 
reform iz leta 2014 na Komisiji: veliki prihranki, vendar ne brez posledic za uslužbence

353. obžaluje, da Komisija organu za podelitev razrešnice ne zagotavlja natančnih podatkov 
o primerih izgorelosti; vendar ugotavlja, da je Komisija začela izvajati strategijo 
dobrega počutja pri delu (fit at work), ki vključuje orodje za spremljanje zdravja glede 
odsotnosti in vzrokov zanje, ukrepe za doseganje dobrega upravljanja odsotnosti in novi 
oddelek za zdravstveni nadzor39; zato meni, da ima Komisija vsa potrebna orodja za 
odkrivanje, obravnavo, spremljanje in poročanje o primerih izgorelosti, te primere pa 
razlikuje od dolgotrajnih bolniških odsotnosti; poziva Komisijo, naj med postopkom 
podelitve razrešnice Odboru Parlamenta za proračunski nadzor posreduje podatke o 
primerih izgorelosti; v zvezi s tem obžaluje odgovore Komisije, za katero se zdi, da 
upravičuje višjo stopnjo bolezni in dolgotrajne odsotnosti žensk zaradi „številnih resnih 
bolezni ali obolenja, ki so značilna za ženske“, in zaradi „družbenih trendov“ (...) pri 
katerih ženske na splošno prevzemajo večji delež družinskih obveznosti, vključno z 
nego bolnih otrok in sorodnikov40;

354. je zaskrbljen zaradi vse večjega problema razlike v kupni moči evropskih javnih 
uslužbencev, napotenih v Luksemburg; je seznanjen z ugotovitvami študije, ki jo je na 
zahtevo Komisije izvedel AIRINC41, ki potrjuje težave v zvezi z razlikami in jih določa 
na 10,5 % (preseganje sprožitvenega odstotka v višini 5 %, kot je določeno v 
kadrovskih predpisih), predvsem zaradi življenjskih stroškov v Luksemburgu; priznava, 
da Komisija ne bo mogla pripraviti zakonodajnega predloga, ki bi obravnaval vprašanje 
korekcijskih koeficientov pred zaključkom poročila o metodi za prilagoditev plač, ki naj 
bi bilo pripravljeno do 31. marca 2022; medtem pa poziva Komisijo, naj oceni 
izvedljivost in področje uporabe začasnih ciljno usmerjenih ukrepov, vključenih v 
poročilo AIRINC, zlasti uvedbo sheme stanovanjskega dodatka;

355. z zaskrbljenostjo ugotavlja opažanja Računskega sodišča v zvezi s svežnjem kadrovskih 
reform za leto 201442; pozdravlja priporočila Računskega sodišča in pripravljenost 
Komisije, da jih sprejme; podpira stališče, ki ga je v zvezi s tem izrazil Odbor za 
proračunski nadzor43; obžaluje zelo negativen učinek svežnja reform iz leta 2014 na 
številne ključne vidike človeških virov v institucijah EU in s tem na njihovo privlačnost 
kot delodajalca, vse v imenu negotovih prihrankov; opozarja na resne posledice, ki jih 
lahko ima morebitno zmanjšanje proračuna v upravi ali zmanjšanje števila zaposlenih, 

39 Posebno poročilo Evropskega računskega sodišča št. 15/2019 „Izvajanje svežnja kadrovskih reform iz 
leta 2014 na Komisiji: veliki prihranki, vendar ne brez posledic za uslužbence“.
40 Pismo vršilca dolžnosti generalnega sekretarja z dne 26. novembra 2019 Moniki Hohlmeier in Isabeli García 
Muñoz, predsednici in podpredsednici Odbora Parlamenta za proračunski nadzor (ARES(2019)7291393).
41 AIRINC, Študija o življenjskih stroških uslužbencev EU, napotenih v Luksemburg – Končno poročilo, 
september 2019.
42 Posebno poročilo št. 15/2019: Izvajanje svežnja kadrovskih reform iz leta 2014 na Komisiji: veliki prihranki, 
vendar ne brez posledic za uslužbence.
43 DELOVNI DOKUMENT o izvajanju svežnja kadrovskih reform iz leta 2014 na Komisiji: veliki prihranki, 
vendar ne brez posledic za uslužbence.
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za prihodnost evropske javne službe in izvajanja politik Unije;

356. opozarja Komisijo na zahtevo za izvedbo stroge in aktualne analizo vpliva zasnove 
„odprtega prostora“ v okviru razrešnice za leto 201744; je seznanjen s sporočilom 
„Delovna mesta prihodnosti v Evropski komisiji“45 in zlasti pozdravlja načelo, v skladu 
s katerim bi moralo prizadeto osebje sodelovati v celotnem postopku zasnove in 
vzpostavljanja novega delovnega prostora; obžaluje, da pojem dobrega počutja osebja, 
sprejet v sporočilu, ne vključuje psiholoških stanj, kot so anksioznost, stres ali 
izgorelost, pri katerih ima delovno mesto ključno vlogo; poudarja, da je potrebna 
splošna analiza, ki bo služila kot osnova za oceno za vsak primer posebej, preden bodo 
sprejete prihodnje pomembne odločitve glede pisarn v Komisiji, saj bi moral tovrsten 
proces vedno vključevati prizadete člane osebja;

Uprava

Ugotovitve Računskega sodišča

357. je seznanjen, da splošna stopnja napake pri odhodkih za upravo po revizijskih 
ugotovitvah Računskega sodišča ni bila pomembna;

358. je zelo zaskrbljen, ker je Računsko sodišče pri izplačevanju družinskih dodatkov 
zaposlenih odkrilo več pomanjkljivosti pri notranjih kontrolah kot v prejšnjih letih in 
obžalovalo, da urad za vodenje in plačevanje posameznih pravic ni zadostno in točno 
posodabljal osebnih dosjejev, zaradi česar osnova za izračun plač in nadomestil ni bila 
pravilna;

359. je zelo zaskrbljen, ker je Računsko sodišče odkrilo pomanjkljivosti v postopkih javnih 
naročil, ki jih je Komisija organizirala, da bi izboljšala varnost ljudi in prostorov, 
vendar ugotavlja, da je do teh pomanjkljivosti prišlo predvsem zato, ker se je s 
pogodbami zelo mudilo;

360. poziva Komisijo, naj izvede preglednejši postopek imenovanja za vse položaje, zlasti 
tiste, povezane z upravljanjem; poziva Komisijo, naj pojasni predhodni postopek 
imenovanja, ki ni pregleden in odgovoren;

361. poziva Komisijo, naj čim prej izboljša sisteme za upravljanje zakonsko določenih 
družinskih dodatkov, in sicer naj pogosteje pregleduje osebne razmere uslužbencev in 
natančneje preverja skladnost izjav o dodatkih, prejetih iz drugih virov, zlasti če so bili 
sistemi družinskih dodatkov v državah članicah reformirani;

362. ugotavlja nenehno izboljševanje enakosti spolov med uslužbenci; opozarja na 
pomanjkanje enake zastopanosti moških in žensk na vodstvenih položajih;

363. poudarja, da je bilo na podlagi pisnih odgovorov 10 držav članic bistveno premalo 
zastopanih v razredih AD5 – AD8; zadevne države članice so bile: Danska, Nemčija, 
Irska, Francija, Luxembourg, Nizozemska, Avstrija, Portugalska, Finska in Švedska; z 

44 Razno, odstavek 205 – Sklep Evropskega parlamenta z dne 26. marca 2019 o razrešnici glede izvrševanja 
splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek III – Komisija in izvajalske agencije 
(2018/2166(DEC)).
45 Sporočilo Komisiji „Delovna mesta prihodnosti v Evropski komisiji“ (C(2019)7450/F1).
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zaskrbljenostjo ugotavlja, da položaji javnih uslužbencev v institucijah morda niso 
privlačni za javne uslužbence iz nekaterih držav članic, zaradi česar je težko 
uravnotežiti geografske razlike;

364. ugotavlja, da narašča število subjektov, ki so bili izbrisani iz registra za preglednost, 
vendar poudarja, kako pomembno je nadaljnje ukrepanje v zvezi s posamezniki in 
pravnimi subjekti, ki so bili izbrisani iz registra za preglednost; poziva Komisijo, naj 
več pozornosti nameni temu, da preverjanje veljavnosti in preverjanje vzorcev 
subjektov iz registra za preglednost zahteva več sredstev;

365. poziva Komisijo, naj izvede oceno, da bi preverili notranje mehanizme za zaščito 
žvižgačev, ki so že vzpostavljeni, vključno z določbami o ozaveščanju vseh 
uslužbencev in usposabljanji za vodstvo, ki prejema poročila; poziva evropske 
institucije, naj uskladijo svoje kadrovske predpise za zaščito žvižgačev;

Kodeks ravnanja komisarjev

366. spominja, da je bil Parlament leta 2018 opozorjen na to, da je generalni sekretar 
Komisije razmišljal o možnosti, da bi komisarjem ob koncu mandata ponudil nove 
praktične ugodnosti (pisarne, informacijsko tehnologijo, šoferje), da bi ublažil strožje 
določbe o obdobju mirovanja v kodeksu ravnanja;

367. je seznanjen, da je komisar Hahn v pisnem odgovoru na vprašanje št. 64 za predstavitev 
v odboru CONT 5. decembra 2019 zapisal:

„Nekdanji člani in zlasti nekdanji predsedniki Komisije ostajajo ambasadorji EU, tako v 
Evropi kot drugod. Večina jih bo tudi po izteku mandata branila in predstavljala 
dosežke Unije, na primer kot predavatelji na konferencah ali udeleženci v javnih 
razpravah o Evropi in vlogi Komisije.

Komisija je po zgledu državnih uprav in drugih institucij na seji 30. oktobra 2019 
sklenila, da bodo lahko njeni nekdanji predsedniki tudi po izteku mandata na ustrezen 
način opravljali reprezentativne funkcije. Zato bodo lahko uporabljali nekatere zelo 
omejene vire, denimo logistično podporo, kot so pisarne, in drugo pomoč. Nekdanji 
komisarji bodo upravičeni do logistične podpore v obliki „prehodne pisarne“, prejemali 
pa bodo tudi določeno komunikacijsko gradivo Komisije. Kodeks ravnanja te naloge že 
omenja v prvem stavku člena 11(1) (...)“;

368. meni, da bi morala Komisija poskrbeti, da bo status njenih posebnih svetovalcev 
preglednejši, jasno opredeliti njihove naloge in poslanstvo ter Parlamentu posredovati 
vse informacije v zvezi s finančnimi stroški svojega sklepa z dne 30. oktobra 2019;

369. opozarja Komisijo, da za člane Komisije veljajo zahteve po preglednosti v zvezi s 
sestanki z organizacijami ali samozaposlenimi osebami, popolna preglednost je 
obveznost komisarjev in njihovih članov kabineta, sestati pa bi se morali le s tistimi 
organizacijami ali samozaposlenimi osebami, ki so registrirane v registru za 
preglednost, objaviti morajo tudi informacije o tovrstnih sestankih v skladu s Sklepom 
Komisije 2014/839/EU;

370. poziva Komisijo, naj zagotovi, da nekdanji komisarji po obdobju mirovanja ne bodo več 
izkoriščali ugodnosti, ki so jih dobili z njenim sklepom z dne 30. oktobra 2019; prav 
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tako ne bodo še naprej izkoriščali ugodnosti v primerih, ko prevzamejo drugačno vlogo;

371. poudarja, da nekdanje člane Komisije tudi po prenehanju funkcije zavezuje dolžnost 
integritete in diskretnega ravnanja iz člena 245 PDEU;

372. poziva Komisijo, naj uveljavi veljavna pravno zavezujoča pravila kodeksa ravnanja 
glede pojava vrtljivih vrat tako za Komisijo kot za njene agencije;

Evropsko javno tožilstvo (EJT)

373. ugotavlja, da je EJT v skladu s členom 3 uredbe o Evropskem javnem tožilstvu 
ustanovljeno kot institucionalni organ Evropske unije, medtem ko je v proračunu za 
leto 2020 predstavljeno kot agencija pod naslovom „Komisija“; je zaskrbljen, da to 
stanje ne zagotavlja ustrezne neodvisnosti EJT in poziva Komisijo, naj proračun EJT 
predstavi kot institucijo v prihodnjem razdelku 7 (uprava), skupaj z drugimi organi in 
institucijami, ne pa v prihodnjem razdelku 2 (Komisija) z agencijami na področju 
pravosodja in notranjih zadev; poziva Komisijo, naj upošteva oceno novih odprtih 
zadev in nerešenih zadev, ki jih bo EJT predstavilo institucijam, da bi oblikovala 
realističen proračun in kadrovski načrt; je močno zaskrbljen, da bo sedanje proračunsko 
načrtovanje preprečilo, da bi EJT postalo v celoti operativno do novembra 2020;

Evropske šole

374. ugotavlja, da je Računsko sodišče v skladu s finančno uredbo za evropske šole 
pregledalo konsolidirani zaključni račun za proračunsko leto 2018, računovodske izkaze 
osrednjega urada in sisteme notranje kontrole (zaposlovanje, javna naročila in plačila) 
dveh šol (Bergen in Varese); je seznanjen, da je pregledalo delo zunanjega revizorja 
evropskih šol, ki je še pred konsolidacijo preveril računovodske izkaze in sisteme 
notranje kontrole sedmih šol;

375. močno obžaluje, da Računsko sodišče ni moglo potrditi, da je finančno poslovodenje 
evropskih šol v letu 2018 potekalo v skladu s finančno uredbo, njenimi izvedbenimi 
pravili in kadrovskimi predpisi;

376. še posebej poudarja, da je Računsko sodišče pri pregledu sistemov notranje kontrole 
osrednjega urada in izbranih dveh šol odkrilo pomanjkljivosti v nadzornem okolju, 
plačilnih sistemih, postopkih javnih naročil in pri dokumentiranju postopkov 
zaposlovanja; je seznanjen tudi z njegovo ugotovitvijo, da pravila o zaposlovanju niso 
bila spoštovana;

377. se strinja z glavnimi priporočili Računskega sodišča iz letnega poročila o evropskih 
šolah in poziva svet guvernerjev, osrednji urad in evropske šole, naj nemudoma 
ukrepajo ter odpravijo odkrite pomanjkljivosti v računovodskih postopkih in plačilnih 
sistemih; poziva jih tudi, naj še naprej izobražujejo vse, ki sodelujejo pri pripravi 
računovodskih izkazov, in jim nudijo podporo;

378. znova poudarja stališče Parlamenta, da je „obsežen pregled“ sistema evropskih šol 
nujno potreben; poziva Komisijo, kot članico pa tudi kot glavno financerko, naj 
evropskim šolam ne zagotavlja le smernic in podpore v okviru sedanje upravne 
strukture in strukture upravljanja, temveč naj tudi spremlja izvajanje Računskega 
sodišča in službe Komisije za notranjo revizijo;
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379. poziva šole, naj izboljšajo postopke zaposlovanja, javnih naročil in plačil, ter poziva, 
naj se Parlament o napredku obvesti do 30. junija 2020;

380. je zelo zaskrbljen zaradi poročila organizacije Human Rights Watch o dostopnosti 
evropskih šol46 za invalidne otroke, v katerem so poudarjene težave, s katerimi se še 
vedno soočajo in kjer invalidnim otrokom ni zagotovljeno v celoti vključujoče 
izobraževanje;

381. poziva evropske šole, naj se v politiki in praksi zavežejo vključujočemu izobraževanju;

382. poziva Komisijo, naj kot glavna financerka evropskih šol, pristojnih za izvajanje 
Konvencije o pravicah invalidov na ravni EU, sproži proces potrebnih reform;

Izkušnje z večletnim finančnim okvirom za programsko obdobje 2014–2020

383. je zaskrbljen, da se utegne novi večletni finančni okvir začeti z zamudo, tako kot se je 
tekoči okvir; ugotavlja, da je bil obseg evropskega zelenega dogovora določen, še 
preden je bil predstavljen predlog za novi večletni finančni okvir; poziva države članice 
in Svet, naj čim prej razpravljajo in sprejmejo prednostne naloge in strategijo za začetek 
pogajanj o večletnem finančnem okviru s Parlamentom;

384. meni, da bo mogoče javne proračune določiti šele po opredelitvi jasnih političnih ciljev 
in oblikovanju podrobnih politik;

385. poziva Komisijo, naj zagotovi, da bo v finančnem načrtu Unije za programsko obdobje 
2021–2027 mogoče upoštevati tudi morebitne naknadno določene cilje; opozarja na 
predlog Parlamenta, naj se v večletni finančni okvir vključijo nove prednostne naloge in 
naj bo dovolj prožen za soočanje z nepredvidenimi dogodki;

386. poziva Komisijo, naj v izčrpnem finančnem načrtu pojasni osrednje predpostavke, ki so 
v ozadju predloga za novi večletni finančni okvir; ugotavlja, da naj bi bil glavni namen 
tega načrta ta, da se zneski iz večletnega finančnega okvira za programsko obdobje 
2021–2027 umestijo v ustrezen ekonomski in finančni kontekst;

387. ponovno izraža zaskrbljenost, da bi lahko vsakršna zamuda pri sprejemanju večletnega 
finančnega okvira za obdobje 2021–2027 in s tem povezane pravne podlage za njegovo 
izvajanje povzročila, da bi prišlo do ponavljanja zamud pri izvajanju programov EU za 
porabo sredstev na začetku novega programskega obdobja; poziva Komisijo in države 
članice, naj sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev nemotenega začetka novega 
programskega obdobja;

388. meni, da bi kakovostne informacije lahko prispevale k hitrejšemu in boljšemu 
odločanju;

389. pozdravlja, da je Komisija pregledala porabo za vse glavne programe večletnega 
finančnega okvira v programskem obdobju 2014–2020 in da je pri tem poskušala 
strateški pregled (osredotočen predvsem na prednostno obravnavo programov glede na 

46 „Sink or Swim: Barriers for Children with Disabilities in the European School System“ (Potoni ali plavaj: 
ovire za invalidne otroke v evropskem šolskem sistemu), 4. december 2018.
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njihovo dodano vrednost in skladnost s cilji Unije) združiti s pregledom učinkovitosti 
(kako izboljšati izvajanje obstoječih programov z iskanjem priložnosti za racionalizacijo 
in sinergije, poenostavitvijo upravnih predpisov, večjo prilagodljivostjo in 
osredotočenjem na smotrnost); meni, da bi morala Komisija izvajati redne preglede z 
uporabo boljših ključnih kazalnikov uspešnosti;

390. pozdravlja, da je analiza Komisije po mnenju Računskega sodišča prepričljiva, kar 
zadeva učinkovitost porabe;

391. ugotavlja, da je ta pregled porabe prepričljiv argument za poenostavitev programov, 
racionalizacijo proračuna in večjo finančno prožnost; meni, da je opredelil 
neizkoriščene sinergije med različnimi programi in priložnosti za združitev podobnih 
programov na različnih področjih politik;

392. ugotavlja, da pregled porabe navaja tudi primere po nepotrebnem zapletenih in 
nedoslednih pravil, ki pogosto povzročajo nesporazume in neupravičene stroške;

393. je zaskrbljen, ker se je pri pregledu izkazalo, da prizadevanja za poenostavitev doslej 
niso prinesla večjih uspehov;

394. poziva k poenostavitvi, kjer je le mogoča, na primer s pogostejšo uporabo možnosti 
poenostavljenega obračunavanja stroškov in pavšalnih zneskov kot izbirne možnosti za 
upravičence, sprejemanjem običajnih računovodskih praks, pa tudi z uporabo enotnega 
revizijskega pristopa; poudarja, da bi morala večina subvencij Unije koristiti 
državljanom, še najbolj pa malim in srednjim podjetjem, družinskim oziroma malim in 
srednjim kmetijam; poudarja tudi, da je treba napake iz sedanjega programskega 
obdobja 2014–2020 v novem večletnem finančnem okviru odpraviti, zlasti na področju 
regionalnega razvoja in kohezije;

395. poudarja, da je nadaljnja poenostavitev mogoča tako na programski ravni (z 
zmanjšanjem števila predpisov in izogibanjem nepotrebnim spremembam, ki lahko 
povzročijo negotovost, zamude in napake), kot na ravni učinkovitega izvajanja, da se 
zmanjša upravno breme za organe in upravičence ter izboljša dostopnost sredstev;

396. pozdravlja, da Komisija za programsko obdobje 2021–2027 predlaga zmanjšanje števila 
programov za porabo sredstev za tretjino in uskladitev pravil na osnovi enotnega 
pravilnika;

397. je prepričan, da bi bilo treba iz enotnega pravilnika izbrisati vsa nepotrebna in zapletena 
pravila, zahteve in postopke, sicer resnična poenostavitev ne bo mogoča; meni, da 
obstoječih ločenih pravilnikov ne bi smeli samo preprosto združiti v en sam obsežen 
pravilnik;

398. meni, da poenostavitev ni cilj sam po sebi, ampak sredstvo za večjo učinkovitost 
ukrepov Unije, saj bi tako malim subjektom omogočilo boljšo priložnost, da postanejo 
upravičenci; zato poziva Komisijo, naj pri oblikovanju pravil za programe Unije doseže 
ravnovesje med preprostim izvajanjem in učinkovitim doseganjem ciljev Unije na eni 
ter preglednostjo na drugi strani;

399. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je v pregledu porabe tudi pojasnjeno, da so se mehanizmi 
prilagodljivosti v sedanjem obdobju pri soočanju z izrednimi razmerami izkazali za 
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nezadostne; poziva k spremembam, da se poveča splošna prilagodljivost in zagotovi 
dovolj sredstev za nepredvidene dogodke;

400. z obžalovanjem ugotavlja, da je pregled porabe po mnenju Računskega sodišča manj 
prepričljiv, kar zadeva strateške vidike, na primer evropsko dodano vrednost programov 
za porabo sredstev in njihovo usklajenost s cilji Unije;

401. se strinja s Komisijo, da bi morala biti evropska dodana vrednost v središču vseh 
razprav o prihodnjem proračunu Unije;

402. ugotavlja, da je Komisija koncept evropske dodane vrednosti uporabila kot vodilno 
načelo pri pregledu porabe; pričakuje, da bo ta koncept še naprej razvijala ter ga 
nedvoumno in jasno opredelila;

403. meni, da je koncept evropske dodane vrednosti povezan z načeloma subsidiarnosti in 
sorazmernosti;

404. je prepričan, da koncept evropske dodane vrednosti ni potreben samo pri dodeljevanju 
sredstev, temveč tudi pri načrtovanju in ocenjevanju programov za porabo sredstev;

405. meni, da bi morali finančna sredstva Unije v celoti nameniti samo za programe z zelo 
veliko evropsko dodano vrednostjo; predlaga, da se financiranje programov s srednjo do 
veliko evropsko dodano vrednostjo omeji, programi z majhno evropsko dodano 
vrednostjo pa finančnih sredstev Unije sploh ne bi smeli prejemati;

406. vztraja, da je treba vse prevzete obveznosti tudi izkoristiti in denar porabiti na 
najprimernejši način v skladu z načelom dobrega finančnega poslovodenja, da se doseže 
maksimalen učinek;

407. podpira zamisel, da se proračun Unije tesneje poveže s priporočili za posamezne države 
v okviru načel ekonomskega upravljanja, da se v državah članicah spodbudi strukturne 
reforme, ki bodo prispevale k rasti; poudarja, da morajo ta priporočila slediti načelu 
subsidiarnosti in se osredotočiti na bistvena, sistemska vprašanja, kot so povečanje 
konkurenčnosti, krepitev socialne in ekonomske kohezije, poslovne priložnosti, kulturna 
raznolikost, boj proti revščini in socialni izključenosti ter ohranjanje delovnih mest;

408. poziva k izboljšanju upravljanja skladov, hkrati pa tudi k izboljšanju učinkovitosti 
nadzora – to bi moralo vključevati ukrepe, sprejete v primerih sistematične zlorabe 
sredstev Unije;

409. poudarja, da je treba v skladu s proporcionalnostjo poostriti kontrole, ki preprečujejo 
zlorabe sredstev Unije; meni, da bi bilo treba te kontrole poostriti tam, kjer je Računsko 
sodišče odkrilo hujše pomanjkljivosti v kakovosti in zanesljivosti nacionalnih 
revizijskih organov; poudarja, da bi bilo treba v primeru, da bi Računsko sodišče 
ugotovilo, da nacionalni revizijski organi ne delujejo, v večletnem finančnem okviru za 
programsko obdobje 2021–2027 predvideti mehanizme, da bo lahko dodeljevanje 
sredstev vodila Komisija;

410. poudarja, da je treba povečati prepoznavnost politik Unije ter temeljito izvajati vse 
pravne določbe o informiranju in komuniciranju, da se zagotovi preglednost in 
obveščanje čim širše javnosti o rezultatih skladov;
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411. poudarja, da morajo biti finančni instrumenti vedno oblikovani po meri in morajo 
dopolnjevati nepovratna sredstva, saj bodo tako izložki na terenu čim večji; poudarja, da 
je treba povečati sinergije z drugimi politikami in instrumenti, da se čim bolj povečajo 
učinki naložb; meni, da je mogoče tudi na stroškovno učinkovit način doseči boljše 
rezultate;

412. meni, da je treba programe Unije za porabo sredstev nujno opremiti s trdnimi in 
vzajemno usklajenimi okviri smotrnosti, ki ustrezajo strateškim ciljem Unije in 
večletnemu finančnemu okviru za programsko obdobje 2021–2027;

413. ugotavlja, da je pomembno dodatno izboljšati spremljanje smotrnosti in ocenjevanje 
učinkov financiranja v naslednjem večletnem finančnem okviru; meni, da bi lahko sklop 
kazalnikov in primerjalnih meril redno prispeval k operativni in politični odgovornosti v 
zvezi z izvrševanjem sredstev;

414. ugotavlja, da so cilji programov za obdobje 2021–2027 v prilogi k sporočilu o 
večletnem finančnem okviru opredeljeni v obliki izjav o poslanstvu; obžaluje, da cilji 
niso količinsko opredeljeni in da niso dovolj specifični;

415. pričakuje, da bodo v ustrezni sektorski zakonodaji oziroma programskih dokumentih 
(tudi na državni in regionalni ravni) razviti celoviti modeli intervencijske logike s 
specifičnimi cilji in ustrezajočimi sklopi informativnih kazalnikov za izložke, rezultate 
in učinke;

416. poudarja, da je treba določiti mandate za javno revizijo za vse vrste financiranja politik 
Unije tako na ravni Unije kot na nacionalni ravni; poudarja, da bi moralo biti Računsko 
sodišče imenovano za revizorja organov, ustanovljenih za izvajanje politik Unije, 
vključno z organi Unije in organi, ustanovljenimi na podlagi sporazumov, ki niso del 
pravnega reda Unije;

Mnenja odborov

Zunanje zadeve

417. v zvezi z instrumentom za predpristopno pomoč (IPA II) ugotavlja, da so upravne 
zmogljivosti držav pristopnic še naprej pomanjkljive in da je bila zato zmogljivost 
črpanja sredstev v okviru posrednega upravljanja omejena; poudarja, da napredek na 
občutljivih področjih, kot sta pravna država in civilna družba, ni odvisen le od 
financiranja iz IPA, temveč – kar je pomembneje – od politične volje oblasti, kot je 
poudarilo tudi Računsko sodišče v posebnem poročilu iz leta 2018 o financiranju v 
okviru tega instrumenta; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da so se v zvezi s sredstvi IPA za 
Turčijo komaj upoštevale temeljne vrednote, vključno s svobodo tiska in 
nepristranskostjo sodstva; meni, da je zdaj bolj kot kdaj koli prej pomembno, da 
Komisija za podporo reformam na prednostnih področjih, kot sta pravna država in 
upravljanje v Turčiji, uporabi pogojevanje;

418. pozdravlja začetek izvajanja prvih ukrepov za krepitev zmogljivosti v okviru 
spremenjenega instrumenta za prispevanje k stabilnosti in miru v letu 2018; poudarja, 
da bi morali ti ukrepi potekati v okviru splošnega procesa reforme varnostnega sektorja; 
spodbuja, naj kratkoročnim stabilizacijskim ukrepom pogosteje sledijo dolgoročnejši 
ukrepi, ki se financirajo iz instrumenta za prispevanje k stabilnosti in miru oziroma 
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drugih instrumentov;

419. je seznanjen, da je Računsko sodišče opravilo analitični pregled evropske obrambe, in 
podpira njegova priporočila; poziva Komisijo, naj kot varuhinja Pogodb zagotovi 
skladnost vseh obrambnih prizadevanj Unije za izvajanje dejavnosti Unije v okviru 
skupne varnostne in obrambne politike (PESCO, evropski program za razvoj obrambne 
industrije, Evropski obrambni sklad, usklajeni letni pregled na področju obrambe itd.) 
ter zagotovi interoperabilnost in sinergije z zvezo Nato;

420. poziva Komisijo, naj oceni zakonitost odprave proračunske funkcije Evropskega 
parlamenta v sklepih Sveta o ustanovitvi Evropske obrambne agencije (EDA) in 
PESCO; opozarja, da ustrezna člena 45(2) in 46(2) PEU določata, da se odločitve 
sprejemajo s kvalificirano večino brez pravice do veta; opozarja, da je odprava 
proračunske funkcije Parlamenta v okviru člena 42 PEU mogoča le v zvezi z upravnimi 
odhodki in zahteva soglasno odločitev Sveta; poudarja, da Svet takšne odločitve nikoli 
ni sprejel;

421. vztraja, da je treba pozorno spremljati uporabo sredstev instrumenta za begunce v 
Turčiji, da bodo zares namenjena projektom za begunce in ne bodo uporabljena za 
druge namene; poziva Komisijo, naj proračunskemu organu redno poroča o skladnosti 
financiranih dejavnosti z ustrezno pravno podlago;

Razvoj in sodelovanje

422. poziva Unijo in njene države članice, naj ne podpirajo praks, ki mednarodnim 
korporacijam in posameznikom omogočajo izogibanje davkom, v prizadevanjih za 
ustvarjanje podjetjem prijaznega okolja za zasebne vlagatelje v državah v razvoju, ki so 
v pristojnosti Evropskega sklada za trajnostni razvoj; poleg tega poudarja tveganje 
zadolženosti, povezano s povečano uporabo kombiniranja s strani Unije, zlasti v 
državah podsaharske Afrike in v karibskih državah, ki imajo omejene prihodke za 
odplačevanje dolga; poziva Unijo in njene države članice, naj se učinkovito in dosledno 
spopadajo z davčnimi utajami, agresivnimi praksami izogibanja davkom in škodljivo 
davčno konkurenco v skladu z načelom skladnosti politik za razvoj;

Zaposlovanje in socialne zadeve

423. v zvezi z Evropskim socialnim skladom (ESS), pobudo za zaposlovanje mladih in 
Skladom za evropsko pomoč najbolj ogroženim (FEAD) ugotavlja, da so bili prekinjeni 
trije programi v okviru ESS/pobude za zaposlovanje mladih za Združeno kraljestvo, 
Italijo in Madžarsko ter en program v okviru FEAD za Italijo, zaradi česar je bilo v 
letu 2018 začasno ustavljenih več plačil; ugotavlja, da je bilo zadevnim državam 
članicam poslanih 33 pisnih opozoril;

424. je seznanjen, da se je število pisnih opozoril in ustavljenih plačil v letu 2018 v 
primerjavi s prejšnjim letom znatno povečalo, kar je posledica tega, da je bilo 
februarja 2018 prejeto večje število svežnjev zagotovil, in rezultatov revizij skladnosti, 
opravljenih med letom;

425. opozarja, da je še vedno 10 priporočil, ki se nanašajo na posebna poročila (eno iz 
posebnega poročila št. 16/2016 (Cilji EU za področje izobraževanja: programi so 
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usklajeni, toda pri merjenju uspešnosti obstajajo pomanjkljivosti, dve iz posebnega 
poročila št. 14/2016 (Pobude politik in finančna podpora EU za integracijo Romov: v 
zadnjem desetletju je bil dosežen velik napredek, toda potrebna so dodatna prizadevanja 
na terenu), sedem pa iz posebnega poročila št. 6/2018 (Prosto gibanje delavcev – 
temeljna svoboščina je zagotovljena, toda z boljšo usmerjenostjo sredstev EU bi se 
mobilnost delavcev povečala)), ki jih je treba izvesti in večino je bilo treba izvesti do 
31. decembra 2019; je zlasti seznanjen s posebnim poročilom št. 14/2016, iz katerega 
izhaja, da je bila večina projektov izvedena po načrtih, da pa se merila najboljše prakse, 
ki prispevajo k uspešnemu vključevanju Romov, niso vedno uporabljala in da je bilo 
spremljanje smotrnosti projektov težavno; želi spomniti, da pomanjkanje zanesljivih in 
celovitih podatkov o Romih ni težava le, kar zadeva projekte, temveč tudi pri 
oblikovanju politik na ravni EU in na nacionalni ravni; obžaluje, da bi lahko to stanje 
brez takojšnjega ukrepanja ostalo nespremenjeno;

426. opozarja na ugotovitve iz posebnega poročila Računskega sodišča št. 05/2019 (Sklad za 
evropsko pomoč najbolj ogroženim (FEAD) – njegova podpora je koristna, a koliko je 
prispeval k zmanjšanju revščine, še ni bilo ugotovljeno), zlasti zaključek Računskega 
sodišča, da elementi inovativne socialne politike v okviru FEAD poleg tega, da s 
pomočjo v hrani (ki predstavlja 83 % proračuna FEAD) zmanjšujejo revščino, državam 
članicam nudijo možnosti za spodbujanje socialnega vključevanja;

427. nadalje opozarja, da iz podatkov, predstavljenih v posebnem poročilu Računskega 
sodišča št. 5/2019, izhaja, da ima sklad znaten učinek v skoraj vseh državah članicah in 
da je to, da se prek sklada zagotavljajo ukrepi pomoči v hrani, materialne pomoči in 
socialnega vključevanja, bistvenega pomena za najbolj ogrožene, tudi za tiste, ki sicer 
ne bi prejemali tradicionalne socialne pomoči, oziroma tiste, ki potrebujejo takojšnjo 
podporo; poleg tega poudarja, da se po navedbah bank hrane tretjina hrane, ki jo 
zagotovijo, financira iz sklada FEAD in da jim ta sklad omogoča, da so manj odvisne od 
nerednih donacij in lahko tako bolje načrtujejo porazdelitev specifičnih živil;

428. ugotavlja pa, da zaradi omejenega spremljanja sklada FEAD in pomanjkanja podatkov 
na ravni EU njegov prispevek k zmanjšanju revščine še ni bil količinsko opredeljen, in 
opozarja, da mora Komisija zbrati boljše podatke, da bi bolje ponazorila relativno 
pomembnost sklada FEAD kot vektorja evropske solidarnosti in načina za prispevanje k 
odpravljanju socialnih razlik v Uniji;

429. ugotavlja, da je bilo v poročilu o vmesni oceni sklada FEAD opredeljenih več 
pomanjkljivosti pri njegovem izvajanju in da je Računsko sodišče priporočilo, naj se 
podpora iz sklada bolj usmeri v tiste, ki jo najbolj potrebujejo; poleg tega opozarja, da 
bi se lahko v skladu s poročilom o vmesni oceni v večji meri uporabljala zagotavljanje 
in nadzorovanje spremljevalnih ukrepov;

430. opozarja, da je bil sicer v skladu z ugotovitvami iz posebnega poročila Računskega 
sodišča št. 06/2019 (Boj proti goljufijam pri porabi EU za kohezijo: organi upravljanja 
morajo okrepiti odkrivanje, odzivanje in usklajevanje) izboljšan način, na katerega 
organi upravljanja odkrivajo tveganja goljufij v zvezi s kohezijskimi skladi Unije 
(vključno z ESS) in oblikujejo preventivne ukrepe, vendar pa morajo ti organi še 
okrepiti odkrivanje goljufij in odzivanje nanje ter medsebojno usklajevanje;

431. ugotavlja, da je po mnenju Komisije vmesna ocena programa Evropske unije za 
zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI) pokazala, da so njegovi cilji še vedno ustrezni 
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in da program učinkovito nagovarja ustrezne deležnike, prinaša kakovostne rezultate in 
dosega zastavljene cilje, zlasti ob upoštevanju trenutnih težkih socialno-ekonomskih 
razmer, ki vladajo kot posledica finančne in gospodarske krize; ugotavlja tudi, da se za 
tri osi programa (Progress, EURES ter mikrofinanciranje in socialno podjetništvo) sicer 
zdi, da delujejo neodvisno, da pa je bilo opredeljenih nekaj področij, na katerih bi lahko 
povečali učinkovitost (sinergije);

432. ugotavlja, da so bili pri vmesni oceni programa EaSI izpostavljeni številni načini, kako 
bi lahko izboljšali njegovo izvajanje, zlasti s poenostavitvijo postopkov, večjo notranjo 
skladnostjo, večjo prilagodljivostjo, osredotočanjem na skupine, ki potrebujejo posebno 
podporo, in povezavami z drugimi skladi, ter poziva Komisijo, naj ukrepa v zvezi s tem; 
poziva zlasti, naj se prek sklada ESS+ v okviru sklopa EaSI vključi vrsta izboljšav v tej 
smeri;

Okolje

433. poudarja, da je delež plačil po preteku zakonskega roka znašal 8,20 % vseh plačil, ki jih 
je leta 2018 izvršil GD ENV (5,85 % v letu 2017, 3,92 % v letu 2016); zlasti obžaluje, 
da so bile zamude pri plačilih v programu LIFE v letu 2018 pogostejše (10,3 % v 
primerjavi s 5,8 % v letu 2017 in 3,9 % v letu 2016);

434. ugotavlja, da je GD ENV leta 2018 v letnem poročilu o dejavnostih predstavil 
povprečno stopnjo preostale napake v višini 0,09 %, kar ne presega praga pomembnosti 
2 %;

435. ugotavlja, da je GD ENV v letnem poročilu o dejavnostih poudaril, da določbe sklepa o 
zunanjem izvajanju za sodelovanje z Izvajalsko agencijo za mala in srednja podjetja 
(EASME) v zvezi z osebjem kažejo, da človeški viri v GD ENV ne zadoščajo za 
dejavnosti v zvezi s programom LIFE, zaradi česar bi lahko bil potreben nadaljnji 
pregled delovnih metod in ureditev v tem generalnem direktoratu;

436. pozdravlja, da je bilo leta 2018 le 0,93 % vseh plačil GD CLIMA plačanih z zamudo v 
primerjavi z zakonskimi roki (3,9 % v letu 2017);

437. poudarja, da GD CLIMA in GD BUDG spremljata cilj iz večletnega finančnega okvira, 
da je treba 20 % proračuna nameniti za vključevanje podnebnih vprašanj, GD CLIMA 
pa podpira druge generalne direktorate pri vključevanju podnebnih vprašanj v njihove 
dejavnosti; pozdravlja, da je bilo leta 2018 20,1 % proračuna Unije porabljenega za 
dejavnosti, povezane s podnebjem, vendar obžaluje, da je bilo na začetku leta 2019 še 
vedno ocenjeno, da bo glede na proračunske trende Unije v trenutnem večletnem 
finančnem okviru dosežena samo raven 19,7 %;

438. je zelo zaskrbljen, ker se v letnem poročilu o dejavnostih GD CLIMA za leto 2018 
znova pojavlja pridržek zaradi ugleda ter pravnih, finančnih in institucionalnih 
razlogov, povezan z znatnimi varnostnimi tveganji, ki so bila opredeljena pri 
vzdrževanju in delovanju sistema registra Unije v okviru sistema EU trgovanja z 
emisijami, kot je bilo sporočeno v letnih poročilih o dejavnostih od leta 2010 in potrjeno 
v oceni tveganja za leto 2018; obžaluje neobičajno trajanje tega pridržka; poziva 
Komisijo, naj hitro poišče rešitev;

Javno zdravje, varnost hrane, zdravje in dobrobit živali ter zdravje rastlin
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439. poudarja, da so javna naročila najpomembnejši instrument finančnega upravljanja na 
področju javnega zdravja in da so bile v letu 2018 sredstva za obveznosti in plačila v 
celoti porabljena; poudarja, da se proračun za varnost hrane in krme v veliki meri 
izvršuje z neposrednimi nepovratnimi sredstvi za države članice in da je stopnja 
izvrševanja obveznosti dosegla 99,0 %, plačil pa 98,6 %;

440. ugotavlja, da je GD SANTE leta 2018 v letnem poročilu o dejavnostih predstavil 
povprečno stopnjo preostale napake v višini 1,9 %, kar ne presega praga pomembnosti 
2 %;

441. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da se je delež plačil v zvezi z upravljanjem nepovratnih 
sredstev, ki jih je GD SANTE opravil pravočasno, med letoma 2016 in 2018 zmanjšal s 
97 % na 83 %;

442. opozarja na izzive, ki jih je GD SANTE v letnem poročilu o dejavnostih opredelil v 
zvezi z izvajanjem tretjega zdravstvenega programa Unije za obdobje 2014–2020 
(zdravstveni program); ugotavlja, da se ti izzivi nanašajo na sedanji mehanizem 
financiranja zdravstvenega programa, ki omogoča le projektno usmerjeno financiranje 
in lahko negativno vpliva na dolgoročnejšo trajnost izvedenih ukrepov ter na 
zapletenost nekaterih mehanizmov v zdravstvenem programu, kot so skupni ukrepi, ki 
se izvajajo z državami članicami, kar pomeni, da so roki od začetnega načrtovanja 
dejavnosti do njihovega dejanskega začetka izvajanja lahko zelo dolgi; je seznanjen, da 
Računsko sodišče v posebnem poročilu št. 21/2019 o protimikrobni odpornosti 
ugotavlja, da so dejavnosti Komisije in agencij privedle do določenega napredka, na 
primer pri veterinarskih vprašanjih in vprašanjih, povezanih s hrano; obžaluje pa, da isto 
poročilo tudi navaja, da je do danes malo dokazov o zmanjšanju zdravstvenega bremena 
v Uniji, ki ga povzroča protimikrobna odpornost;

Promet in turizem

443. pozdravlja, da je bil leta 2018 zaključen razpis iz leta 2017 za mešano financiranje 
projektov v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope za promet, ki temelji na 
inovativnem pristopu in s katerim so bila dana na voljo okvirna nepovratna sredstva EU 
v skupni višini 1,35 milijarde EUR, ki naj bi bila kombinirana s sredstvi iz Evropskega 
sklada za strateške naložbe (EFSI), Evropske investicijske banke, nacionalnih 
spodbujevalnih bank ali zasebnih vlagateljev; meni, da je treba izvesti naknadno oceno 
teh projektov, da bi ocenili učinkovitost tega inovativnega pristopa; ugotavlja, da je bilo 
pri drugem roku za oddajo predlogov aprila 2018, pri katerem so bili v ospredju projekti 
na področju inovacij in novih tehnologij (zlasti na področju alternativnih goriv) v 
podporo politiki Komisije za čisto mobilnost, izbranih 35 projektov, ki bodo financirani 
s sredstvi iz Instrumenta za povezovanje Evrope v skupni višini 404,8 milijona EUR; 
ugotavlja, da je treba upravičence bolje seznaniti s pravili glede upravičenosti do 
financiranja v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope, zlasti z jasnim razlikovanjem 
med pogodbo o izvedbi in podpogodbo; želi spomniti, da znesek, ki se porabi v okviru 
finančnega instrumenta, ni edino merilo smotrnosti, in poziva Komisijo, naj poglobi 
svojo oceno dosežkov pri prometnih projektih, ki jih financira EU, ter izmeri njihov 
vidik dodane vrednosti in porabo, usmerjeno v rezultate;

444. ugotavlja, da je bilo do petega leta sedanjega programskega obdobja (2014–2020) do 
januarja 2019 izplačanih le približno 23 % prvotno odobrenih sredstev, zaradi česar je 
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vprašljivo, ali bodo sredstva Instrumenta za povezovanje Evrope lahko v celoti 
izvršena; ponavlja, da mora Izvajalska agencija za inovacije in omrežja (INEA), če želi 
preprečiti zamude pri plačilih, nujno natančno spremljati tehnično in finančno 
izvrševanje projektov, da bo lahko pravočasno uvedla popravne ukrepe, saj se bodo ob 
koncu programskega obdobja začele kopičiti sproščene obveznosti in vrnjena sredstva 
in sicer ne bo dovolj časa za preusmeritev teh sredstev v druge projekte; ponavlja 
priporočila Računskega sodišča, da morata Komisija in agencija INEA zagotoviti 
enotnejše in preglednejše postopke za izbiro projektov, določiti boljše pogoje za 
pravočasno izvedbo programa in preoblikovati okvir smotrnosti za boljše spremljanje 
rezultatov projektov;

445. pozdravlja posebno poročilo Računskega sodišča št. 30/2018, v katerem ugotavlja, da so 
glavni načini javnega prevoza zajeti v uredbah EU, zaradi česar je okvir EU za pravice 
potnikov edinstven na svetovni ravni; kljub temu obžaluje, da se po ugotovitvah 
Računskega sodišča številni potniki premalo zavedajo svojih pravic, zaradi težav pri 
uveljavljanju pa jih pogosto tudi ne morejo izkoristiti; zato ponavlja poziv Računskega 
sodišča, naj se povečajo skladnost, jasnost in uspešnost okvira EU za pravice potnikov, 
sprejmejo ukrepi za spodbujanje učinkovitejših in preglednejših informacij ter 
nacionalnim izvršilnim organom zagotovijo dodatna orodja za izvrševanje pravic 
potnikov;

446. znova poziva, naj Komisija glede na raznolikost virov financiranja prek enotnih 
kontaktnih točk omogoči enostaven dostop do projektov, da bodo lahko državljani 
natančno spremljali razvoj in financiranje infrastrukture, ki se sofinancira iz skladov 
Unije in EFSI; poziva, naj imajo te enotne kontaktne točke, ki naj bodo večjezične, 
obsežne pristojnosti za usklajevanje, pri čemer prevladajo pravila EU, saj bo to olajšalo 
upravljanje presoj okoljskih vplivov; ugotavlja, da je črpanje sredstev iz EFSI tudi v 
petem letu večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020 potekalo počasneje, kot 
je bilo načrtovano; poudarja, da gre ugotovljene napake pripisati upravičencem, zato je 
potrebnih več smernic glede upravičenosti stroškov;

447. poudarja, da je politika prometne infrastrukture očitna priložnost, da se povečajo 
sinergije med obrambnimi in civilnimi potrebami ter omrežji TEN-T; pozdravlja, da je 
bil s sprejetjem akcijskega načrta marca 2018 v politiko TEN-T vključen steber za 
vojaško mobilnost; pozdravlja tudi predlog Komisije, da se v proračunu Instrumenta za 
povezovanje Evrope za obdobje 2021–2027 predvidijo nova sredstva v višini 
6,5 milijarde EUR za kritje potreb v zvezi z vojaško mobilnostjo; poudarja, kako 
pomembno je analizirati vrzeli med vojaškimi zahtevami in zahtevami v okviru omrežja 
TEN-T, da se ustvari portfelj infrastrukturnih projektov z dvojno rabo, ki bi lahko bili 
financirani v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope za obdobje 2021–2027 in s 
katerimi bi lahko okrepili omrežje TEN-T; ponovno poudarja, da ta razvoj odraža 
strateško vlogo, ki jo ima omrežje TEN-T pri povezovanju infrastrukture Unije, da bi po 
vsej Evropi dosegli hitro in nemoteno mobilnost ter izboljšali zmogljivosti za odzivanje 
na izredne razmere, kot so humanitarne in civilne krize ter naravne nesreče, s tem pa 
nadalje razvili notranji trg;

448. pozdravlja, da so se začeli izvajati novi projekti, osredotočeni na mobilnost v mestih, 
učinkovito logistiko in infrastrukturo, vključno s pristaniščem prihodnosti, v vrednosti 
približno 105 milijonov EUR na podlagi razpisa za leto 2017 v sklopu programa 
Obzorje 2020; pozdravlja, da je bil v okviru programa Obzorje 2020 sprejet triletni 
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delovni program (za obdobje 2018–2020) za promet; ponavlja priporočilo Računskega 
sodišča, da je treba na ravni EU določiti razvojni načrt za glavna pristanišča in revidirati 
njihovo število;

Regionalni razvoj

449. poudarja, da nepravilnosti pri izvrševanju proračuna Evropske unije ne pomenijo nujno 
goljufije in da je potrebna temeljita analiza rezultatov revizije, preden se proti 
upravičencem uporabijo finančni popravki; poziva Komisijo, naj izvede svojo strategijo 
za boj proti goljufijam in še naprej podpira države članice in jim pomaga pri izvajanju 
ukrepov proti goljufijam, vključno z analizo nepravilnosti, ki jih države članice 
sporočajo v okviru evropskih strukturnih in investicijskih skladov (skladov ESI);

450. poziva Komisijo, naj predloži temeljito analizo tega, zakaj imajo nekatere regije še 
vedno nizko stopnjo črpanja sredstev, in preuči specifične načine za reševanje 
strukturnih težav, ki so vzrok za te razlike, ter poveča tehnično pomoč na kraju samem; 
poudarja, da lahko prilagodljivost in poenostavljena pravila povečajo učinkovitost in 
uspešnost skladov ESI;

451. poziva Komisijo in Svet, naj za pospešitev izvrševanja skladov ESI v sedanjem 
programskem obdobju v prvi polovici leta 2020 pripravita akcijski načrt, ki bo vseboval 
jasne spodbude za učinkovito črpanje razpoložljivih sredstev, da bi okrepili strateške 
cilje Unije, zlasti ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo, ter – v skladu s cilji 
Pariškega sporazuma – boj proti podnebnim spremembam;

Kmetijstvo in razvoj podeželja

452. poziva Računsko sodišče, naj pripravi posebno poročilo o prilaščanju zemljišč in 
njegovem morebitnem vplivu na skupno kmetijsko politiko;

453. želi Komisijo spomniti, da med posameznimi vrstami napak, na primer med 
nenamernimi opustitvami in primeri goljufij, obstaja velika razlika; opozarja, da je 
večina upravičencev malih in srednjih kmetij in da v primeru zapletenih predpisov 
obstaja večje tveganje za nenamerne opustitve, kar bi bilo prav tako treba upoštevati pri 
ocenjevanju dejanske stopnje napake;

454. poudarja, da je pravilno izvajanje ukrepov skupne kmetijske politike tesno povezano s 
tem, ali upravičenci spoštujejo obveznosti, določene na ravni Unije; poudarja, da bi 
lahko večja prožnost držav članic pri dodeljevanju subvencij skupne kmetijske politike 
privedla do prevlade kratkoročnih nacionalnih političnih interesov in še dodatno 
povečala zlorabe, zato poziva Komisijo, naj prepreči ponovno nacionalizacijo skupne 
kmetijske politike, zlasti sistema spremljanja skladnosti posameznih upravičencev s 
pravili o upravičenosti do podpore, da bo Unija tudi v prihodnje verodostojna pri 
upravljanju ene njenih ključnih javnih politik;

Kultura in izobraževanje

455. pozdravlja zaključek iz posebnega poročila Računskega sodišča št. 22/2018 o 
mobilnosti v okviru programa Erasmus+, namreč da pozitivno vpliva na odnos 
udeležencev do Unije in ustvarja evropsko dodano vrednost v različnih oblikah; vendar 
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poudarja, da bi si bilo treba dodatno prizadevati za popolno uskladitev kazalnikov s 
cilji, prav tako pa poenostaviti postopek prijave in poročanja;

456. pozdravlja pozitivni učinek programa Erasmus+ pri spodbujanju vključevanja ljudi iz 
prikrajšanih okolij, kot je zapisano v posebnem poročilu Računskega sodišča 
št. 22/2018; poziva k izboljšanju opredelitev, poročanja in spremljanja na tem področju, 
da bi zagotovili vključenost v program Erasmus+, evropsko solidarnostno enoto in 
program Ustvarjalna Evropa;

457. poudarja, da je treba povečati financiranje programov Erasmus+ in Ustvarjalna Evropa, 
pri čemer je treba upoštevati njun uspeh in dodano vrednost, ki jo prinašata;

458. se zaveda, da jamstvena shema za študentska posojila ni prinesla pričakovanih 
rezultatov, zato je Komisija sredstva zanjo prerazporedila;

459. poudarja, da je bil pri stopnji uspešnosti programa Ustvarjalna Evropa v primerjavi z 
letom 2017 dosežen napredek (31 % za področje kulture in 48 % za podprogram 
MEDIA), a opominja, da je treba povečati sredstva, da bi izboljšali še vedno 
nezadovoljive rezultate;

460. poziva Izvajalsko agencijo za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo 
(EACEA), naj ustrezno pozornost nameni poenostavitvi postopkov prijave in njihovi 
prilagoditvi ciljnim skupinam, da bi se izboljšala dostopnost programov;

461. ugotavlja, da je treba sistem notranjih kontrol agencije EACEA še vedno precej 
izboljšati, kar je razvidno tudi iz pridržkov, izraženih v drugi fazi revizije upravljanja 
nepovratnih sredstev v programih Erasmus+ in Ustvarjalna Evropa; poziva agencijo 
EACEA, naj sprejme vse potrebne popravne ukrepe, da bi poskrbela za najvišjo 
kakovost izvajanja programov;

462. opozarja na izzive, ki čakajo evropske šole zaradi izstopa Združenega kraljestva Velika 
Britanija in Severna Irska iz Unije, ter poziva tako Komisijo kot šole, naj Odboru za 
kulturo in izobraževanje poročajo o poteku tega izstopa in o tem, kako nameravajo še 
naprej zagotavljati kakovostno poučevanje v angleškem jeziku;

463. poudarja, da so ženske na srednjih vodstvenih položajih v EACEA še vedno premalo 
zastopane (31 %); poziva agencijo, naj v letu 2020 doseže cilj 40-odstotne zastopanosti;

Pravosodje, svoboda in notranje zadeve

464. pozdravlja posebno poročilo Računskega sodišča o podpori Unije državam članicam pri 
njihovih prizadevanjih za boj proti radikalizaciji47, ki se med drugim financira iz Sklada 
za notranjo varnost in programa za pravosodje; se strinja z mnenjem Računskega 
sodišča, da bi morala Komisija izboljšati okvir za splošno usklajevanje ukrepov, ki jih 
financira Unija, za odziv na radikalizacijo, povečati praktično podporo za strokovnjake 
iz prakse in oblikovalce politike v državah članicah ter izboljšati okvir za ocenjevanje 

47 Posebno poročilo št. 13/2018 z naslovom Radikalizacija, ki vodi v terorizem: Komisija je obravnavala potrebe 
držav članic, toda pri usklajevanju in vrednotenju je bilo nekaj pomanjkljivosti.
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rezultatov;

465. pozdravlja, da Računsko sodišče ni odkrilo večjih napak v postopkih Komisije za 
potrditev obračuna Sklada za azil, migracije in vključevanje ter Sklada za notranjo 
varnost in da se strinja z njenimi odločitvami v zvezi s tem; vendar obžaluje, da je pri 
treh od 18 transakcij, ki jih je preučilo, odkrilo napake, pri čemer je napaka pri eni 
transakciji iz Sklada za azil, migracije in vključevanje, izvedeni v okviru deljenega 
upravljanja, dosegla 9,4 %; poziva Komisijo, naj odpravi sistemske slabosti, ki jih je 
ugotovilo Računsko sodišče, kot je dejstvo, da ni izvajala naknadnih pregledov dokazil 
pri predhodnih administrativnih pregledih zahtevkov za plačilo; poziva države članice, 
naj izboljšajo preverjanje zakonitosti in pravilnosti postopkov javnih naročil, ki jih 
organizirajo upravičenci do sredstev;

Pravice žensk in enakost spolov

466. poudarja, da je treba pravice žensk in vidik enakosti spolov vključiti in zagotavljati na 
vseh področjih politik; zato znova poziva, naj se vidik spola vključi v proračun v vseh 
fazah proračunskega postopka, tudi pri izvrševanju proračuna in oceni njegovega 
izvrševanja;

467. obžaluje trend zadnjih let, da se zmanjšujejo sredstva Unije za boj proti vsem oblikam 
nasilja nad ženskami in dekleti, in znova zahteva, da se povečajo sredstva za posebni 
cilj Daphne; znova poziva, naj se v programu za pravice, enakost in državljanstvo za 
posebni cilj Daphne oblikuje posebna proračunska vrstica; je seznanjen z razvojem 
vseevropske raziskave s skupno metodologijo in vprašalnikom, s katero naj bi se redno 
zbirali primerljivi podatki o nasilju na podlagi spola iz vseh držav članic; pričakuje, da 
bo seznanjen s prvimi ugotovitvami pilotne izvedbe raziskave do leta 2019, da bi lahko 
raziskavo kot načrtovano izvajali od 2020–2021 naprej;

468. poziva k iskanju sinergij med temi notranjimi in zunanjimi programi Unije, da bi 
zagotovili usklajen in stalen pristop do politik znotraj in zunaj Unije, kot na primer 
glede pohabljanja ženskih spolovil.
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21.1.2020

MNENJE ODBORA ZA ZUNANJE ZADEVE

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, 
oddelek III – Komisija in izvajalske agencije
(2019/2055(DEC))

Pripravljavec mnenja: Vangelis Meimarakis

POBUDE

Odbor za zunanje zadeve poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. ugotavlja, da Računsko sodišče za leto 2018 ni izračunalo ocenjene stopnje napake za 
izdatke v razdelku 4; v celoti podpira priporočila Računskega sodišča; zlasti poudarja, 
da mora imeti Računsko sodišče dostop do vseh ustreznih dokumentov, da bi lahko 
opravljalo svoje delo, tudi kadar se sredstva izplačajo prek mednarodnih organizacij; 
podpira priporočilo Računskega sodišča, naj se okrepi obveznost mednarodnih 
organizacij, da posredujejo potrebne dokumente;

2. je seznanjen s posebnim poročilom Računskega sodišča št. 32/2018 (Nujni skrbniški 
sklad Evropske unije za Afriko – prilagodljiv, vendar premalo osredotočen); poziva 
Komisijo, naj nemudoma obravnava preostala priporočila; poudarja, da je treba 
zagotoviti, da bodo projekti, ki se financirajo iz tega sklada, dopolnjevali ukrepe v 
okviru drugih instrumentov Unije in ukrepe, ki jih financirajo države članice ali drugi 
donatorji; ugotavlja, da so prispevki držav članic in drugih donatorjev nizki, to pa 
vzbuja dvom o smiselnosti uporabe tovrstnega sklada;

3. izreka priznanje civilni družbi po vsem svetu za spodbujanje spoštovanja človekovih 
pravic in njihovo zagovarjanje, zlasti v času, ko civilna družba deluje v vse bolj 
omejenem prostoru in ko se dvomi o univerzalnosti človekovih pravic; je seznanjen s 
posebnim poročilom Računskega sodišča št. 35/2018 z naslovom Preglednost sredstev 
EU, ki jih izvršujejo nevladne organizacije: potrebna so večja prizadevanja; poudarja, 
da je Evropsko računsko sodišče ugotovilo, da je bil na področju zunanjega delovanja 
izbor projektov nevladnih organizacij, ki ga je opravila Komisija, na splošno pregleden 
in da je Komisija na splošno poročala o humanitarni in razvojni pomoči v skladu z 
mednarodnimi standardi preglednosti; ugotavlja pa, da iz poročila Računskega sodišča 
izhaja, da bi lahko Komisija povečala svojo preglednost v zvezi z izvrševanjem sredstev 
Unije s strani nevladnih organizacij; poudarja, da za nevladne organizacije veljajo enake 
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zahteve glede preglednosti kot za druge upravičence; poziva Komisijo, naj izboljša 
svoje sisteme za spremljanje uporabe sredstev, ki jih izvršujejo nevladne organizacije, 
ter v skladu s priporočili Računskega sodišča zagotavlja in preverja pravilno in 
dosledno uporabo pravil in postopkov, da bi omogočila tudi oceno o prijavljenih 
stroških vseh akterjev, ki izvršujejo sredstva; v zvezi s tem pozdravlja vzpostavitev 
javnega spletišča EU Aid Explorer marca 2019, ki vsebuje vse objavljene podatke o 
zunanji pomoči institucij in držav članic Unije; poudarja, kako pomembna bo v 
prihodnjem večletnem finančnem okviru okrepljena podpora Unije za organizacije 
civilne družbe;

4. v zvezi z instrumentom za predpristopno pomoč (IPA II) ugotavlja, da so upravne 
zmogljivosti držav pristopnic še naprej pomanjkljive in da je bila zato zmogljivost 
črpanja sredstev v okviru posrednega upravljanja omejena; poudarja, da napredek na 
občutljivih področjih, kot sta pravna država in civilna družba, ni odvisen le od 
financiranja iz IPA, temveč – kar je pomembneje – od politične volje oblasti, kot je 
poudarilo tudi Računsko sodišče v posebnem poročilu iz leta 2018 o financiranju v 
okviru tega instrumenta; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da so se v zvezi s sredstvi IPA za 
Turčijo komaj upoštevale temeljne vrednote, vključno s svobodo tiska in 
nepristranskostjo sodstva; meni, da je zdaj bolj kot kdaj koli prej pomembno, da 
Komisija za podporo reformam na prednostnih področjih, kot sta pravna država in 
upravljanje v Turčiji, uporabi pogojevanje;

5. pozdravlja začetek izvajanja prvih ukrepov za krepitev zmogljivosti v okviru 
spremenjenega instrumenta za prispevanje k stabilnosti in miru v letu 2018; poudarja, 
da bi morali ti ukrepi potekati v okviru splošnega procesa reforme varnostnega sektorja; 
spodbuja, naj kratkoročnim stabilizacijskim ukrepom pogosteje sledijo dolgoročnejši 
ukrepi, ki se financirajo iz instrumenta za prispevanje k stabilnosti in miru oziroma 
drugih instrumentov;

6. je seznanjen, da je Računsko sodišče opravilo analitični pregled evropske obrambe, in 
podpira njegova priporočila; poziva Komisijo, naj kot varuhinja Pogodb zagotovi 
skladnost vseh obrambnih prizadevanj Unije za izvajanje dejavnosti Unije v okviru 
SVOP (PESCO, evropski program za razvoj obrambne industrije, Evropski obrambni 
sklad, usklajeni letni pregled na področju obrambe itd.) ter zagotovi interoperabilnost in 
sinergije z zvezo Nato; meni, da morajo biti konkurenčna tehnološka in industrijska 
baza evropske obrambe, krepitev vojaških zmogljivosti držav članic in oblikovanje 
evropske obrambne unije med ključnimi cilji Unije v naslednjem večletnem finančnem 
okviru; poziva k bolj neodvisnim in javno dostopnim ocenam civilnih in vojaških 
varnostnih ukrepov EU, zlasti misij EU za vojaško usposabljanje, krepitve zmogljivosti 
vojaških akterjev v tretjih državah (krepitev zmogljivosti v podporo varnosti in razvoju 
prek instrumenta za prispevanje k stabilnosti in miru) ter ukrepov za upravljanje meja in 
migracij;

7. poziva Komisijo, naj oceni zakonitost odprave proračunske funkcije Evropskega 
parlamenta v sklepih Sveta o ustanovitvi Evropske obrambne agencije (EDA) in 
PESCO; opozarja, da ustrezna člena 45(2) in 46(2) PEU določata, da se odločitve 
sprejemajo s kvalificirano večino brez pravice do veta; opozarja, da je odprava 
proračunske funkcije Parlamenta v okviru člena 42 PEU mogoča le v zvezi z upravnimi 
odhodki in zahteva soglasno odločitev Sveta; poudarja, da Svet takšne odločitve nikoli 
ni sprejel;
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8. vztraja, da je treba pozorno spremljati uporabo sredstev instrumenta za begunce v 
Turčiji, da bodo zares namenjena projektom za begunce in ne bodo uporabljena za 
druge namene; poziva Komisijo, naj proračunskemu organu redno poroča o skladnosti 
financiranih dejavnosti z ustrezno pravno podlago;

9. je zaskrbljen, ker so projekti, ki jih financira Unija, premalo prepoznavni, ter poudarja, 
da je treba povečati prepoznavnost finančnih instrumentov Unije in poskrbeti, da se 
bodo bolj dopolnjevali;

10. obžaluje, da upravni in proračunski/finančni postopki v zvezi s civilnimi misijami 
SVOP niso prožni; ponovno izraža mnenje, da bi morala Komisija za ukrepe kriznega 
upravljanja v okviru SVOP uvesti posebna pravila za javna naročila, da bi olajšala hitro 
in prožno izvajanje misij;
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23.1.2020

MNENJE ODBORA ZA RAZVOJ

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, 
oddelek III – Komisija in izvajalske agencije
(2019/2055(DEC))

Pripravljavec mnenja: Charles Goerens

POBUDE

Odbor za razvoj poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog 
resolucije vključi naslednje pobude:

1. opozarja, da je zakonitost porabe sredstev Unije osrednje načelo dobrega finančnega 
poslovodenja; 

2. poudarja, da ambicija Unije, da s partnerskimi državami vzpostavi „enakopravno 
partnerstvo“, pomeni polno spoštovanje „načela odgovornosti“ v skladu z 
mednarodnimi zavezami Unije glede učinkovitosti pomoči; znova izraža zaskrbljenost 
zaradi uporabe sredstev za razvoj za druge cilje in poudarja, da je treba za financiranje, 
ki ne izpolnjuje meril uradne razvojne pomoči, poiskati druge vire, ne pa uporabljati 
instrumenta za razvojno sodelovanje; zlasti poziva Unijo in njene države članice, naj se 
vzdržijo pogojevanja pomoči z reformami migracij in trgovine, ki je v nasprotju z načeli 
učinkovitosti razvoja; poudarja, da je pomembno pri vsakem sodelovanju v okviru 
instrumenta za razvojno sodelovanje zagotoviti standarde na področju človekovih 
pravic, in vztraja, da mora Unija za boj proti revščini, ki naj bo dolgoročno uspešen, 
obravnavati izvorne vzroke revščine in spodbujati enake možnosti;

3. obžaluje, da kljub zavezanosti Unije trajnosti in ciljem trajnostnega razvoja OZN, 
posebno poročilo Računskega sodišča št. 7/2019 kaže, da Komisija ne poroča o tem, 
kako proračun in politike Unije prispevajo k trajnostnemu razvoju in Uresničevanju 
ciljev trajnostnega razvoja, in tega ne spremlja; ugotavlja, da je Komisija pred kratkim 
objavila dokument za razpravo o scenarijih za trajnostno Evropo; obžaluje pa, da 
dokument ne vsebuje analize pomanjkljivosti v zvezi s tem, kakšne ukrepe bi morala 
Unija sprejeti na področju proračuna, politike in zakonodaje, niti ne navaja, kakšen je 
prispevek programov porabe Unije k izvajanju ciljev trajnostnega razvoja;

4. pozdravlja, da je bilo do leta 2018 20,3 % finančnih sredstev Unije za mednarodno 
sodelovanje in razvojno pomoč namenjenih boju proti podnebnim spremembam; 
opozarja na svoje stališče, da bi bilo treba to v prihodnje več kot podvojiti in da bi se 
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vsaj 45 % sredstev iz predlaganega instrumenta za sosedstvo ter razvojno in 
mednarodno sodelovanje (NDICI) v obdobju 2021–2027 namenilo za podnebne in 
okoljske cilje; v zvezi s tem poziva k boljšemu dostopu do energije iz obnovljivih virov 
in podpori za naložbe v okoljske tehnologije, pa tudi k izmenjavi znanj, razvoju 
trajnostnih dobavnih verig in nadaljnjemu razvoju krožnega gospodarstva, 
mednarodnim partnerstvom za trajnostno rabo zemljišč, gozdov, vode in virov ter 
naložbam v sisteme civilne zaščite in zgodnjega opozarjanja;

5. pozdravlja uporabo proračunske podpore na splošno za pomoč državam v razvoju pri 
njihovih prizadevanjih za reforme in uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja; vseeno 
poziva Komisijo, naj bolj jasno oceni prispevek proračunske podpore Unije k doseganju 
ciljev trajnostnega razvoja, zlasti cilja št. 10 (zmanjšanje neenakosti), in okrepi 
nadzorne mehanizme v zvezi z ravnanjem držav prejemnic na področjih korupcije, 
spoštovanja človekovih pravic, pravne države in demokracije; opozarja, da je 
mobilizacija domačih virov v središču vzdržnega financiranja razvoja in eden od petih 
ključnih razvojnih izzivov, ki jih je treba reševati s proračunsko podporo; poziva 
Komisijo, naj sprejme trgovinsko in naložbeno politiko, ki bo skladna s tem ciljem, kar 
med drugim pomeni, da bo vključevala upoštevanje pomislekov najmanj razvitih držav 
v zvezi s sporazumi o gospodarskem partnerstvu, kar zadeva zmanjševanje prihodkov, 
povezano z odpravo carinskih dajatev, in zagotavljala pravično razdelitev pravic do 
obdavčevanja med pogajanji o davčnih in naložbenih sporazumih z državami v razvoju, 
zlasti glede prerazporeditve davčnih prihodkov iz naravnih virov;

6. poziva k večji odgovornosti in učinkovitosti pri porabi Unije za razvoj, saj izidov 
razvoja ne gre zgolj določiti, temveč tudi nadzirati in spremljati v smislu oprijemljivih 
rezultatov in razvojnih učinkov;

7. poziva Unijo in njene države članice, naj ne podpirajo praks, ki mednarodnim 
korporacijam in posameznikom omogočajo izogibanje davkom, v prizadevanjih za 
ustvarjanje podjetjem prijaznega okolja za zasebne vlagatelje v državah v razvoju, ki so 
v pristojnosti Evropskega sklada za trajnostni razvoj; poleg tega poudarja tveganje 
zadolženosti, povezano s povečano uporabo kombiniranja s strani Unije, zlasti v 
državah podsaharske Afrike in v karibskih državah, ki imajo omejene prihodke za 
odplačevanje dolga; poziva Unijo in države članice, naj se učinkovito in dosledno 
spopadajo z davčnimi utajami, agresivnimi praksami izogibanja davkom in škodljivo 
davčno konkurenco v skladu z načelom skladnosti politik za razvoj;

8. pozdravlja zaveze komisarke za mednarodna partnerstva, vključno z zavezami o 
vključitvi Evropskega parlamenta v preglede skrbniških skladov Unije, izboljšanju 
preglednosti vsega razvojnega sodelovanja Unije in uporabe sredstev za to sodelovanje 
ter zagotavljanju skladnosti med različnimi politikami Unije.
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MNENJE ODBORA ZA ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE ZADEVE

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, 
oddelek III – Komisija in izvajalske agencije
(2019/2055(DEC))

Pripravljavec mnenja: Tomáš Zdechovský

POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. spominja, da je bilo leto 2018 predzadnje leto izvajanja sedanjega večletnega 
finančnega okvira in da zdaj vsi finančni programi v celoti delujejo;

2. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da zahtevki za plačilo velike vrednosti zamujajo in bodo 
predloženi v prihodnjih letih, to pa vpliva na uporabo predhodnega financiranja in 
neporavnane obveznosti ter bo vplivalo na potrebe po odobritvah plačil na začetku 
naslednjega večletnega finančnega okvira; se zaveda, da Evropska komisija sprejema 
ukrepe za preprečitev, da bi bile odobritve plačil v prvih letih večletnega finančnega 
okvira za obdobje 2021–2027 pod prevelikim pritiskom;

3. pozdravlja, da so revizijski organi leta 2018 napake prvič sporočali s pomočjo skupne 
metodologije, o kateri so se dogovorile Komisija in države članice, in da so bile 
najpogosteje ugotovljene nepravilnosti povezane z neupravičenimi odhodki in postopki 
javnega naročanja; ugotavlja, da se je skupna ocenjena stopnja napake pri odhodkih iz 
proračuna Unije v zadnjih nekaj letih stalno izboljševala (4,4 % v letu 2014; 3,8 % v 
letu 2015; 3,1 % v letu 2016; 2,4 % v letu 2017 in 2,6 % v letu 2018);

4. pozdravlja, da je Evropska komisija izvedla velik delež priporočil Računskega sodišča 
za nadaljnje ukrepe, in podpira, da se je Računsko sodišče v skladu s svojo strategijo za 
obdobje 2018–2020 zavezalo, da bo predložilo nadaljnje ukrepe na podlagi vseh 
priporočil, ki jih je Komisiji v zvezi z revizijo smotrnosti poslovanja podalo pred tremi 
leti;

PRIPOMBE K PODRAZDELKU 1B VEČLETNEGA FINANČNEGA OKVIRA – 
EKONOMSKA, SOCIALNA IN TERITORIALNA KOHEZIJA

Splošne pripombe



RR\1200377SL.docx 103/147 PE639.827v02-00

SL

5. poudarja, kako pomembno vlogo ima kohezijska politika Unije pri podpiranju izvajanja 
evropskega stebra socialnih pravic ter pomoči državam članicam in regijam pri 
izkoriščanju novih priložnosti in obvladovanju izzivov, kot so globalizacija, 
brezposelnost, spremembe v industriji, digitalizacija in prekvalifikacija zaposlenih;

6. je seznanjen, da je Računsko sodišče ugotovilo, da so države članice leta 2018 podale 
občutno več zahtevkov za plačila iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov 
(skladi ESI), ki vključujejo Evropski socialni sklad, kar je zlasti posledica tega, da je 
bilo število zahtevkov za izplačila iz skladov ESI v prvih letih programov za 
obdobje 2014–2020 relativno nizko; je hkrati seznanjen, da je črpanje teh sredstev še 
naprej potekalo počasneje, kot je bilo načrtovano, in da je to prispevalo k povečanju 
neporavnanih obveznosti iz skladov ESI; obžaluje te zamude, do katerih prihaja pri 
izvajanju skladov ESI in ki bodo še naprej vplivale na uporabo predhodnega 
financiranja in neporavnane obveznosti za zadnje leto sedanjega večletnega finančnega 
okvira, pa tudi na potrebe po odobritvah plačil v naslednjem večletnem finančnem 
okviru; poziva Komisijo, naj preuči razloge za nizko stopnjo črpanja sredstev in sprejme 
ukrepe, vključno s poenostavitvijo novih pravil za obdobje po letu 2020, da bi se 
izognili nepotrebnemu pritisku na raven sredstev v prvih letih naslednjega večletnega 
finančnega okvira za obdobje 2021–2027 ter pravilom, ki bi bila po nepotrebnem 
kompleksna in/ali obremenjujoča in ki v zvezi s politikami Unije ne bi prinesla dodane 
vrednosti;

7. je zelo zaskrbljen, ker se je ocenjena stopnja napake na področju ekonomske, socialne 
in teritorialne kohezije povečala na 5,0 % in tako znatno presega prag pomembnosti (2 
%); poudarja, da je bil novi okvir kontrol in zagotovil zasnovan zato, da bi se 
zagotovilo, da bodo letne stopnje preostale napake pod 2 %; 

8. ugotavlja, da so v zvezi s pravilnostjo odhodkov, ki jih prijavijo organi upravljanja, še 
vedno prisotne pomanjkljivosti in da so kljub nedavnim izboljšavam še vedno prisotne 
pomanjkljivosti ter neugotovljene ali neodpravljene napake; v zvezi s tem poudarja, da 
so revizijski organi pomemben sestavni del okvira zagotovil in kontrol za odhodke za 
kohezijo;

9. priznava, da je za odhodke Unije na tem področju politike značilno povračilo stroškov, s 
tem pa tudi odhodki z visokim tveganjem, saj veljajo bolj kompleksna pravila kot na 
nekaterih drugih področjih; ugotavlja tudi, da postane položaj upravičencev precej 
zapleten, kadar nacionalne zahteve za upravičenost presegajo tiste iz zakonodaje EU; 
želi spomniti, da je Računsko sodišče stopnjo napake pri odhodkih z visokim tveganjem 
ocenilo na 4,5 %;

10. poudarja, da je posledica tega relativno visoka ocenjena stopnja napake (ki se je v 
primerjavi s prejšnjim letom povečala za 3,0 %) na tem področju politike, ki je v 
letu 2018 (s 43,0 % vseh napak) predstavljalo največji delež ocenjene stopnje napake za 
odhodke z visokim tveganjem;

11. je tudi zaskrbljen, da je GD EMPL po navedbah Računskega sodišča v oceni zneska, za 
katerega obstaja tveganje (1,8 % odhodkov v pristojnosti GD EMPL v letu 2018 
oziroma 247 milijonov EUR), stopnjo nepravilnosti za leto 2018 prenizko ocenil;

12. se strinja z ugotovitvami Računskega sodišča, da so potrebne dodatne izboljšave, zlasti 
v zvezi z izvajanjem okvira s strani organov upravljanja, revizijskih organov in 
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Komisije, da bi visoko stopnjo napake v prihodnje zmanjšali;

13. tudi letos poudarja, da je treba sprejeti učinkovite in nujne ukrepe za zmanjšanje 
tovrstnih virov napak, hkrati pa doseči veliko učinkovitost, in poziva Komisijo, naj čim 
prej začne izvajati priporočila Računskega sodišča na tem področju politike; poziva 
zlasti Komisijo, naj bolje izvaja ustrezne nadzorne ukrepe, da se zagotovi, da nobenega 
programa ne bo mogoče zaključiti s pomembno stopnjo napake ali nepravilnimi 
odhodki, ter poziva revizijske organe, naj odpravijo ugotovljene pomanjkljivosti in v 
prihodnosti bolje izkoristijo model zagotovil Komisije, zlasti pa naj izvajajo redne 
kontrole na ravni finančnih posrednikov;

14. v zvezi z Evropskim socialnim skladom (ESS), pobudo za zaposlovanje mladih in 
Skladom za evropsko pomoč najbolj ogroženim (FEAD) ugotavlja, da so bili prekinjeni 
trije programi v okviru ESS/pobude za zaposlovanje mladih za Združeno kraljestvo, 
Italijo in Madžarsko ter en program v okviru FEAD za Italijo, zaradi česar je bilo v 
letu 2018 začasno ustavljenih več plačil; ugotavlja, da je bilo zadevnim državam 
članicam poslanih 33 pisnih opozoril;

15. je seznanjen, da se je število pisnih opozoril in ustavljenih plačil v letu 2018 v 
primerjavi s prejšnjim letom znatno povečalo, kar je posledica tega, da je bilo 
februarja 2018 prejeto večje število svežnjev zagotovil, in rezultatov revizij skladnosti, 
opravljenih med letom;

Evropski socialni sklad (ESS)

 16. opozarja, da je namen ESS in pobude za zaposlovanje mladih spodbujati visoko stopnjo 
zaposlenosti, izobraževanja in usposabljanja ter ustvariti več in boljša delovna mesta, 
med drugim tako da se pobuda za zaposlovanje mladih ciljno usmeri v regije, v katerih 
vlada visoka stopnja brezposelnosti mladih; poudarja, da bi morale Unija ter nacionalne 
in regionalne institucije pobudo za zaposlovanje mladih pri uresničevanju ciljev v 
prihodnjih letih zato še naprej finančno in politično podpirati, ter v zvezi s tem 
pozdravlja, da se je Komisija zavezala, da bo pobuda za zaposlovanje mladih postala 
stalen instrument za boj proti brezposelnosti mladih;

17. želi spomniti, da je Računsko sodišče v posebnem poročilu št. 5/2017 („Brezposelnost 
mladih – ali so politike EU prinesle spremembe?“) ugotovilo, da je bil pri izvajanju 
jamstva za mlade v nekaterih državah članicah sicer dosežen določen napredek in da so 
bili doseženi nekateri rezultati, da pa niso bila izpolnjena prvotna pričakovanja, ki so se 
pojavila ob uvedbi tega jamstva; želi nadalje spomniti, da so bila sredstva ESS sicer 
preusmerjena, kot je priporočilo Računsko sodišče v posebnem poročilu št. 17/2015 
(„Podpora Komisije za skupine za ukrepanje na področju zaposlovanja mladih: 
preusmerjanje sredstev ESS doseženo, vendar ni dovolj osredotočenosti na rezultate“), 
da pa je potrebna večja osredotočenost na rezultate;

18. zato poudarja, da bi bilo treba postopke finančnega poslovodenja ter zahteve glede 
poročanja v okviru pobude za zaposlovanje mladih in jamstva za mlade izboljšati ter pri 
teh postopkih in zahtevah bolj upoštevati mlade, ki so najbolj oddaljeni od 
izobraževanja, usposabljanja in zaposlitve;

19. želi spomniti, da je treba izvesti še deset priporočil, ki se nanašajo na posebna poročila 
(eno iz posebnega poročila št. 16/2016 („Cilji EU za področje izobraževanja: programi 
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so usklajeni, toda pri merjenju uspešnosti obstajajo pomanjkljivosti“), dve iz posebnega 
poročila št. 14/2016 („Pobude politik in finančna podpora EU za integracijo Romov: v 
zadnjem desetletju je bil dosežen velik napredek, toda potrebna so dodatna prizadevanja 
na terenu“) in sedem iz posebnega poročila št. 6/2018 („Prosto gibanje delavcev – 
temeljna svoboščina je zagotovljena, toda z boljšo usmerjenostjo sredstev EU bi se 
mobilnost delavcev povečala“), in sicer bi morala biti večinoma izvedena 
do 31. decembra 2019; je zlasti seznanjen s posebnim poročilom št. 14/2016, iz katerega 
izhaja, da je bila večina projektov izvedena po načrtih, da pa se merila najboljše prakse, 
ki prispevajo k uspešnemu vključevanju Romov, niso vedno uporabljala in da je bilo 
spremljanje smotrnosti projektov težavno; želi spomniti, da pomanjkanje zanesljivih in 
celovitih podatkov o Romih ni težava le, kar zadeva projekte, temveč tudi pri 
oblikovanju politik na ravni EU in na nacionalni ravni; obžaluje, da bi lahko to stanje 
brez takojšnjega ukrepanja ostalo nespremenjeno;

Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim (FEAD)

20. meni, da je zavzeto angažiranje Unije za najbolj ogrožene bistvenega pomena, saj v 
Evropski uniji v povprečju več kot petini ljudi in četrtini otrok še vedno grozita revščina 
ali socialna izključenost; 

21. opozarja na ugotovitve iz posebnega poročila Računskega sodišča št. 05/2019 („Sklad 
za evropsko pomoč najbolj ogroženim (FEAD) – njegova podpora je koristna, a koliko 
je prispeval k zmanjšanju revščine, še ni bilo ugotovljeno“), zlasti zaključek 
Računskega sodišča, da elementi inovativne socialne politike v okviru FEAD poleg 
tega, da s pomočjo v hrani (ki predstavlja 83 % proračuna FEAD) zmanjšujejo revščino, 
državam članicam nudijo možnosti za spodbujanje socialnega vključevanja; 

22. nadalje opozarja, da iz podatkov, predstavljenih v posebnem poročilu Računskega 
sodišča št. 5/2019, izhaja, da ima sklad znaten učinek v skoraj vseh državah članicah in 
da je to, da se prek sklada zagotavljajo ukrepi pomoči v hrani, materialne pomoči in 
socialnega vključevanja, bistvenega pomena za najbolj ogrožene, tudi za tiste, ki sicer 
ne bi prejemali tradicionalne socialne pomoči, oziroma tiste, ki potrebujejo takojšnjo 
podporo; poleg tega poudarja, da se po navedbah bank hrane tretjina hrane, ki jo 
zagotovijo, financira iz sklada FEAD in da jim ta sklad omogoča, da so manj odvisne od 
nerednih donacij in lahko tako bolje načrtujejo porazdelitev specifičnih živil;

23. zato podpira sklad FEAD, katerega cilj je ublažiti najhujše oblike revščine v Uniji, kot 
so pomanjkanje hrane, brezdomstvo in revščina otrok;

24. ugotavlja pa, da zaradi omejenega spremljanja sklada FEAD in pomanjkanja podatkov 
na ravni EU njegov prispevek k zmanjšanju revščine še ni bil količinsko opredeljen, in 
opozarja, da mora Komisija zbrati boljše podatke, da bi bolje ponazorila relativno 
pomembnost sklada FEAD kot vektorja evropske solidarnosti in načina za prispevanje k 
odpravljanju socialnih razlik v Uniji;

25. ugotavlja, da je bilo v poročilu o vmesni oceni sklada FEAD opredeljenih več 
pomanjkljivosti pri njegovem izvajanju in da je Računsko sodišče priporočilo, naj se 
podpora iz sklada bolj usmeri v tiste, ki jo najbolj potrebujejo; poleg tega opozarja, da 
bi se lahko v skladu s poročilom o vmesni oceni v večji meri uporabljala zagotavljanje 
in nadzorovanje spremljevalnih ukrepov;

Boj proti morebitnim goljufijam
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26. poudarja, da je treba javno naročanje strožje preverjati v celotnem ciklu financiranja;

27. opozarja, da je bil sicer v skladu z ugotovitvami iz posebnega poročila Računskega 
sodišča št. 06/2019 („Boj proti goljufijam pri odhodkih EU za kohezijo: organi 
upravljanja morajo okrepiti odkrivanje, odzivanje in usklajevanje“) izboljšan način, na 
katerega organi upravljanja odkrivajo tveganja goljufij v zvezi s kohezijskimi skladi 
Unije (vključno z ESS) in oblikujejo preventivne ukrepe, vendar pa morajo ti organi še 
okrepiti odkrivanje goljufij in odzivanje nanje ter medsebojno usklajevanje;

28. se zaveda prizadevanj Evropske komisije in držav članic v zvezi s tem in jih spodbuja, 
naj dodatno razvijejo orodje ARACHNE za oceno tveganja, v kar naj bodo dejavno 
vključene države članice; v ta namen poziva države članice, naj za preprečevanje 
goljufive in nepravilne uporabe sredstev EU v največji možni meri uporabljajo 
podatkovno zbirko ARACHNE;

PRIPOMBE K PODRAZDELKU 1A VEČLETNEGA FINANČNEGA OKVIRA – 
KONKURENČNOST ZA RAST IN DELOVNA MESTA

Splošne pripombe

29. opozarja, da večino porabe v okviru podrazdelka 1a večletnega finančnega okvira 
neposredno upravlja Komisija in da to porabo sestavljajo nepovratna sredstva, dodeljena 
javnim ali zasebnim upravičencem, ki sodelujejo v projektih; 

30. z zadovoljstvom ugotavlja, da je ocenjena stopnja napake za področje „Konkurenčnost 
za rast in delovna mesta“ 2,0 %, kar je bistveno manj kot v letih 2017 (4,2 %) in 2016 
(4,1 %), in ugotavlja, da je bila večina napak povezana z odhodki za raziskave, medtem 
ko je bilo pri drugih odhodkih komaj kaj napak; priznava, da si Komisije prizadeva 
znižati stopnjo napake, ki je nižja kot v zadnjih dveh letih, in ponavlja, kako pomembni 
so programi za porabo sredstev v poglavju o konkurenčnosti, ki imajo pomembno vlogo 
pri omogočanju vključujoče družbe, spodbujanju rasti in ustvarjanju delovnih mest v 
EU;

Program Evropske unije za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI)

31. ugotavlja, da je po mnenju Komisije vmesna ocena programa EaSI pokazala, da so 
njegovi cilji še vedno ustrezni in da program učinkovito nagovarja ustrezne deležnike, 
prinaša kakovostne rezultate in dosega zastavljene cilje, zlasti ob upoštevanju trenutnih 
težkih socialno-ekonomskih razmer, ki vladajo kot posledica finančne in gospodarske 
krize; ugotavlja tudi, da se za tri osi programa (Progress, EURES ter mikrofinanciranje 
in socialno podjetništvo) sicer zdi, da delujejo neodvisno, da pa je bilo opredeljenih 
nekaj področij, na katerih bi lahko povečali učinkovitost (sinergije);

32. ugotavlja, da so bili pri vmesni oceni programa EaSI izpostavljeni številni načini, kako 
bi lahko izboljšali njegovo izvajanje, zlasti s poenostavitvijo postopkov, večjo notranjo 
skladnost, večjo prilagodljivostjo, osredotočanjem na skupine, ki potrebujejo posebno 
podporo, in povezavami z drugimi skladi, ter poziva Komisijo, naj ukrepa v zvezi s tem; 
poziva zlasti, naj se prek sklada ESS+ v okviru sklopa EaSI vključi vrsta izboljšav v tej 
smeri;

Agencije



RR\1200377SL.docx 107/147 PE639.827v02-00

SL

33. pozdravlja, da je Komisija leta 2018 zaključila prvo horizontalno oceno agencij 
Evropske komisije, ki delujejo na področju politike zaposlovanja in socialnih zadev 
(Eurofound, Cedefop, Evropska fundacija za usposabljanje in EU-OSHA), da bi 
dopolnila pregled uredbe o ustanovitvi treh tristranskih agencij; z zadovoljstvom 
ugotavlja, da ocena potrjuje zelo pozitivno ocenjevalno poročilo, v skladu s katerim so 
agencije ustrezne, uspešne, učinkovite in usklajene in prinašajo dodano vrednost, pa 
tudi, da je treba po okrepiti sodelovanje za izkoriščanje sinergij; poudarja tudi, da sta 
preglednost in ozaveščenost državljanov o agencijah bistvenega pomena za njihovo 
demokratično odgovornost; meni, da sta možnost in enostavnost uporabe virov in 
podatkov agencije bistvenega pomena; zato poziva, naj se oceni, kako se podatki in viri 
trenutno predstavljajo in dajejo na voljo ter v kolikšni meri se državljanom zdi, da jih je 
mogoče zlahka najti, prepoznati in uporabiti;

34. pozdravlja ustanovitev Evropskega organa za delo (ELA) in poudarja, da je treba za 
njegovo vzpostavitev zagotoviti zadostna finančna sredstva; vztraja, da to financiranje 
ne sme biti zagotovljeno s prerazporeditvijo sredstev, namenjenih drugim agencijam za 
zaposlovanje in socialne zadeve, in iz drugih proračunskih vrstic, in da to ne bi smelo 
privesti do tega, da bi bili sredstva ali zmogljivosti mreže EURES zmanjšani; zato 
poudarja, da morajo biti proračunske vrstice za organ ELA in mrežo EURES tudi v 
prihodnje jasne in ločene;

SKLEPNA UGOTOVITEV

35. pozdravlja, da je Komisija leta 2018 začela štiri tematske ocene (o podpori zaposlovanju 
mladih, podpori ESS za zaposlovanje in mobilnost, podpori ESS za izobraževanje in 
usposabljanje ter podpori ESS za socialno vključevanje); 

36. priznava, da je bilo priporočilo Računskega sodišča – po katerem bi morala Komisija 
pri vseh svojih dejavnostih dosledno in v skladu s svojimi smernicami za boljše pravno 
urejanje uporabljati izraze „vložek, izložek, rezultat in učinek“ – le deloma izvedeno, in 
poziva Komisijo, naj skuša priporočilo v celoti izvesti;

37. na splošno poziva Komisijo, naj čim prej začne izvajati vsa nerešena priporočila 
Računskega sodišča in priporočila Računskega sodišča dolgoročno upošteva, ko bo z 
letom 2021 začela izvajati ukrepe v okviru novega ESS+.
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MNENJE ODBORA ZA OKOLJE, JAVNO ZDRAVJE IN VARNOST HRANE

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, 
oddelek III – Komisija in izvajalske agencije
(2019/2055(DEC))

Pripravljavec mnenja: Pascal Canfin

POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za proračunski nadzor kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. je zadovoljen s tem, kako je Komisija v letu 2018 na splošno izvrševala proračunske 
postavke za okolje, podnebne ukrepe, javno zdravje in varnost hrane;

2. je zadovoljen z delom petih decentraliziranih agencij, ki so v njegovi pristojnosti in 
opravljajo tehnične, znanstvene in vodstvene naloge ter tako pomagajo institucijam 
Unije oblikovati in izvajati politike na področju okolja, podnebja, javnega zdravja in 
varnosti hrane, prav tako pa je zadovoljen s tem, kako te agencije izvršujejo svoje 
proračune; poudarja, da je treba glede na zahtevnost prihajajočih izzivov zagotoviti 
ustrezno financiranje za agencije in generalne direktorate Komisije, ki delajo na 
področjih okolja, podnebja, javnega zdravja in varnosti hrane, ter da bodo nadaljnja 
zmanjšanja sredstev oziroma neuspeh pri povečanju proračunov pustili posledice za 
kakovost življenja evropskih državljanov;

3. ugotavlja, da je Računsko sodišče v letnem poročilu o izvrševanju proračuna za 
proračunsko leto 2018 ponovno ugotovilo visoko stopnjo napake na področjih porabe za 
razvoj podeželja, tržne ukrepe Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS), 
ribištvo, okolje in podnebne ukrepe, spomnilo, da za odhodke na teh področjih veljajo 
zapleteni pogoji za upravičenost, in opozorilo na vrste napak, ki se lahko pojavijo, kot 
so neupravičeni prejemniki, dejavnosti ali prijavljeni stroški; ugotavlja, da je bilo 6 od 
251 transakcij v vzorcu, uporabljenem za oceno stopnje napake na področju naravnih 
virov (2,4 %), povezanih z okoljem, podnebnimi ukrepi in ribištvom; ugotavlja, da 
Računsko sodišče ni ocenilo skupne stopnje napake za razdelek 3, ki vključuje odhodke 
za zdravje ter varnost hrane in krme;

Okolje in podnebni ukrepi

4. poudarja, da je bilo v GD ENV leta 2018 zaposlenih 456 oseb, njegov proračun pa je 
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znašal 469,02 milijona EUR;

5. poudarja, da je stopnja izvrševanja obveznosti v letu 2018 dosegla 99,8 %, stopnja 
izvrševanja plačil pa 97,7 %;

6. poudarja, da je delež plačil po preteku zakonskega roka znašal 8,20 % vseh plačil, ki jih 
je leta 2018 izvršil GD ENV (5,85 % v letu 2017, 3,92 % v letu 2016); zlasti obžaluje, 
da so bile zamude pri plačilih v programu LIFE v letu 2018 pogostejše (10,3 % v 
primerjavi s 5,8 % v letu 2017 in 3,9 % v letu 2016);

7. ugotavlja, da je GD ENV leta 2018 v letnem poročilu o dejavnostih predstavil 
povprečno stopnjo preostale napake v višini 0,09 %, kar ne presega praga pomembnosti 
2 %;

8. ugotavlja, da je GD ENV v letnem poročilu o dejavnostih poudaril, da določbe sklepa o 
zunanjem izvajanju za sodelovanje z Izvajalsko agencijo za mala in srednja podjetja 
(EASME) v zvezi z osebjem kažejo, da človeški viri v GD ENVI ne zadostujejo za 
dejavnosti v zvezi s programom LIFE, zaradi česar bi lahko bil potreben nadaljnji 
pregled delovnih metod in ureditev v tem generalnem direktoratu;

9. poudarja, da je GD CLIMA leta 2018 upravljal 131,9 milijona EUR v naslovu 
„Podnebni ukrepi“ proračuna Unije in imel 200 zaposlenih; poudarja, da je stopnja 
izvrševanja v tem naslovu za obveznosti dosegla 99,77 %, za plačila pa 92,04 %;

10. pozdravlja, da je bilo leta 2018 le 0,93 % vseh plačil GD CLIMA plačanih z zamudo v 
primerjavi z zakonskimi roki (3,9 % v letu 2017);

11. poudarja, da GD CLIMA in GD BUDG spremljata cilj iz večletnega finančnega okvira, 
da je treba 20 % proračuna nameniti za vključevanje podnebnih vprašanj, GD CLIMA 
pa podpira druge generalne direktorate pri vključevanju podnebnih vprašanj v njihove 
dejavnosti; pozdravlja, da je bilo leta 2018 20,1 % proračuna Unije porabljenega za 
dejavnosti, povezane s podnebjem, vendar obžaluje, da je bilo na začetku leta 2019 še 
vedno ocenjeno, da bo glede na proračunske trende Unije v trenutnem večletnem 
finančnem okviru dosežena samo raven 19,7 %;

12. poziva Komisijo, naj razvije sistem za spremljanje, ali se podnebni ukrepi pravilno in 
pravočasno vključujejo v večletni finančni okvir 2021–2027, in opozarja, da tega cilja 
zaradi poznega začetka tekočega večletnega finančnega okvira ni bilo mogoče uresničiti 
v prvih nekaj letih; poudarja, da mora Unija poskrbeti, da bodo ti cilji uresničeni, da bi 
pomagala izvajati Pariški sporazum;

13. poziva Komisijo, naj Evropskemu parlamentu vsako leto predloži poročilo, v katerem 
bo podrobno opisala, kako posamezna proračunska postavka prispeva k vključevanju 
podnebnih ukrepov, kar bi olajšalo njegovo spremljanje;

14. je zelo zaskrbljen, ker se v letnem poročilu o dejavnostih GD CLIMA za leto 2018 
znova pojavlja pridržek zaradi ugleda ter pravnih, finančnih in institucionalnih 
razlogov, povezan z znatnimi varnostnimi tveganji, ki so bila opredeljena pri 
vzdrževanju in delovanju sistema registra Unije v okviru sistema EU za trgovanje z 
emisijami, kot je bilo sporočeno v letnih poročilih o dejavnostih od leta 2010 in potrjeno 
v oceni tveganja za leto 2018; obžaluje neobičajno trajanje tega pridržka; poziva 
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Komisijo, naj hitro poišče rešitev;

Javno zdravje, varnost hrane, zdravje in dobrobit živali ter zdravje rastlin

15. ugotavlja, da je GD SANTE v letu 2018 na svojih področjih politike izvršil proračun v 
višini 484,9 milijona EUR;

16. poudarja, da so javna naročila najpomembnejši instrument finančnega upravljanja na 
področju javnega zdravja in da so bile v letu 2018 sredstva za obveznosti in plačila v 
celoti porabljena; poudarja, da se proračun za varnost hrane in krme v veliki meri 
izvršuje z neposrednimi nepovratnimi sredstvi za države članice in da je stopnja 
izvrševanja obveznosti dosegla 99,0 %, plačil pa 98,6 %;

17. ugotavlja, da je GD SANTE leta 2018 v letnem poročilu o dejavnostih predstavil 
povprečno stopnjo preostale napake v višini 1,9 %, kar ne presega praga pomembnosti 
2 %;

18. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da se je delež plačil v zvezi z upravljanjem nepovratnih 
sredstev, ki jih je GD SANTE opravil pravočasno, med letoma 2016 in 2018 zmanjšal s 
97 % na 83 %;

19. poudarja, da je bilo leta 2018 v GD SANTE zaposlenih 778 oseb (780 leta 2017);

20. opozarja na izzive, ki jih je GD SANTE v letnem poročilu o dejavnostih opredelil v 
zvezi z izvajanjem tretjega zdravstvenega programa Unije za obdobje 2014–2020 (v 
nadaljnjem besedilu: zdravstveni program); ugotavlja, da se ti izzivi nanašajo na sedanji 
mehanizem financiranja zdravstvenega programa, ki omogoča le projektno usmerjeno 
financiranje in lahko negativno vpliva na dolgoročnejšo trajnost izvedenih ukrepov ter 
na zapletenost nekaterih mehanizmov v zdravstvenem programu, kot so skupni ukrepi, 
ki se izvajajo z državami članicami, kar pomeni, da so roki od načrtovanja dejavnosti do 
njihovega dejanskega začetka izvajanja lahko zelo dolgi; je seznanjen, da Računsko 
sodišče v posebnem poročilu št. 21/2019 o protimikrobni odpornosti ugotavlja, da so 
dejavnosti Komisije in agencij privedle do določenega napredka, na primer pri 
veterinarskih vprašanjih in vprašanjih, povezanih s hrano; obžaluje pa, da isto poročilo 
tudi navaja, da je malo dokazov o zmanjšanju zdravstvenega bremena v Uniji, ki ga 
povzroča protimikrobna odpornost;

21. poudarja izzive, ki jih je GD SANTE v letnem poročilu opredelil v zvezi z izvajanjem 
skupnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020 na področju prehranske verige, kot 
sta preslab dostop do krizne rezerve in neobstoj uveljavljenih metod vrednotenja za 
živali, rastline in proizvode, ki jih je treba v okviru ukrepov za obvladovanje bolezni 
uničiti;

22. na osnovi razpoložljivih podatkov in poročila o izvrševanju meni, da se Komisiji lahko 
podeli razrešnica glede izvrševanja odhodkov na področju okoljske in podnebne 
politike, javnega zdravja in varnosti hrane za proračunsko leto 2018.
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MNENJE ODBORA ZA PROMET IN TURIZEM

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, 
oddelek III – Komisija in izvajalske agencije
(2019/2055(DEC))

Pripravljavka mnenja: Cláudia Monteiro de Aguiar

POBUDE

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja ugotovitev Računskega sodišča, da so konsolidirani zaključni računi 
Evropske unije za leto 2018 zanesljivi in da so transakcije, povezane z računovodskimi 
izkazi Evropske unije za proračunsko leto 2018, na splošno v vseh pomembnih vidikih 
zakonite in pravilne, z izjemo odhodkov z visokim tveganjem (zlasti poraba na podlagi 
povračil, za katero veljajo kompleksna pravila), pri katerih ocenjena stopnja napake 
znaša 4,5 %; ugotavlja, da skupna ocenjena stopnja napake z 2,6 % še vedno presega 
prag pomembnosti, ki ga je določilo Računsko sodišče (2 %);

2. ugotavlja, da so bila v letu 2018 za prometno politiko, vključno z Instrumentom za 
povezovanje Evrope (IPE), varnostjo v prometu in pravicami potnikov, prometnimi 
agencijami ter raziskavami in inovacijami na področju prometa (Obzorje 2020), na 
voljo sredstva za prevzem obveznosti v višini 4.248 milijonov EUR in sredstva za 
plačila v višini 2.454 milijonov EUR; nadalje ugotavlja, da je sredstva za prevzem 
obveznosti v višini 3.708,4 milijona EUR in sredstva za plačila v 
višini 1.950,5 milijona EUR, odobrena za Instrument za povezovanje Evrope za promet 
(poglavje 06 02) in Obzorje 2020 (raziskave in inovacije na področju prometa – 
poglavje 06 03), upravljala Izvajalska agencija za inovacije in omrežja (INEA);

3. pozdravlja, da je bil leta 2018 zaključen razpis iz leta 2017 za mešano financiranje 
projektov v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope za promet, ki temelji na 
inovativnem pristopu in s katerim so bila dana na voljo okvirna nepovratna sredstva EU 
v skupni višini 1,35 milijarde EUR, ki naj bi bila kombinirana s sredstvi iz Evropskega 
sklada za strateške naložbe (EFSI), Evropske investicijske banke, nacionalnih 
spodbujevalnih bank ali zasebnih vlagateljev; meni, da je treba izvesti naknadno oceno 
projektov, da bi ocenili učinkovitost tega inovativnega pristopa; ugotavlja, da je bilo pri 
drugem roku za oddajo predlogov aprila 2018, pri katerem so bili v ospredju projekti na 
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področju inovacij in novih tehnologij (zlasti na področju alternativnih goriv) v podporo 
politiki Komisije za čisto mobilnost, izbranih 35 projektov, ki bodo financirani s 
sredstvi iz Instrumenta za povezovanje Evrope v skupni višini 404,8 milijona EUR; 
ugotavlja, da je treba upravičence bolje seznaniti s pravili glede upravičenosti do 
financiranja v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope, zlasti z jasnim razlikovanjem 
med pogodbo o izvedbi in podpogodbo; želi spomniti, da znesek, ki se porabi v okviru 
finančnega instrumenta, ni edino merilo smotrnosti, in poziva Komisijo, naj poglobi 
svojo oceno dosežkov pri prometnih projektih, ki jih financira EU, ter izmeri njihov 
vidik dodane vrednosti in porabo, usmerjeno v rezultate;

4. poziva evropske koordinatorje za TEN-T, naj izvedejo temeljito oceno dokončanih 
projektov in izboljšav, doseženih vzdolž koridorjev TEN-T v tekočem programskem 
obdobju, ter jo predložijo Parlamentu in Komisiji; poziva Komisijo, naj predlaga nov, v 
rezultate usmerjen mehanizem, vključno s kratko-, srednje- in dolgoročnim načrtom in 
tehnično pomočjo, da se poveča dodana vrednost evropskih skladov in zagotovi, da 
bodo države članice izpolnile cilje za osrednja in celovita omrežja, določene za leti 2030 
in 2050;

5. pozdravlja, da je bila 19. aprila 2018 sprejeta sprememba večletnega delovnega 
programa Instrumenta za povezovanje Evrope, v skladu s katero se je za razpis za 
zbiranje predlogov za leto 2018 v okviru splošnih sredstev Instrumenta za povezovanje 
Evrope za promet sprostil skupni okvirni znesek v višini 450 milijonov EUR, s katerim 
se bodo financirali projekti v skupnem interesu, povezani s horizontalnimi cilji glede 
digitalizacije prometa, varnosti v cestnem prometu in multimodalnosti; spominja, kako 
pomembno je usklajevanje delovnih programov, da bo mogoče izkoristiti sinergije med 
prometnim, energetskim in telekomunikacijskim sektorjem; pozdravlja, da je bil sprejet 
sklep o financiranju, s katerim je bil določen letni delovni program Instrumenta za 
povezovanje Evrope in ki Izvajalski agenciji za inovacije in omrežja omogoča, da v 
okviru Instrumenta za povezovanje Evrope za promet za leto 2019 objavi razpis za 
finančno pomoč v obliki nepovratnih sredstev za projekte skupnega interesa v zvezi s 
čezmejnimi odseki, povezavami z morskimi pristanišči in njihovim razvojem ter 
zmanjševanjem vpliva hrupa in tresljajev železniškega tovornega prometa, pri čemer je 
na voljo okvirni znesek v višini 100 milijonov EUR; spominja, da je treba za dosego 
konkretnih koristi v prometnem sektorju proračun upravljati preudarno in ga porabljati 
za relevantne in ustrezne naložbene projekte, ki se nato pravočasno izvedejo;

6. ugotavlja, da je bilo do petega leta sedanjega programskega obdobja (2014–2020) do 
januarja 2019 izplačanih le približno 23 % prvotno odobrenih sredstev, zaradi česar ni 
gotovo, ali bodo sredstva Instrumenta za povezovanje Evrope lahko v celoti izvršena; 
ponavlja, da mora agencija INEA, če želi preprečiti zamude pri izplačilih, nujno 
natančno spremljati tehnično in finančno izvrševanje projektov, da bo lahko pravočasno 
uvedla popravne ukrepe, saj se bodo ob koncu programskega obdobja začele kopičiti 
sproščene obveznosti in vrnjena sredstva in sicer ne bo dovolj časa za preusmeritev teh 
sredstev v druge projekte; ponavlja priporočila Računskega sodišča, da morata Komisija 
in Izvajalska agencija za inovacije in omrežja zagotoviti bolj enotne in transparentne 
postopke za izbiro projektov, določiti boljše pogoje za pravočasno izvedbo programa in 
preoblikovati okvir smotrnosti za boljše spremljanje rezultatov projektov;

7. pozdravlja posebno poročilo Računskega sodišča št. 30/2018, v katerem to ugotavlja, da 
so glavni načini javnega prevoza zajeti v uredbah EU, zaradi česar je okvir EU za 
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pravice potnikov edinstven na svetovni ravni; kljub temu obžaluje, da se po ugotovitvah 
Računskega sodišča številni potniki premalo zavedajo svojih pravic, zaradi težav pri 
uveljavljanju pa jih pogosto tudi ne morejo izkoristiti; zato ponavlja poziv Računskega 
sodišča, naj se povečajo skladnost, jasnost in uspešnost okvira EU za pravice potnikov, 
sprejmejo ukrepi za spodbujanje učinkovitejših in preglednejših informacij ter 
nacionalnim izvršilnim organom zagotovijo dodatna orodja za izvrševanje pravic 
potnikov;

8. ugotavlja, da je Računsko sodišče leta 2018 v poglavju „Konkurenčnost za rast in 
delovna mesta“ med pripravo izjave o zanesljivosti za leto 2017 ocenilo plačila, 
povezana z mobilnostjo in prometom; pozdravlja ugotovitev, da stopnja preostalih 
napak v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope za promet in njegovega 
predhodnega programa TEN-T, ki sta ključni komponenti plačil na področju mobilnosti 
in prometa, znaša manj kot 1 %; ugotavlja pa, da se je pri preverjanju vseh transakcij za 
poglavje „Konkurenčnost za rast in delovna mesta“ izkazalo, da ocenjena skupna 
stopnja napake znaša 4,2 %, kar je nad pragom pomembnosti;

9. znova poziva, naj Komisija glede na raznolikost virov financiranja prek enotnih 
kontaktnih točk omogoči enostaven dostop do projektov, da bodo lahko državljani 
natančno spremljali razvoj in financiranje infrastrukture, ki se sofinancira iz skladov 
Unije in sklada EFSI; poziva, naj imajo te enotne kontaktne točke, ki naj bodo 
večjezične, obsežne pristojnosti za usklajevanje, saj bo to olajšalo upravljanje presoj 
okoljskih vplivov; ugotavlja, da je črpanje sredstev iz sklada EFSI tudi v petem letu 
večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020 potekalo počasneje, kot je bilo 
načrtovano; poudarja, da gre ugotovljene napake pripisati upravičencem, zato je 
potrebnih več smernic glede upravičenosti stroškov;

10. je seznanjen, da se je število finančnih instrumentov znatno povečalo, kar nudi nove 
možnosti kombiniranja v prometnem sektorju, obenem pa okrog proračuna Unije 
ustvarja zapleteno mrežo ureditev; je zaskrbljen, da bi lahko ti instrumenti, ki so 
vzporedni s proračunom Unije, zmanjšali odgovornost in preglednost, saj poročanje, 
revizije in nadzor javnosti niso usklajeni; poziva Komisijo, naj poišče možnosti za 
reformo proračunskega sistema Unije, predvsem kako bi bilo najlažje zagotoviti, da 
splošne ureditve financiranja ne bodo bolj zapletene, kot je potrebno, da se dosežejo 
cilji politike Unije ter zagotovijo odgovornost, preglednost in možnost revizije;

11. pozdravlja, da so bila izvedena priporočila glede nadzora Skupnega podjetja Shift2Rail 
in sistema spremljanja varnostne politike v letalstvu in pomorstvu, ki jih je služba za 
notranjo revizijo podala generalnemu direktoratu za mobilnost in promet;

12. poudarja, kako pomembno je zaposliti visoko specializirano osebje, da bodo v 
generalnem direktoratu za mobilnost in promet ter pri Izvajalski agenciji za inovacije in 
omrežja imeli tehnično strokovno znanje, ki ga potrebujejo za opravljanje zahtevnih 
nalog;

13. poudarja, da je politika prometne infrastrukture očitna priložnost, da se povečajo 
sinergije med obrambnimi in civilnimi potrebami ter omrežji TEN-T; pozdravlja, da je 
bil s sprejetjem akcijskega načrta marca 2018 v politiko TEN-T vključen steber za 
vojaško mobilnost; pozdravlja tudi predlog Komisije, da se v proračunu Instrumenta za 
povezovanje Evrope za obdobje 2021–2027 predvidijo nova sredstva v 
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višini 6,5 milijarde EUR za kritje potreb v zvezi z vojaško mobilnostjo; poudarja, kako 
pomembno je analizirati vrzeli med vojaškimi zahtevami in zahtevami v okviru omrežja 
TEN-T, da se ustvari portfelj infrastrukturnih projektov z dvojno rabo, ki bi lahko bili 
financirani v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope za obdobje 2021–2027 in s 
katerimi bi lahko okrepili omrežje TEN-T; ponovno poudarja, da ta razvoj odraža 
strateško vlogo, ki jo ima omrežje TEN-T pri povezovanju infrastrukture Unije, da bi po 
vsej Evropi dosegli hitro in nemoteno mobilnost ter izboljšali zmogljivosti za odzivanje 
na izredne razmere, kot so humanitarne in civilne krize ter naravne nesreče, s tem pa 
nadalje razvili notranji trg;

14. pozdravlja, da so se začeli izvajati novi projekti, osredotočeni na mobilnost v mestih, 
učinkovito logistiko in infrastrukturo, vključno s pristaniščem prihodnosti, v vrednosti 
približno 105 milijonov EUR na podlagi razpisa za leto 2017 v sklopu programa 
Obzorje 2020; pozdravlja, da je bil v okviru programa Obzorje 2020 sprejet triletni 
delovni program (za obdobje 2018–2020) za promet; ponavlja priporočilo Računskega 
sodišča, da je treba na ravni EU določiti razvojni načrt za glavna pristanišča in revidirati 
njihovo število;

15. je prepričan, da je turistični sektor tesno povezan s prometnim; zato ponovno poziva, 
naj se v prihodnje proračune Unije doda posebna proračunska vrstica za turizem, da bi 
bili financirani ukrepi za razvoj trajnostnega turističnega sektorja;

16. spodbuja Komisijo, naj v sodelovanju z državami članicami objavi letni pregled 
projektov na področjih prometa in turizma, ki so se sofinancirali iz Evropskega sklada 
za regionalni razvoj in kohezijskih skladov, kot se to izvaja za Instrument za 
povezovanje Evrope (IPE);

17. predlaga, naj Parlament v zvezi s sektorji, za katere je pristojen Odbor za promet in 
turizem, Komisiji podeli razrešnico glede izvrševanja splošnega proračuna Unije za 
proračunsko leto 2018.
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MNENJE ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, 
oddelek III – Komisija in izvajalske agencije
(2019/2055(DEC))

Pripravljavka mnenja: Josianne Cutajar

POBUDE

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. je seznanjen z ugotovitvijo iz letnega poročila Evropskega računskega sodišča za 
proračunsko leto 2018, da se je ocenjena stopnja napake pri porabi za ekonomsko, 
socialno in teritorialno kohezijo povečala s 3 % v letu 2017 na 5 % v letu 2018; 
obžaluje, da je kljub bistveno višjemu revidiranemu znesku na tem področju v letu 2018 
(23,8 milijarde EUR) kot v letu 2017 (8 milijard EUR) prišlo do preobrnitve 
pozitivnega trenda zadnjih let; opozarja, da utegne biti stopnja napake ob koncu 
sedanjega večletnega finančnega okvira še višja, saj bo črpanje sredstev Unije hitrejše 
zaradi bojazni, da pozneje to financiranje ne bo več na voljo;

2. poudarja, da nepravilnosti pri izvrševanju proračuna Evropske unije ne pomenijo nujno 
goljufije in da je potrebna temeljita analiza rezultatov revizije, preden se proti 
upravičencem uporabijo finančni popravki; poziva Komisijo, naj izvede svojo strategijo 
za boj proti goljufijam in naj še naprej podpira države članice in jim pomaga pri 
izvajanju ukrepov boja proti goljufijam, vključno z analizo nepravilnosti, ki jih države 
članice sporočajo v okviru evropskih strukturnih in investicijskih skladov (skladov 
ESI);

3. ugotavlja, da te nepravilnosti tako glede nepovratnih sredstev kot tudi glede finančnih 
instrumentov, ki se manj preverjajo, izvirajo predvsem iz povračil neupravičenih 
projektov, upravičencev, dejavnosti in stroškov (44 %) ter iz kršitev pravil notranjega 
trga in državne pomoči (40 %) ter pomanjkanja podporne dokumentacije (11 %), a tudi 
iz splošnih nizkih stopenj povračil in plačil v prejšnjem letu ter dejstva, da je bilo v 
revizijo vključeno manjše število finančnih instrumentov; poudarja, da se je v letu 2018 
povečal prispevek k stopnji napake, ki jo je za odhodke z visokim tveganjem ocenilo 
Računsko sodišče, in sicer za napake, ki se nanašajo na javno naročanje, pravila o 
državni pomoči in dodelitev nepovratnih sredstev; poudarja, da je iz poročila 
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Računskega sodišča za leto 2018 razvidno, da je povračilo DDV dovzetno za napake in 
da ne vodi vedno do optimalne porabe sredstev Unije, ki jo je mogoče doseči z 
nadaljnjo poenostavitvijo pravil; ugotavlja, da nekatere države članice ne spoštujejo 
obveznosti, da se prejemnikom javni prispevek v celoti izplača najpozneje 90 dni od 
vložitve zahtevka za plačilo;

4. opozarja, da za odhodke z visokim tveganje pogosto veljajo zapletena pravila in pogoji 
upravičenosti; obžaluje, da imajo nekatere države članice in nekatere regije težave pri 
izvrševanju skladov; se strinja z Računskim sodiščem, da bi enostavnejša nacionalna 
pravila o upravičenosti lahko prispevala k zmanjšanju tega vira napak in upravne 
obremenitve upravičencev; želi spomniti, da lahko poenostavitev pravil ob 
zagotavljanju visoke ravni preglednosti pomembno prispeva k učinkovitejši uporabi 
skladov; poziva k učinkovitejši udeležbi lokalnih in regionalnih organov pri določanju 
posebnih nacionalnih pravil za izvrševanje Kohezijskega sklada; poziva Računsko 
sodišče in nacionalne revizijske organe, naj predlagajo priporočila glede poenostavitve 
pravil in opravijo revizije poenostavitve;

5. poudarja, da imajo nacionalni revizijski organi in Računsko sodišče ključno vlogo pri 
spremljanju uporabe skladov ESI; poziva, naj se izboljšajo nacionalno določene 
revizijske metode; poziva Komisijo, naj zmanjša razlike pri razlagi nacionalnih pravil 
ali pravil Unije, ki se uporabljajo v primeru nestrinjanja z ugotovitvami iz poročila 
Računskega sodišča o naravi napak, da bi se v prihodnosti izognili takim situacijam in 
različni razlagi veljavnih pravil;

6. poudarja, da je bilo črpanje sredstev skladov ESI še vedno počasnejše od načrtovanega, 
in sicer je do konca leta 2018 doseglo le 27,3 %, kar je še manj od stopnje črpanja v 
višini 33,4 % iz leta 2011, ki ustreza letu prejšnjega večletnega finančnega okvira; 
opozarja, da bi to lahko privedlo do prenagljene porabe do konca programskega 
obdobja, s čimer bi se lahko ogrozila uresničitev ciljev kohezijske politike;

7. poziva Komisijo, naj predloži temeljito analizo tega, zakaj imajo nekatere regije še 
vedno nizko stopnjo črpanja sredstev, in preuči specifične načine za reševanje 
strukturnih težav, ki so vzrok za te razlike, ter poveča tehnično pomoč na kraju samem; 
poudarja, da lahko prilagodljivost in poenostavljena pravila povečajo učinkovitost in 
uspešnost skladov ESI;

8. opozarja, da razlogi za nizko stopnjo črpanja niso le v metodologiji razveljavljanja 
prevzetih obveznosti (tako imenovano pravilo „n+3“), ampak tudi v poznem sprejetju 
zakonodajnega okvira, ki omogoča izvajanje kohezijske politike; poudarja, kako 
pomembno je, da institucije hitro dosežejo politični dogovor o večletnem finančnem 
okviru za obdobje 2021–2027 in uredbah o kohezijski politiki, da v prihodnje ne bi 
prišlo do zamud pri izvajanju skladov ESI, vključno s kopičenjem prihodnjih zahtevkov 
za izplačilo; poziva Komisijo in Svet, naj za pospešitev izvrševanja skladov ESI v 
sedanjem programskem obdobju v prvi polovici leta 2020 pripravita akcijski načrt, ki bo 
vseboval jasne spodbude za učinkovito črpanje razpoložljivih sredstev, da bi okrepili 
strateške cilje Unije, zlasti ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo, ter – v skladu s 
cilji Pariškega sporazuma – boj proti podnebnim spremembam;

9. ponovno poudarja pomen zanesljivih sistemov za merjenje smotrnosti, ki temeljijo na 
visokokakovostnih podatkih, za izboljšanje procesa odločanja in poziva Komisijo, naj 
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še naprej razvija in usklajuje revizijske metodologije, da bi poenotila različne sisteme 
organov držav članic za merjenje smotrnosti; poziva k izvajanju širšega niza 
kazalnikov, ki bo lahko zajel načelo partnerstva, na katerem temelji poraba v okviru 
kohezijske politike, ter njegovih ustreznih horizontalnih razsežnosti, kot so finančna 
smotrnost, enakost spolov, nediskriminacija in trajnostni razvoj, ob preprečevanju 
dodatnih upravnih bremen; poudarja, da bi bilo treba zbiranje podatkov nemudoma 
prilagoditi spremembam upravnih sistemov (kot je klasifikacija NUTS);

10. ugotavlja, da Unija v vse večji meri uporablja finančne instrumente in proračunska 
jamstva, dana na razpolago skupini Evropske investicijske banke (EIB), kar je 
pripomoglo k pritegnitvi dodatnih finančnih sredstev za premostitev naložbene vrzeli na 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni; zato ponovno izraža podporo za revizije 
smotrnosti, ki jih opravlja Računsko sodišče in ki so povezane s finančnimi instrumenti 
in EIB.
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MNENJE ODBORA ZA KMETIJSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, 
oddelek III – Komisija in izvajalske agencije
(2019/2055(DEC))

Pripravljavec mnenja: Attila Ara-Kovács

POBUDE

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja ugotovitve Računskega sodišča za proračunsko leto 2018; je seznanjen s 
pripombami Računskega sodišča glede pravilnosti transakcij, v skladu s katerimi naj bi 
bilo 77 % preučenih transakcij brez napak (točka 7.8 njegovega letnega poročila), 
skupna stopnja napake za razdelek o naravnih virih pa naj bi znašala 2,4 %; poudarja, da 
pri neposrednih plačilih v okviru Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) 
ni bilo pomembnih napak in da je do večine ostalih napak prišlo zaradi kompleksnih 
pravil o upravičenosti, zlasti v zvezi z ukrepi za razvoj podeželja; poziva, naj se to 
vprašanje pri naslednji reformi prednostno obravnava; poleg tega ugotavlja, da je 
tveganje napak ustrezno krito v okviru popravne zmogljivosti Komisije (1,90 % 
zadevnih odhodkov); 

2. poudarja, da je treba povečati učinkovitost certifikacijskih organov, saj so ključni 
elementi pri zagotavljanju skladnosti skupne kmetijske politike (SKP); 

3. ugotavlja, da je večina ukrepov za razvoj podeželja, ki so bili revidirani, prinesla 
pričakovane rezultate; poziva Komisijo in države članice, naj po potrebi izboljšajo svoj 
smotrnostni okvir in uvedejo nadaljnje ukrepe za poenostavitev, kot so možnosti 
poenostavljenega obračunavanja stroškov; ugotavlja, da naj bi predlagani novi model 
izvajanja temeljil na skupnem, merljivem in celovitem sklopu kazalnikov rezultatov in 
učinka ter mejnikov; hkrati pa ugotavlja tudi, da je Komisija sprejela ukrepe, s katerimi 
naj bi bile te pomanjkljivosti prek njenih zakonodajnih predlogov za prihodnjo skupno 
kmetijsko politiko odpravljene;

4. je zadovoljen s skupno stopnjo izvrševanja proračuna (96,92 % za obveznosti in 97,21 
% za plačila); pozdravlja, da se ugotovitve generalnega direktorata Komisije za 
kmetijstvo in razvoj podeželja o stopnji napake ujemajo z ugotovitvami Računskega 
sodišča, a hkrati poziva Komisijo in države članice, naj izboljšajo stopnjo izvrševanja 
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proračuna za razvoj podeželja (v letu 2018 je znašala 93,97 %) in storijo vse, kar je v 
njihovi moči, da bi olajšale črpanje sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja;

5. opozarja na mnenje Računskega sodišča, ki ga je izrazilo v svojih revizijah, in sicer da 
je bilo s pomočjo integriranega administrativnega in kontrolnega sistema (IAKS), ki 
vključuje identifikacijski sistem za zemljišča (LPIS), mogoče zmanjšati stopnjo napake 
pri neposrednih plačilih, k čemur je še zlasti znatno prispeval sistem LPIS; ugotavlja, da 
bi lahko stopnjo napake in upravno obremenitev s pomočjo digitalizacije, inovativnih 
metod in tehnologije v okviru novega modela izvajanja še dodatno zmanjšali;

6. poudarja, da digitalizacija pozitivno prispeva k povečanju učinkovitosti ter zmanjšanju 
napak in birokracije;

7. poziva Komisijo, naj še naprej pozorno spremlja sedanje trgovinske sporazume s 
tretjimi državami, kar zadeva uporabo standardov glede varnosti hrane, okolja in 
dobrobiti živali, pa tudi degradacijo okolja kot posledice nižjih okoljskih standardov; jo 
nadalje poziva, naj zagotovi, da bo v vseh trgovinskih sporazumih izčrpno poglavje o 
trajnosti in da bodo trgovinski partnerji zahteve, določene v njem, v celoti izpolnjevali; 
ugotavlja, da je treba zagotoviti enake konkurenčne pogoje tudi v smislu okoljskih 
standardov, in poziva Komisijo, naj dopolni zakonodajo o primerni skrbnosti v dobavni 
verigi, da bi zagotovila, da standardi v kmetijstvu Unije ne bodo spodkopani ali 
ogroženi;

8. izraža zaskrbljenost zaradi domnevnih primerov nasprotij interesov na visoki ravni in 
prilaščanja zemljišč s strani oligarhov ob morebitni pomoči vlad in javnih organov; 
poziva države članice, naj izvajajo primere dobre zakonodajne prakse za omejevanje 
prilaščanja zemljišč; poziva Komisijo, naj okrepi prizadevanja za preprečevanje in 
odkrivanje goljufij; meni, da samo določitev zgornjih pragov in uvedba nadomestil za 
stroške dela pred uporabo zgornjih pragov, predlagana z novo reformo skupne 
kmetijske politike, ne zadostujeta za ustrezno rešitev teh problemov; poziva države 
članice, naj skupaj s Komisijo razvijejo ustrezen pravni instrument za preprečevanje 
prilaščanja zemljišč;

9. poziva Komisijo, naj razlikuje med prilaščanjem zemljišč ter njihovo koncentracijo in 
komasacijo, ki sta – zaradi preteklih oblik lastništva zemljišč ali zaradi prestrukturiranja 
v nekaterih državah članicah – privedla do tega, da so morali mali kmetje združiti 
določeno število zemljišč, da bi ustvarili gospodarsko produktivne enote in si tako 
zagotovili preživetje;

10. poziva Komisijo, naj v primeru kmetijskih gospodarstev, ki so del večje korporativne 
strukture, uporabi in kombinira sisteme in podatkovne zbirke, ki jih ima na voljo, da bi 
ugotovila, kdo so njihovi dejanski lastniki; je seznanjen, da se na ravni Unije razvija 
poslovni register, ki naj bi ga bilo mogoče kombinirati z informacijami iz sistema 
IAKS, s čimer bi kmetijska gospodarstva dobila enolično poslovno identifikacijsko 
oznako na ravni Unije, da bi lahko lažje ugotovili končni cilj sredstev skupne kmetijske 
politike; poziva Komisijo, naj poleg tega ustanovi opazovalno službo za zbiranje 
informacij in podatkov o koncentraciji kmetijskih zemljišč in njihovi posesti po vsej 
Uniji;

11. poziva Komisijo, naj bo, kar zadeva sredstva skupne kmetijske politike, posebej 
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pozorna na zadeve v zvezi z načelom pravne države; predlaga, da morajo plačila skupne 
kmetijske politike prejeti tisti, ki zemljišča obdelujejo, pa tudi kmetijska skupnost; 
poudarja, da je za kmetijstvo Unije najbolje, če se prek financiranja spodbuja, da so 
lastniki dejavni v kmetijski proizvodnji; poziva Računsko sodišče, naj pripravi posebno 
poročilo o prilaščanju zemljišč in njegovem morebitnem vplivu na skupno kmetijsko 
politiko;

12. želi Komisijo spomniti, da med posameznimi vrstami napak, na primer med 
nenamernimi opustitvami in primeri goljufij, obstaja velika razlika; opozarja, da je 
večina upravičencev malih in srednjih kmetij in da v primeru kompleksnih predpisov 
obstaja večje tveganje za nenamerne opustitve, kar bi bilo prav tako treba upoštevati pri 
ocenjevanju dejanske stopnje napake;

13. poudarja, da je pravilno izvajanje ukrepov skupne kmetijske politike tesno povezano s 
tem, ali upravičenci spoštujejo obveznosti, določene na ravni Unije; poudarja, da bi 
lahko večja prožnost držav članic pri dodeljevanju subvencij skupne kmetijske politike 
privedla do prevlade kratkoročnih nacionalnih političnih interesov in še dodatno 
povečala zlorabe, zato poziva Komisijo, naj prepreči ponovno nacionalizacijo skupne 
kmetijske politike, zlasti sistema spremljanja skladnosti posameznih upravičencev s 
pravili o upravičenosti do podpore, da bo Unija tudi v prihodnje verodostojna pri 
upravljanju ene njenih ključnih javnih politik;

14. ga skrbi, da sistem upravičenosti odhodkov, ki temelji zgolj na rezultatih, ne prispeva 
niti k poenostavitvi niti k smotrnosti skupne kmetijske politike ter ogroža enako 
obravnavo kmetov in držav članic, kot je zagotovljena s sedanjim sistemom skladnosti; 
meni, da bi lahko pri skupni kmetijski politiki, ki bi v večji meri temeljila na rezultatih 
na podlagi strateških načrtov, prišlo do novih vrst nepravilnosti, zato poziva Komisijo, 
naj to upošteva pri ocenjevanju nacionalnih strateških načrtov in ukrepov, ki jih ti načrti 
vsebujejo;

15. ponovno poudarja, kako pomembno je uporabiti vse razpoložljive ukrepe, da se 
proračun skupne kmetijske politike zaščiti pred goljufijami; meni, da se to, ali je za 
proračun skupne kmetijske politike zagotovljeno dobro finančno poslovodenje, meri na 
podlagi ustreznosti politike boja proti goljufijam; zato poziva k nadaljnjemu 
ozaveščanju v državah članicah in v okviru Komisije, da bi okrepili preprečevanje 
goljufij in nadalje razvili zmogljivosti za njihovo odkrivanje; meni, da je državam 
članicam v tem kontekstu nujno treba pomagati pri preprečevanju in odkrivanju goljufij, 
tako da se okrepi sodelovanje z Evropskim uradom za boj proti goljufijam (OLAF);

16. poudarja, da je podpora iz skupne kmetijske politike za mlade in nove kmete bistvenega 
pomena; poudarja tudi, kako pomembno je jasno opredeliti aktivnega oziroma pravega 
kmeta; vztraja, da je treba zagotoviti boljši dostop do financiranja za naložbe v 
digitalizacijo in najsodobnejšo digitalizacijsko tehnologijo; spodbuja Komisijo, naj 
skrbi za to, da bo kmetijstvo na podeželskih območjih donosno, kar naj velja za vse dele 
verige preskrbe s hrano, in se izogiba nalaganju dodatnih bremen; poudarja, da je lahko 
digitalizacija kmetijstva pomembno orodje za oživitev storitev na podeželju, posledično 
pa bi podeželska območja postala bolj privlačna za mlade kmete;

17. spodbuja Komisijo, naj v skladu s Pariškim sporazumom in strategijo Unije za biotsko 
raznovrstnost naredi korak k bolj zeleni skupni kmetijski politiki, s čimer bi se povečala 
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smotrnost pri dodeljevanju ustreznih proračunskih sredstev, da bi spodbudili uvedbo 
ustreznejših programov, ki bodo osredotočeni na preprečevanje in ne na odpravljanje 
posledic; ugotavlja, da je treba za izboljšanje okoljske uspešnosti skupne kmetijske 
politike ustrezno financirati raziskave in razvoj novih tehnologij in inovacij;

18. opozarja, kako pomembna je pravičnost, in poudarja, da je pravična porazdelitev 
finančnih sredstev znotraj držav članic in med njimi bistvenega pomena.
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MNENJE ODBORA ZA KULTURO IN IZOBRAŽEVANJE

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, 
oddelek III – Komisija in izvajalske agencije
(2019/2055(DEC))

Pripravljavka mnenja: Sabine Verheyen

POBUDE

Odbor za kulturo in izobraževanje poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da 
v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja zaključek iz posebnega poročila Računskega sodišča o programu Erasmus+, 
namreč da pozitivno vpliva na odnos udeležencev do Unije in ustvarja evropsko dodano 
vrednost v različnih oblikah; vendar poudarja, da bi si bilo treba dodatno prizadevati za 
popolno uskladitev kazalnikov s cilji, prav tako pa poenostaviti postopek prijave in 
poročanja; 

2. opozarja na ugotovitev Računskega sodišča, da zapletena pravila povečujejo tveganje za 
napake, zaradi česar je v nekaterih programih večji odstotek pomembnih napak; 
ugotavlja, da je treba poenostaviti postopek prijave in poročanja; zato poziva Komisijo, 
naj zmanjša birokratsko breme za prosilce in upravičence do finančnih sredstev Unije;

3. je zaskrbljen, ker je Računsko sodišče ugotovilo, da so morali upravičenci do sredstev 
Unije v sklopu programa Erasmus+ v nekaterih primerih upoštevati nacionalna pravila, 
ki niso bila povsem skladna z načeli Unije; poudarja, da bi morala Komisija pozorno 
spremljati skladnost izvedbenih ukrepov v vseh državah članicah;

4. pozdravlja pozitivni učinek programa Erasmus + pri spodbujanju vključevanja ljudi iz 
prikrajšanih okolij, kot je zapisano v posebnem poročilu Računskega sodišča 
št. 22/2018; poziva k izboljšanju opredelitev, poročanja in spremljanja na tem področju, 
da bi zagotovili vključenost v program Erasmus+, evropsko solidarnostno enoto in 
program Ustvarjalna Evropa;

5. poudarja, da je treba povečati financiranje programov Erasmus+ in Ustvarjalna Evropa, 
pri čemer je treba upoštevati njun uspeh in dodano vrednost, ki jo prinašata;

6. se zaveda, da jamstvena shema za študentska posojila ni prinesla pričakovanih 
rezultatov, zato je Komisija sredstva zanjo prerazporedila;
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7. pozdravlja rezultate prizadevanj v korist šolskih projektov ter poklicnega izobraževanja 
in usposabljanja v programu Erasmus+, ki omogoča boljši dostop do prilagojene 
mobilnosti za širše kategorije učencev in študentov ter tako prispeva k boljšemu 
razumevanju Unije, kar dokazuje, da je program Erasmus+ daleč presegel zgolj 
mobilnost študentov;

8. pozdravlja, da je bilo mladim v programu evropske solidarnostne enote na voljo 11.000 
mest; obžaluje pa, da ni podatkov o številu mest v poklicnem sklopu programa; 
ugotavlja, da se je do decembra 2018 prijavilo več kot 93 tisoč mladih, vendar jih je le 
11 tisoč imelo priložnost sodelovati v solidarnostnih dejavnostih; zato poziva k 
ustreznemu financiranju, da bi povsem zadostili povpraševanju, zlasti v sklopu 
prostovoljstva;

9. poudarja, da je bil pri stopnji uspešnosti programa Ustvarjalna Evropa v primerjavi z 
letom 2017 dosežen napredek (31 % za področje kulture in 48 % za podprogram 
MEDIA), a opominja, da je treba povečati sredstva, da bi izboljšali še vedno 
nezadovoljive rezultate;

10. poziva Izvajalsko agencijo za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo 
(EACEA), naj ustrezno pozornost nameni poenostavitvi postopkov prijave in njihovi 
prilagoditvi ciljnim skupinam, da bi se izboljšala dostopnost programov;

11. pozdravlja prizadevanja v programu Ustvarjalna Evropa, da se doseže boljše ravnovesje 
med spoloma na ustvarjalnem in kulturnem področju, zlasti poveča odstotek žensk na 
čelu projektov, ki se financirajo iz programa MEDIA; vendar z obžalovanjem ugotavlja, 
da je še vedno zelo veliko neravnovesje med kandidati za javna naročila (71 % moških 
in 29 % žensk); 

12. se veseli dobrih rezultatov jamstvenega mehanizma za kulturni in ustvarjalni sektor, ki 
ponuja financiranje malim in srednjim podjetjem na področju kulture in ustvarjalnosti 
ter usposabljanje finančnih posrednikov za boljše razumevanje potreb teh podjetij; 

13. poziva Komisijo, naj izpostavi rezultate dejavnosti v evropskem letu kulturne dediščine 
2018, za katerega je bilo dodeljenih 8 milijonov EUR in v katerem je bilo organiziranih 
več kot 23 tisoč prireditev v 37 državah, kot je zapisano v poročilu Komisije o 
izvajanju, rezultatih in splošni oceni evropskega leta kulturne dediščine z dne 
28. oktobra 2019; odločno spodbuja Komisijo, naj bo še nadalje dejavna pri 
spodbujanju kulturne dediščine, zlasti z izvajanjem evropskega okvira za ukrepanje na 
kulturnem področju, objavljenem po evropskem letu kulturne dediščine 2018; 

14. ugotavlja, da je treba sistem notranjih kontrol agencije EACEA še vedno precej 
izboljšati, kar je razvidno tudi iz pridržkov, izraženih v drugi fazi revizije upravljanja 
nepovratnih sredstev v programih Erasmus+ in Ustvarjalna Evropa; poziva agencijo 
EACEA, naj sprejme vse potrebne korektivne ukrepe, da bi poskrbela za najvišjo 
kakovost izvajanja programov.

15. ponovno izraža podporo multimedijskim dejavnostim Komisije, ki prispevajo k 
neodvisnemu poročanju medijev o zadevah Unije in spodbujanju evropske javne sfere; 
vendar je zaskrbljen zaradi zaključkov iz hitre analize Računskega sodišča št. 6/2019 o 
kanalu Euronews, da finančna podpora Komisije za Euronews ni dovolj pregledna in 
odgovorna ter da mehanizmi spremljanja in ocenjevanja niso dovolj zanesljivi; poleg 
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tega poziva Komisijo, naj poveča preglednost proračuna, ki se uporablja za 
multimedijske dejavnosti, in izboljša odgovornost za odhodke, zlasti z oblikovanjem 
ločenih proračunskih postavk za različne dejavnosti in celovito revizijo porabe sredstev;

16. pozdravlja dejstvo, da Računsko sodišče v končnem konsolidiranem zaključnem računu 
evropskih šol za leto 2018 ni odkrilo pomembnih napak; je zaskrbljen zaradi velikih 
pomanjkljivosti v sistemih notranje kontrole osrednjega urada in izbranih evropskih šol, 
zlasti v nadzornem okolju, plačilnih sistemih, postopkih javnih naročil in pri 
dokumentiranju postopkov zaposlovanja; je vse bolj zaskrbljen, ker si evropske šole ne 
prizadevajo odpraviti problemov, ki jih vedno znova odkriva Računsko sodišče, 
Evropski parlament pa nanje opozarja v poročilih o razrešnici; zato evropske šole 
poziva, naj ukrepajo bolj odločno in upoštevajo priporočila Računskega sodišča iz 
letnega poročila za leto 2018 v zvezi z računovodstvom, sistemom notranje kontrole, 
administrativnimi postopki, zaposlovanjem, javnim naročanjem in plačili;

17. opozarja na izzive, ki čakajo evropske šole zaradi izstopa Združenega kraljestva Velika 
Britanija in Severna Irska iz Unije, ter poziva tako šole kot Komisijo, naj Odboru za 
kulturo in izobraževanje poročajo o poteku tega izstopa in o tem, kako nameravajo še 
naprej zagotavljati kakovostno poučevanje v angleškem jeziku;

18. poudarja, da so ženske na srednjih vodstvenih položajih v EACEA še vedno preslabo 
zastopane (31 %); poziva agencijo, naj v letu 2020 doseže cilj 40-odstotne zastopanosti.
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21.1.2020

MNENJE ODBORA ZA DRŽAVLJANSKE SVOBOŠČINE, PRAVOSODJE IN 
NOTRANJE ZADEVE

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, 
oddelek III – Komisija in izvajalske agencije
(2019/2055(DEC))

Pripravljavka mnenja: Roberta Metsola

POBUDE

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za 
proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja mnenje Računskega sodišča o zaključnem računu Unije za leto 2018; 
poudarja, da je ocenjena skupna stopnja napake pri odhodkih iz proračuna Unije znašala 
2,6 %, kar je podobno kot v prejšnjih dveh letih in le malo več od najnižje stopnje 
napake iz leta 2017, ki je znašala 2,4 %; opozarja, da ciljni prag pomembnosti znaša 
2 %, in poziva Komisijo, naj si bolj prizadeva, da skupna stopnja napake ne bi presegla 
tega praga; 

2. obžaluje, da se Računsko sodišče ni odzvalo na večkratne pozive Parlamenta, naj 
izračuna ocenjeno stopnjo napake pri odhodkih posebej za razdelek 3 (Varnost in 
državljanstvo); je seznanjen z obrazložitvijo Računskega sodišča, zakaj tega ni storilo, 
in sicer da je bilo v razdelku 3 opravljenih le 2 % plačil iz proračuna za leto 2018; je 
seznanjen s samooceno generalnega direktorata Komisije za migracije in notranje 
zadeve (GD HOME), v kateri je ocenjena stopnja napake pod pragom pomembnosti 
2 %; obžaluje, da omejeni vzorec 18 transakcij, revidiranih za leto 2018, ni zadostoval 
za to, da bi lahko Računsko sodišče ta pozitivni rezultat potrdilo; poziva, naj se revidira 
večji vzorec transakcij, da bo proračunski organ dobil potrebne informacije, na podlagi 
katerih bo lahko ustrezno ocenil rezultate, dosežene na tem pomembnem področju 
politike;

3. poudarja, kako pomembno je za Unijo, da Računsko sodišče sistematično in neodvisno 
ocenjuje stopnjo napake na vseh področjih proračuna Unije;

4. je zaskrbljen zaradi devetih primerov suma goljufije, o katerih je Računsko sodišče leta 
2018 poročalo Evropskemu uradu za boj proti goljufijam (OLAF);

5. poudarja, da je analiza nadaljnjih ukrepov, ki jih je izvedlo Računsko sodišče, leta 2018 
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vključevala 184 priporočil; ugotavlja, da je Komisija v celoti ali delno začela izvajati 76 
% priporočil; obžaluje, da ni izvedla 11 priporočil; se strinja z Računskim sodiščem, da 
je treba začeti bolj strukturirano in dokumentirano načrtovati oceno tveganja;

6. pozdravlja 35 posebnih poročil, ki jih je Računsko sodišče leta 2018 objavilo na 
različnih področjih porabe Unije, da bi preučilo, ali so bili doseženi cilji izbranih politik 
in programov Unije, ali so bili rezultati učinkovito in uspešno doseženi in ali so sredstva 
Unije prinesla dodano vrednost;

7. pozdravlja posebno poročilo Računskega sodišča o podpori Unije državam članicam pri 
njihovih prizadevanjih za boj proti radikalizaciji1, ki se med drugim financira iz Sklada 
za notranjo varnost in programa za pravosodje; se strinja z mnenjem Računskega 
sodišča, da bi morala Komisija izboljšati okvir za splošno usklajevanje ukrepov za 
odziv na radikalizacijo, povečati praktično podporo za strokovnjake iz prakse in 
oblikovalce politike v državah članicah ter izboljšati okvir za ocenjevanje rezultatov;

8. pozdravlja, da Računsko sodišče ni odkrilo večjih napak v postopkih Komisije za 
potrditev obračuna Sklada za azil, migracije in vključevanje ter Sklada za notranjo 
varnost in da se strinja z njenimi odločitvami v zvezi s tem; vendar obžaluje, da je pri 
treh od 18 transakcij, ki jih je preučilo, odkrilo napake, pri čemer je napaka pri eni 
transakciji iz Sklada za azil, migracije in vključevanje, izvedeni v okviru deljenega 
upravljanja, napaka dosegla 9,4 %; poziva Komisijo, naj odpravi sistemske slabosti, ki 
jih je ugotovilo Računsko sodišče, kot je dejstvo, da ni izvajala naknadnih pregledov 
dokazil, kadar je izvedla predhodne administrativne preglede zahtevkov za plačilo; 
poziva države članice, naj izboljšajo preverjanje zakonitosti in pravilnosti postopkov 
javnih naročil, ki jih organizirajo upravičenci do sredstev;

9. poziva Komisijo, naj izboljša skladnost z medinstitucionalnim sporazumom z dne 
2. decembra 2013 o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in 
dobrem finančnem poslovodenju2;

1 Posebno poročilo št. 13/2018, Radikalizacija, ki vodi v terorizem: Komisija je obravnavala potrebe držav 
članic, toda pri usklajevanju in vrednotenju je bilo nekaj pomanjkljivosti
2 UL C 373, 20.12.2013, str. 1.
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MNENJE ODBORA ZA PRAVICE ŽENSK IN ENAKOST SPOLOV

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, 
oddelek III – Komisija in izvajalske agencije
(2019/2055(DEC))

Pripravljavka mnenja: Frances Fitzgerald

POBUDE

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker je enakost spolov ena od vrednot, na katerih Evropska unija temelji, in ker se je 
Unija zavezala, da bo v skladu s členom 8 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) 
načelo enakosti spolov vključevala v vse svoje ukrepe;

B. ker je Evropski parlament Komisijo večkrat pozval, naj na vseh področjih politik Unije 
spodbuja in izvaja vključevanje načela enakosti spolov, pripravo proračuna ob 
upoštevanju vidika spola in ocenjevanje učinka s tega vidika, Računsko sodišče pa, naj 
vidik spola vključi (med drugim v obliki podatkov, razčlenjenih po spolu) v svoja 
poročila o izvrševanju proračuna Unije;

C. ker sta enakost in načelo pravne države temeljni vrednoti Unije in naj si evropske 
institucije prizadevajo, da ju v skladu s členom 13 Pogodbe o Evropski uniji (PEU) 
uveljavljajo; ker bi morale to odgovornost v skladu z načelom lojalnega sodelovanja iz 
člena 4(3) PEU izpolnjevati tudi države članice;

1. poudarja, da je treba pravice žensk in vidik enakosti spolov vključiti in zagotavljati z 
vsemi področji politik; zato znova poziva, naj se vidik spola pri pripravi proračuna 
upošteva v vseh fazah proračunskega postopka, tudi pri izvrševanju proračuna in oceni 
njegovega izvrševanja;

2. poziva Komisijo, naj si še naprej prizadeva za krepitev načela pravne države v Uniji, 
zlasti tistih zakonodajnih predlogov, ki so namenjeni zaščiti proračuna Unije v primeru 
splošnih pomanjkljivosti glede načela pravne države v državah članicah; zato poziva 
Komisijo, naj preveri, kaj so temeljne naloge tistih, ki so jim dodeljena nepovratna 
sredstva Unije, ter se vzdrži tega, da bi sredstva Unije dodelila skupinam, ki jih skušajo 
uporabiti za zmanjšanje pravic, zlasti pravic žensk;
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3. ugotavlja, da je priprava proračuna ob upoštevanju vidika spola del splošne strategije o 
enakosti spolov, in zato poudarja, da je angažiranje institucij Unije na tem področju 
bistvenega pomena; v zvezi s tem obžaluje, da ni bila sprejeta strategija Unije za 
enakost spolov za obdobje 2016–2020, in poziva Komisijo, naj status svojega novega 
strateškega angažiranja za enakost spolov podkrepi tako, da ga sprejme kot sporočilo;

4. je zaskrbljen, ker so napadi na načelo pravne države in poskusi spodkopavanja enakosti 
spolov in pravic žensk povezani; poziva, naj se to vprašanje obravnava v okviru 
postopka iz člena 7 proti zadevnim državam članicam;

5. znova zahteva, da se za proračunske vrstice programa za pravice, enakost in 
državljanstvo za obdobje 2014–2020 natančno navedejo sredstva, dodeljena 
posameznim ciljem programa na področju enakosti spolov, da se zagotovi ustrezna 
odgovornost za sredstva, namenjena za te cilje;

6. obžaluje trend zadnjih let, da se zmanjšujejo sredstva Unije za boj proti vsem oblikam 
nasilja nad ženskami in dekleti, in znova zahteva, da se povečajo sredstva za posebni 
cilj Daphne; znova poziva, naj se v programu za pravice, enakost in državljanstvo za 
posebni cilj Daphne oblikuje posebna proračunska vrstica; je seznanjen z razvojem 
vseevropske raziskave s skupno metodologijo in vprašalnikom, s katero naj bi se redno 
zbirali primerljivi podatki o nasilju na podlagi spola iz vseh držav članic; pričakuje, da 
bo seznanjen s prvimi ugotovitvami pilotne izvedbe raziskave do leta 2019, da bi lahko 
raziskavo kot načrtovano izvajali od 2020–2021 naprej;

7. poziva k iskanju sinergij med temi notranjimi in zunanjimi programi Unije, da bi 
zagotovili usklajenost in kontinuiteto pri politikah znotraj in zunaj Unije, na primer v 
primeru pohabljanja ženskih spolovil;

8. poziva k večji preglednosti, ciljno usmerjenim ukrepom in posebnim proračunskim 
vrsticam, da bo mogoče pri zunanjem delovanju Unije izpolniti cilje na področju 
enakosti spolov in pravic žensk, vključno s spolnim in reproduktivnim zdravjem in 
pravicami;

9. poziva, naj bo ocena učinka na enakost spolov splošen pogoj za nepovratna sredstva 
Unije;

10. opominja, da je precejšnje število beguncev in prosilcev za azil, ki vstopijo v Unijo, 
žensk in otrok; poudarja, da je vključevanje načela enakosti spolov tudi eno od 
ustanovitvenih načel Sklada za azil, migracije in vključevanje, ter znova poziva, naj se v 
migracijskih in azilnih politikah upošteva vidik spola, v ta namen pa dodelijo posebna 
sredstva za preprečevanje nasilja na podlagi spola in zagotavljanje dostopa do 
zdravstvenih storitev ter storitev reproduktivnega zdravja in pravic;

11. poziva, naj se Parlament, Svet in Komisija v naslednjem večletnem finančnem okviru 
znova zavežejo enakosti spolov, tako da v novo uredbo o večletnem finančnem okviru 
vključijo določbo o pripravi proračuna ob upoštevanju vidika spola in pregled ob 
upoštevanju tega vidika; obžaluje, da kljub skupni izjavi o vključevanju načela enakosti 
spolov, priloženi večletnemu finančnemu okviru, ni bilo vidnejšega napredka na tem 
področju, prav tako pa z večletnim finančnim okvirom za obdobje 2014–2020 ni bila 
zagotovljena jasna strategija za enakost spolov s posebnimi in natančno določenimi cilji 
ter dodeljenimi sredstvi zanje;
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12. poudarja, da si je treba na področju raziskav in vključevanja bolj prizadevati za 
vključevanje vidika enakosti spolov; v zvezi s tem pozdravlja, da je do januarja 2019 
delež udeleženk v projektih programa Obzorje 2020 znašal 42 % celotne delovne sile; 
nasprotno pa obžaluje, da je bilo le 28 % koordinatorjev projektov žensk in da se je 
vidik spola upošteval le pri 32,4 % nepovratnih sredstev za vsebine s področja raziskav 
in inovacij; poziva tudi, naj se vključijo ciljno usmerjeni ukrepi za pravice žensk in 
enakost spolov in predvidijo posebne proračunske vrstice zanje, da bi bil v politikah na 
področju migracij in azila upoštevan vidik spola;

13. poziva Komisijo, naj pri pripravi proračuna v vseh fazah proračunskega postopka, 
izvrševanja proračuna in oceni njegovega izvrševanja upošteva vidik spola, da bi 
spodbujala enak dostop do programov, ki jih financira Unija, in udeležbo žensk;

14. poziva, naj se o upravičencih in udeležencih programov, ki jih financira Unija, zbirajo 
podatki, razčlenjeni po spolu; znova zahteva, da se v skupni sklop kazalnikov rezultatov 
za izvrševanje proračuna Unije vključijo tudi kazalniki glede na spol, pri katerih bi se 
večja pozornost namenila načelu enakosti, pravičnosti in ekologije, ob ustreznem 
upoštevanju načela dobrega finančnega poslovodenja, natančneje načel gospodarnosti, 
učinkovitosti in uspešnosti;

15. obžaluje, da pri Evropskem skladu za strateške naložbe (EFSI) ni vključen vidik 
enakosti spolov, ker ne obstajajo specifični podatki glede spola vlagateljev vlog, 
predloženih in/ali odobrenih za financiranje iz EFSI.
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