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1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 
2019, oddelek III – Komisija
(2020/2140(DEC))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 20191,

– ob upoštevanju konsolidiranega zaključnega računa Evropske unije za proračunsko leto 
2019 (COM(2020)0288 – C9-0220/2020)2,

– ob upoštevanju poročila Komisije o nadaljnjem ukrepanju na podlagi razrešnice za 
proračunsko leto 2018 (COM(2020)0311) in podrobnih odgovorov, ki ga dopolnjujejo,

– ob upoštevanju letnega poročila Komisije o upravljanju in smotrnosti izvrševanja 
proračuna EU za leto 2019 (COM(2020)0265),

– ob upoštevanju letnega poročila Komisije organu, odgovornemu za razrešnico, o 
notranjih revizijah, opravljenih leta 2019 (COM(2020)0268), in delovnega dokumenta 
služb Komisije, ki mu je priložen (SWD(2020)0117),

– ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča glede izvrševanja proračuna za 
proračunsko leto 2019 z odgovori institucij3, poročila Računskega sodišča o smotrnosti 
izvrševanja proračuna EU – stanje ob koncu leta 2019 z odgovori institucij4, in posebnih 
poročil Računskega sodišča,

– ob upoštevanju izjave o zanesljivosti5 računovodskih izkazov ter zakonitosti in 
pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2019 v skladu s 
členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije predložilo Računsko sodišče,

– ob upoštevanju priporočila Sveta z dne ... o podelitvi razrešnice Komisiji glede 
izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2019 (00000/2021 – (C9-0000/2021),

– 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) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, 

1 UL L 67, 7.3.2019.
2 UL C 384, 13.11.2020, str. 1.
3 UL C 351, 21.10.2020, str. 7.
4 UL C 351, 21.10.2020, str. 7.
5 UL C 384, 13.11.2020, str. 1.
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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 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 ribištvo, Odbora za kulturo in izobraževanje, Odbora za 
pravne zadeve, Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve ter 
Odbora za pravice žensk in enakost spolov,

– ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A9-0000/2021),

1. podeli razrešnico/odloži podelitev razrešnice Komisiji glede izvrševanja splošnega 
proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2019;

2. navaja svoje pripombe v resoluciji, ki je del sklepov o razrešnici glede izvrševanja 
splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2019, oddelek III – Komisija in 
izvajalske agencije;

3. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje Svetu, 
Komisiji in Računskemu sodišču ter nacionalnim parlamentom in nacionalnim ter 
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.
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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 2019
(2020/2140(DEC))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 20191,

– ob upoštevanju konsolidiranega zaključnega računa Evropske unije za proračunsko leto 
2019 (COM(2020)0288 – C9-0220/2020)2,

– ob upoštevanju končnega zaključnega računa Izvajalske agencije za izobraževanje, 
avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 20193,

– ob upoštevanju poročila Komisije o nadaljnjem ukrepanju na podlagi razrešnice za 
proračunsko leto 2018 (COM(2020)0311) in podrobnih odgovorov, ki ga dopolnjujejo,

– ob upoštevanju letnega poročila Komisije organu, odgovornemu za razrešnico, o 
notranjih revizijah, opravljenih leta 2019 (COM(2020)0268), in delovnega dokumenta 
služb Komisije, ki mu je priložen (SWD(2020)0117),

– ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča o agencijah EU za proračunsko 
leto 2019 z odgovori agencij4,

– ob upoštevanju izjave o zanesljivosti5 računovodskih izkazov ter zakonitosti in 
pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2019 v skladu s 
členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije predložilo Računsko sodišče,

– ob upoštevanju priporočila Sveta z dne ... o podelitvi razrešnice izvajalskim agencijam 
glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2019 (00000/2021 – C9-0000/2021),

– 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) 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. 

1 UL L 67, 7.3.2019.
2 UL C 384, 13.11.2020, str. 1.
3 UL C 351, 21.10.2020, str. 7.
4 UL C 351, 21.10.2020, str. 7.
5 UL C 384, 13.11.2020, str. 1.
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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 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 Skupnosti8 in zlasti členov 66(1) in 66(2),

– 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/ES9,

– 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 ribištvo, Odbora za kulturo in izobraževanje, Odbora za 
pravne zadeve, Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve ter 
Odbora za pravice žensk in enakost spolov,

– ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A9-0000/2021),

1. podeli razrešnico/odloži podelitev razrešnice direktorju Izvajalske agencije za 
izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo glede izvrševanja proračuna izvajalske 
agencije za proračunsko leto 2019;

2. navaja svoje pripombe v resoluciji, ki je del sklepov o razrešnici glede izvrševanja 
splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2019, oddelek III – Komisija in 
izvajalske agencije;

3. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep skupaj s sklepom o razrešnici glede 
izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2019, 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).

6 UL L 193, 30.7.2018, str. 1.
7 UL L 11, 16.1.2003, str. 1.
8 UL L 297, 22.9.2004, str. 6.
9 UL L 343, 19.12.2013, str. 46.
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3. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja 
za proračunsko leto 2019
(2020/2140(DEC))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 20191,

– ob upoštevanju konsolidiranega zaključnega računa Evropske unije za proračunsko leto 
2019 (COM(2020)0288 – C9-0220/2020)2,

– ob upoštevanju končnega zaključnega računa Izvajalske agencije za mala in srednja 
podjetja za proračunsko leto 20193,

– ob upoštevanju poročila Komisije o nadaljnjem ukrepanju na podlagi razrešnice za 
proračunsko leto 2018 (COM(2020)0311) in podrobnih odgovorov, ki ga dopolnjujejo,

– ob upoštevanju letnega poročila Komisije organu, odgovornemu za razrešnico, o 
notranjih revizijah, opravljenih leta 2019 (COM(2020)0268), in delovnega dokumenta 
služb Komisije, ki mu je priložen (SWD(2020)0117),

– ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča o agencijah EU za proračunsko 
leto 2019 z odgovori agencij4,

– ob upoštevanju izjave o zanesljivosti5 računovodskih izkazov ter zakonitosti in 
pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2019 v skladu s 
členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije predložilo Računsko sodišče,

– ob upoštevanju priporočila Sveta z dne ... o podelitvi razrešnice izvajalskim agencijam 
glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2019 (00000/2021 – C9-0000/2021),

– 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) 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. 

1 UL L 67, 7.3.2019.
2 UL C 384, 13.11.2020, str. 1.
3 UL C 351, 21.10.2020, str. 7.
4 UL C 351, 21.10.2020, str. 7.
5 UL C 384, 13.11.2020, str. 1.
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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 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 Skupnosti8 in zlasti členov 66(1) in 66(2),

– 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/ES9,

– 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 ribištvo, Odbora za kulturo in izobraževanje, Odbora za 
pravne zadeve, Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve ter 
Odbora za pravice žensk in enakost spolov,

– ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A9-0000/2021),

1. podeli razrešnico/odloži podelitev razrešnice vršilki dolžnosti direktorja Izvajalske 
agencije za mala in srednja podjetja glede izvrševanja proračuna izvajalske agencije za 
proračunsko leto 2019;

2. navaja svoje pripombe v resoluciji, ki je del sklepov o razrešnici glede izvrševanja 
splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2019, oddelek III – Komisija in 
izvajalske agencije;

3. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep skupaj s sklepom o razrešnici glede 
izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2019, oddelek III – 
Komisija, in resolucijo, ki je del sklepov, posreduje vršilki dolžnosti direktorja 
Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču 
ter 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 UL L 297, 22.9.2004, str. 6.
9 UL L 341, 18.12.2013, str. 73.
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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 2019
(2020/2140(DEC))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 20191,

– ob upoštevanju konsolidiranega zaključnega računa Evropske unije za proračunsko leto 
2019 (COM(2020)0288 – C9-0220/2020)2,

– ob upoštevanju končnega zaključnega računa Izvajalske agencije za potrošnike, zdravje, 
kmetijstvo in hrano za proračunsko leto 20193,

– ob upoštevanju poročila Komisije o nadaljnjem ukrepanju na podlagi razrešnice za 
proračunsko leto 2018 (COM(2020)0311) in podrobnih odgovorov, ki ga dopolnjujejo,

– ob upoštevanju letnega poročila Komisije organu, odgovornemu za razrešnico, o 
notranjih revizijah, opravljenih leta 2019 (COM(2020)0268), in delovnega dokumenta 
služb Komisije, ki mu je priložen (SWD(2020)0117),

– ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča o agencijah EU za proračunsko 
leto 2019 z odgovori agencij4,

– ob upoštevanju izjave o zanesljivosti5 računovodskih izkazov ter zakonitosti in 
pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2019 v skladu s 
členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije predložilo Računsko sodišče,

– ob upoštevanju priporočila Sveta z dne ... o podelitvi razrešnice izvajalskim agencijam 
glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2019 (00000/2021 – C9-0000/2021),

– 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) 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. 

1 UL L 67, 7.3.2019.
2 UL C 384, 13.11.2020, str. 1.
3 UL C 351, 21.10.2020, str. 7.
4 UL C 351, 21.10.2020, str. 7.
5 UL C 384, 13.11.2020, str. 1.
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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 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 Skupnosti8 in zlasti členov 66(1) in 66(2),

– 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/ES9,

– 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 
hrano10,

– 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 ribištvo, Odbora za kulturo in izobraževanje, Odbora za 
pravne zadeve, Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve ter 
Odbora za pravice žensk in enakost spolov,

– ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A9-0000/2021),

1. podeli razrešnico/odloži podelitev razrešnice direktorici Izvajalske agencije za 
potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano glede izvrševanja proračuna izvajalske agencije 
za proračunsko leto 2019;

2. navaja svoje pripombe v resoluciji, ki je del sklepov o razrešnici glede izvrševanja 
splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2019, oddelek III – Komisija in 
izvajalske agencije;

3. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep skupaj s sklepom o razrešnici glede 
izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2019, 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).

6 UL L 193, 30.7.2018, str. 1.
7 UL L 11, 16.1.2003, str. 1.
8 UL L 297, 22.9.2004, str. 6.
9 UL L 341, 18.12.2013, str. 69.
10 UL L 363, 18.12.2014, str. 183.
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5. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Izvajalske agencije Evropskega raziskovalnega 
sveta za proračunsko leto 2019
(2020/2140(DEC))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 20191,

– ob upoštevanju konsolidiranega zaključnega računa Evropske unije za proračunsko leto 
2019 (COM(2020)0288 – C9-0220/2020)2,

– ob upoštevanju končnega zaključnega računa Izvajalske agencije Evropskega 
raziskovalnega sveta za proračunsko leto 20193,

– ob upoštevanju poročila Komisije o nadaljnjem ukrepanju na podlagi razrešnice za 
proračunsko leto 2018 (COM(2020)0311) in podrobnih odgovorov, ki ga dopolnjujejo,

– ob upoštevanju letnega poročila Komisije organu, odgovornemu za razrešnico, o 
notranjih revizijah, opravljenih leta 2019 (COM(2020)0268), in delovnega dokumenta 
služb Komisije, ki mu je priložen (SWD(2020)0117),

– ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča o agencijah EU za proračunsko 
leto 2019 z odgovori agencij4,

– ob upoštevanju izjave o zanesljivosti5 računovodskih izkazov ter zakonitosti in 
pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2019 v skladu s 
členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije predložilo Računsko sodišče,

– ob upoštevanju priporočila Sveta z dne ... o podelitvi razrešnice izvajalskim agencijam 
glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2019 (00000/2021 – C9-0000/2021),

– 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) 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. 

1 UL L 67, 7.3.2019.
2 UL C 384, 13.11.2020, str. 1.
3 UL C 351, 21.10.2020, str. 7.
4 UL C 351, 21.10.2020, str. 7.
5 UL C 384, 13.11.2020, str. 1.
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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 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 Skupnosti8 in zlasti členov 66(1) in 66(2),

– 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/ES9,

– 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 ribištvo, Odbora za kulturo in izobraževanje, Odbora za 
pravne zadeve, Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve ter 
Odbora za pravice žensk in enakost spolov,

– ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A9-0000/2021),

1. podeli razrešnico/odloži podelitev razrešnice direktorju Izvajalske agencije Evropskega 
raziskovalnega sveta glede izvrševanja proračuna izvajalske agencije za proračunsko 
leto 2019;

2. navaja svoje pripombe v resoluciji, ki je del sklepov o razrešnici glede izvrševanja 
splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2019, oddelek III – Komisija in 
izvajalske agencije;

3. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep skupaj s sklepom o razrešnici glede 
izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2019, oddelek III – 
Komisija, in resolucijo, ki je del sklepov, posreduje direktorju Izvajalske agencije 
Evropskega raziskovalnega sveta, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter 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 UL L 297, 22.9.2004, str. 6.
9 UL L 346, 20.12.2013, str. 58.
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6. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Izvajalske agencije za raziskave za 
proračunsko leto 2019
(2020/2140(DEC))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 20191,

– ob upoštevanju konsolidiranega zaključnega računa Evropske unije za proračunsko leto 
2019 (COM(2020)0288 – C9-0220/2020)2,

– ob upoštevanju končnega zaključnega računa Izvajalske agencije za raziskave za 
proračunsko leto 20193,

– ob upoštevanju poročila Komisije o nadaljnjem ukrepanju na podlagi razrešnice za 
proračunsko leto 2018 (COM(2020)0311) in podrobnih odgovorov, ki ga dopolnjujejo,

– ob upoštevanju letnega poročila Komisije organu, odgovornemu za razrešnico, o 
notranjih revizijah, opravljenih leta 2019 (COM(2020)0268), in delovnega dokumenta 
služb Komisije, ki mu je priložen (SWD(2020)0117),

– ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča o agencijah EU za proračunsko 
leto 2019 z odgovori agencij4,

– ob upoštevanju izjave o zanesljivosti5 računovodskih izkazov ter zakonitosti in 
pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2019 v skladu s 
členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije predložilo Računsko sodišče,

– ob upoštevanju priporočila Sveta z dne ... o podelitvi razrešnice izvajalskim agencijam 
glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2019 (00000/2021 – C9-0000/2021),

– 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) 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. 

1 UL L 67, 7.3.2019.
2 UL C 384, 13.11.2020, str. 1.
3 UL C 351, 21.10.2020, str. 7.
4 UL C 351, 21.10.2020, str. 7.
5 UL C 384, 13.11.2020, str. 1.
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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 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 Skupnosti8 in zlasti členov 66(1) in 66(2),

– ob upoštevanju Izvedbenega sklepa Komisije 2013/778/EU z dne 13. decembra 2013 o 
ustanovitvi Izvajalske agencije za raziskave ter razveljavitvi Sklepa 2008/46/ES9,

– 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 ribištvo, Odbora za kulturo in izobraževanje, Odbora za 
pravne zadeve, Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve ter 
Odbora za pravice žensk in enakost spolov,

– ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A9-0000/2021),

1. podeli razrešnico/odloži podelitev razrešnice direktorju Izvajalske agencije za raziskave 
glede izvrševanja proračuna izvajalske agencije za proračunsko leto 2019;

2. navaja svoje pripombe v resoluciji, ki je del sklepov o razrešnici glede izvrševanja 
splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2019, oddelek III – Komisija in 
izvajalske agencije;

3. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep skupaj s sklepom o razrešnici glede 
izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2019, 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).

6 UL L 193, 30.7.2018, str. 1.
7 UL L 11, 16.1.2003, str. 1.
8 UL L 297, 22.9.2004, str. 6.
9 UL L 346, 20.12.2013, str. 54.
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7. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Izvajalske agencije za inovacije in omrežja za 
proračunsko leto 2019
(2020/2140(DEC))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 20191,

– ob upoštevanju konsolidiranega zaključnega računa Evropske unije za proračunsko leto 
2019 (COM(2020)0288 – C9-0220/2020)2,

– ob upoštevanju končnega zaključnega računa Izvajalske agencije za inovacije in 
omrežja za proračunsko leto 20193,

– ob upoštevanju poročila Komisije o nadaljnjem ukrepanju na podlagi razrešnice za 
proračunsko leto 2018 (COM(2020)0311) in podrobnih odgovorov, ki ga dopolnjujejo,

– ob upoštevanju letnega poročila Komisije organu, odgovornemu za razrešnico, o 
notranjih revizijah, opravljenih leta 2019 (COM(2020)0268), in delovnega dokumenta 
služb Komisije, ki mu je priložen (SWD(2020)0117),

– ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča o agencijah EU za proračunsko 
leto 2019 z odgovori agencij4,

– ob upoštevanju izjave o zanesljivosti5 računovodskih izkazov ter zakonitosti in 
pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2019 v skladu s 
členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije predložilo Računsko sodišče,

– ob upoštevanju priporočila Sveta z dne ... o podelitvi razrešnice izvajalskim agencijam 
glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2019 (00000/2021 – C9-0000/2021),

– 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) 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. 

1 UL L 67, 7.3.2019.
2 UL C 384, 13.11.2020, str. 1.
3 UL C 351, 21.10.2020, str. 7.
4 UL C 351, 21.10.2020, str. 7.
5 UL C 384, 13.11.2020, str. 1.
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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 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 Skupnosti8 in zlasti členov 66(1) in 66(2),

– 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, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2008/593/ES9,

– 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 ribištvo, Odbora za kulturo in izobraževanje, Odbora za 
pravne zadeve, Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve ter 
Odbora za pravice žensk in enakost spolov,

– ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A9-0000/2021),

1. podeli razrešnico/odloži podelitev razrešnice direktorju Izvajalske agencije za inovacije 
in omrežja glede izvrševanja proračuna izvajalske agencije za proračunsko leto 2019;

2. navaja svoje pripombe v resoluciji, ki je del sklepov o razrešnici glede izvrševanja 
splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2019, oddelek III – Komisija in 
izvajalske agencije;

3. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep skupaj s sklepom o razrešnici glede 
izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2019, 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).

6 UL L 193, 30.7.2018, str. 1.
7 UL L 11, 16.1.2003, str. 1.
8 UL L 297, 22.9.2004, str. 6.
9 UL L 352, 24.12.2013, str. 65.
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8. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu za splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2019, 
oddelek III – Komisija
(2020/2140(DEC))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 20191,

– ob upoštevanju konsolidiranega zaključnega računa Evropske unije za proračunsko leto 
2019 (COM(2020)0288 – C9-0220/2020)2,

– ob upoštevanju poročila Komisije o nadaljnjem ukrepanju na podlagi razrešnice za 
proračunsko leto 2018 (COM(2020)0311) in podrobnih odgovorov, ki ga dopolnjujejo,

– ob upoštevanju letnega poročila Komisije o upravljanju in smotrnosti izvrševanja 
proračuna EU za leto 2019 (COM(2020)0265),

– ob upoštevanju letnega poročila Komisije organu, odgovornemu za razrešnico, o 
notranjih revizijah, opravljenih leta 2019 (COM(2020)0268), in delovnega dokumenta 
služb Komisije, ki mu je priložen (SWD(2020)0117),

– ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča glede izvrševanja proračuna za 
proračunsko leto 2019 z odgovori institucij3, poročila Računskega sodišča o smotrnosti 
izvrševanja proračuna EU – stanje ob koncu leta 2019 z odgovori institucij4, in posebnih 
poročil Računskega sodišča,

– ob upoštevanju izjave o zanesljivosti5 računovodskih izkazov ter zakonitosti in 
pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2019 v skladu s 
členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije predložilo Računsko sodišče,

– ob upoštevanju priporočila Sveta z dne ... o podelitvi razrešnice Komisiji glede 
izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2019 (00000/2021 – (C9-0000/2021),

– 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) 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. 

1 UL L 67/1, 7.3.2019.
2 UL C 384, 13.11.2020, str. 1.
3 UL C 351, 21.10.2020, str. 7.
4 UL C 351, 21.10.2020, str. 7.
5 UL C 384, 13.11.2020, str. 1.
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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, 
Odbora za promet in turizem, Odbora za regionalni razvoj, Odbora za kmetijstvo in 
razvoj podeželja, Odbora za ribištvo, Odbora za kulturo in izobraževanje, Odbora za 
pravne zadeve, Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve ter 
Odbora za pravice žensk in enakost spolov,

– ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A9-0000/2020),

1. odobri zaključni račun za splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 
2019/odloži odobritev zaključnega računa za splošni proračun Evropske unije za 
proračunsko leto 2019;

2. navaja svoje pripombe v resoluciji, ki je del sklepov o razrešnici glede izvrševanja 
splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2019, oddelek III – Komisija in 
izvajalske agencije;

3. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu, Komisiji, Sodišču Evropske 
unije, Računskemu sodišču in Evropski investicijski banki ter nacionalnim parlamentom 
in nacionalnim ter 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.
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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 2019, oddelek III – Komisija in izvajalske agencije
(2020/2140(DEC))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske 
unije za proračunsko leto 2019, oddelek III – Komisija,

– ob upoštevanju sklepov o razrešnici glede izvrševanja proračunov izvajalskih agencij za 
proračunsko leto 2019,

– 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 ribištvo, Odbora za kulturo in izobraževanje, Odbora za 
pravne zadeve, Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve in 
Odbora za pravice žensk in enakost spolov,

– ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A9-0000/2021),

ob upoštevanju naslednjega:

A. ker je proračun Unije pomemben instrument za doseganje skupnih ciljev politike in v 
povprečju predstavlja 2,1 % skupne javnofinančne porabe držav članic EU in skupne 
javne porabe v Uniji;

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

C. ker se postopek za podelitev razrešnice za leto 2019 nanaša na leto, ki ga je zaznamoval 
politični in institucionalni prehod zaradi volitev v Evropski parlament in novega 
zakonodajnega obdobja, ki se je začelo 2. julija 2019, in imenovanja nove Komisije, ki je 
nastopila mandat 1. decembra 2019 in določila novi politični prednostni nalogi, kot sta 
evropski zeleni dogovor in večji poudarek na digitalizaciji Unije;

D. ker izbruh novega koronavirusa ni zahteval prilagoditve podatkov v zaključnem računu 
Unije za leto 2019; izbruh covida-19 pa bo imel v letu 2020 in v naslednjih letih bistvene 
posledice za celoten svet in proračun Unije, zaradi česar bo od leta 2020 dalje izvajanje 
pobud Unije za takojšnji odziv vplivalo na pripoznavanje, merjenje ali prerazvrstitev več 
sredstev in obveznosti v računovodskih izkazih Unije; 

Politične prednostne naloge

1. v zvezi z izvrševanjem proračuna Unije poudarja pomen spoštovanja načela dobrega 
finančnega poslovodenja iz člena 317 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU);
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2. poudarja, da je bila od avgusta 2018 dalje opredelitev nasprotja interesov razširjena v 
členu 61 Finančne uredbe; poudarja odgovornost Komisije, da zagotovi dosledno 
upoštevanje teh določb po vsej Uniji in da se vsa nasprotja interesov rešujejo učinkovito 
in uspešno med celotnim izvrševanjem proračuna Unije;

3. ponovno poziva Komisijo, naj zagotovi ustrezno ocenjevanje preventivnih ukrepov, ki so 
jih sprejele države članice za preprečevanje nasprotja interesov; s tem v zvezi pozdravlja 
smernice Komisije „Smernice za preprečevanje nasprotja interesov v okviru finančne 
uredbe“, ki so bile avgusta 2020 posredovane državam članicam, da bi pomagale 
spodbujati enotno razlago in uporabo pravil v zvezi z nasprotjem interesov ter ozaveščati 
o področju uporabe teh pravil, vključno z deljenim upravljanjem;

4. pozdravlja, da je aprila 2019 Komisija na pobudo urada OLAF sprejela novo korporativno 
strategijo za boj proti goljufijam, da bi povečala znanje Komisije o goljufijah in analitično 
sposobnost pri usmerjanju ukrepov na področju boja proti goljufijam, zagotovila 
sodelovanje med oddelki in izvajalskimi agencijami v boju proti goljufijam ter okrepila 
korporativni nadzor nad bojem proti goljufijam;

5. odobrava priporočila Računskega sodišča ter spodbuja Komisijo in druge zadevne strani, 
naj jih čim prej izvedejo ter v nadaljevanju poudarja nekatera najpomembnejša in 
najnujnejša priporočila;

Izjava Računskega sodišča o zanesljivosti

6. pozdravlja dejstvo, da je Računsko sodišče ugotovilo, da so računovodski izkazi Unije za 
leto 2019 zanesljivi, in da je zaključilo, da prihodki za leto 2019 niso vsebovali 
pomembnih napak;

7. globoko obžaluje, da je Računsko sodišče prvič po štirih letih moralo podati negativno 
mnenje o zakonitosti in pravilnosti odhodkov, povezanih z zaključnim računom;

8. ugotavlja, da so razlogi za negativno mnenje naslednji:

a. da se je v primerjavi s stopnjo iz prejšnjih let povečala najverjetnejša stopnja 
napake pri plačilih, ki jo je navedlo Računsko sodišče, saj je v letu 2019 znašala 
najverjetnejša stopnja napake pri plačilih 2,7 % (v primerjavi z 2,6 % v letu 2018 
in 2,4 % v letu 2017);

b. da so bile pri več kot polovici odhodkov (53,1 %) ugotovljene pomembne 
napake, ki so se nanašale zlasti na odhodke, ki temeljijo na povračilih, pri katerih 
je znašala stopnja napake 4,9 % (v primerjavi z 4,5 % v letu 2018 in 3,7 % v letu 
2017); ugotavlja, da je to povečanje predvsem posledica povečanja odhodkov za 
kohezijo, saj so se odhodki na tem področju v letu 2019 povečali za 66,9 
milijarde EUR; 

9. poudarja, da so bile tako kot v prejšnjih letih napake v zvezi z upravičenostjo (tj. 
neupravičeni stroški pri zahtevkih za povračilo stroškov in neupravičeni projekti, 
dejavnosti ali upravičenci) pri plačilih, ki temeljijo na povračilih, za katere pogosto 
veljajo zapletena pravila, glavni razlog za ocenjeno stopnje napake pri odhodkih z 
visokim tveganjem za leto 2019 v višini 74 % (v primerjavi z 68 % v letu 2018);
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10. globoko obžaluje, da posebna vloga Komisije, kot se odraža v njeni metodologiji, in 
slabosti naknadnih pregledov, ki so ključni del kontrolnega sistema, vplivajo na ocene 
napak Komisije; 

11. ugotavlja, da je Računsko sodišče v letu 2019 navedlo posebne stopnje napak za štiri 
razdelke večletnega finančnega okvira: konkurenčnost, kohezija, naravni viri in uprava; 
poudarja, da je Računsko sodišče v letu 2019 ugotovilo najvišjo ocenjeno stopnjo napake 
pri odhodkih za ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo (4,4 %);

12. ugotavlja, da Računsko sodišče ni ocenilo stopenj napak za odhodke pod razdelkom 3 
„varnost in državljanstvo“ in razdelkom 4 „Evropa v svetu“; poudarja, da bi navedba 
stopenj napak omogočila primerjavo med proračunskimi leti;

13. ugotavlja, da je Računsko sodišče revidiralo transakcije v skupni vrednosti 126,1 
milijarde EUR (od 159,1 milijarde EUR skupne porabe Unije) in da je razdelek „naravni 
viri“ predstavljal največji delež (47,2 %) revidirane populacije Računskega sodišča, 
čemur sta sledila razdelka „kohezija“ (22,5 %) in „konkurenčnost“ (13,2 %);

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

14. ugotavlja, da so bile v letu 2019 odobritve za prevzem obveznosti, ki so bile na voljo v 
končnem proračunu, skoraj v celoti porabljene (v višini 99,4 %), medtem ko je bila 
stopnja porabe odobritev plačil nekoliko nižja (98,5 %);

15. obžaluje, da so bile v letu 2019 sprejete tri spremembe proračuna, s čimer je bilo 
odobritvam za prevzem obveznosti dodano 0,4 milijarde EUR in odobritvam plačil 0,3 
milijarde EUR;

16. obžaluje, da so se povečale neporavnane obveznosti, ki so ob koncu leta 2019 znašale 
298 milijard EUR (v primerjavi z 281,2 milijarde EUR v letu 2018); ugotavlja, da je bila 
v zadnjih letih raven odobritev plačil v letnih proračunih opazno nižja od zgornje meje 
večletnega finančnega okvira, kar bo lahko imelo za posledico večje potrebe po plačilih 
v prihodnosti;

17. poudarja, da je bila po navedbah Računskega sodišča skupna stopnja črpanja sredstev iz 
evropskih strukturnih in investicijskih skladov nižja kot v ustreznem letu prejšnjega 
večletnega finančnega okvira, saj je bilo do konca leta 2019 od skupnih dodeljenih 
sredstev za evropske strukturne in investicijske sklade v sedanjem večletnem finančnem 
okviru (465 milijard EUR) državam članicam izplačanih le 40 % sredstev (v primerjavi s 
46 % do konca leta 2012); ugotavlja, da je le devet držav članic imelo višje stopnje črpanja 
v sedanjem večletnem finančnem okviru kot v prejšnjem in da je bila hitrost črpanja v 
letu 2019 skoraj povsem enaka tisti iz leta 2018; 

18. ugotavlja tudi, da je do začetka leta 2019, potem ko je bil sedanji večletni finančni okvir 
v uporabi že pet let, končne prejemnike doseglo samo približno 17 % vseh sredstev 
evropskih strukturnih in investicijskih skladov, za katera so bile prevzete obveznosti s 
finančnimi instrumenti, ki se izvajajo z deljenim upravljanjem;

19. ugotavlja, da so bili tako kot v prejšnjih letih znatni zneski neporabljenega letnega 
predhodnega financiranja iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov vrnjeni v 
proračun Unije (7,7 milijarde EUR v letu 2019), predvsem zaradi zamud pri izvajanju; 



PR\1211752SL.docx 23/56 PE655.922v01-00

SL

20. ugotavlja, da so bila glavna finančna tveganja, ki jim je bil v letu 2019 izpostavljen 
proračun Unije, povezana s finančnimi operacijami v obliki posojil, ki se krijejo 
neposredno iz proračuna Unije (53,7 %), in finančnimi operacijami, ki jih krije jamstveni 
sklad Unije (46,3 %); ugotavlja, da je skupni znesek tveganja, ki se krije iz proračuna 
Unije, do konca leta 2019 dosegel 90,5 milijarde EUR, če se prištejejo morebitna 
prihodnja plačila v zvezi z jamstvom Evropskega sklada za strateške naložbe; 

21. poziva Komisijo, naj v letnem poročilu o jamstvih, ki jih krije splošni proračun, predstavi 
celotno stanje o izpostavljenosti proračuna Unije, vključno s tveganjem, ki izhaja iz 
jamstev Evropskega sklada za strateške naložbe ter vseh zadevnih prihodnjih finančnih 
operacij;

22. poudarja, da je Unija čedalje več uporabljala finančne instrumente in proračunska 
jamstva, zaupane skupini EIB; želi spomniti, da Računsko sodišče ni pristojno za 
revidiranje operacij skupine EIB, ki se ne financirajo iz proračuna Unije, vendar 
izpolnjujejo enake cilje Unije;

23. ugotavlja, da sedanji sporazum med Komisijo, EIB in Računskim sodiščem o revizijah 
operacij, ki se financirajo iz proračuna Unije ali ta zanje jamči, preneha veljati leta 2020; 
meni, da je to priložnost, da se Računskemu sodišču omogoči revizija pravilnosti in tudi 
smotrnosti dejavnosti EIB, ki ne spadajo v specifičen mandat Unije; 

24. ugotavlja, da je monetarna politika povzročila padec dolgoročne obrestne mere, ki se 
uporablja za vrednotenje obveznosti za prejemke zaposlenih (diskontna obrestna mera), 
ki je prvič postala negativna, kar je ob koncu leta povzročilo znatno povečanje obveznosti 
proračuna Unije v višini 17,2 milijarde EUR; pričakuje, da se bo ta trend nadaljeval, saj 
ECB še naprej zasleduje ekspanzivno monetarno politiko, in poziva k ustrezni 
previdnosti; 

Priporočila

25. poziva Komisijo, naj: 

 pozorno spremlja potrebe po plačilih in v skladu s svojimi institucionalnimi 
pristojnostmi ukrepa, da se zagotovi razpoložljivost odobritev plačil, pri čemer naj 
upošteva tveganje nezadostnih odobritev plačil in izredne potrebe zaradi pandemije 
covida-19;

 v naslednjem večletnem finančnem okviru še naprej pripravlja letna poročila o 
finančnih instrumentih, za katere se uporablja deljeno upravljanje, tudi na ravni 
posameznih finančnih instrumentov;

 predstavi celotno stanje izpostavljenosti proračuna Unije v letnem „poročilu o 
jamstvih, ki jih krije splošni proračun“, vključno s tveganjem, ki jih ustvari 
jamstveni sklad EFSI ter vseh zadevnih prihodnjih finančnih operacij;

  v kontekstu krize zaradi covida-19 ponovno oceni, ali so obstoječi mehanizmi za 
zmanjšanje izpostavljenosti proračuna Unije tveganju zadostni in ustrezni, ter 
pregleda ciljne stopnje rezervacij jamstvenih skladov, iz katerih se krijejo jamstva, 
odobrena iz proračuna EU;
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 predstavi letna poročila o tem, kako bi lahko vztrajno nizke, izjemno nizke in 
negativne obrestne mere vplivale na proračun Unije;

26. poziva Svet, naj skupaj z Evropskim parlamentom:

 pozoveta EIB, naj Računskemu sodišču omogoči revizijo pravilnosti in vidikov 
smotrnosti svojih dejavnosti financiranja, ki ne spadajo v specifičen mandat EU.

Smotrnost izvrševanja proračuna Unije

27. pozdravlja prvo ločeno in celovito „Poročilo Evropskega računskega sodišča o smotrnosti 
izvrševanja proračuna EU – stanje ob koncu leta 2019“ in spodbuja Računsko sodišče, 
naj ga v prihodnjih letih še naprej pripravlja in razvija;

28. ugotavlja, da je Računsko sodišče ugotovilo, da ima Komisija zadovoljive postopke za 
pripravo letnega poročila o upravljanju in smotrnosti izvrševanja in pregleda smotrnosti 
programov; se strinja z Računskim sodiščem, da bi morala Komisija po koncu obdobja 
večletnega finančnega okvira še naprej poročati o smotrnosti programov;

29. spodbuja Komisijo, naj še naprej izboljšuje zanesljivost informacij o smotrnosti kot 
ključnega orodja za ocenjevanje uspešnosti programov; to bi moralo vključevati objavo 
spoznanj, pridobljenih v Odboru za regulativni nadzor, zlasti tistih v zvezi z zasnovo in 
metodologijo;

30. izrecno podpira priporočilo, da bi morala Komisija izboljšati razlage v zvezi z določitvijo 
ciljev in podpornih podatkov; cilji bi morali biti ambiciozni, vendar realistični, hkrati pa 
merljivi na podlagi zanesljivih podatkov; poudarja tudi, da so kazalniki rezultatov in 
učinka bolj primerni za merjenje smotrnosti kot kazalniki vložkov in izložkov;

31. poziva Komisijo, naj v svoja poročila o smotrnosti vključi več analiz o učinkovitosti in 
gospodarnosti programov, takoj ko bodo informacije dostopne; bolj sistematično analizo 
pomembnih zunanjih dejavnikov, ki vplivajo na smotrnost programa; jasne ocene za vse 
sporočene kazalnike smotrnosti o tem, ali so na dobri poti, da bodo njihove ciljne 
vrednosti dosežene; jasne in uravnotežene ocene smotrnosti, v katerih so dovolj natančno 
zajeti vsi cilji nekega programa; 

32. poudarja, da dobro finančno poslovodenje v skladu s finančno uredbo pomeni uspešnost, 
učinkovitost in gospodarnost ter da bi se morala Komisija osredotočiti na vse tri elemente;

Letno poročilo o upravljanju in smotrnosti izvrševanja

33. ugotavlja , da je po navedbah Komisije skupni znesek odobritev za prevzem obveznosti, 
izvršenih v letu 2019, znašal 161 milijard EUR: razdelku 1 je bilo dodeljenih 81 milijard 
EUR, ki so bili razdeljeni na razdelek 1a „Konkurenčnost za rast in delovna mesta“ (14 % 
skupnega proračuna) in razdelek 1b „Ekonomska, socialna in teritorialna kohezija“ (35 % 
celotnega proračuna), razdelku 2 „Trajnostna rast: naravni viri“ (37 % skupnega 
proračuna) 59 milijard EUR, razdelku 3 „Varnost in državljanstvo“ 4 milijarde EUR, 
razdelku 4 „Evropa v svetu“ 12 milijard EUR in 6 milijard EUR upravnim odhodkom 
Komisije v razdelku 5; 

34. ugotavlja, da so v letu 2019 odhodki iz proračuna Unije znašali 147 milijard EUR in bili 
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razdeljeni na 240.000 plačil; poudarja, da je bilo 71 % proračuna izvršenega v okviru 
deljenega upravljanja, preostanek pa je Komisija porabila neposredno (22 %) ali posredno 
v sodelovanju s pooblaščenimi subjekti (7 %);

35. je seznanjen z oceno Komisije, da so odhodki, povezani s podnebnimi cilji v letu 2019 
znašali 35 milijard EUR, kar predstavlja 21 % proračuna Unije, in da bo proračun Unije 
k podnebnim ciljem v obdobju 2014–2020 kumulativno prispeval 211 milijard EUR, kar 
ustreza 19,8 % skupne porabe in je nekoliko manj od prvotnega cilja v višini 20 % zaradi 
nižjih prispevkov v prvih letih obdobja; 

36. ugotavlja, da je 11 od 50 generalnih direktorjev Komisije v svojih letnih poročilih o 
dejavnostih za leto 2019 podalo kvalificirano izjavo s skupno 18 pridržki (v primerjavi s 
40 pridržki za 20 služb v letu 2018); poudarja, da je Komisija pri 17 pridržkih uporabila 
novo pravilo de minimis, zaradi česar jim ni več pripisovala pomena;

37. ugotavlja, da so po navedbah Komisije potrjeni popravni ukrepi v letu 2019 znašali 1,5 
milijarde EUR (25 % več kot leta 2018);

38. je seznanjen, da je Komisija za leto 2019 ocenila skupno tveganje ob zaključku na 0,7 % 
zadevnih odhodkov (v primerjavi z 0,8 % v letu 2018); ugotavlja, da je bilo zaradi večjega 
tveganja ob plačilu v zvezi z odhodki za kohezijo skupno tveganje ob plačilu po oceni 
Komisije večje kot v prejšnjih letih, in sicer 2,1 % za leto 2019 (v primerjavi z 1,7 % v 
letu 2018), vendar so bili ocenjeni prihodnji popravki prav tako višji (1,4 % v primerjavi 
z 0,9 % v letu 2018), zato je Komisija ob zaključku ugotovila stabilno tveganje, pri čemer 
je ocena tveganja ob zaključku znašala manj kot 2 %, Komisija pa je menila, da njeni 
večletni kontrolni sistemi zagotavljajo učinkovito zaščito proračuna Unije; poudarja tudi, 
da so bili po ocenah Komisije odhodki s tveganjem ob plačilu nad pragom pomembnosti 
zelo visoki in so znašali 67 milijard EUR; 

39. ugotavlja, da je Računsko sodišče v zvezi z oceno tveganja ob plačilu, ki jo je pripravila 
Komisija, opozorilo na nekatere probleme za posamezne razdelke večletnega finančnega 
okvira:

 „Konkurenčnost“: naknadne revizije niso zajemale predvsem plačil ali obračunov, 
ki so bili izvršeni v letu, ki se pregleduje v okviru izjave o zanesljivosti, in tudi niso 
bile vedno zanesljive;

 „Naravni viri“: kontrola države članice, ki se odraža v kontrolnih statističnih 
podatkih, ni zajela vseh napak, zato so bile potrebne prilagoditve Komisije, ki pa 
so na splošno temeljile na pavšalnih stopnjah, zanesljivost rezultatov dela 
certifikacijskih organov pa je bila omejena;

 „Kohezija“: pregledi revizijskih organov niso bili vedno zanesljivi;

 „Evropa v svetu“: ni bilo dovolj pregledov na kraju samem v državah, v katerih se 
izvajajo projekti; poleg tega niso bili v zadostni meri zajeti pomembni vidiki 
postopkov javnega naročanja; svoboda presoje pri ocenjevanju učinka posameznih 
napak je bil prevelika; ni bilo izvršenih dovolj poglobljenih lastnih preverjanj 
postopkov, ki so jih že pregledali drugi subjekti;

Prihodki
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40. ugotavlja, da so skupni prihodki za leto 2019 znašali 163,9 milijarde EUR;

41. ponavlja, da večina prihodkov (88 %) izvira iz treh kategorij lastnih sredstev:

 lastna sredstva iz naslova bruto nacionalnega dohodka (BND) predstavljajo 64 % 
prihodkov Unije in uravnotežijo proračun Unije po izračunu prihodkov iz vseh 
drugih virov (vsaka država članica prispeva sorazmerno s svojim BND);

 tradicionalna lastna sredstva (TLS) predstavljajo 13 % prihodkov Unije in zajemajo 
carinske dajatve na uvoz, ki jih poberejo države članice (v proračun Unije gre 80 % 
skupnega zneska, 20 % pa ostane državam članicam za kritje stroškov pobiranja);

 lastna sredstva iz naslova davka na dodano vrednost (DDV) predstavljajo 11 % 
prihodkov Unije (prispevki iz naslova teh lastnih sredstev se odmerijo z uporabo 
enotne stopnje od usklajenih osnov za odmero DDV držav članic);

42. ugotavlja, da prihodki vključujejo tudi zneske iz naslova drugih virov (najpomembnejši 
med temi viri so prispevki in povračila, povezani s sporazumi in programi EU (8 % 
prihodkov Unije), kot je prihodek v zvezi s potrditvijo obračunov EKJS in EKSRP, ter 
sodelovanjem držav nečlanic EU v raziskovalnih programih;

43. je zaskrbljen zaradi slabosti, ki jih je ugotovilo Računsko sodišče pri upravljanju 
ugotovljenih dajatev, ki jih nacionalni organi še niso pobrali; ugotavlja, da je Računsko 
sodišče v državah članicah, ki jih je obiskalo, odkrilo zlasti zamude pri priglaševanju 
carinskih dolgov (na Poljskem), zapoznelo izterjavo takih dolgov (v Belgiji, Nemčiji in 
na Poljskem) ter nezadostno dokumentacijo za potrditev pravilnosti dajatev, knjiženih v 
poslovnih knjigah (v Nemčiji);

44. je seznanjen s pomanjkljivostmi pri upravljanju še nepobranih dajatev v državah članicah, 
ki so navedene v 15 od 27 poročil o inšpekcijskih pregledih tradicionalnih lastnih 
sredstev, ki jih je Komisija objavila leta 2019 (ugotovitve v 10 od 15 poročil so bile 
razvrščene kot sistematične);

45. poudarja, da se dve glavni sistemski slabosti nanašata na pomanjkanje standardov na 
ravni Unije v zvezi z izvajanjem carinskih kontrol, ki bi zmanjšale tveganje podcenjenih 
uvozov po vsej carinski uniji, in na dejstvo, da države članice ne morejo opredeliti najbolj 
tveganih gospodarskih subjektov na ravni Unije za revizije po sprostitvi blaga;

46. ugotavlja, da je imelo po podatkih iz ocene Komisije 24 od 28 držav članic delno 
zadovoljive ali nezadovoljive strategije kontrol za obravnavo tveganja navedbe prenizke 
vrednosti;

47. upošteva dejstvo, da so ukrepi za opredeljevanje in izbiranje najbolj tveganih uvoznikov 
za revizijo po sprostitvi blaga omejeni po vsej carinski uniji, saj še vedno ni podatkovne 
zbirke, ki bi bila dostopna po vsej Uniji ter zajemala ves uvoz, ki ga izvršijo gospodarski 
subjekti;

48. ugotavlja, da je od vseh pridržkov v zvezi z DDV, zaradi katerih je bil izračun osnove za 
DDV odprt preteklih deset ali več let, in vprašanj v zvezi z tradicionalnimi lastnimi 
sredstvi, ki so ostala odprta več kot pet let od časa inšpekcijskega pregleda, ki ga je 
opravila Komisija, dolgoročno nerešenih le 15 % pridržkov v zvezi z DDV in 34 % 
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vprašanj v zvezi s tradicionalnimi lastnimi sredstvi;

49. poudarja, da se je od osmih dolgoročno nerešenih pridržkov v zvezi z DDV, ki jih je 
uvedla Komisija in pregledalo Računsko sodišče, pet nanašalo na postopke za 
ugotavljanje kršitev, uvedene zoper države članice zaradi morebitne neskladnosti z 
direktivo o DDV;

50. ugotavlja, da se je za 54 od 122 dolgoročno nerešenih vprašanj v zvezi s tradicionalnimi 
lastnimi sredstvi, ki jih je revidiralo Računsko sodišče, izkazalo, da Komisija predolgo 
spremlja ta vprašanja in jih prepočasi zaključuje; obžaluje, da Komisija ni vzpostavila 
sistema spremljanja, v katerem bi bila prednostno obravnavana odprta vprašanja v zvezi 
s tradicionalnimi lastnimi sredstvi glede na njihovo pomembnost (v smislu finančnih 
posledic ali sistemskega pomena, če ne gre za finančne pomanjkljivosti); 

51. opozarja, da Komisija v okviru ciklusa večletnega preverjanja preuči, ali so postopki 
zbiranja, ki jih države članice uporabljajo za pripravo svojih nacionalnih zaključnih 
računov, skladni z ESR 2010 in ali so podatki o BND primerljivi, zanesljivi in izčrpni; 
ugotavlja, da je zaključek ciklusa preverjanja privedel do novih, bolj specifičnih 
pridržkov, saj na primer eden od teh pridržkov dopušča, da se podatki o BND vseh držav 
članic pregledajo, da bi se vanje vključila bolj natančna ocena sredstev multinacionalnih 
družb za raziskave in razvoj, pri čemer pa je ta ocena kompleksna zaradi globalizacije in 
tega, da se taka sredstva lahko zlahka premikajo čez meje (Komisija bo skupaj z državami 
članicami do septembra 2022 ocenjevala, ali so sredstva multinacionalnih družb za 
raziskave in razvoj na računih držav članic ustrezno evidentirana);

52. obžaluje, da je generalni direktorat za proračun že četrto leto zapored izrekel pridržek v 
zvezi z vrednostjo tradicionalnih lastnih sredstev, ki jih je zbralo Združeno kraljestvo, saj 
ta država proračunu Unije ni dala na voljo utajenih carinskih dajatev na uvoz tekstilnih 
izdelkov in obutve, goljufija z navajanjem prenizke vrednosti pa se je razširila tudi na 
države članice Unije, zaradi česar prihaja pri tradicionalnih lastnih sredstvih do dodatnih 
morebitnih izgub;

53. ugotavlja, da je bilo po podatkih Komisije leta 2019 za 3,0 milijarde EUR več prihodkov 
iz naslova BND po prilagoditvah za pretekle zneske (večinoma za leta od 2012 do 2017), 
saj so bile osnove BND posodobljene z dejanskimi podatki;

Priporočila

54. poziva Komisijo, naj:

 državam članicam nudi redno podporo pri izbiranju najbolj tveganih uvoznikov za 
revizije po sprostitvi blaga, tako da:

a. zbere in analizira relevantne podatke o uvozu na ravni Unije ter rezultate 
analize sporoči državam članicam;

b. zagotovi smernice o tem, kako izvajati analizo podatkov znotraj novega 
sistema Surveillance III, ko bo ta delujoč;

 revidira svoje postopke, tako da:

a. uvede sistem spremljanja odprtih vprašanj v zvezi s tradicionalnimi 
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lastnimi sredstvi na podlagi kvantitativnih in kvalitativnih meril, v skladu s 
katerimi se pomanjkljivosti, odkrite v državah članicah, razvrstijo po 
prednostnem vrstnem redu;

b. določi državam članicam roke za odpravljanje teh pomanjkljivosti, ter za 
nadaljnje spremljanje, vključno z izračunom zamudnih obresti in izterjavo 
zneskov, ki se dajo na voljo proračunu Unije;

Konkurenčnost za rast in delovna mesta

55. je seznanjen, da so plačila za podrazdelek 1a „Konkurenčnost za rast in delovna mesta“ 
znašala 21,7 milijarde EUR in so bila izplačana v okviru naslednjih programov in politik:

 „Raziskave“, do 55,2 % proračuna za ta podrazdelek oziroma 11,9 milijarde EUR;

 „Izobraževanje, usposabljanje, mladi in šport“, do 13,2 % proračuna za ta 
podrazdelek oziroma 2,8 milijarde EUR;

 „Promet in energija“, do 11,3 % proračuna za ta podrazdelek oziroma 2,5 milijarde 
EUR;

 „Vesolje“, do 7,6 % proračuna za ta podrazdelek oziroma 1,7 milijarde EUR;

 „Drugi ukrepi in programi“, do 12,7 % proračuna za ta podrazdelek oziroma 2,8 
milijarde EUR;

56. ugotavlja, da so glavni programi Komisije Obzorje 2020 in sedmi okvirni program za 
raziskave in tehnološki razvoj1 na področju raziskav in inovacij, Erasmus+ na področju 
izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa, Galileo, EGNOS, ITER in IPE kot veliki 
infrastrukturni projekti ter EFSI kot jamstveni sklad; 

57. ugotavlja, da gre pri večini odhodkov za te programe za nepovratna sredstva, ki jih 
upravlja neposredno Komisija, tudi v okviru izvajalskih agencij, in so dodeljena javnim 
ali zasebnim upravičencem, ki sodelujejo v projektih; ugotavlja, da v okviru programa 
Erasmus+ odhodke v imenu Komisije večinoma upravljajo nacionalne agencije (približno 
80 % nepovratnih sredstev);

Ugotovitve Računskega sodišča

58. meni, da je zaskrbljujoče, da so bile v 51 (39 %) od 130 preučenih transakcij odkrite 
napake;

59. je močno zaskrbljen, da na podlagi 28 napak, ki jih je opredelilo Računsko sodišče, 
ocenjena stopnja napake znaša 4,0 %; opozarja, da je to blizu stopnji, ki jo je Računsko 
sodišče odkrilo v letih 2015, 2016 in 2017;

60. poudarja, da za porabo v sklopu sedmega okvirnega programa in programa Obzorje 2020 
še vedno velja visoko tveganje in da ostaja glavni vir napak, pri čemer je Računsko 
sodišče odkrilo količinsko opredeljive napake, povezane z neupravičenimi stroški, v 24 

1 Za obdobje 2007–2013.
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od 80 transakcij za raziskave in inovacije v vzorcu (tri od desetih v okviru sedmega 
okvirnega programa in 21 od 70 v okviru programa Obzorje 2020, kar je 78 % ocenjene 
stopnje napake Računskega sodišča za ta podrazdelek v letu 2019); 

61. obžaluje, da je bilo 60 % napak posledica „neupravičenih neposrednih stroškov dela“; 
poudarja, da je izračun za prijavljanje stroškov dela v okviru programa Obzorje 2020 
kljub prizadevanjem za poenostavitev pravil še naprej pomemben vir napak v zahtevkih 
za povračilo stroškov; podpira mnenje Računskega sodišča, da je metodologija za izračun 
stroškov dela v okviru programa Obzorje 2020 v nekaterih pogledih postala bolj 
zapletena, zaradi česar se je povečalo tveganje napake (od 24 transakcij, na katere so 
vplivale količinsko opredeljive napake, jih je 23 vključevalo nepravilno uporabo 
metodologije za izračun stroškov dela); 

62. meni, da je obžalovanja vredno, da so „nezakonita/diskriminatorna izborna merila“ 
predstavljala 16 % napak;

63. prav tako zelo obžaluje, da so „neupravičeni drugi neposredni stroški (DDV, potni stroški, 
oprema)“ predstavljali 15 % napak;

64. upošteva, da je Računsko sodišče pri drugih programih in dejavnostih odkrilo količinsko 
opredeljive napake pri 4 od 50 transakcij v vzorcu (napake so se nanašale na projekte v 
okviru programov Erasmus+ in IPE);

65. poudarja, da so mala in srednja podjetja bolj izpostavljena napakam kot drugih 
upravičenci, saj je več kot polovica količinsko opredeljivih napak (17 od 28) vključevala 
sredstva za zasebne upravičence, čeprav so zadevne transakcije predstavljale le 42 (32 %) 
od 130 transakcij v vzorcu (mala in srednja podjetja so predstavljala 12 % vzorca, a 21 % 
količinsko opredeljivih napak); 

66. ugotavlja, da 22 raziskovalnih projektov, ki jih je revidiralo Računsko sodišče, ni bilo 
izvedenih v eurih, temveč v drugih valutah, menjalni tečaj pri desetih projektih pa ni bil 
določen v pravilih (finančni učinek takšnih napak sam po sebi ni pomembnejši, vendar 
njihova pogostost priča o pomanjkanju ozaveščenosti o pravilih);

67. poudarja, da bi bila, če bi Komisija ustrezno uporabila vse informacije, ki jih je imela, 
ocenjena stopnja napake za ta podrazdelek za 1,1 % nižja;

Priporočila 

68. poziva Komisijo, naj:

  izvaja bolj ciljno usmerjene preglede zahtevkov MSP za povračilo stroškov in 
okrepi svojo informacijsko kampanjo o pravilih financiranja v okviru programa 
Obzorje 2020, pri čemer naj tem pomembnim upravičencem nameni poseben 
poudarek;

 vse upravičence programa Obzorje 2020 opozori na pravila za izračun in prijavo 
stroškov dela, pri čemer naj posebno pozornost nameni glavnim vrstam napak;

 za naslednji okvirni programa za raziskave (Obzorje Evropa) dodatno poenostavi 
pravila o stroških dela;
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 obravnava opažanja, ki jih je izrazilo Računsko sodišče na podlagi svojega pregleda 
naknadnih revizij, in sicer glede dokumentacije, doslednosti pri vzorčenju in 
kakovosti revizijskih postopkov; prav tako pa v zvezi s tretjim krogom revizij, ki 
jih po pogodbi izvedejo zunanji izvajalci, sprejme ustrezne ukrepe, s katerimi bi 
poskrbela, da bodo revizorji v celoti seznanjeni s pravili programa Obzorje 2020, 
in preverila kakovost njihovega dela;

Uspešnost: Obzorje 2020

69. poudarja, da je v okviru posebnega cilja št. 5 „Vodilni položaj Evrope v industriji na 
podlagi raziskav, tehnološkega razvoja, predstavitev in inovacij v številnih 
omogočitvenih in industrijskih tehnologijah“ iz izjave o programu razvidno, da program 
ni na dobri poti, da bi dosegel svoj cilj v zvezi s patentnimi prijavami, vendar so v izjavi 
navedene tudi informacije o podeljenih patentih, kar je sicer boljše merilo za uspešnost, 
ni pa najti ciljev ali mejnikov; 

70. poudarja, da v izjavi o programu v zvezi s kazalnikom za posebni cilj št. 5 o „deležu 
sodelujočih podjetij, ki uvajajo inovacije, nove za podjetje ali trg“ ni mogoče najti ne 
mejnikov ne ciljev; zato na podlagi tega ni mogoče oceniti, ali je program na dobri poti, 
to pa zmanjšuje uporabnost tega kazalnika;

71. poudarja, da je v okviru posebnega cilja št. 8 o „izboljšanju vseživljenjskega zdravja in 
dobrega počutja za vse“ ciljna vrednost navedena v postavki za leto 2020, vendar bi jo 
bilo treba razumeti, kot da bo dosežena, ko bodo zaključeni zadnji ukrepi, financirani v 
okviru programa Obzorje 2020, medtem ko je v izjavi o programu navedeno, da ciljne 
vrednosti veljajo za celoten steber družbenih sprememb (posebne cilje 8 do 14) in ne za 
vsak posamezni posebni cilj, zaradi česar je primerjava dejanske in ciljne vrednosti 
nesmiselna; 

72. poziva Komisijo, naj:

 bolje komunicira s kandidati in upravičenci (določi boljše postopke in kontrole v 
zvezi z uspešnostjo služb za pomoč, zlasti RES, ter ozavešča o orodjih, s katerimi 
lahko upravičenci poročajo o nedosledni obravnavi med prijavnim postopkom ali 
izvajanjem projektov; reši preostala tehnična vprašanja, ki vplivajo na portal za 
udeležence, izboljšajo njegovo zasnovo ter možnost pregledovanja in iskanja);

 okrepi testiranje pavšalnih zneskov (za analizo rezultatov razpisov, ki so bili že 
objavljeni v okviru programa Obzorje 2020, in poročanje o njih, takoj ko so na voljo 
prvi rezultati; uvede nove pilotne pobude v večjem obsegu, da bi opredelila 
najprimernejše vrste projektov, ocenila morebitne pomanjkljivosti in oblikovala 
ustrezne rešitve);

 preuči možnost pogostejšega dvostopenjskega ocenjevanja predlogov (da bi 
opredelili več tem, pri katerih bi dvostopenjsko ocenjevanje predlogov zmanjšalo 
upravno breme za neuspešne kandidate, obenem pa poskrbeli za dodelitev 
nepovratnih sredstev v čim krajšem času, če je hitrost pri doseganju trga ključnega 
pomena); 

 znova preuči pogoje za plačilo za strokovne ocenjevalce (posodobitev dnevne 
stopnje prejemkov in ponovna ocena časa, ki ga strokovnjaki potrebujejo za 
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zanesljivo oceno projektnih predlogov);

 stabilizira pravila in smernice za udeležence (da se ohrani povezanost pravil za 
sodelovanje med okvirnimi programi, kjer je to mogoče; čim bolj omeji prilagajanje 
smernic med izvajanjem okvirnega programa; poenostavi evidence delovnega časa, 
da bi se izognili nepotrebnemu poročanju o delu po delovnih sklopih; preuči 
možnosti za širše sprejemanje običajnih praks stroškovnega računovodstva, zlasti 
za stroške dela);

 poveča kakovost naknadnih revizij, oddanih v zunanje izvajanje (izboljša 
mehanizme za preverjanje kakovosti naknadnih revizij, oddanih v zunanje 
izvajanje, in pospeši takšne revizije);

 dodatno poenostavi orodja in navodila za mala in srednja podjetja (tako, da bi 
povzročala čim manjše breme za MSP, zlasti za zagonska podjetja brez sredstev in 
uslužbencev za ukvarjanje z njihovo kompleksnostjo);

Uspešnost: Evropski sklad za strateške naložbe (EFSI)

73. opominja, da je splošni cilj EFSI v skladu s prednostnimi nalogami Unije podpirati 
naložbe, ki spodbujajo rast, posebni cilj pa je povečati obseg operacij financiranja in 
naložb skupine EIB na prednostnih področjih;

74. je zaskrbljen, ker razpoložljive informacije o uspešnosti ponujajo podrobnosti o naložbah, 
mobiliziranih v okviru odobrenih operacij, številu odobrenih projektov, multiplikacijskih 
učinkih in pokritosti držav članic, nobeden od petih kazalnikov pa ne omogoča 
nadaljnjega spremljanja stopnje tveganja ali prodora na ključna področja, opisana v 
splošnem cilju;

75. poudarja, da se s kazalniki ne meri napredka posebnega cilja kot takega, tj. povečanja 
obsega operacij EIB, zlasti ko gre za bolj tvegane operacije;

76. ugotavlja, da je bil sklad EFSI uspešen pri zbiranju finančnih sredstev za podporo znatnim 
dodatnim naložbam, vendar je bilo v nekaterih primerih precenjeno, koliko je podpora 
sklada EFSI dejansko spodbudila dodatne naložbe v realno gospodarstvo (v vrednotenju 
sklada EFSI in posebnem poročilu Računskega sodišča2 je bilo prav tako poudarjeno, da 
celotnega obsega financiranja ni mogoče pripisati samo skladu EFSI);

77. ugotavlja, da pri sporočeni oceni privabljenih naložb ni bilo upoštevano to, da so nekatere 
operacije sklada EFSI nadomestile druge operacije EIB in finančne instrumente Unije ali 
da je bil del podpore iz sklada EFSI porabljen za projekte, ki bi lahko bili financirani iz 
drugih virov, čeprav pod drugimi pogoji.

78. poudarja, da so glede na navedbe v poročilu EIB o skladu EFSI za leto 2019 večji del 
transakcij sklada EFSI tako imenovane „posebne dejavnosti“, ki po definiciji pomenijo 
večje tveganje kot običajne operacije EIB (obseg teh novih dejavnosti, podpisanih 
leta 2019, je znašal 15 milijard EUR, kar je približno 25 % vseh posojil EIB v navedenem 

2 Posebno poročilo št. 3/2019 – Evropski sklad za strateške naložbe: za celovit uspeh sklada EFSI so potrebni 
nadaljnji ukrepi, odstavek 81.



PE655.922v01-00 32/56 PR\1211752SL.docx

SL

letu, medtem ko je bila raven pred obdobjem sklada EFSI nižja od 10 %);

79. poudarja, da je Komisija v neodvisnem vrednotenju ugotovila, da je bila od začetka 
izvajanja sklada EFSI uvedena vrsta novih, bolj tveganih produktov, na primer lastniški 
instrumenti in instrumenti za delitev tveganja s finančnimi posredniki v okviru dela za 
infrastrukturo in inovacije;

80. je zaskrbljen zaradi geografske porazdelitve (ob koncu leta 2019 je delež podpisanih 
operacij za države članice Unija-15 znašal 80 %, kar presega njihovo gospodarsko težo v 
Uniji, merjeno z BDP in bruto investicijami v osnovna sredstva, medtem ko je delež za 
države članice Unija-13 znašal le 10 %, preostanek pa je bil uvrščen v kategorijo drugo, 
zlasti na večdržavne projekte);

81. poziva Komisijo in EIB, naj:

 pregledata uporabo bolj tveganih produktov EIB v okviru EFSI (za operacije EFSI 
z nacionalnimi spodbujevalnimi bankami in institucijami bi morala EIB poiskati 
priložnosti za povečanje uporabe širšega nabora financiranja podrejenega dolga, 
kadar je to ustrezno utemeljeno; s tem bi zagotovili, da bo financiranje EFSI 
dopolnjevalo financiranje nacionalnih spodbujevalnih bank in institucij; EIB bi 
morala spodbujati tudi uporabo ustreznih produktov delitve tveganja za vse 
nacionalne spodbujevalne banke in institucije, zlasti tiste, ki so trenutno premalo 
zastopane v operacijah EFSI); naročita študijo tveganj v zvezi s srednjeročnim in 
dolgoročnim profilom tveganja pri produktih EIB z višjim tveganjem v okviru 
EFSI; 

 spodbujata dopolnjevanje med finančnimi instrumenti Unije in proračunskimi 
jamstvi Unije (Komisija bi morala v okviru novih programov večletnega finančnega 
okvira predlagati, da morajo biti finančni instrumenti Unije skladni in se 
dopolnjevati v smislu posameznih političnih ciljev, ki jih je treba doseči, da se 
prepreči konkurenca med instrumenti);

 izboljšata oceno tega, ali bi bilo mogoče morebitne projekte EFSI financirati iz 
drugih virov (EIB bi morala v fazi ocenjevanja projekta oceniti najverjetnejšo 
zamenjavo za druge vire financiranja, EIB pa bi morala te informacije uporabiti pri 
ocenjevanju upravičenosti operacij EFSI);

 bolje ocenita mobilizirane naložbe (v skupni metodologiji Komisije in EIB za 
izračun multiplikatorja sklada EFSI bi morali biti določeni sorazmerni ukrepi, da se 
primeri, pri katerih EIB podpira neko naložbo tako neposredno kot tudi posredno 
prek različnih operacij sklada EFSI, odkrijejo in pravočasno popravijo, da se 
prepreči dvojno štetje);

 izboljšata geografsko porazdelitev naložb, ki jih podpira EFSI (Komisija in EIB bi 
morali prek usmerjevalnega odbora EFSI oceniti temeljne vzroke za ugotovljeno 
geografsko porazdelitev in pripraviti priporočila za ukrepe, ki bi se sprejeli v 
preostalem obdobju izvajanja sklada EFSI, usmerjevalni odbor EFSI pa bi moral 
oceniti učinek sprejetih ukrepov);

Ekonomska, socialna in teritorialna kohezija
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82. je seznanjen, da so plačila za podrazdelek 1b „Ekonomska, socialna in teritorialna 
kohezija“ znašala 53,8 milijarde EUR in so bila izplačana v okviru naslednjih programov 
in politik:

 „Evropski sklad za regionalni razvoj in druge regionalne dejavnosti“, do 54,9 % 
proračuna za podrazdelek oziroma 29,6 milijarde EUR;

 „Kohezijski sklad“, do 16,4 % proračuna za podrazdelek oziroma 8,8 milijarde 
EUR;

 „Evropski socialni sklad“, do 25,9 % proračuna za podrazdelek oziroma 13,9 
milijarde EUR;

 „Drugi programi“, do 2,8 % proračuna za podrazdelek oziroma 1,5 milijarde EUR;

83. opozarja, da za podrazdelek „Ekonomska, socialna in teritorialna kohezija“ države 
članice običajno predložijo večletne operativne programe na začetku vsakega 
programskega obdobja za celotno obdobje večletnega finančnega okvira; Komisija 
operativne programe odobri, nato pa si odgovornost za njihovo izvajanje delijo Komisija 
(generalni direktorat za regionalno in mestno politiko (GD REGIO) ter generalni 
direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje (GD EMPL)) in države 
članice;

Ugotovitve Računskega sodišča

84. je zaskrbljen, ker Računsko sodišče na podlagi tega, da revizijski organi med 236 
preučenimi transakcijami niso odkrili 29 napak, 64 napak pa so ti organi odkrili že pred 
tem, organi, pristojni za programe, pa zanje uvedli popravke (v skupnem znesku 334 
milijonov EUR za obe programski obdobji skupaj), stopnjo napake ocenjuje na 4,4 %;

85. ugotavlja, da so revizijski organi poročali o 64 količinsko opredeljivih napakah v svežnjih 
zagotovil/zaključitev pri 236 transakcijah, ki jih je računsko sodišče zajelo v vzorec, pri 
čemer so se napake nanašale na neupravičene stroške (39), javno naročanje (24) in 
manjkajoča dokazila (ena napaka);

86. obžaluje, da so bili za 55 % napak krivi „neupravičeni projekti“; ugotavlja, da je 
Računsko sodišče odkrilo pet projektov ESRR iz programskega obdobja 2014–2020, za 
katere je bila pomoč dodeljena upravičencem ali operacijam, ki niso izpolnjevali pogojev 
za upravičenost iz veljavne uredbe in operativnih programov;

87. obžaluje, da je bilo 24 % napak posledica „kršitev pravil notranjega trga“ (9 % – kršitev 
pravil o državni pomoči; 15 % – resna neskladnost s pravili o javnih naročilih);

88. obžaluje, da so bili za 12 % napak krivi „neupravičeni odhodki“;

89. je zelo zaskrbljen zaradi pomanjkljivosti, ugotovljenih pri delu več revizijskih organov, 
zajetih v vzorcu Računskega sodišča, zaradi česar je zanesljivost tega dela omejena 
(ponovljena stopnja je bila nad 2-odstotnim pragom pomembnosti v devetih od 20 
svežnjev zagotovil za obdobje 2014–2020, Komisija je prilagodila stopnje preostale 
napake za osem svežnjev zagotovil na vrednost nad 2 %); 
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90. je seznanjen, da je lahko Računsko sodišče pri 120 transakcijah v vzorcu (55 %) prišlo 
do zaključka na podlagi svojega pregleda dela revizijskih organov. je globoko zaskrbljen, 
da je Računsko sodišče odkrilo pomanjkljivosti glede obsega, kakovosti in/ali 
dokumentiranja njihovega dela v zvezi s 100 transakcijami (45 %), zaradi česar je moralo 
ponovno izvesti ustrezne revizijske postopke;

91. ugotavlja, da je Komisija leta 2019 izvedla 26 revizij skladnosti (14 jih je izvedel GD 
REGIO, 12 pa GD EMPL) v 11 državah članicah in v svojih osnutkih poročil o vseh teh 
revizijah skladnosti ugotovila, da so bile stopnje preostale napake, sporočene v letnih 
poročilih revizijskih organov o nadzoru za obračunsko leto 2017/2018, podcenjene 
(Komisija je zato te stopnje povečala); 

92. ugotavlja, da je bilo do maja 2020 zaključenih 13 revizij skladnosti (5 v GD REGIO in 8 
v GD EMPL), vendar za polovico teh revizij stopnje preostale napake še niso bile 
dokončne;

93. poudarja, da je v praksi večina pridržkov, navedenih v letnih poročilih o dejavnostih za 
leto 2019, temeljila predvsem na stopnjah napake za zaključni račun za obdobje 
2018/2019, ki še niso bile sprejete, zato sta oba generalna direktorata poročala, da stopnje 
napake za obdobje 2018/2019 ne bodo potrjene vsaj pred letnimi poročili o dejavnostih 
za leto 2020;

Priporočila

94. poziva Komisijo, naj:

 pojasni pogoje za upravičenost (vključno z opredelitvijo, kaj pomeni „fizično 
dokončane“ in/ali „v celoti izvedene“ operacije, da se državam članicam pomaga 
preveriti, ali so operacije v skladu s členom 65(6) uredbe o skupnih določbah, in 
preprečiti, da se neupravičene operacije ne odkrijejo);

 sprejme ukrepe za povečanje zanesljivosti stopenj preostalih napak, o katerih 
poročajo revizijski organi (analizira glavne vire neodkritih napak in skupaj z 
revizijskimi organi razvije potrebne ukrepe za izboljšanje zanesljivosti sporočenih 
stopenj preostalih napak);

Uspešnost: Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) in Kohezijski sklad

95. želi spomniti, da ESRR zajema vse države članice in je osredotočen na več ključnih 
prednostnih področij, kot so inovacije in raziskave, podpora malim in srednjim podjetjem 
(MSP) ter nizkoogljično gospodarstvo; je seznanjen, da je leta 2019 Komisija iz 
proračuna ESRR dodelila 31,1 milijarde EUR; opominja, da Kohezijski sklad zagotavlja 
podporo državam članicam, katerih bruto nacionalni dohodek (BND) na prebivalca je 
nižji od 90 % povprečja Unije, financira pa predvsem projekte, povezane z vseevropskimi 
prometnimi omrežji in okoljem, njegova proračunska sredstva za leto 2019 pa so znašala 
11,5 milijarde EUR;

96. je seznanjen, da za oba sklada velja deljeno upravljanje Komisije in držav članic ter da se 
izvajata prek operativnih programov, ki jih pripravijo države članice in odobri Komisija;

97. poudarja, da informacije iz kazalnikov izložkov in rezultatov dopolnjujejo rezultati 
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številnih vrednotenj in študij, ki analizirajo rezultate obdobja 2007–2013 ter zgodnjih faz 
načrtovanja in izvajanja programov kohezijske politike za obdobje 2014–2020; obžaluje, 
da zaradi zapoznelega časovnega razporeda teh ocen pridobljene izkušnje prepozne, da 
bi lahko vplivale na tekoče ali sledeča programska obdobja (rezultati naknadnih ocen za 
obdobje 2014–2020 naj bi bili na primer na voljo do konca leta 2025, kot se zahteva v 
uredbi o skupnih določbah, do takrat pa bo programsko obdobje 2021–2027 že v petem 
letu, Komisija pa bo pri pripravi zakonodajnih predlogov za obdobje po letu 2027 verjetno 
precej napredovala); 

98. je globoko zaskrbljen, da je bilo za obdobje 2007–2013 naknadno vrednotenje za 
ESRR/Kohezijski sklad zasnovano tako, da bi se z njim zagotovili zaključki o splošnem 
učinku programov in splošni kakovosti, ne pa tudi o doseganju ciljev ali ciljnih vrednosti; 
poleg tega v njem niso bile sistematično analizirane sinergije med financiranjem 
ESRR/Kohezijskega sklada in izvajanjem sektorskih politik EU, kar bi pripomoglo k 
pojasnitvi prispevkov kohezijske politike k doseganju strateških ciljev strategije Evropa 
2020;

99. poudarja, da lahko pride v kohezijski politiki, za katero so značilni obsežni infrastrukturni 
projekti, do časovnega zamika med začetkom programa, njegovim izvajanjem ter 
uresničevanjem izložkov in rezultatov; meni, da je zaskrbljujoče, da bodo na napredek 
verjetno vplivale tudi razmeroma nizke stopnje izvrševanja v zvezi s kohezijsko politiko 
v primerjavi s preostalim proračunom Unije; ugotavlja, da je zaradi teh dejavnikov in tudi 
dejstva, da se najnovejši razpoložljivi podatki (v obdobju izvajanja, ki traja do konca leta 
2018) nanašajo na konec leta 2018, na tej stopnji težko priti do zaključkov o doseganju 
ciljev; 

100. poudarja, da na cilje kohezijske politike, kot so cilji v zvezi s stopnjo zaposlenosti, 
gospodarskim razvojem ter podnebjem in energijo, močno vplivajo številni nacionalni in 
zunanji dejavniki v Evropi in svetu; poudarja, da v številnih državah članicah financiranje 
v okviru kohezijske politike običajno predstavlja majhen delež sredstev, namenjenih tem 
vprašanjem, zato lahko le zelo omejeno vpliva na napredek teh držav članic pri doseganju 
teh ciljev; 

101. ugotavlja, da ima Unija na voljo vrsto orodij politike za doseganje ciljev kohezijske 
politike na visoki ravni, med katerimi sta tudi ESRR in Kohezijski sklad, da so tudi drugi 
skladi in zakonodajne pobude namenjeni uresničevanju ciljev, zato pogosto ni mogoče 
razlikovati med učinki različnih orodij politike na napredek pri doseganju ciljev;

102. obžaluje, da je od skupno 72 kazalnikov le tretjina kazalnikov na dobri poti, da bodo 
njihove ciljne vrednosti dosežene, približno polovica kazalnikov pa ni na dobri poti; 
obžaluje, da sta od devetih kazalnikov, povezanih s splošnimi cilji, le dva na dobri poti, 
medtem ko je bil za približno tretjino kazalnikov določen srednjeročni cilj v obliki 
mejnika za leto 2018;

103. je seznanjen, da je skupno 40 % kazalnikov izložkov na dobri poti in da pri kazalnikih 
rezultatov in učinka ta odstotek znaša 10 %;

104. opominja, da je strategija Evropa 2020 strategija Unije na visoki ravni za obdobje 2010–
2020; je seznanjen, da je Komisija za obdobje 2014–2020 opredelila devet kazalnikov za 
merjenje napredka pri doseganju ciljev te strategije na področjih zaposlovanja, raziskav 
in razvoja, podnebnih sprememb in energije, izobraževanja ter revščine in socialne 
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izključenosti. je seznanjen, da bodo po navedbah Komisije na podlagi podatkov za leto 
2018 ciljne vrednosti na področju zaposlovanja in izobraževanja verjetno dosežene, 
napredek pri doseganju ciljnih vrednosti na področjih raziskav in razvoja ter revščine in 
socialne vključenosti pa zaostaja in te vrednosti verjetno ne bo dosežene; 

105. poudarja, da je od desetih kazalnikov iz izjav o programih, povezanih s ciljem podpiranja 
prehoda na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih, samo eden – število 
gospodinjstev z izboljšano energijsko porabo glede na klasifikacijo – na dobri poti;

106. poudarja, da je Unija v odziv na izbruh COVID uvedla ukrepe za povečanje prožnosti 
držav članic pri uporabi sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov (na 
primer zahteva, da se določen delež financiranja iz skladov ESI nameni ključnim temam, 
je bila opuščena, vendar lahko prožnost, ki jo ponuja predlog, vpliva na zmožnost Unije 
za doseganje ciljev, ki so bili prvotno določeni v operativnih programih); 

107. se strinja z mnenjem Računskega sodišča, da obstajajo očitni znaki, da Unija ne bo 
izpolnila podnebnih in energetskih ciljev za leto 2030; je seznanjen, da je bil po navedbah 
Komisije pri zmanjševanju negativnih vplivov na okolje, ki izhajajo iz uporabe naravnih 
virov, dosežen le omejen napredek; poudarja, da se strinja z Računskim sodiščem, da je 
pri polovici držav članic Unije obstajalo tveganje, da ne bi proizvedle dovolj električne 
energije iz obnovljivih virov za izpolnitev svojih ciljev za leto 2020; je seznanjen, da je 
Računsko sodišče v svojem panoramskem pregledu ukrepov Unije na področju energije 
in podnebnih sprememb poročalo, da zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, ki ga 
napovedujejo države članice, ne dosega 40-odstotne ciljne vrednosti za leto 2030; 

108. poudarja, da je Evropska agencija za okolje v poročilu iz leta 20193 poudarila, da trenutna 
stopnja napredka ne bo zadostovala za uresničitev podnebnih in energetskih ciljnih 
vrednosti za leti 2030 in 2050;

109. obžaluje, da je le polovica od 16 kazalnikov, povezanih s ciljem „spodbujanje 
trajnostnega prometa in odprava ozkih grl v ključnih omrežnih infrastrukturah“, na dobri 
poti, da doseže svoje cilje; poudarja, da so države članice v zadnjem poročilu, ki ga je 
odobrila Komisija, zmanjšale večino ciljev za leto 2023, v nekaterih primerih za znatne 
zneske (na primer skupna ciljna vrednost ESRR in Kohezijskega sklada za kazalnik 
„Skupna dolžina nove železniške proge“ se je zmanjšala z 947 km na 579 km (39 %), 
skupna ciljna vrednost ESRR in Kohezijskega sklada za kazalnik „Skupna dolžina novih 
ali izboljšanih tramvajskih prog in prog podzemne železnice“ pa se je zmanjšala s 680 
km na 441 km (35 %)); 

110. poudarja, da so vsi kazalniki na tem področju politike so kazalniki izložkov: zagotavljajo 
predvsem podatke o izvajanju programa v smislu zgrajene infrastrukture, za merjenje 
rezultatov pa ni skupnih kazalnikov (poročilu Računskega sodišča o cestah, ki jih 
sofinancira Unija4, je navedeno, da Komisija ne sporoča informacij, kot so prihranek časa 
ali višja povprečna hitrost, čeprav so te včasih na voljo);

3 Evropska agencija za okolje, European environment – state and outlook 2020, Knowledge for transition to a 
sustainable Europe (Evropsko okolje – stanje in napovedi 2020: znanje za prehod v trajnostno Evropo), 2019.
4 Evropsko računsko sodišče, Posebno poročilo št. 9/2020, Jedrno cestno omrežje EU: krajši potovalni čas, toda 
omrežje še ni povsem delujoče.
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111. poudarja, da je Računsko sodišče v svoji nedavni reviziji vodilnih prometnih 
infrastruktur5 navedlo, da je malo verjetno, da bo jedrno prometno omrežje Unije do leta 
2030 v celoti dokončano, poleg tega je v panoramskem pregledu navedlo, da se je treba 
glede na to, da je obseg financiranja Unije v primerjavi s skupnimi potrebami omejen, 
osredotočiti na prioritete z najvišjo dodano vrednostjo Unije; 

112. meni, da so bile napovedi glede prometa, kot je navedlo Računsko sodišče v reviziji 
vodilnih prometnih infrastruktur, običajno preveč optimistične, premalo usklajene, da 
niso temeljile na dobrih ekonomskih ocenah in da so bile včasih zelo poenostavljene, 
analiza stroškov in koristi pa se ni ustrezno uporabljala kot orodje za oblikovanje politik;

113. meni, da je obžalovanja vredno, da je Komisija v svojem zakonodajnem predlogu za 
evropske strukturne in investicijske sklade za obdobje 2021–2027 odpravila vse zahteve 
za ocenjevanje velikih projektov, vključno z zahtevo po analizi stroškov in koristi, čeprav 
se priznava, da to zmanjšuje splošno upravno breme, to pa prevlada nad večjim 
tveganjem, da sofinancirane naložbe ne bodo zagotovile najboljšega razmerja med 
kakovostjo in ceno; 

114. meni, da dejstvo, da so samo trije od devetih kazalnikov (33 %) iz izjav o programih, 
povezanih s specifičnim ciljem ESRR – „Krepitev konkurenčnosti MSP“, na dobri poti, 
da dosežejo svoje cilje, pomeni premajhno uspešnost; poudarja, da so ti trije kazalniki 
vezani na rezultate in merijo število podjetij, ki prejemajo podporo iz ESRR, medtem ko 
drugi kazalniki, kot so kazalniki, ki merijo, ali zasebne naložbe ustrezajo javni podpori 
podjetjem, in povečanje števila delovnih mest v podprtih podjetjih niso na dobri poti; 

115. je seznanjen, da so bila sredstva ESRR uporabljena skupaj z nacionalnimi viri podpore za 
MSP, bodisi z dopolnjevanjem obstoječih nacionalnih ukrepov bodisi z zapolnjevanjem 
vrzeli v sistemu podpore, vendar je Komisija6 ugotovila, da so sinergije med podporo iz 
ESRR in ESS na splošno majhne, kljub pomembnosti ohranjanja delovnih mest;

116. upošteva, da je bilo v okviru revizije izjave o zanesljivosti, ki jo je Računsko sodišče 
izvedlo za leto 2019, zaključenih le 11 od 121 sofinanciranih projektov ESRR in 
Kohezijskega sklada, ki jih je vodilo 12 držav članic; ugotavlja, da je 7 projektov v celoti 
izpolnilo svoje cilje, dva projekta delno, še dva projekta pa jih nista dosegla;

Naravni viri

117. je seznanjen, da so plačila za naravne vire znašala 59,5 milijarde EUR in so bila izplačana 
v okviru naslednjih programov in politik:

 neposredna plačila v okviru Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) 
do 69,5 % ali 41,4 milijarde EUR;

 odhodki, povezani s trgom, v okviru Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada 

5 Evropsko računsko sodišče, Posebno poročilo št. 10/2020, Prometna infrastruktura v EU: za pravočasno 
doseganje učinkov omrežja bi bilo treba megaprojekte izvajati hitreje.
6 Evropska komisija, Ex-post evaluation of 2007-2014, Support to SMEs – Increasing Research and Innovation 
in SMEs and SME Development (Naknadno ocenjevanje 2007–2014, Podpora za MSP – krepitev raziskav in 
inovacij v MSP ter razvoj MSP), februar 2016.
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(EKJS) do 4,0 % ali 2,4 milijarde EUR;

 Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) do 23,9 % ali 14,2 milijarde 
EUR; 

 Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR) do 1,4 % ali 0,8 milijarde EUR;

 drugi programi do 1,2 % ali 0,7 milijarde EUR;

118. upošteva, da sta za spremljanje smotrnosti SKP predvidena dva glavna sklopa kazalnikov, 
ki temeljita predvsem na poročanju držav članic in podatkih, ki jih zbere Eurostat:

 „skupni okvir spremljanja in vrednotenja vsebuje“ 210 kazalnikov: 45 kazalnikov 
ozadja, 84 kazalnikov izložkov, 41 kazalnikov rezultatov, 24 kazalnikov ciljev in 
16 kazalnikov učinka;

 izjave o programih v okviru SKP vsebujejo 63 kazalnikov, ki večinoma izhajajo iz 
skupnega okvira spremljanja in vrednotenja: šest jih je namenjenih merjenju učinka, 
povezanega s tremi splošnimi cilji, ostalo so kazalniki izložkov/vložkov, rezultatov 
in učinka, ki se nanašajo na posebne cilje;

Ugotovitve Računskega sodišča

119. meni, da je zaskrbljujoče, da je 44 (18 %) od 251 preučenih transakcij7 vsebovalo napake, 
207 (82 %) pa jih je bilo brez napak; je zaskrbljen, da Računsko sodišče na podlagi 36 
napak, ki jih je kvantificiralo, in drugih dokazov, pridobljenih v okviru kontrolnega 
sistema, ugotavlja, da je stopnja napake za naravne vire blizu praga pomembnosti;

120. obžaluje, da je 70 % napak sestavljal „neupravičen 
upravičenec/dejavnost/projekt/odhodek“;

121. ugotavlja, da pri 114 od 136 transakcij na področju razvoja podeželja ni bilo napak, da je 
bil učinek 5 primerov napak večji od 20 % in da je 15 transakcij vsebovalo napake pod 
20 % pregledanega zneska, 2 plačili pa sta imeli težave s skladnostjo brez finančnega 
učinka;

122. ugotavlja, da so od 68 plačil za naložbene projekte, kot so posodobitev kmetij, podpora 
za osnovne storitve in obnovo vasi na podeželskih območjih, naložbe v gospodarjenje z 
gozdovi in podpora za lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, napake vplivale na devet plačil, 
vključno z dvema primeroma, ko upravičenec in/ali projekt nista izpolnjevala pogojev za 
upravičenost;

123. ugotavlja, da so od 68 plačil, ki so temeljila na površini ali številu živali, ki so ju prijavili 
kmetje, ter na zahtevah za skladnost z okoljskimi in podnebnimi merili, na osem 
transakcij vplivale napake, manjše od 5 % pregledanega zneska, en primer napake med 
5 % in 20 %, v dveh drugih primerih pa so upravičenci kršili okoljske in podnebne pogoje 
za upravičenost, zaradi česar so napake v obeh primerih presegale 20 % pregledanega 

7 Vzorec je zajemal 136 plačil v okviru programov za razvoj podeželja, 95 neposrednih plačil, 14 tržnih ukrepov 
in šest plačil za ribištvo ter okoljske in podnebne ukrepe.
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zneska; 

124. je seznanjen, da so od 14 transakcij v zvezi s tržnimi ukrepi v petih primerih plačilne 
agencije povrnile neupravičene stroške, vključno s tremi primeri neskladnosti s pravili za 
upravičenost, ki so privedli do napak v višini nad 20 % preučenega zneska;

125. ugotavlja, da sta od šestih transakcij v zvezi z ribištvom, okoljem in podnebnimi ukrepi 
dva projekta imela neupravičene elemente v povrnjenih stroških; 

Pravilnost porabe SKP

126. je zaskrbljen zaradi omejitev glede zanesljivosti rezultatov dela certifikacijskih organov, 
ki so posledica slabosti, ki jih je Računsko sodišče ugotovilo pri preverjanjih in 
metodologijah vzorčenja nekaterih teh organov;

127. poudarja, da je GD AGRI ocenil, da je tveganje ob plačilu za porabo SKP kot celoto v 
letu 2019 znašalo približno 1,9 %, tveganje ob plačilu za neposredna plačila približno 
1,6 %, za razvoj podeželja 2,7 % in za tržne ukrepe 2,8 %;

Smotrnost SKP

128. meni, da je zaskrbljujoče, da je Računsko sodišče ugotovilo slabosti v sklopu kazalnikov 
smotrnosti SKP:

 Letno poročilo o upravljanju in smotrnosti izvrševanja proračuna EU za leto 2019 
zagotavlja malo količinsko opredeljenih informacij o rezultatih in učinku SKP ter s 
tem, ko se osredotoča na izložke in ne na rezultate, daje preveč pozitivno sliko o 
dosežkih politike:

a. Po navedbah Komisije je bilo več kot 85 % ciljnih vrednosti za podnebne 
ukrepe v kmetijskem sektorju, ki se nanašajo na upravljanje biotske 
raznovrstnosti, tal in vode, že doseženih. Te ciljne vrednosti temeljijo na 
območjih, na katerih se izvajajo posebni ukrepi EKSRP, tj. izložki. Iz njih ni 
razvidno, ali so plačila kakor koli vplivala na stanje podprtih površin. Komisija 
trdi, da EKSRP pomembno prispeva k razvoju. Na primer, širokopasovni dostop 
na podeželskih območjih se je znatno izboljšal (leta 2019 je imelo 59 % 
gospodinjstev dostopovno omrežje naslednje generacije). V letnem poročilu o 
upravljanju in smotrnosti izvrševanja proračuna EU ni informacij o prispevku 
EKSRP k temu podatku;

 S kazalniki v izjavah o programih se večinoma zagotavljajo informacije o izložkih, 
ki jih je v primerjavi z rezultati in učinki lažje meriti in nanje manj vplivajo zunanji 
dejavniki:

a. intervencijska logika Komisije povezuje cilje, ukrepe in kazalnike učinka SKP, 
vendar v njej niso opredeljene potrebe ali načrtovani rezultati in ciljne 
vrednosti. V intervencijski logiki Komisije za neposredna plačila ni opredeljena 
raven dohodka za kmete, ki naj bi se dosegla s SKP;
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b. ciljne vrednosti za splošne cilje SKP in večino posebnih ciljev EKJS so izražene 
kot želeni trendi (npr. „povečati“ faktorski dohodek kmetijstva ali „zmanjšati“ 
emisije toplogrednih plinov iz kmetijstva). Na končni izid vpliva več zunanjih 
dejavnikov in Komisija ni vedno opredelila vzročne povezave med SKP in 
spremenljivko. S ciljnimi vrednostmi, izraženimi le kot smeri in ne kot 
količinsko opredeljene vrednosti, je nemogoče opredeliti mejnike;

c. kazalniki skupnega okvira spremljanja in vrednotenja, ki niso vključeni v izjave 
o programih, so večinoma kazalniki izložkov; ne zagotavljajo pomembnih 
dodatnih informacij o smotrnosti pri doseganju ciljev politike. V študijah za 
podporo vrednotenja je pogosto navedeno, da je pomanjkanje podatkov o 
spremljanju (ukrepov) ovira za analizo učinka. Računsko sodišče je poudarilo8 
omejitve pri informacijah o smotrnosti, ki se zbirajo s kazalniki skupnega okvira 
spremljanja in vrednotenja.

 Kar zadeva splošni cilj trajnostne proizvodnje hrane, se je z neposrednimi plačili 
zmanjšala nestabilnost dohodkov kmetov. Ker pa še niso opredeljene referenčne 
vrednosti za primerno življenjsko raven in ker poraba ni tudi v prihodnje ciljno 
usmerjena, se je učinkovitost neposredne podpore zmanjšala:

a. vsi trije kazalniki, povezani s splošnim ciljem trajnostne proizvodnje hrane 
(povečanje faktorskega dohodka kmetijstva, povečanje kmetijske 
produktivnosti in omejevanje spremenljivosti cen), odražajo makroekonomska 
gibanja. Kažejo sicer pozitiven trend, vendar pa ima SKP nanje le malo ali nič 
vpliva, ki bi ga bilo mogoče dokazati;

b. posebni cilj EKJS „ohranjati stabilnost dohodkov kmetov z zagotavljanjem 
neposredne dohodkovne podpore“ ima en sam kazalnik: delež neposredne 
podpore v podjetniškem dohodku kmetijstva. Leta 2017 se je vrednost tega 
kazalnika gibala od 8 % na Nizozemskem do 50 % na Slovaškem. Ciljna 
vrednost je ohraniti to razmerje stabilno. Vendar to ni v skladu s ciljem politike, 
da se poveča individualni zaslužek oseb, ki se ukvarjajo s kmetijstvom, hkrati 
pa omeji potreba po neposredni podpori;

c. Komisija je v letnem poročilu o upravljanju in smotrnosti izvrševanja proračuna 
EU za leto 2019 trdila, da dohodki kmetov zaostajajo za plačami v gospodarstvu 
kot celoti. Navedla je, da je leta 2017 povprečni dohodek v kmetijskem sektorju 
znašal približno 46,5 % povprečnih plač v gospodarstvu Unija-28. Kot približek 
za dohodek kmetije je uporabila podjetniški dohodek na enoto družinskega dela. 
Vendar v tem podatku niso upoštevane različne demografske razmere obeh 
populacij (veliko kmetov je upokojitvene starosti) ali nekmetijski dohodki 
kmetijskih gospodinjstev. Razpoložljivi dohodek, tudi ob upoštevanju 
nekmetijskega dohodka, je eden ključnih elementov za oceno življenjskega 
standarda kmetov;

8 Glej posebna poročila št. 1/2016 (merjenje smotrnosti poslovanja v zvezi z dohodki kmetov), odstavek 92; 
št. 10/2017 (mladi kmetje), odstavka 70 in 71; št. 13/2020 (biotska raznovrstnost na kmetijskih zemljiščih), 
odstavki 49, 59, 71 in 81; mnenje Računskega sodišča št. 7/2018, odstavki 68–71.
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d. leta 2016 sta bili približno dve tretjini9 kmetij v Uniji manjši od 5 ha. Ker so 
neposredna plačila vezana na kmetijske površine, približno 80 % podpore 
prejme približno 20 % upravičencev. Dejansko več kot 30 % plačil prejme 2 % 
upravičencev, od katerih vsak prejme več kot 50.000 EUR neposrednih plačil. 
Različni prerazporeditveni mehanizmi so imeli le delen učinek;

e. s kazalniki smotrnosti za SKP se ne meri učinkovitost neposrednih plačil. 
Računsko sodišče je ugotovilo, da se je delež10 kmetij, ki prejemajo neposredna 
plačila in ustvarjajo dohodek na enoto dela, ki je višji od povprečne nacionalne 
produktivnosti dela, zmanjšal z 29 % leta 2013 na 26 % leta 2015. V študiji je 
bilo ugotovljeno tudi, da je 9 % malih kmetij in več kot 30 % velikih imelo 
dohodek na enoto dela nad to referenčno vrednostjo.

f. s kazalnikom „delež kmetijskih gospodarstev, ki sodelujejo v shemah za 
obvladovanje tveganja“ se meri delež kmetov, ki prejemajo podporo SKP za 
zavarovalne premije ter sodelujejo v vzajemnih skladih in drugih orodjih za 
stabilizacijo dohodkov. Glede na izjave o programih napredek kazalnika pri 
doseganju ciljne vrednosti ni dosegel mejnika za leto 2018. Do konca leta 2018 
je bilo doseženega 28,3 % ciljne vrednosti za leto 2023. Računsko sodišče je 
ugotovilo11, da večina kmetov, ki sklenejo zavarovalne police, to stori brez 
podpore Unije in da sama neposredna plačila znatno zmanjšujejo nestabilnost 
dohodkov;

 Pri splošnem cilju trajnostnega upravljanja naravnih virov in podnebnih ukrepov so 
kazalniki osredotočeni na velikost območja, ki ima koristi od ukrepov, ne pa na to, 
kar je bilo doseženo s podporo. Kar zadeva samo podnebne ukrepe, je bilo 
ugotovljeno, da imajo ukrepi SKP zaradi svoje zasnove majhen učinek na 
obravnavanje podnebnih potreb:

a. večina kazalnikov iz izjav o programih za posebne cilje v okviru naravnih virov 
in podnebnih ukrepov se nanaša na površine ali število živali, za katere veljajo 
različni ukrepi ali obveznosti, ne merijo pa doseženih koristi za okolje;

b. Komisija v svojem zadnjem letnem poročilu o upravljanju in smotrnosti 
izvrševanja proračuna EU meni, da je to, da je leta 2018 za 79 % vseh 
kmetijskih površin Unije veljala vsaj ena obveznost ozelenitve, dosežek. Toda 
Računsko sodišče je ugotovilo12, da je imela ozelenitev na kmetijske prakse in 
okolje malo učinka, ki bi se lahko meril. Privedla je do sprememb kmetijskih 
praks na približno 5 % vseh kmetijskih zemljišč v Uniji in običajno kar se da 
zmanjšala motnje uveljavljenih kmetijskih praks. Ozelenitev je bila še vedno 
predvsem shema dohodkovne podpore;

c. kmetijsko-okoljsko-podnebni ukrepi lahko znatno prispevajo k biotski 

9 Po podatkih Eurostata.
10 Evaluation study of the impact of the CAP measures towards the general objective ‘viable food production’ 
(Ocenjevalna študija učinka ukrepov SKP na splošni cilj „trajnostna proizvodnja hrane“), 2020, str. 108–122.
11 Posebno poročilo št. 23/2019 – Stabilizacija dohodkov kmetov, odstavki 16–22, 41.
12 Posebno poročilo št. 21/2017 – Ozelenitev.
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raznovrstnosti, če so ustrezno usmerjeni. To je bolj verjetno v primerih, kadar 
sheme pokrivajo znaten del kmetijske krajine ali so osredotočene na posebna 
tveganja. Ena od omejitev je to, da jih kmetje slabo uporabljajo. Računsko 
sodišče je za nekatere ukrepe EKSRP odkrilo13 primere, v katerih nadomestilo 
ni zajemalo stroškov sodelovanja v shemah (npr. plačila za program Natura 
2000 v nekaterih državah članicah);

d. za posebni cilj EKSRP, povezan z ekosistemi, so kazalniki izložkov, povezani 
z gozdarstvom, na ravni Unije pokazali, da je bila uporaba gozdarskih ukrepov 
skromna;

e. kazalnik „delež namakanih zemljišč, ki so prešla na učinkovitejše namakalne 
sisteme“, je povezan s posebnim ciljem EKSRP 5. Ciljna vrednost za leto 2023 
je 13,0 %; leta 2018 je bil rezultat 5,26 %, kar je 40 % zastavljene ciljne 
vrednosti. Splošni napredek ni jasen. Na podlagi vzorca držav članic je bilo v 
študiji za podporo vrednotenja14 ugotovljeno, da ni jasnega preverjanja 
prihrankov vode, doseženih po zaključku naložbe EKSRP;

f. emisije iz kmetijstva so leta 2017 pomenile približno 12,6 % vseh emisij 
toplogrednih plinov v Uniji. Emisije toplogrednih plinov iz kmetijstva so se od 
leta 1990 zmanjšale za več kot 20 %, vendar se od leta 2010 niso spreminjale;

g. v študiji za podporo vrednotenja podnebnih sprememb je bilo navedeno, da se 
z obveznimi ukrepi (npr. zelena komponenta in navzkrižna skladnost) ne 
obravnavajo ustrezno emisije toplogrednih plinov zaradi živinoreje in 
gospodarjenja z njivskimi površinami. Ukrepi skupne kmetijske politike, s 
katerimi bi države članice od kmetov lahko zahtevale, da zmanjšajo emisije 
toplogrednih plinov zaradi živinoreje in gospodarjenja z njivskimi površinami, 
ne obstajajo; 

 informacije v zvezi s splošnim ciljem uravnoteženega teritorialnega razvoja, o 
katerih je Komisija poročala v letnem poročilu o upravljanju in smotrnosti 
izvrševanja proračuna EU ter izjavah o programih, ne zadostujejo za oceno 
smotrnosti s tem povezane porabe Unije:

a. edini kazalnik iz izjav o programih za splošni cilj uravnoteženega teritorialnega 
razvoja je stopnja zaposlenosti na podeželju. Ta stopnja se je s 63,4 % v 
letu 2012 povečala na 68,1 % v letu 2018. Vpliv skupne kmetijske politike je 
negotov, vendar omejen, saj se je v istem obdobju splošna stopnja zaposlenosti 
povečala z 68,4 % na 72,2 %. Na zaposlenost na podeželskih območjih 
neposredno in posredno vplivajo zunanje gospodarsko okolje in številne 
državne politike. V letnem poročilu o upravljanju in smotrnosti izvrševanja 
proračuna EU so ti zunanji dejavniki potrjeni;

b. do konca leta 2018 je bilo evidentiranih 13.337 novih delovnih mest, 
ustvarjenih neposredno v programu LEADER (30 % ciljne vrednosti za 

13 Posebno poročilo št. 1/2017 – Za izkoriščanje celotnega potenciala omrežja Natura 2000 je potrebnih več 
prizadevanj, odstavka 59 in 60.
14 Presoja vpliva skupne kmetijske politike na vode, 2019, str. 157 in 158.
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leto 2023), kar je manj kot 0,05 % vseh zaposlitev na podeželskih območjih. Z 
drugimi ukrepi za razvoj podeželja je bilo ustvarjenih 10.784 novih delovnih 
mest (14 % ciljne vrednosti). Komisija je v programskih izjavah navedla, da 
nima zanesljivih podatkov o novih delovnih mestih, ustvarjenih s pobudo 
LEADER;

c. študije v podporo vrednotenju kažejo15, da regionalne in sektorske razmere 
bistveno vplivajo na zaposlovanje na podeželju ter da ukrepi skupne kmetijske 
politike malo vplivajo na tamkajšnja delovna mesta;

d. mladi kmetje lahko za zagon svojega prvega kmetijskega gospodarstva 
prejmejo dodatna neposredna plačila iz EKJS in enkratno podporo iz EKSRP. 
Ugotovitve Računskega sodišča se ujemajo z ugotovitvami študij v podporo 
vrednotenju16: podpora iz EKJS za mlade kmete ima malo ali nič učinka, 
medtem ko je podpora iz EKSRP uspešnejša, predvsem zato, ker je bolje 
usmerjena. Izkazalo se je, da so ukrepi skupne kmetijske politike za 
generacijsko pomladitev uspešni, kadar jih podpirajo tudi dopolnilne državne, 
regionalne in lokalne upravljavske institucije ter fiskalne politike;

e. Komisija v letnem poročilu o upravljanju in smotrnosti izvrševanja proračuna 
EU navaja, da se je širokopasovni dostop na podeželskih območjih znatno 
izboljšal, vendar nima dodatnih informacij o prispevku EKSRP k razvoju teh 
območij. Trenutno se izvaja študija za podporo vrednotenja za oceno splošnega 
cilja uravnoteženega teritorialnega razvoja v obdobju 2014–2020;

Varnost in državljanstvo

129. je seznanjen, da so plačila za varnost in državljanstvo znašala 3,3 milijarde EUR in so 
bila izvršena prek naslednjih programov, politik in agencij:

 migracije in varnost, do 45,3 % proračuna naslova oziroma 1,6 milijarde EUR;

 14 decentraliziranih agencij (zdravstvo: ECDC, EFSA, EMA, ECHA; notranje 
zadeve: Frontex, EASO, Europol, CEPOL, EU-LISA, EMCDDA; pravosodje: 
Eurojust, FRA, EIGE, EPPO), do 29,1 % proračuna naslova oziroma 
1 milijarda EUR;

 hrana in krma, do 7,6 % proračuna naslova oziroma 0,2 milijarde EUR;

 Ustvarjalna Evropa, do 7,3 % proračuna naslova oziroma 0,2 milijarde EUR;

15 Evaluation of Article 68 measures (Ocena ukrepov iz člena 68), 2016; Evaluation of the impact of the CAP on 
generational renewal, local development and jobs in rural areas (Ocena učinka skupne kmetijske politike na 
generacijsko pomladitev, lokalni razvoj in zaposlovanje na podeželju), 2019.
16 Evaluation of the impact of the CAP on generational renewal, local development and jobs in rural areas 
(Ocena učinka skupne kmetijske politike na generacijsko pomladitev, lokalni razvoj in zaposlovanje na 
podeželju), 2019. Posebno poročilo Evropskega računskega sodišča št. 10/2017: Podpora EU za mlade kmete bi 
morala biti bolje usmerjena, da bi spodbujala učinkovito generacijsko pomladitev; SURE-Farm: Impact of the 
Young Farmers payment on structural change (Projekt SURE-Farm: učinek izplačil za mlade kmete na 
strukturne spremembe), 2020.
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 drugo (potrošniki, pravosodje, pravice, enakost in državljanstvo), do 10,7 % 
oziroma 0,3 milijarde EUR;

Ugotovitve Računskega sodišča: računovodski izkazi držav članic za Sklad za azil, migracije 
in vključevanje in Sklad za notranjo varnost

130. ugotavlja, da je bilo največ izdatkov v tem poglavju namenjenih migracijam in varnosti 
in da je največ sredstev za njihovo kritje prišlo iz dveh skladov – Sklada za azil, migracije 
in vključevanje (AMIF) ter Sklada za notranjo varnost (ISF);

131. v zvezi s pravilnostjo transakcij ugotavlja, da je Računsko sodišče pri sedmih (37 %) od 
pregledanih 19 transakcij odkrilo napake (tj. precenitev stroškov plač);

132. obžaluje, da so imele tri količinsko opredeljive napake finančne posledice za zneske, 
zaračunane v breme proračuna Unije;

133. je seznanjen, da so bili odkriti štirje primeri nespoštovanja pravnih določb v zvezi z izbiro 
projektov in pravili javnega naročanja, vendar niso imeli finančnega vpliva na proračun 
Unije;

134. je seznanjen, da so revizijski organi držav članic17, ki jih je preverilo Računsko sodišče, 
oblikovali in uvedli podrobne in dovolj kakovostne postopke za poročanje v skladu s 
pravili;

135. je seznanjen z nekaterimi pomanjkljivostmi v letnih poročilih držav članic, ki sicer niso 
bile tako hude, da bi vplivale na ugotovitve revizijskih organov, vseeno pa so povzročile 
določeno tveganje, da sporočeni podatki niso točni in da je zanesljivost omejena, na 
primer:

 težave z vzorci v Sloveniji (uporaba metodologije na podlagi tveganja, ne naključja; 
netočne vrednosti za izračun velikosti vzorca);

 napačni računovodski izkazi v Italiji in Sloveniji (predložitev osnutkov 
revizijskemu organu, še preden je pristojni organ izvedel kontrolo na kraju samem);

 napačen izračun in predložitev skupne stopnje napake in/ali stopnje preostale 
napake v Nemčiji in Italiji;

 izključitev tehnične pomoči iz revizijske populacije in izpustitev tega dejstva iz 
letnega kontrolnega poročila v Sloveniji;

 delna izključitev vnaprejšnjih plačil iz revizijske populacije in izpustitev tega 
dejstva iz letnega kontrolnega poročila v Nemčiji;

 razdelitev projektov v dve podskupini (predujmi in nastali izdatki) za namene 
vzorčenja na Cipru; 

17 Nemčija, Grčija, Italija, Ciper, Litva, Poljska in Združeno kraljestvo za AMIF,  Slovenija pa za ISF.
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136. je seznanjen, da so revizijski organi držav članic18, ki jih je preverilo Računsko sodišče, 
svoje ugotovitve lahko podprli s podrobnimi revizijskimi programi in kontrolnimi 
seznami;

137. je seznanjen z nekaterimi pomanjkljivostmi pri delu revizijskih organov, zaradi katerih je 
nastalo tveganje, da neupravičeni izdatki ne bodo odkriti, da revizijske ugotovitve niso 
točne in da je zanesljivost omejena, na primer:

 nepravilno preverjanje izbire projektov in/ali izbirnih meril s strani revizijskih 
organov v Italiji in na Cipru;

 nezadostna revizijska sled oziroma dokumentacija o revizijskem delu v Grčiji, na 
Cipru, v Litvi in Združenem kraljestvu;

 nepravilno preverjanje vseh relevantnih razpoložljivih dokazov, da bi potrdili 
upravičenost ciljnih skupin in prijavljenih odhodkov oziroma razumnost stroškov, 
v Italiji in na Cipru;

138. je seznanjen s pomanjkljivostmi v ocenah letnih poročil o nadzoru, ki jih je opravila 
Komisija19, in sicer:

 različne definicije vmesnih plačil, kar bi lahko ogrozilo vrednost in popolnost 
sporočenih podatkov;

 Komisija ni pripravila smernic za izračun minimalne revizijske pokritosti v višini 
10 % v primeru določanja manjših vzorcev, kar bi lahko ogrozilo zanesljivost in 
gotovost revizijskih ugotovitev;

Uspešnost: AMIF

139. je seznanjen, da obstajajo štirje splošni kazalniki učinkov (dejanske vrnitve v primerjavi 
z odločbami o vrnitvi, odstotek prostovoljnih vrnitev, razlika v stopnji zaposlenosti med 
državljani Unije in državljani tretjih držav ter konvergenca deleža ugodno rešenih prošenj 
prosilcev za azil); ugotavlja, da ti kazalniki niso neposredno povezani z uspešnostjo 
sklada AMIF, čeprav bi lahko prispeval k uresničevanju ustreznega cilja;

140. ugotavlja, da je bilo pet od 24 mejnikov za kazalnike za leto 2020 doseženih že v prejšnjih 
letih, vendar ciljne vrednosti niso bile prilagojene navzgor v skladu s prakso dobrega 
finančnega poslovodenja, s čimer bi se omogočilo povečanje učinkovitosti;

141. je zelo zaskrbljen, ker se kazalniki za sklad AMIF ne uresničujejo dovolj uspešno, da bi 
bili doseženi cilji v zvezi z vključevanjem in zakonitimi migracijami, pa tudi vračanjem 
in neurejeno migracijo;

142. je zelo zaskrbljen, da so o smotrnosti skupne porabe, povezane z nujno pomočjo20, na 
voljo le omejene, zbirne informacije (začetni dodeljeni znesek 100 milijonov EUR je bil 

18 Nemčija, Grčija, Italija, Ciper, Litva, Poljska, Združeno kraljestvo, Slovenija.
19 Bolgarija, Češka, Francija, Nizozemska, Avstrija, Portugalska, Slovaška, Estonija, Španija, Islandija, Malta in 
Finska.
20 Nujna pomoč za AMIF.
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za obdobje do leta 2020 povečan na 2,2 milijarde EUR, kar je 30 % sklada, kljub temu pa 
Komisija ni oblikovala okvira za spremljanje uspešnosti projektov, ki se financirajo z 
nujno pomočjo); 

143. je zelo zaskrbljen, ker je v letnem poročilu o upravljanju in smotrnosti izvrševanja 
proračuna EU in izjavah o programih malo informacij o gospodarnosti in učinkovitosti 
pri izvrševanju ali o stroškovni učinkovitosti ukrepov sklada AMIF;

144. je zaskrbljen tudi zato, ker v letnem poročilu o upravljanju in smotrnosti izvrševanja 
proračuna EU in izjavah o programih niso omenjeni ukrepi za privabljanje visoko 
usposobljenih delavcev v Unijo prek programov za zakonito priseljevanje, kazalniki pa 
niso primerni za poročanje o takih ukrepih;

145. je zelo zaskrbljen, ker se kazalniki za sklad AMIF ne uresničujejo dovolj uspešno, da bi 
bili doseženi cilji glede števila dejansko vrnjenih migrantov v primerjavi s številom 
izdanih odločb o vrnitvi ter številom prostovoljnih in prisilnih vrnitev;

146. je zelo zaskrbljen, da je stopnja vračanja posameznikov, ki nimajo več pravice prebivati 
na ozemlju Unije, nezadovoljiva (31,5 %);

147. je zelo zaskrbljen zaradi manjše uspešnosti operacij vračanja iz naslednjih razlogov: 

 dolžina azilnih postopkov; 

 nepovezanost azilnih postopkov in vračanja;

 postopki ovirajo usklajevanje in izmenjavo informacij;

 ne obstaja zanesljiv in povezan sistem za upravljanje vrnitev;

 v Uniji ni vzajemnega priznavanja in sistematičnega evidentiranja odločb o vrnitvi;

 migranti, ki bi se morali vrniti, bežijo in jih je težko najti, težavno pa je tudi sledenje 
prostovoljnim odhodom;

 nezadostne zmogljivosti v centrih za pridržanje pred izgonom;

 težavno sodelovanje s tretjimi državami, iz katerih prihajajo migranti;

 omejena uporaba razvojne pomoči za lažje sodelovanje s tretjimi državami, iz 
katerih prihajajo migranti;

 neuspešnost pomoči pri prostovoljnem vračanju in ponovnem vključevanju;

148. je zaskrbljen, ker Unija financira dva vzporedna programa za isto vrsto dejavnosti 
vračanja (državni programi sklada AMIF in podpora Frontexa za vračanje) in ker ta dva 
programa nista dovolj usklajena pri operacijah prisilnega vračanja;

Priporočila

149. poziva Komisijo, naj:
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 revizijskim organom držav članic za AMIF in ISF posreduje navodila, kako naj 
izračunajo revizijsko pokritost v primeru določanja manjših vzorcev, da bodo 
slednji vseeno dovolj veliki in ustrezni in da bodo lahko razumna osnova za 
revizijske ugotovitve o celotni revizijski populaciji;

 znova opozori revizijske organe držav članic za AMIF in ISF, naj upoštevajo njena 
navodila o vzorčenju in izračunavanju stopnje napake pod pogojem, da je vzorčenje 
naključno, da mora imeti vsaka enota vzorčenja v populaciji možnost, da bo 
izbrana, in da je treba tam, kjer je to mogoče, vse napake ekstrapolirati na ustrezno 
populacijo;

 revizijskim organom držav članic za AMIF in ISF posreduje smernice za zadostno 
in ustrezno dokumentiranje vrste, urnikov in obsega svojih revizijskih postopkov, 
rezultatov in zbranih revizijskih dokazov;

 uporabi spoznanja o mehanizmih nujnih premestitev (med drugim v zvezi s 
situacijo v državi članici sprejema po premestitvi) in te izkušnje upošteva pri 
morebitnem mehanizmu prostovoljnih premestitev v prihodnosti;

150. poziva Komisijo, naj:

 v naslednjem finančnem okviru opredeli merila za dodeljevanje sredstev nujne 
pomoči v sklopu deljenega upravljanja z državami članicami;

 izboljša okvir za nadzor uspešnosti, in sicer a) z zagotavljanjem, da bodo imeli 
projekti nujne pomoči sklada AMIF kazalnike izidov in rezultatov z jasnimi cilji in 
izhodišči, kjer je to primerno, oziroma utemeljitvijo, zakaj ni tako; b) s 
spremljanjem izidov, doseženih pri projektih, ki se financirajo z nujno pomočjo, in 
poročanjem o njih; c) z zasnovo kazalnikov CMEF sklada AMIF za nov večletni 
finančni okvir 2021–2027, vključno z izhodišči in cilji, še pred začetkom projektov 
v obdobju 2021–2027; 

 uvede ukrepe za dopolnjevanje in boljše usklajevanje med skladom AMIF in 
uradom EASO/agencijo Frontex (npr. pri operacijah prisilnega vračanja ali podpori 
azilnim organom);

 uporabi razvojno pomoč kot vzvod za boljše sodelovanje z matičnimi državami 
migrantov21;

Letno poročilo o dejavnostih GD HOME za leto 2019

151. pozdravlja priporočila službe za notranjo revizijo pri GD HOME za leto 2019, na primer:

 uvedba in načrtovanje revizijskih dejavnosti v GD HOME (GD HOME bi moral 
pripraviti in objaviti izjavo o poslanstvu in mandatu revizijske službe, prilagoditi 
vloge in odgovornosti, verige poročanja in mejnike za pripravo zaključnega računa; 
posodobiti revizijske strategije; analizirati, kateri viri so potrebni za revizijske 

21 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 25. novembra 2020 o izboljšanju razvojne učinkovitosti in uspešnosti 
pomoči (2019/2184(INI)).
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dejavnosti);

 izvedba revizijskega načrta (GD HOME mora začeti revizije načrtovati in izvajati 
čim prej, v letu po sprejetju letnega delovnega programa ter pregledu letnih 
kontrolnih poročil in revizijskih mnenj; uskladiti mora mejnike za stopnje 
revizijskega postopka; poskrbeti, da bodo končna revizijska poročila brez odlašanja 
poslana upravičencem in da bo to nadziralo višje vodstvo);

 zaključni račun (GD HOME mora poskrbeti za pravočasno pripravo zaključnega 
računa; pojasniti mora postopek za računovodske izkaze, oddane pred koncem leta); 
prilagoditev postopka zaključnega računa novi organizacijski strukturi ter 
izboljšanje komunikacije med finančnimi oddelki in revizijsko službo (uvedba in 
načrtovanje revizijskih dejavnosti; izvedba revizijskega načrta; zaključni račun);

Letno poročilo GD JUST o dejavnostih za leto 2019

152. pozdravlja, da GD JUST izvaja priporočila, ki jih je izdala Služba za notranjo revizijo 
GD JUST v zvezi s postopkom ocene učinka ter izvajanjem smernic in orodij za boljše 
pravno urejanje;

Evropa v svetu

153. je seznanjen, da so plačila za „Evropo v svetu“ leta 2019 znašala 10,1 milijarde EUR in 
so bila izplačana v okviru naslednjih programov in politik:

„Instrument za razvojno sodelovanje“, do 26 % proračuna „Evropa v svetu“ ali 2,6 
milijarde EUR;

„Evropski instrument sosedstva“, do 20,6 % proračuna „Evropa v svetu“ ali 2,1 
milijarde EUR;

– „Instrument za predpristopno pomoč“ do 15,7 % proračuna „Evropa v svetu“ oziroma 
1,6 milijarde EUR;

 „Humanitarna pomoč“, do 20,4% proračuna „Evropa v svetu“ ali 2,1 milijarde EUR;

„Drugi ukrepi in programi“, do 17,3% proračuna „Evropa v svetu“ ali 1,7 milijarde 
EUR;

154. upošteva, da proračun za zunanje delovanje izvajajo Generalni direktorat za mednarodno 
sodelovanje in razvoj (GD DEVCO), Generalni direktorat za sosedstvo in širitvena 
pogajanja (GD NEAR), Generalni direktorat za civilno zaščito in operacije humanitarne 
pomoči (GD ECHO), Generalni direktorat za regionalno in mestno politiko (GD REGIO) 
ter Služba za instrumente zunanje politike (FPI);

155. ugotavlja, da so bili odhodki na tem področju izplačani z uporabo več instrumentov in 
načinov izvajanja, kot so javna naročila za delo, blago in storitve, nepovratna sredstva, 
posebna posojila, jamstva za posojila in finančna pomoč, proračunska podpora ter druge 
namenske oblike proračunske pomoči, izplačane v več kot 150 državah po vsem svetu;

156. ugotavlja, da je Sodišče preučilo vzorec 68 transakcij: 22 transakcij za GD NEAR, 
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25 transakcij za GD DEVCO, 10 transakcij za GD ECHO in 11 drugih transakcij. sedem 
transakcij, ki so bile prevzete iz študij o stopnji preostale napake GD NEAR in 
GD DEVCO, je bilo prilagojenih za odpravo metodoloških omejitev študij; 

Ugotovitve Računskega sodišča: GD NEAR

157. obžaluje, da Unija še vedno izvaja proračunsko podporo tretjim državam, ki jo urejajo 
široke pravne določbe, kar ustvarja tveganje, da bo Komisija ohlapno razlagala določbe 
v zvezi z izpolnjevanjem splošnih pogojev, ter da Sodišče z revizijo pravilnosti ne more 
preveriti tega, kaj se zgodi s pomočjo, potem ko jo Komisija izplača državi prejemnici, 
saj se ta sredstva nato združijo z njenimi proračunskimi sredstvi22; 

158. v zvezi s študijo GD NEAR o stopnji preostale napake z veliko zaskrbljenostjo ugotavlja, 
da po navedbah Računskega sodišča:

 metodologija in priročnik za stopnjo preostale napake, ki ju je pripravil GD NEAR, 
vsebujeta omejitve, ki lahko prispevajo k podcenjevanju preostalih napak, kot so 
nezadostno zajetje nekaterih vidikov postopkov javnega naročanja (razlogi za 
zavrnitev neuspešnih kandidatov, skladnost izbrane ponudbe z vsemi merili za izbor 
in dodelitev, popolno preverjanje postopkov razpisa za zbiranje predlogov, 
neposredna utemeljitev dodelitve)23;

 „Stopnja nepovratnih sredstev [napake]" za neposredno upravljanje nepovratnih 
sredstev se izračuna na podlagi stopnje zaupanja 80 %, medtem ko se običajno 
stopnje napake izračunajo na podlagi stopnje zaupanja 95 %;

 metoda GD NEAR za ocenjevanje stopnje preostale napake izvajalcu omogoča 
široko razlago pri ocenjevanju posameznih napak (zlasti v primeru pomanjkanja 
dokumentov za transakcijo);

 V letih 2018 in 2019 je bilo zanašanje na polovico vzorčenih transakcij pripisano 
na podlagi prejšnjih kontrol, Računsko sodišče pa opozarja, da tak pristop ne meri 
v celoti stopnje preostale napake24;

Posebno poročilo Računskega sodišča št. 09/2019: Podpora EU Maroku: rezultati doslej 
omejeni

159. ugotavlja, da je proračunska podpora Unije v Maroku v obdobju 2014–2018 znašala 
približno 0,37 % skupnih proračunskih odhodkov države, pri čemer so pogodbe znašale 
562 milijonov EUR, plačila pa 206 milijonov EUR; opozarja, da Maroko prejema več 
razvojne podpore Unije kot katera koli druga severnoafriška država razen Tunizije, je 
eden od glavnih prejemnikov mednarodne razvojne pomoči; 

160. opozarja, da je evropski instrument sosedstva ključni finančni instrument, ki ga Komisija 
uporablja pri sodelovanju z Marokom in znaša 1.399 milijonov EUR za obveznosti za 

22 str. 211
23 str. 213
24Stran 214.
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obdobje 2014–2020; 

161. poudarja, da je Maroko po sodbi Splošnega sodišča Unije decembra 2015 o Zahodni 
Sahari od decembra 2015 do januarja 2019 prekinil politični dialog, ki zajema vse zunanje 
politike Unije, kot so razvojna, trgovinska, zunanja in varnostna politika;

162. poudarja, da je Sodišče odkrilo več težav, ki ovirajo uspešnost proračunske podpore:

 neoptimalna osredotočenost in zasnova podpore (tj. financiranje, ki je pokrivalo 
preveč področij, Komisija ni razvila jasne strategije za prihodnje odnose z 
Marokom med prekinitvijo političnega dialoga, neenakomernim usklajevanjem 
donatorjev, programi proračunske podpore, ki niso zasnovani tako, da bi čim bolj 
povečali učinek);

 težave pri izvajanju podpore (tj. zamude, slaba ocena rezultatov s strani Komisije);

 odsotnost znatnega vpliva na programe proračunske podpore (tj. manj kot polovica 
ciljev proračunske podpore, doseženih na področju zdravja, socialne zaščite, 
pravosodja itd.);

163. poziva Komisijo, naj:

 okrepi osredotočenost proračunske podpore Unije v Maroku in sicer uporabi 
preglednejšo in bolje dokumentirano metodo za dodeljevanje sredstev sektorskim 
programom proračunske podpore; 

 izboljša zasnovo kazalnikov ciljev in uspešnosti, zlasti z večjo uporabo kazalnikov, 
usmerjenih v rezultate; 

 izboljšati strategijo političnega dialoga, zlasti za oceno dosežkov strategije 
političnega dialoga ter za uporabo jasne in ustrezne opredelitve ciljev in 
pričakovanih rezultatov dialoga; 

 izboljša postopke preverjanja izplačil, natančneje z uporabo ustreznih metod 
izračuna, da se sredstva izplačajo le, če obstajajo zanesljivi dokazi, da je bil cilj 
dejansko dosežen; 

 okrepi postopke spremljanja, na primer postopke za izboljšanje ocene sektorskih 
strategij in spremljanje njihovega izvajanja z uporabo kazalnikov sektorskih 
strategij;

 končno sklene sporazum o ponovnem sprejemu, za katerega je Svet leta 2000 
Komisiji podelil pogajalski mandat, zlasti ker je Maroko eden največjih 
upravičencev razvojne podpore Unije25;

Ugotovitve Računskega sodišča: GD DEVCO

164. v zvezi s študijo GD DEVCO o stopnji preostale napake z veliko zaskrbljenostjo 

25 Vprašanje za pisni odgovor E-000331/2020/zadeva: sporazum med EU in Marokom o ponovnem sprejemu
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ugotavlja, da:

 so odhodki, evidentirani leta 2019 v okviru 8. 9., 10. in 11. ERS, vsebovali 
pomembne napake; po navedbah Računskega sodišča ocenjena stopnja napake 
znaša 3,5 %;

 43,6 % ocenjene stopnje napake izhaja iz odhodkov, ki niso nastali (tj. obveznosti, 
predstavljene kot odhodki ali nepravilno izračunani prijavljeni odhodki);

 22,1 % ocenjene stopnje napake izhaja iz resnega nespoštovanja pravil o javnem 
naročanju (tj. neutemeljena odločitev odbora za ocenjevanje); 

 12,7 % ocenjene stopnje napake izhaja iz neupravičenih odhodkov (občutno 
povečanje plač lokalnega osebja po sklenitvi pogodbe);

 Komisija in njeni izvajalski partnerji so naredili več napak v transakcijah v zvezi z 
ocenami programov, nepovratnimi sredstvi in sporazumi o prispevku z 
mednarodnimi organizacijami ter sporazumi o prenosu pooblastil z agencijami 
držav članic EU za sodelovanje kot pri drugih vrstah podpore (kot je podpora za 
javna naročila gradenj, blaga in storitev). Od 65 takih transakcij jih je 25 (38 %) 
vsebovalo količinsko opredeljive napake, ki so pomenile 71,7 % ocenjene stopnje 
napake;

 študija GD DEVCO o stopnji preostale napake ne pomeni dajanja zagotovila ali 
revizije; temelji na metodologiji o stopnji preostale napake in priročniku, ki ju 
zagotovi GD DEVCO;

 kontrolni sistem GD DEVCO, ki temelji na predhodnih pregledih, ima slabosti, kot 
so omejitve pri pregledih postopkov javnega naročanja, zelo majhno število 
pregledov na kraju samem v državi izvajanja projektov, sama metoda za 
ocenjevanje stopnje preostale napake, ki jo uporablja GD DEVCO, in delno ali 
popolno zanašanje na predhodno kontrolno delo;

 izjava generalnega direktorja o zanesljivosti v letnem poročilu o dejavnostih za 
leto 2019 ni vsebovala nobenega pridržka, saj sta bila pridržka, ki sta ostala iz 
leta 2018, umaknjena in noben nov ni bil izrečen; GD DEVCO je pred umikom teh 
pridržkov v letu 2019 znatno zmanjšal njihov obseg (tj. delež odhodkov, ki jih 
zajemajo) v letih 2017 in 2018, kar posledično ne zagotavlja resničnega in 
poštenega prikaza tveganj na splošnem področju odgovornosti GD DEVCO;

Uspešnost evropskega instrumenta sosedstva in instrumenta za razvojno sodelovanje 

165. Opozarja, da je proračun evropskega instrumenta sosedstva za večletni finančni okvir za 
obdobje 2014–2020 približno 17 milijard EUR. Skupno je Komisija do konca leta 2019 
prevzela obveznosti za 85 % te dodelitve in porabila 42 % sredstev.

166. Opozarja, da je proračun instrumenta za razvojno sodelovanje za večletni finančni okvir 
za obdobje 2014–2020 približno 20 milijard EUR. Skupno je Komisija do konca 
leta 2019 prevzela obveznosti za 84 % teh dodelitev in porabila 40 % sredstev. 

167. ugotavlja, da je Sodišče v skladu s pregledom uspešnosti petih projektov instrumenta za 
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razvojno sodelovanje in treh projektov evropskega instrumenta sosedstva ugotovilo, da 
so trije projekti instrumenta za razvojno sodelovanje imeli težave v zvezi s smotrnostjo: 
pri dveh je prišlo do zamud pri izvajanju in zato do zadevnega datuma pri projektih ne 
bodo doseženi vsi načrtovani izložki in rezultati, medtem ko pri enem ni bila določena 
nobena ciljna vrednost za merjenje njegove smotrnosti, vendar pri nobenem od projektov 
evropskega sosedskega instrumenta ni bilo težav s smotrnostjo;

168. ugotavlja, da so kazalniki v poročilih Komisije o smotrnosti na visoki ravni razkrili 
splošno pozitiven trend pri zmanjševanju revščine, enakosti spolov v izobraževanju, 
številu sporazumov z državami sosedstva in človekovem razvoju; obžaluje, da so 
kazalniki pokazali negativen trend pri utrjevanju demokracije in pravne države ter 
politični stabilnosti;

169. poudarja, da ti kazalniki niso zagotavljali informacij o smotrnosti samih programov, 
temveč o kontekstu, v katerem so delovali; poudarja, da s kombinacijo uporabljenih 
kazalnikov ni bilo jasno prikazano, koliko so programi dosegali pričakovane izložke in 
rezultate ter kako so ti prispevali k doseganju pričakovanih učinkov programov; 

Priporočila

170. poziva Komisijo, naj:

 v letnem poročilu GD NEAR o dejavnostih za leto 2020 in njegovih prihodnjih 
letnih poročilih o dejavnostih razkrije omejitve študije o stopnji preostale napake;

 poveča stopnjo zaupanja, ki jo GD NEAR uporablja pri svoji metodologiji za 
izračun stopnje nepovratnih sredstev, na raven tiste, ki se uporablja za preostalo 
populacijo stopnje preostale napake, da bi se natančneje upoštevalo večje tveganje 
na področju nepovratnih sredstev v okviru neposrednega upravljanja do konca leta 
2021;

 z opredelitvijo in preprečitvijo ponavljajočih se napak (npr. pomanjkanje sistemov 
za evidentiranje časa in zaračunavanje neupravičenega DDV v breme projektov, ki 
jih financira Unija) do konca leta 2021 okrepi preglede GD NEAR, GD DEVCO, 
GD ECHO, GD CLIMA in FPI.

 do konca leta 2021 dodatno izboljša metodologijo in priročnik za študijo o stopnji 
preostale napake, da se obravnavajo zadeve, ki jih je Sodišče opredelilo v tem 
poročilu, zato da bi bila stopnja napake, o kateri se poroča v študiji, bolj zanesljiva;

 izreče pridržke za vsa področja, za katere je bila ugotovljena visoka stopnja 
tveganja, ne glede na njihov delež skupnih odhodkov in finančni učinek;

Upravna služba

171. je seznanjen, da so plačila za upravno službo v letu 2019 znašala 10,4 milijarde EUR in 
so bila izplačana v okviru institucij Unije na naslednji način:

 „Komisija”, do 57,9 % proračuna za ta razdelek oziroma 6,1 milijarde EUR;

 „Evropski parlament”, do 19,6 % proračuna za ta razdelek oziroma 



PR\1211752SL.docx 53/56 PE655.922v01-00

SL

2 milijardi EUR;

 „ESZD”, do 9,2 % proračuna za ta razdelek oziroma 1 milijarda EUR;

 „Svet”, do 5,4 % proračuna za ta razdelek oziroma 0,6 milijarde EUR;

 „Sodišče evropske unije”, do 4,0 % za ta razdelek oziroma 0,4 milijarde EUR;

 „Računsko sodišče“ do1,4 % za ta razdelek oziroma 0,1 milijarde EUR;

 „ESZD“ do 1,3% za ta razdelek oziroma 0,1 milijarde EUR;

 „Drugi“ do 1,2 % za ta razdelek oziroma 0,1 milijarde EUR;

172. ugotavlja, da med upravne odhodke sodijo odhodki za človeške vire, ki dosegajo približno 
60 % skupnega zneska, ter odhodki za stavbe, opremo, energijo, komunikacije in 
informacijsko tehnologijo, ki se štejejo kot poraba z nizkim tveganjem;

Ugotovitve PWC in Računskega sodišča

173. je seznanjen z rezultati preizkušanja transakcij: od 45 preučenih transakcij, ki so 
predstavljale vsako institucijo in organ, je bila pri treh (6,7 %) količinsko opredeljiva 
stopnja napake ocenjena pod pragom pomembnosti;

174. ugotavlja, da Sodišče ni odkrilo specifičnih zadev v zvezi s Svetom, Sodiščem Evropske 
unije, Evropskim računskim sodiščem, Evropskim ekonomsko-socialnim odborom, 
Evropskim odborom regij, evropskim varuhom človekovih pravic, Evropskim 
nadzornikom za varstvo podatkov in Evropsko službo za zunanje delovanje (ESZD);

175. ugotavlja, da je na ravni Evropskega parlamenta Računsko sodišče odkrilo napake pri 
plačilu eni od evropskih političnih strank, in sicer niso bila izpolnjena pravila za 
upravičenost do izplačila, natančneje, ni se izvedel postopek javnega naročila, niso bili 
priloženi pogodbeni dokumenti v pisni obliki in dokazila o dejansko nastalih stroških;

176. ugotavlja, da je bilo ugotovljenih v zvezi s Komisijo več napak v zvezi s stroški dela in s 
tem, kako PMO upravlja družinske dodatke; 

Evropski ekonomsko-socialni odbor

177. poudarja, da Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) še nima razvite politike o 
občutljivih funkcijah v skladu s svojimi standardi notranjih kontrol, zlasti ni objavil 
opredelitve občutljivih delovnih mest ali funkcij, niti ni izvedel analize tveganja, katere 
namen bi bilo sprejetje kontrol za zmanjševanje tveganja in v končni fazi politike o 
notranji mobilnosti;

178. meni, da je zaskrbljujoče, da ESZD od leta 2014 ni izvedla celovite ocene tveganja, samo 
en direktorat je opredelil tveganja za doseganje svojih ciljev, vendar pri tem ni predlagal 
kontrol za zmanjševanje tveganja, s katerimi bi ta tveganja zmanjšal na sprejemljivo 
raven;

Evropske šole
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179. z zadovoljstvom ugotavlja, da Računsko sodišče omenja, da se je kakovost računovodskih 
izkazov v primerjavi s prejšnjimi leti izboljšala, vendar je globoko zaskrbljen tudi za 
proračunsko leto 2019, da Računsko sodišče ni moglo potrditi, da je finančno upravljanje 
šol v letu 2019 potekalo v skladu s finančno uredbo Evropskih šol in kadrovskimi 
predpisi;

180. poziva evropske šole, naj hitro ukrepajo na podlagi priporočil Računskega sodišča v zvezi 
z računovodstvom, javnimi naročili in zaposlovanjem;

181. priznava, da obstajajo globoke razlike med vrstama evropskih šol, npr. evropske šole 
vrste 1, ki so prednostno rezervirane za otroke uslužbencev evropskih institucij in 
akreditirane evropske šole, odprte za vse učence, ne glede na zaposlitev njihovih staršev;

182. priznava, da sta osrednji urad Evropskih šol in evropski šolski sistem finančno odvisna 
od GD za proračun in GD za človeške vire (čeprav je to upravičeno v zvezi z uradniki 
evropskih institucij, ki imajo prednostni dostop do šol vrste I, ta odvisnost od GD za 
proračun in GD za človeške vire ni utemeljen za vse druge učence, katerih družine niso 
povezane z institucijami); 

Priporočila

183. poziva Komisijo, naj:

 uskladi svojo podporo učencem kategorije I, tj. otrokom uradnikov, ki se odločijo 
za vpis v akreditirano evropsko šolo (trenutno nekatere družine javnih uslužbencev, 
odvisno od kraja ali države, v kateri živijo, ne prejemajo sredstev za vpis svojih 
otrok v akreditirane šole, ki pa omogočajo dostop do iste mature);

 odpravi neenakost financiranja med učenci kategorije I, vpisanimi v akreditirane 
šole, kar je posledica tega, da včasih nadomeščajo evropske šole tipa I in zanje 
pomenijo neenako in neupravičeno konkurenco glede na šolski trg, na katerem 
delujejo;

 posredovati za rešitev pomembnih težav, ki se trenutno pojavljajo v okviru t. i. 
politike „nevtralnosti stroškov“ (glej dokument 2018-10-D-63-en-5), ki določa, da 
akreditirane šole ne bi smele finančno obremenjevati tradicionalnega sistema 
Evropskih šol, temveč bi morale nasprotno prispevati k stroškom, ki nastanejo 
zaradi vzpostavljenega sistema26;

Splošne ugotovitve

184. upošteva, da so se ob sprejetju spremenjenih kadrovskih predpisov v letu 2014 institucije 
in organi zavezali, da bodo pred letom 2018 v svojih kadrovskih načrtih število delovnih 

26 Ta določba povzroča težave na več ravneh. Prvič, osrednji urad in celotni proračun, ki ga Komisija nameni 
evropskim šolam, je javna storitev, ki so jo države članice in davkoplačevalci že plačali prek njih. Drugič, ker se 
splošno delovanje akreditiranih šol financira iz lastnih sredstev in ker Komisija ne ukrepa, se zdi trditev, da 
predstavljajo dodaten strošek, za katerega bi morale biti odgovorne, paradoksalna. Z omogočanjem odprtja sistema 
evropske mature in šolanja otrok evropskih uradnikov po precej nižjih stroških, kot so evropske šole tipa I, bi bilo 
treba njihov razvoj vključiti v proračun Komisije in v nobenem primeru ne bi smel biti obdavčen, kar bi oviralo 
njihov razvoj in znatne prihranke, ki jih ustvarjajo v korist Unije.
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mest (uradnikov in začasnih uslužbencev) postopno zmanjšali za 5 % glede na stanje 
leta 2012.

185. poudarja, da so institucije in organi svoje kadrovske načrte zmanjšali za 1409 delovnih 
mest (3 %) in hkrati postopno zaposlili več pogodbenih uslužbencev. V obravnavanem 
obdobju se je delež pogodbenih uslužbencev v napovedih skupne delovne sile povečal s 
17 % na 22 %.

186. poudarja, da se povečanje števila zaposlenih pogodbenih uslužbencev ob koncu leta 
bistveno razlikuje od ene institucije, organa ali izvajalske agencije do druge, kar odraža 
razlike v velikosti subjektov, pa tudi učinek novih nalog, ki izhajajo iz hitro razvijajočih 
se prioritet, na primer:

 dodatno delo, ki ga opravlja Skupno raziskovalno središče (JRC) v imenu drugih 
služb Komisije in tretjih oseb, ter zamenjava prejemnikov štipendij, ki so bili prej 
zaposleni v skladu z nacionalnim pravom, z velikim številom uslužbencev za 
znanstveno in tehnično podporo, zaposlenih v FS IV,

 izvajanje novih programov, ki jih je Komisija prenesla na izvajalske agencije, kar 
ni vplivalo na proračun in ni vključevalo prerazporeditev uslužbencev Komisije;

 internalizacija podpornih služb v Evropskem parlamentu (varnostniki in vozniki, 
zaposleni v FS I);

 nove pristojnosti, prenesene na ESZD, zlasti na področjih skupne varnostne in 
obrambne politike ter akcijskega načrta proti dezinformacija (ESZD je tudi okrepila 
fizično in informacijsko varnost v delegacijah Unije);

187. je zelo kritičen glede povečanja števila pogodbenih uslužbencev zaradi odziva na posebne 
ali nujne razmere, kot je migracijska kriza;

188. z radovednostjo ugotavlja veliko število prostih dni v institucijah Unije, za katere 
uslužbencem ni treba izrabiti letnega dopusta;

189. ugotavlja, da se je v nekaterih institucijah zaradi preoblikovanja stalnih in začasnih 
delovnih mest za referente/tajnike v delovna mesta za pogodbene uslužbence povečalo 
število pogodbenih uslužbencev v funkcionalni skupini I;

190. meni, da je zelo problematično, da so konec leta 2018 institucije, organi in izvajalske 
agencije zaposlovali 11962 pogodbenih uslužbencev, kar je za 37 % več kot leta 2012; 
poudarja, da je bila večina zaposlenih v Evropski komisiji večinoma v funkcionalni 
skupini IV, ki je najbolje plačana funkcionalna skupina, podobno je bila večina 
pogodbenih uslužbencev v izvajalskih agencijah v funkcionalnih skupinah III in IV (763 
oziroma 715);

191. ugotavlja, da so se v obravnavanem obdobju stroški za plače uradnikov in začasnih 
uslužbencev, zaposlenih v institucijah, organih in izvajalskih agencijah, povečali za 12 %, 
skupna plačila za pogodbene uslužbence pa za 59 %, medtem ko so se skupni stroški za 
plače uradnikov in začasnih uslužbencev ter pogodbenih uslužbencev povečali za 15 %, 
in sicer s 4.116 milijonov EUR v letu 2012 na 4.724 milijonov EUR v letu 2018; 
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Priporočila

192. poziva Evropski ekonomsko-socialni odbor,

 naj izvaja politiko glede obravnavanja občutljivih funkcij in se pri tem opre na 
celovito oceno tveganja, ki bi privedla do opredelitve kontrol za zmanjševanje 
tveganja, pri katerih se upoštevata velikost odbora in narava njegovega dela;


