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Evropski parlament,

– ob upoštevanju členov 310, 317 in 325 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

– ob upoštevanju Direktive 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
26. februarja 2014 o podeljevanju koncesijskih pogodb1,

– ob upoštevanju Direktive 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES2,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. februarja 2017 o vlogi prijaviteljev 
nepravilnosti pri varovanju finančnih interesov EU3,

– ob upoštevanju Direktive (EU) 2017/1371 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
5. julija 2017 o boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom Unije, z uporabo 
kazenskega prava (direktiva o zaščiti finančnih interesov)4,

– ob upoštevanju Direktive (EU) 2018/843 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
30. maja 2018 o spremembi Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe 
finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma ter o spremembi direktiv 
2009/138/ES in 2013/36/EU5,

– ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z 
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dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, 
spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) 
št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) 
št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) 
št. 966/20121,

– ob upoštevanju poročila Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF) za leto 20192 
in letnega poročila o dejavnostih nadzornega odbora urada OLAF za leto 2019,

– ob upoštevanju posebnega poročila Evropskega računskega sodišča št. 01/2019 z 
naslovom „Boj proti goljufijam pri porabi EU: potrebni so ukrepi“,

– ob upoštevanju posebnega poročila Evropskega računskega sodišča št. 06/2019 z 
naslovom „Boj proti goljufijam pri porabi EU za kohezijo: organi upravljanja morajo 
okrepiti odkrivanje, odzivanje in usklajevanje“,

– ob upoštevanju pregleda Evropskega računskega sodišča št. 06/2020 z naslovom 
„Tveganja, izzivi in priložnosti v odzivu gospodarske politike EU na krizo zaradi 
COVID-19“,

– ob upoštevanju Skupine držav proti korupciji (GRECO) in njenega 21. splošnega 
poročila o dejavnostih (2020),

– ob upoštevanju študije z naslovom Public Integrity for an Effective COVID-19 
Response and Recovery (Javna integriteta za učinkovito odzivanje na covid-19 in 
okrevanje po njem), ki jo je OECD objavila aprila 2020,

– ob upoštevanju študije z naslovom „Korupcija v času pandemije“, objavljene 
maja 20203,

– ob upoštevanju poročila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu z dne 
3. septembra 2020 z naslovom „31. letno poročilo o zaščiti finančnih interesov 
Evropske unije – Boj proti goljufijam – 2019“ (COM(2020)0363) in delovnih 
dokumentov služb Komisije, priloženih temu poročilu4,

– ob upoštevanju Uredbe (EU) 2020/2221 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
23. decembra 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013, kar zadeva dodatne vire in 
ureditev izvrševanja, da se zagotovi pomoč za spodbujanje odprave posledic krize v 
okviru pandemije COVID-19 in njenih socialnih posledic ter za pripravo zelenega, 
digitalnega in odpornega okrevanja družbe in gospodarstva (REACT-EU)5,

– ob upoštevanju instrumenta za nujno pomoč,

– ob upoštevanju Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

1 UL L 193, 30.7.2018, str. 1.
2 OLAF, dvajseto poročilo, 1. januar–31. december 2019, 2020.
3 Gallego, J., Prem, M., in Vargas, J. F., Corruption in the times of Pandemia, maj 2020.
4 SWD(2020)0156, SWD(2020)0157, SWD(2020)0158, SWD(2020)0159 in 
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12. februarja 2021 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost1,

– ob upoštevanju Uredbe (EU) 2021/523 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
24. marca 2021 o vzpostavitvi Programa InvestEU in razveljavitvi Uredbe (EU) 
2015/10172,

– ob upoštevanju Uredbe (EU) 2021/785 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 
2021 o vzpostavitvi programa Unije Boj proti goljufijam in razveljavitvi Uredbe (EU) 
št. 250/20143,

– ob upoštevanju člena 5(3) Pogodbe o Evropski uniji in protokola št. 2 o uporabi načel 
subsidiarnosti in sorazmernosti,

– ob upoštevanju mnenja Računskega sodišča št. 4/2020 o predlogu 2020/0101 (COD) za 
uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013, kar 
zadeva izredne dodatne vire in ureditev izvrševanja v okviru cilja „naložbe za rast in 
delovna mesta“, da se zagotovi pomoč spodbujanju odprave posledic krize v okviru 
pandemije COVID-19, in pripravo zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja 
gospodarstva (REACT-EU), in o spremenjenem predlogu 2018/0196 (COD) za uredbo 
Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi skupnih določb o Evropskem skladu za 
regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu, Skladu za 
pravični prehod in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih 
zanje ter za Sklad za azil in migracije, Sklad za notranjo varnost in Instrument za 
upravljanje meja in vizume4,

– ob upoštevanju Europolovega sporočila za javnost z dne 5. junija 2020 z naslovom 
Europol launches the European Financial and Economic Crime Centre (Europol odpira 
Evropski center za finančni in gospodarski kriminal)5,

– ob upoštevanju Europolovega sporočila za javnost z dne 12. aprila 2021 z naslovom 
„Serious and organised crime in the EU: A corrupting influence (Hud in organizirani 
kriminal v EU: koruptiven vpliv)“6,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 29. aprila 2021 o umoru Daphne Caruana Galizia 
in pravni državi na Malti7,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 7. julija 2021 o zaščiti finančnih interesov EU – 
boj proti goljufijam – letno poročilo za leto 20198,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 10. junija 2021 o oceni nacionalnih načrtov za 
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5 https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/europol-launches-european-financial-
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corrupting-influence
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okrevanje in odpornost, ki jo opravljata Komisija in Svet1,

– ob upoštevanju člena 54 Poslovnika,

– ob upoštevanju mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve,

– ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A9-0320/2021),

A. ker je finančni in gospodarski kriminal poimenovanje za nezakonita dejanja 
posameznika ali skupine posameznikov, s katerimi želijo pridobiti gospodarsko ali 
poklicno korist, in med drugim vključuje korupcijo, goljufijo, prisilo, nedovoljeno 
dogovarjanje, oviranje, pranje denarja in financiranje terorizma;

B. ker so javnozdravstvena kriza, ki jo je povzročila pandemija covida-19, ter posledične 
izredne gospodarske razmere in socialni nemiri prisilili EU in javne organe držav članic, 
da so poiskali dodatna sredstva oziroma sodelovali pri njihovem upravljanju ter znatno 
in hitro povečali porabo;

C. ker sta mehanizem za okrevanje in odpornost z več kot 670 milijardami EUR in 
REACT-EU v višini več kot 50 milijard EUR učinkoviti orodji za pomoč državam EU 
pri okrevanju; ker je bilo v kohezijski politiki že spomladi 2020 poskrbljeno za nujno 
pomoč v višini 11,2 milijarde EUR za podjetja, 7,6 milijarde EUR za prerazporeditve za 
zdravstvene ukrepe v EU in 4,1 milijarde EUR za neposredno podporo delavcem;

D. ker je Komisija 2. aprila 2020 v odziv EU na izbruh covida-19 predlagala aktiviranje 
instrumenta za nujno pomoč;

E. ker je odločitev o njegovi aktivaciji sprejel Svet sam, ne da bi Parlament pri tem 
sodeloval v skladu z določbami o aktiviranju iz člena 2(1) Uredbe (EU) 2016/369 
(uredba o instrumentu za nujno pomoč)2;

F. ker je instrument NextGenerationEU začasen instrument za okrevanje v vrednosti 
približno 800 milijard EUR v tekočih cenah, ki naj bi prispeval k okrevanju EU po 
pandemiji covida-19 ter k oblikovanju bolj digitalne in odpornejše Evrope;

G. ker je bila zaradi pereče narave krize marsikje omogočena večja prožnost postopkov 
javnega naročanja in metod nadzora, da bi se pospešilo njihovo izvajanje;

H. ker v načrtih za odzivanje niso dovolj upoštevani upravljanje, problem nezakonitih 
dejavnosti, kot so korupcija in goljufije, ter ukrepi za preprečevanje nepravilnosti, ki 
niso goljufije;

I. ker se v krizah ponujajo številne priložnosti za kršitve integritete in bi se lahko povečale 
goljufije in korupcija, zlasti pri javnih naročilih in svežnjih gospodarskih spodbud ter v 
javnih organizacijah;

J. ker v skladu z ugotovitvami Računskega sodišča preprečevanju goljufij ni namenjeno 
dovolj pozornosti, Komisija pa nima izčrpnih informacij o obsegu, naravi in vzrokih 

1 Sprejeta besedila, P9_TA(2021)0288.
2 UL L 70, 16.3.2016, str. 1.



goljufij; ker so uradni statistični podatki o odkritih goljufijah nepopolni in ker Komisija 
še ni opravila nobene ocene neodkritih goljufij1;

K. ker je korupcija velika grožnja v zasebnem in javnem življenju ter nesorazmerno vpliva 
na najbolj ranljive skupine, saj povzroča izgubo virov, kar ogroža dolgoročno rast, 
socialno zaščito in pravičen dostop do javnih storitev (vključno z zdravstvom, 
izobraževanjem in pravosodjem), vse to pa načenja zaupanje javnosti, povečuje socialne 
neenakosti in spodkopava temeljne vrednote Unije; ker je zelo pomembno bolje 
pojasniti vzroke korupcije, da bi se lahko učinkovito borili proti temu pojavu in 
njegovim škodljivim posledicam;

L. ker je v EU dejavnih vse več organiziranih kriminalnih združb, ki pogosto delujejo 
čezmejno; ker postaja ta pojav vse bolj kompleksen, saj se zaradi globalizacije in novih 
tehnologij pojavljajo novi kriminalni trgi in načini delovanja, kar omogoča delovanje 
povsod po svetu in v vsakem trenutku;

M. ker tehnologija prinaša nove zmogljivosti odkrivanja in spremljanja ter s tem zmanjšuje 
breme preiskovalcev in omogoča oblikovanje pametnejših izvršilnih ukrepov;

N. ker je celovitost finančnega sistema Unije odvisna od preglednosti gospodarskih in 
drugih pravnih subjektov, skladov in podobnih pravnih ureditev;

O. ker je Komisija sprejela številne ukrepe za odpravo tveganj, povezanih s korupcijo in 
zlorabo sredstev v Uniji, med drugim je bil dosežen napredek pri zakonodajnih 
predlogih o preprečevanju pranja denarja, zaščiti žvižgačev, javnih naročilih in 
evropskem mehanizmu pravne države;

P. ker po navedbah iz najnovejšega poročila organizacije Transparency International in 
centra Svetovne zdravstvene organizacije za sodelovanje2 Evropska komisija s 
pretiranim redigiranjem, da bi zakrila dele besedila v pogodbah na osnovi vnaprejšnjih 
dogovorov o nabavi, ne spoštuje docela lastnih zavez o preglednosti in mednarodnih 
načel dobre prakse glede preglednosti javnih naročil; ker je Komisija vseeno zakonsko 
obvezana spoštovati določbe finančne uredbe in ker je potrebna boljša struktura, da se 
bo lahko ob prihodnjih krizah hitreje odzvala;

Q. ker je za zajezitev korupcije nujno naslednje: odgovornost vlad za reforme, javna 
podpora, mednarodno sodelovanje ter skupna prizadevanja s civilno družbo in zasebnim 
sektorjem;

R. ker so v času velikih pričakovanj, hudih pritiskov in izdatkov brez primere za reševanje 
tega izziva odgovorni javni uslužbenci, ki potrebujejo ustrezno podporo, da se bodo 
lahko soočili s strožjimi strokovnimi standardi in novimi težavami pri izpolnjevanju 
svojih nalog; ker poleg tega uslužbenci morda niso takoj seznanjeni s primeri nasprotja 
interesov;

S. ker obstajajo dokazi, da profesionalizacija in ustrezne plače pri javnem naročanju javne 

1 Boj proti goljufijam pri porabi EU: potrebni so ukrepi (europa.eu).
2 http://ti-health.org/wp-content/uploads/2021/05/For-Whose-Benefit-Transparency-
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uslužbence odvračajo od korupcije1;

T. ker naj bi Lizbonska pogodba povečala vlogo Evropskega parlamenta in tako prinesla 
boljšo usklajenost, strožji parlamentarni nadzor in večjo demokratično odgovornost;

U. ker je boj proti korupciji bistven za zaščito finančnih interesov EU in nadaljnje zaupanje 
državljanov v institucije EU;

1. priznava, da so nedavne krize potrdile, da je treba biti sposoben mobilizirati naložbe in 
finančno podporo izplačati hitro, že v prvih letih okrevanja; se zaveda, da morajo biti v 
obdobju krize sredstva na voljo v zelo kratkih rokih in v hitro spreminjajočih se 
okoliščinah; ugotavlja, da precejšna dodatna sredstva, ki jih bo treba porabiti v kratkem 
času, povečujejo pritisk na sisteme kontrol; vseeno poudarja, da je treba hitro uporabo 
sredstev in hitro sprejemanje zakonodajnih aktov pospremiti z ustreznimi upravnimi 
ukrepi; poudarja, da bi lahko pritiski, da se zagotovi pomoč in da se denar porabi v čim 
krajšem času, povzročili večje tveganje korupcije, goljufij in drugih nepravilnosti ter da 
so zato potrebni učinkoviti preprečevalni ukrepi in postopki za upravljanje kontrol; 
znova poudarja, da je treba v vseh postopkih javnega naročanja upoštevati najstrožje 
standarde odprtosti, preglednosti in odgovornosti; 

2. poziva Komisijo in države članice, naj v svoje protikorupcijske strategije vključijo 
ciljne ukrepe za porabo javnih sredstev v času krize; v zvezi s tem poudarja, da pravila o 
zaščiti finančnih interesov Unije veljajo tudi za instrumente nujne pomoči, kot so CRII, 
CRII+, REACT-EU in mehanizem za okrevanje in odpornost;

3. opozarja na pomembno vlogo preventivnih ukrepov pri predvidevanju in učinkovitem 
odzivanju na tveganja korupcije v kriznih razmerah ter pri izboljšavah politik za boj 
proti korupciji in večjo integriteto in poudarja, da so pomembni tudi organi, ki te ukrepe 
izvršujejo, saj se tako izboljša upravljanje nasploh; v zvezi s tem meni, da se bomo 
zaradi koronavirusne krize v naslednjih letih bolj osredotočili na upravljanje, in sicer 
zaradi večjih prizadevanj, da bi odpravili uničujoče posledice in pokrili stroške 
pandemije za ljudi in gospodarstva; 

4. meni, da je pravna država bistven pogoj za spoštovanje načela dobrega finančnega 
poslovodenja z nujno pomočjo iz proračuna EU; opozarja, da načelo pravne države 
velja vedno, tudi v kriznih obdobjih, in da morajo biti izredni ukrepi skladni z njim ter 
sorazmerni in nujni, prav tako pa morajo biti časovno omejeni in redno je treba 
pregledovati njihove učinke;

5. poudarja, da izredne razmere, zlasti zdravstvene in varnostne krize, vplivajo tudi na delo 
javnih organov in ustvarjajo priložnosti za kršitve integritete, kar lahko privede do 
zlorabe sredstev in korupcije v času, ko so javna sredstva že pod pritiskom; spodbuja 
Komisijo, naj obravnava odpornost institucij EU v takšnih razmerah, da bi zaščitila 
sredstva za nujno pomoč;

6. ponovno poudarja, da je treba povečati splošno preglednost gospodarskega in 
finančnega okolja Unije, saj preprečevanje gospodarskega in finančnega kriminala ne 
more biti učinkovito, če se storilcem kaznivih dejanj ne prepreči, da svoja dejanja 

1 https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/309580
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prikrijejo z nepreglednimi strukturami;

7. v zvezi s tem poudarja, da si institucije in države članice EU tudi v najboljših časih ne 
morejo privoščiti, da bi izgubile dragocena sredstva, kaj šele med pandemijo in po njej;

8. je seznanjen s prizadevanji Komisije, da bi povečala preglednost, poostrila nadzor in 
pospešila protikorupcijske reforme v državah članicah z izpopolnjeno zbirko orodij za 
utrjevanje pravne države; vendar izraža zaskrbljenost, ker so reforme v nekaterih 
državah članicah naletele na odpor, kar je mogoče v večini primerov pojasniti z 
zakonodajnimi in institucionalnimi vrzelmi, v nekaj posebnih primerih pa z dejstvom, 
da bi reforme škodovale osebnim interesom zakonodajalcev in vladnih uslužbencev, 
pristojnih za njihovo izvedbo; vztraja, da je treba preprečiti vsa že obstoječa in 
morebitna nasprotja interesov, v katerih se znajdejo zakonodajalci in vladni uradniki, ter 
da morajo države članice vzpostaviti trdne protikorupcijske okvire; 

9. opozarja, da si je treba bolj prizadevati za predhodne kontrole v zvezi s sledljivostjo 
sredstev, zlasti če so bile kontrole in ocene opravljene v sklopu izrednih ukrepov; znova 
opozarja, da vlade in drugi javni organi potrebujejo učinkovito in pregledno poročanje, 
neodvisne naknadne revizije in postopke glede odgovornosti ter odprte kanale 
komuniciranja s civilno družbo in zasebnim sektorjem, da bodo sredstva in ukrepi 
dejansko pomagali ljudem, ki to najbolj potrebujejo; poudarja, da je treba javnosti v 
kriznih časih posredovati najnovejše, pregledne in zanesljive informacije;

10. poudarja, da imajo organizacije civilne družbe in preiskovalni novinarji ključno vlogo 
pri opozarjanju na korupcijo; zato obžaluje, da je več držav članic med pandemijo 
covida-19 sprejelo ukrepe, zaradi katerih je bil dostop javnosti do dokumentov otežen, 
in da so se medijski delavci soočali s težavami in neupravičenim odrekanjem, pa tudi 
pritiski in grožnjami v zvezi z dostopom do javnih dokumentov; meni, da je pomembno, 
da so državljani obveščeni in vključeni v boj proti korupciji in v celoti zaščiteni pred 
negativnimi osebnimi in poklicnimi posledicami, zlasti če gre za žvižgače; v zvezi s tem 
znova opozarja, da je treba hitro začeti izvajati Direktivo (EU) 2019/1937 o zaščiti 
žvižgačev; 

11. poudarja, da je udeležba državljanov pri javnem odločanju ključna za uspešno odzivanje 
v izrednih razmerah; poziva države članice, naj razvijejo celovite načrte za krizno 
upravljanje, da bi se pripravile na podobne razmere v prihodnosti in vključile zaščito za 
civilno družbo v vlogi javnega nadzora; opozarja, da je pravočasen dostop javnosti do 
dokumentov v strojno berljivi obliki ključni element za preglednost in nadzor javne 
porabe; poziva Komisijo, naj ustvari ustrezne platforme za sodelovanje, in opozarja na 
obstoječe možnosti za poročanje o domnevnih goljufijah Evropskemu javnemu tožilstvu 
in Evropskemu uradu za boj proti goljufijam (OLAF); 

12. ugotavlja, da vlade v gospodarski, varnostni ali zdravstveni krizi običajno poenostavijo 
postopke javnega naročanja, da se bi lahko hitreje odzvale; poudarja, da direktiva EU o 
javnem naročanju že omogoča veliko hitrejše in manj upravno obremenjujoče postopke 
ter da morajo vlade držav članic te postopke voditi v skladu z zakonskimi zahtevami; 
poudarja, da bi bilo treba za vse ohlapnejše postopke in poenostavitve, če so potrebni 
zaradi kriznih razmer, pripraviti posebne smernice in jih natančno naknadno pregledati, 
da bi preprečili drage napake in nepravilnosti, ki niso goljufije in nastanejo zaradi 
zapletenih pravil;



13. pozdravlja usklajeno in odločno ukrepanje na ravni EU, katerega rezultat je sprejetje 
obsežnega svežnja NextGenerationEU za odpravo posledic uničujoče pandemije 
covida-19 za zdravje in državljanov in podjetja v EU; vendar poudarja, da je to 
povečanje financiranja EU brez primere bolj dovzetno za korupcijo in goljufije ter 
prinaša dodatne izzive v zvezi s spremljanjem in odgovornostjo; poziva Komisijo in 
države članice, naj izboljšajo protikorupcijske politike in jih tudi učinkovito izvajajo; 

14. opozarja, da so za preglednost, odgovornost in učinkovitost porabe EU pomembni 
sistemi spremljanja in revizije sredstev v deljenem upravljanju; ponovno poudarja, da 
ima Parlament bistveno vlogo pri nadzoru svežnja spodbud in da ga mora Komisija 
redno obveščati o njegovem izvajanju;

15. ugotavlja, da mehanizem za okrevanje in odpornost1, tj. ključni instrument svežnja 
NextGenerationEU, državam članicam daje na voljo nepovratna sredstva (do 
312 milijard EUR) in posojila (do 360 milijard EUR)2 za javne naložbe in reforme, 
namenjene odpravi strukturnih pomanjkljivosti in povečanju odpornosti gospodarstev, 
pri čemer bo osredotočen na trajnostni prehod, digitalno preobrazbo, ekonomsko, 
socialno in teritorialno kohezijo, odpornost institucij in steber socialnih pravic;

16. pozdravlja prenos pooblastil na Komisijo, da bo lahko z delegiranim aktom sprejela 
preglednico kazalnikov za natančno spremljanje izvajanja načrtov za okrevanje in 
odpornost v državah članicah;

17. opozarja, da bo preglednica služila kot podlaga za dialog o okrevanju in odpornosti ter 
da bi jo morala Komisija posodabljati vsaki dve leti; v zvezi s tem poziva Komisijo, naj 
poskrbi, da se bo napredek pri doseganju mejnikov in ciljev skrbno in strogo spremljal v 
skladu z uredbo o mehanizmu za okrevanje in odpornost, in sicer z uporabo 
uveljavljenih skupnih kazalnikov in metodologije poročanja; poleg tega opozarja, da za 
mehanizem za okrevanje in odpornost veljajo pogoji, ki jamčijo pregledno porabo 
izplačanih sredstev in bi morali preprečevati korupcijo in goljufije, dvojno financiranje 
in nasprotja interesov, ter meni, da bi bilo treba nadzor razširiti tudi na stroške, ki so jih 
končni upravičenci dejansko imeli; pozdravlja dejstvo, da morajo države članice po 
zaslugi Evropskega parlamenta zdaj posredovati informacije o končnih prejemnikih;

18. spodbuja EU in nacionalne organe, naj pri oblikovanju in izvajanju nujnih ukrepov in 
ukrepov za okrevanje upoštevajo prispevek lokalnih in regionalnih oblasti;

19. ugotavlja, da je Parlament v resoluciji o potekajoči oceni nacionalnih načrtov za 
okrevanje in odpornost, ki jo izvajata Komisija in Svet, vztrajal pri veliki preglednosti 
in odgovornosti Komisije, držav članic in vseh izvajalskih partnerjev v procesu 
izvajanja; 

20. poziva Komisijo, naj natančno spremlja morebitna tveganja za finančne interese EU in 
naj ne izvede nobenih plačil, če mejniki, povezani z ukrepi za preprečevanje, odkrivanje 
in odpravljanje korupcije in goljufij, niso doseženi; poleg tega jo poziva, naj 
proračunska organa nemudoma obvesti o vseh primerih, ko sredstva niso bila izplačana 
zaradi domnevne zlorabe, korupcije, goljufije ali kršitev pravne države in ko države 

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0241
2 Oboje v cenah iz leta 2018.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32021R0241


članice nimajo ustreznih sistemov za boj proti goljufijam;

21. meni, da si je treba prizadevati za dobro finančno poslovodenje in da črpanje sredstev, 
čeprav ostaja pomemben cilj, ne bi smelo imeti prednosti pred smotrnostjo, stroškovno 
učinkovitostjo in evropsko dodano vrednostjo programov, v primeru nepravilnosti pa bi 
bilo treba izterjavo zagotoviti s finančnimi popravki;

22. poziva države članice, naj v fazo načrtovanja in izvajanja programov na področjih 
gospodarskih spodbud in subvencij vključijo ocene tveganja korupcije; ugotavlja, da bi 
morale tveganja celovito obravnavati vlade v polni sestavi, kjer je to mogoče;

23. meni, da bi večja preglednost skupaj s tehnologijo in podatkovno znanostjo lahko 
prispevala k odkrivanju in zmanjšanju korupcije; poziva Komisijo in države članice, naj 
pri neposrednem in posrednem upravljanju v celoti izkoristijo razpoložljiva orodja, kot 
so sistem za zgodnje odkrivanje in izključitev (EDES), Arachne in sistem za upravljanje 
nepravilnosti (IMS), da bi učinkovito in uspešno prepoznavale problematične 
gospodarske subjekte in fizične osebe, ki so povezane z njimi; 

24. opozarja na dodatne koristi, ki jih lahko izmenjava informacij prinese v boju proti 
korupciji; poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo, da bo izmenjava potekala 
prek digitalnega, interoperabilnega in standardiziranega sistema za zbiranje podatkov, 
države članice pa spodbuja, naj si izmenjujejo informacije med seboj in z ustreznimi 
organi EU (zlasti Evropskim računskim sodiščem, uradom OLAF, Evropskim javnim 
tožilstvom in Europolom), da bo sodelovanje tesnejše, predvsem v kriznih razmerah, in 
da bi izboljšali zbiranje podatkov, povečali učinkovitost nadzora in zagotovili izterjavo 
nepravilno porabljenih sredstev; 

25. poudarja, da je treba vedeti, kdo ima koristi od sredstev EU, da bi preprečili korupcijo, 
nepravilno porabo in zlorabo sredstev; ugotavlja, da podatki za identifikacijo 
gospodarskih subjektov in njihovih dejanskih lastnikov niso lahko dostopni oziroma 
sploh niso dostopni1; meni, da bi bila vzpostavitev enotne interoperabilne podatkovne 
zbirke, ki bi prikazovala neposredne in končne upravičence do subvencij EU, 
pomemben korak k izboljšanju tega stanja; 

26. poudarja, da morajo biti upravičenci prepoznavni v vseh državah članicah in neodvisno 
od sredstev, naj gre za tista v neposrednem ali tista v deljenem upravljanju; poudarja, da 
bi morala podatkovna zbirka vsebovati samo potrebne informacije in da bi se 
informacije lahko objavljale v skladu s stalno sodno prakso Sodišča Evropske unije; 
poziva države članice, naj sodelujejo s Komisijo, da bi vzpostavile enotno, 
centralizirano podatkovno zbirko za sledenje denarnim tokovom v EU;

27. vztraja, da je treba pri prihodnji ciljno usmerjeni reviziji finančne uredbe izboljšati 
sistem EDES in razširiti njegovo uporabo; poziva Komisijo, naj začne ta sistem 
uporabljati tudi za sredstva v deljenem upravljanju, pri čemer naj ustrezno upošteva 
načeli sorazmernosti in primernosti;

28. obžaluje, da urad OLAF in Računsko sodišče ne moreta neovirano uporabljati orodja za 

1 Študija „The Largest 50 Beneficiaries in each EU Member State of CAP and Cohesion 
Funds (50 največjih upravičencev do sredstev skupne kmetijske politike in kohezijskih 
skladov v posameznih državah članicah EU“, Evropski parlament, Generalni direktorat 
za notranjo politiko, tematski sektor za proračunske zadeve, maj 2021.



oceno tveganja Arachne in da morata za izračun tveganja zaprositi za vsak primer 
posebej, kar otežuje izmenjavo informacij in posledično odkrivanje nastajajočih vzorcev 
tveganja in odzivanje nanje; meni, da je treba najti rešitev in uradu OLAF in 
Računskemu sodišču omogočiti dostop do tega orodja; meni, da bi morali vsi 
upravljavski organi orodje Arachne obvezno povezati z državnimi sistemi upravljanja in 
nadzora;

29. poziva Komisijo, naj oceni odziv na pandemijo covida-19 na več področjih, tudi v zvezi 
s preventivnimi protikorupcijskimi ukrepi, analizo empiričnih dokazov in stopnjo 
črpanja zahtevanih izplačil, naj preuči, ali je korupcija vplivala na izid in ali je bila 
integriteta ohranjena ali ogrožena, ter naj Parlamentu poroča o glavnih ugotovitvah, da 
bo lahko kot organ za podelitev razrešnice v razrešnico za leto 2020 vključil posebno 
poglavje o sredstvih za nujno pomoč in izdatkih, nastalih zaradi krize;

30. obžaluje, da Komisija pogosto uporablja orodje za redigiranje, da bi skrila dele pogodb 
na osnovi vnaprejšnjih dogovorov o nabavi; vztraja, da so ti podatki sicer občutljivi, 
vendar so pomembni za povečanje odgovornosti in izboljšanje svetovnega odziva na 
virus; poziva Komisijo, naj se pri odzivanju na prihodnje krize bolj posveti preglednosti 
in odgovornosti ter tako prispeva k zaupanju javnosti, spodbujanju javne razprave in 
obrambi vrednot EU; ugotavlja, da Komisija uporablja člen 38(3)(d) finančne uredbe, ki 
se nanaša na primer, ko lahko razkritje podatkov škodi poslovnim interesom 
prejemnikov, in poziva k sorazmernosti učinkovitega nadzora nad uporabo sredstev in 
popolne odgovornosti zanjo z javnim interesom; 

31. meni, da bi se preprečevanje in odkrivanje morebitnih primerov korupcije znatno 
spodbudilo, če bi morali biti relevantni podatki o javnih naročilih objavljeni za namene 
analize ter brezplačno in enostavno dostopni v odprtokodni in standardizirani obliki, 
skupaj s podatki o obsodbah in registrih podjetij; zato meni, da bi morali biti vsi 
relevantni podatki o javnih naročilih (pri katerih se uporablja javni denar) javno 
dostopni in objavljeni na namenskem spletnem mestu ter minimalno redigirani, ob 
čemer je treba spoštovati varstvo podatkov in druge pravne zahteve;

32. ugotavlja, da mora v skladu z Uredbo (EU) 2016/369 z dne 15. marca 2016 o 
zagotavljanju nujne pomoči v Uniji odločitev o aktiviranju instrumenta za nujno pomoč 
sprejeti Svet na osnovi predloga Komisije; izreka kritiko, ker je bil instrument za nujno 
pomoč kljub temu, da je tesno povezan s proračunom EU, aktiviran brez polnega 
spoštovanja pravic Parlamenta kot proračunskega organa in končnega nadzornika 
proračuna EU;

33. obžaluje, da odboroma za proračun in proračunski nadzor kljub več poskusom, da bi 
pridobila jasen pregled, niso bili dani na voljo ustrezni podatki o sredstvih EU, 
porabljenih iz instrumenta za nujno pomoč za financiranje pogodb na osnovi 
vnaprejšnjih dogovorov o nabavi, in sicer v približnem znesku 2,5 milijarde EUR za 
šest pogodb;

34. priznava, da sporazum o skupnem javnem naročanju1 državam članicam, državam EGP 
in drugim državam omogoča, da se skupaj pogajajo o boljših pogojih za dobavo 
medicinske opreme; poziva Komisijo, naj oceni učinkovitost in uspešnost sporazuma o 
skupnem javnem naročanju in kopičenja zalog medicinske opreme v okviru rescEU, da 

1 https://ec.europa.eu/health/security/preparedness_response_en 
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bi opredelila dobro prakso za prihodnje krize; poziva jo tudi, naj vzpostavi trden in 
pregleden okvir EU za javna naročila, ki se v celoti ali delno krijejo s sredstvi iz 
proračuna EU, saj bo Parlamentu omogočal celovit in neomejen nadzor, zlasti nad 
izdatki, povezanimi z gospodarsko, varnostno ali zdravstveno krizo;

35. poziva Komisijo, naj predlaga revizijo finančne uredbe, da bo vključena trdna pravna 
podlaga za obvezno uporabo odprtih in standardiziranih podatkov o javnih naročilih in 
da bodo informacijski sistemi za proračunski nadzor postali obvezni, javni in 
interoperabilni z državnimi zbirkami podatkov;

36. poziva Komisijo in države članice, naj si skupaj prizadevajo za sprejetje zanesljivih 
nacionalnih strategij za boj proti goljufijam, ki bodo omogočale usklajevanje ukrepov 
med več subjekti ter optimizacijo virov in pokrivanje vseh interesnih področij (odhodki 
v okviru posrednega in skupnega upravljanja, državni skladi itd.); ugotavlja, da je do 
konca leta 2020 nacionalno strategijo za boj proti goljufijam sprejelo 14 držav članic, 
pet pa jih je v ta namen začelo postopke; ugotavlja, da to pomeni napredek v primerjavi 
z letom 2019, vendar obžaluje, da te strategije še niso sprejele vse države članice 
oziroma je nekatere niti ne nameravajo sprejeti; je zaskrbljen, ker se obstoječe strategije 
razlikujejo po obsegu in podrobnostih ter jih je treba zato posodobiti; 

37. poziva države članice, naj uskladijo in približajo svoje standarde, Komisijo pa, naj proti 
državam članicam, ki tega ne želijo storiti, sproži postopke za ugotavljanje kršitev; 
poziva Komisijo, naj državam članicam pomaga pri izboljšanju njihovih strategij, da 
bodo zanesljive strategije za boj proti goljufijam obstajale po vsej Uniji;

38. meni, da je pomembno, da Komisija v prihodnjem poročilu o pravni državi ne ocenjuje 
le tega, ali nacionalne strategije za boj proti goljufijam obstajajo ali ne, temveč tudi 
njihovo učinkovitost; poleg tega meni, da bi morala prihodnja poročila o pravni državi 
graditi na dobri praksi in vsebovati priporočila za posamezne države o tem, kako 
odgovoriti na ugotovljene pomisleke oziroma odpraviti kršitve, pa tudi roke za izvedbo, 
kadar je to primerno, in merila, ki jih je treba spremljati; meni, da bi bilo treba preučiti 
tudi ukrepe, sprejete v odziv na pandemijo covida-19, ki vplivajo na pravno državo; 

39. opozarja, da je zaščita finančnih interesov Unije izrednega pomena in da so na vseh 
ravneh potrebna stalna in odločna prizadevanja na tem področju; 

40. vztraja, da bi morali Evropsko javno tožilstvo in drugi organi EU, kot so Eurojust, 
Europol in urad OLAF, sodelovati pri izvedbi kazenskih preiskav in pregonu v okviru 
svojih pristojnosti/pooblastil; poudarja, da imajo te institucije in organi v izrednih 
razmerah in krizah odločilno vlogo v boju proti tistim, ki zlorabljajo sredstva EU, in v 
zvezi s tem ugotavlja, da so sklenili delovne dogovore; poudarja, da je učinkovito 
sodelovanje mogoče le, če imajo organi EU politično podporo ter zadostne človeške in 
finančne vire; 

41. kritizira dejstvo, da Komisija ni upoštevala poziva Parlamenta k povečanju kadrovskega 
načrta Evropskega javnega tožilstva in da ni uresničila spravnega sporazuma za leto 
2020; ponovno poudarja, da je treba povečati sredstva in število uslužbencev 
Evropskega javnega tožilstva in urada OLAF, da bi olajšali boj proti korupciji, 
goljufijam, nepravilni porabi in zlorabi sredstev;

42. opozarja, da organizirane hudodelske združbe delujejo prek meja in vse pogosteje 



pridobivajo premoženje v državah članicah, v katerih ne prebivajo, in tretjih državah;

43. poziva k okrepljenemu in učinkovitemu mednarodnemu sodelovanju pri pridobivanju 
dokazov, vzajemnem priznavanju, vročanju pisanj ter zaplembi in zamrznitvi sredstev, 
da bi pristojni organi imeli več možnosti za sledenje, zamrznitev, upravljanje in 
zaplembo premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem; zato poziva Komisijo, 
naj podpre in spodbuja uskladitev definicij teh koruptivnih kaznivih dejanj po vsej Uniji 
ter bolje izkoristi obstoječe podatkovne nize in metodologije za razvoj novih, da bi po 
vsej EU pridobili primerljive podatke o ravnanju v primerih korupcije;

44. poziva k tesnejšemu sodelovanju med predstavniki državnih organov in uradom OLAF, 
da bodo ustrezno upoštevane preiskave goljufij, ki škodujejo proračunu EU;

45. poudarja, da je Skupina držav proti korupciji (GRECO) državam članicam podala 
celovita priporočila o uporabi javnih sredstev v kriznih in izrednih razmerah; poziva vse 
države članice, naj ta priporočila v celoti izvajajo in tako prispevajo k preglednosti in 
odgovornosti; v zvezi s tem pozdravlja možnost, da se EU pridruži skupini GRECO kot 
polnopravna članica;

46. pozdravlja zakonodajni sveženj, s katerim želi Komisija izboljšati pravila EU za 
preprečevanje pranja denarja in boj proti financiranju terorizma, poziva k učinkovitemu 
in doslednemu izvajanju prihodnjega okvira, ki predvideva izredne razmere, v katerih bi 
bila lahko ogrožena stabilnost in varnost v EU;

47. se z zaskrbljenostjo seznanja z ugotovitvijo Europola, da so storilci kaznivih dejanj 
digitalno zelo vešči, kar pomeni, da imajo zdaj skoraj vse kriminalne dejavnosti nekaj 
spletnih sestavin, veliko kaznivih dejanj pa se je v celoti preselilo v splet; je zaskrbljen, 
ker nove tehnologije omogočajo tudi to, da se tradicionalna kazniva dejanja nadaljujejo 
na netradicionalne načine, zagrešijo pa se lahko kjer koli in kadar koli; poziva Komisijo 
in države članice, naj se odločijo za obsežnejše naložbe in se odločno politično 
zavežejo, da se bodo spoprijele s temi novimi izzivi;

48. meni, da je napredek na področju umetne inteligence pomembna priložnost za javni 
sektor pri odkrivanju in preprečevanju goljufij, na primer s povečanjem osrednje 
analitične zmogljivosti Komisije, saj je mogoče z orodji informacijske tehnologije 
enostavno nabirati, povezovati in analizirati potrebne podatke ter odkrivati morebitne 
nepravilnosti, goljufije in korupcijo; poziva Komisijo in države članice, naj uvedejo 
skupen, povezan in interoperabilen sistem za informacije in upravljanje, ki bo 
vključeval enotno orodje za rudarjenje podatkov in ocenjevanje tveganj, da bo mogoče 
dostopati do in analizirati ustrezne podatke in izboljšati zanesljivost kontrol, in ki bo na 
koncu v splošni rabi, tudi prek instrumenta za tehnično podporo;

49. ugotavlja, da je zbiranje podatkov o neposrednih ali posrednih končnih upravičencih do 
sredstev Unije v deljenem upravljanju ter o projektih in reformah, ki so prejeli podporo 
iz mehanizmu za okrevanje in odpornost, med drugim podatkov o dejanskih lastnikih 
prejemnikov sredstev, nujno za učinkovit nadzor in revizije, pravila o zbiranju in 
obdelavi teh podatkov pa bi morala biti v skladu z veljavnimi pravili o varstvu 
podatkov;

50. opozarja na koristi digitalnih zemljiških knjig, saj prispevajo k preglednosti lastništva 
ter preprečevanju korupcije in boju proti njej; pozdravlja pobude Komisije za uvedbo 



teh programov po vsej EU; poziva državne organe, naj sodelujejo s Komisijo, da se 
bodo ti programi izvajali v čim večjem obsegu;

51. meni, da bi moral centralizirani informacijski in nadzorni sistem vključevati zahteve za 
javna naročila z javno dostopnimi podatki na ravni EU in po posameznih državah, da 
bodo lahko izvajalci in naročniki sistematično sporočali specifične projektne podatke, 
obveščali o napredku pri doseganju mejnikov ter posredovali informacije o neposrednih 
in končnih dejanskih lastnikih (v standardizirani obliki); meni, da bi bilo treba tak 
sistem vzpostaviti zato, da bi olajšali zbiranje podatkov, interoperabilnost in obdelavo 
na ravni EU ter zagotovili učinkovite kontrole in revizije; poudarja, da bi moral biti 
sistem omejen na nujno potrebne podatke in da bi morali omogočiti objavo informacij v 
skladu s sodno prakso Sodišča Evropske unije; opozarja pa, da bi lahko države uvedle 
vmesno raven (tj. decentralizirano zbirališče), saj bi to glede na jezikovne razlike in 
lokalne posebnosti (kot so regionalne pristojnosti) olajšalo zbiranje podatkov;

52. predlaga, da bi za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje in/ali pregon korupcije 
uporabljali sisteme za finančno razkritje/prijavo premoženja, da bi spodbudili 
odgovornost in ozaveščenost javnih uslužbencev, s čimer bi se izognili nasprotju 
interesov;

53. meni, da lahko podatkovne platforme utrdijo nadzorne mehanizme in izboljšajo 
učinkovito izmenjavo informacij z drugimi vladnimi oddelki;

54. verjame v koristi profesionalizacije in ustreznih plač v sektorju javnih naročil, saj je 
specializirano, dobro usposobljeno in dobro plačano osebje, ki si izmenjuje strokovno 
znanje, izkušnje in (tržne) informacije, tudi prek meja držav članic, pozitivna praksa, ki 
bi jo kazalo upoštevati skupaj z drugimi metodami za preprečevanje korupcije;

55. spodbuja države članice, naj dobro izkoristijo finančna sredstva in programe EU; poziva 
državne organe, naj sodelujejo z uradom OLAF pri usposabljanju uslužbencev o 
različnih vrstah goljufij, trendih, grožnjah in tveganjih, korupciji in drugih nezakonitih 
dejavnostih, ki škodijo finančnim interesom EU;

56. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.


