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Prednostno področje

COVID-19

Kategorija prioritete

Visoka prioriteta

Ime naloge
Ime poročila
Prispevek EU k odzivu na
področju javnega zdravja
Odziv EU na področju
gospodarske politike
Trajnostna raba
fitofarmacevtskih sredstev
(glej Posebno poročilo št. 5/2020)

Visoka prioriteta
Trajnostna uporaba naravnih
virov in obravnavanje
podnebnih sprememb

Energijska učinkovitost stavb
(glej Posebno
poročilo št. 11/2020)

Plastični odpadki

Prioriteta

Okoljsko primerna zasnova in
označevanje energijske
učinkovitosti
(glej Posebno poročilo št. 1/2020)

Cilji ali zaključki
naloge (objavljenih posebnih poročil)
Pregledati ukrepe, ki so jih sprejele Komisija in agencije EU za varovanje
javnega zdravja kot odziv na pandemijo COVID-19, ter vire, ki so jih pri tem
uporabile.
Pregledati ukrepe in izzive v okviru gospodarskega usklajevanja EU ter
omogočiti celovit pregled stanja na področju ukrepov gospodarske politike
EU in držav članic za boj proti pandemiji COVID-19.
Napredek pri merjenju in zmanjševanju tveganj glede rabe
fitofarmacevtskih sredstev v EU je omejen. Več držav članic je zamujalo s
popolnim prenosom direktive o trajnostni rabi pesticidov, spodbude za
kmete, da začnejo uporabljati alternativne metode, pa so še vedno šibke.
Poleg tega Evropska komisija ne more natančno spremljati učinkov ali
tveganj, povezanih z rabo pesticidov.
Stroškovna učinkovitost ni odločilni dejavnik za dodelitev javnih sredstev
ukrepom za energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb. Kljub izboljšanim
smernicam Evropske komisije se projekti, ki jih financira EU, še vedno ne
osredotočajo na doseganje največjega možnega prihranka energije za vsak
vložen evro. Splošni prispevek financiranja EU k ciljem Unije glede
energijske učinkovitosti ni jasen.
Ugotoviti vrzeli, prednosti in priložnosti, ki izhajajo iz pristopa EU k
reševanju problema plastičnih odpadkov, zlasti odpadne plastične
embalaže.
Ukrepi EU v zvezi z okoljsko primerno zasnovo in označevanjem energijske
učinkovitosti so prispevali k večji energijski učinkovitosti. Toda prišlo je do
pomembnih zamud v regulativnem postopku, za učinek politike pa je
obstajalo tveganje, da bo precenjen. Poleg tega je še vedno velika težava,
da proizvajalci in prodajalci na drobno ne izpolnjujejo zahtev iz uredbe.
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Jedrska varnost
(glej Posebno poročilo št. 3/2020)

Nova tehnologija spremljanja na
področju kmetijstva
(glej Posebno poročilo št. 4/2020)

Trajnostna uporaba naravnih
virov in obravnavanje
podnebnih sprememb

Prioriteta

Biotska raznovrstnost na
kmetijskih zemljiščih
Poraba za podnebne ukrepe

ETS po letu 2020
Opraševalci
Morsko okolje
Proizvodnja mleka in mlečnih
izdelkov

Na splošno so za jedrsko varnost odgovorne države članice EU, ki
uporabljajo jedrsko energijo, toda tudi Evropski komisiji so naložene
posebne obveznosti na tem področju, predvsem v zvezi z zakonodajo in
nadzorom. Komisija je te obveznosti izpolnila, vendar lahko pravni okvir in
svoje notranje smernice še posodobi.
Evropska komisija spodbuja uporabo novih tehnologij zajemanja
posnetkov za spremljanje na področju kmetijstva, vendar več ovir za
njihovo širšo uporabo še vedno ni odpravljenih. Tehnologije, kot so sateliti
Sentinel programa EU Copernicus, bi lahko pomenile prelomnico pri
upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike (SKP). Čeprav EU v
zadnjih letih spodbuja njihovo uporabo za ocenjevanje neposredne
pomoči kmetom, vezane na površino, je bil napredek pri njihovi uporabi za
spremljanje okoljskih in podnebnih zahtev počasnejši.
Oceniti, ali je kmetijstvo povečalo svoj prispevek k ohranjanju in
povečevanju biotske raznovrstnosti do leta 2020.
Preučiti metodologijo, ki jo Komisija uporablja za spremljanje porabe za
podnebje v proračunu EU, da bi se izpolnila zaveza o vključevanju
podnebnih ukrepov v višini 25 %. V obseg pregleda je vključeno tudi
izboljšano nadaljnje spremljanje izvajanja priporočil iz Posebnega poročila
št. 31/2016.
Oceniti brezplačno dodeljevanje pravic v ETS (sistem za trgovanje z
emisijami).
Revidirati, ali je Komisija sprejela uspešne ukrepe za obravnavo
zmanjšanja števila opraševalcev.
Oceniti, ali se z ukrepi EU uspešno varuje morsko okolje pred
onesnaževanjem in prekomernim ribolovom, tudi z ustrezno vzpostavitvijo
zaščitenih morskih območij.
Preučiti, ali so bili izredni ukrepi, sprejeti za odpravo motenj na trgu mleka
in mlečnih izdelkov v obdobju 2014–2017, primerno zasnovani in ali so
imeli želeni učinek.
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Naložbe EU v kulturne objekte
(glej Posebno poročilo št. 8/2020)

Visoka prioriteta

Jedrno cestno omrežje EU
(glej Posebno poročilo št. 9/2020)

Naložbe v kohezijo, rast in
vključevanje
Digitalizacija evropske industrije

Prometni zastoji v mestih
(glej Posebno poročilo št. 6/2020)
Prioriteta
Izvajanje kohezijske politike
(glej Posebno poročilo št. 7/2020)

Za promocijo kulturnih objektov je bilo razvitih več evropskih pobud. Toda
njihova usklajenost z ureditvami financiranja je preveč omejena, naložbe
EU pa so premalo osredotočene na ohranjanje in finančno vzdržnost
kulturnih objektov. Poleg tega se kulturne naložbe ne obravnavajo kot
prioriteta, temveč predvsem kot sredstvo za spodbujanje ekonomskih
ciljev.
Jedrno vseevropsko prometno omrežje (TEN-T) hitrih cest se širi in dosega
pozitivne rezultate za potnike, na primer krajši potovalni čas in več
avtocestne vožnje. Financiranje EU in ukrepi Evropske komisije so
pozitivno prispevali k tem rezultatom, toda večina srednje- in
vzhodnoevropskih držav članic še vedno zaostaja, od leta 2014 pa je bilo s
podporo EU dokončanih samo približno 400 km novih cest TEN-T. Poleg
tega nedokončani čezmejni odseki in neusklajena infrastruktura za
parkiranje in čista goriva ovirajo nemoteno potovanje po cestah vzdolž
omrežja, medtem ko to, da države članice nezadostno vzdržujejo omrežje,
dolgoročno ogroža njegovo stanje.
Analizirati, ali je EU uspešno podpirala nacionalne strategije za
digitalizacijo industrije in vozlišča za digitalne inovacije, da bi spodbudila
digitalne inovacije.
Šest let po tem, ko je Evropska komisija pozvala h koreniti spremembi, ni
jasno videti, da bi mesta v EU bistveno spreminjala svoje pristope k temu,
kako naj se premikajo ljudje v mestih in kako preusmeriti mestni promet
na bolj trajnostne in okolju prijazne načine prevoza. Zlasti se ni bistveno
zmanjšala uporaba osebnih avtomobilov in onesnaženost zraka v mnogih
mestih še vedno presega varne ravni.
Evropski strukturni in investicijski skladi (skladi ESI) so glavne naložbene
politike EU, toda pri njihovem izvajanju nastajajo upravni stroški. Ti
upravni stroški so sorazmerno nizki v primerjavi s stroški drugih podobnih
programov EU in mednarodno financiranih programov. Vendar so zbrani
podatki o stroških nezadostni za oceno učinka poenostavitev pravil o
skladih kohezijske politike EU.
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Vodilne prometne infrastrukture
EU
Naložbe v kohezijo, rast in
vključevanje

Prioriteta

Izzivi v zvezi z migracijami,
varnostjo in svetovnim
trajnostnim razvojem

Prioriteta

Revščina otrok
Zaključitev finančnih
instrumentov za obdobje 2007–
2013

Oceniti, ali se podpora EU za Kenijo dobro usklajuje in ali je celovita v
kontekstu, v katerem deluje še nekaj drugih velikih donatorjev.

Državna pomoč EU za banke

Oceniti kako učinkovito in uspešno GD za konkurenco uveljavlja pravila EU
o državni pomoči in pomoči iz sklada.

Izmenjava davčnih informacij

Instrument za mala in srednja
podjetja v praksi
(glej Posebno poročilo št. 2/2020)

Prioriteta

Oceniti uspešnost ukrepov Komisije in držav članic za boj proti revščini
otrok.
Analizirati, ali so države članice in Komisija ustrezno ocenile upravičenost
odhodkov, ki so jih prijavili finančni instrumenti ESRR in ESS ob zaključitvi
za programsko obdobje 2007–2013.

Kenija

Visoka prioriteta

Delujoč enotni trg in trajnostna
monetarna unija

Analizirati to, kako Komisija upravlja dolgoročno načrtovanje in stroškovno
učinkovitost velikih naložb v prometno infrastrukturo.

Oceniti uspešnost sistema, ki ga je Komisija vzpostavila za samodejno
izmenjavo davčnih informacij.
Z instrumentom za mala in srednja podjetja (MSP) se zagotavlja uspešna
podpora pri razvoju inovacijskih projektov. Financiralo se je več kot 5 000
projektov, MSP pa so zaradi blagovne znamke EU lažje privabljala dodatne
naložbe. Vendar pa so revizorji glede na ustanovitev Evropskega sveta za
inovacije leta 2021 opredelili tudi področja, na katerih so možne
izboljšave.

Instrumenti trgovinske zaščite

Oceniti, kako Evropska komisija uporablja instrumente trgovinske zaščite.

Pregled preprečevanja finančnih
kriz

Zagotoviti horizontalen pregled tega, kako si EU prizadeva za izboljšanje
odpornosti na morebitne prihodnje finančne krize.
Oceniti uveljavljanje politike konkurence EU na področju združitev,
kartelov in protimonopolne politike.
Preveriti uspešnost sistemov agencij Evropske unije za upravljanje
smotrnosti poslovanja.
Oceniti to, kako Komisija analizira kakovost in trajnostnost reform za
vzdržen fiskalni in gospodarski položaj, naklonjen rasti, in priporočila za
posamezne države, ki jih je oblikovala Komisija, kasneje pa Svet.

Politika konkurence EU
Smotrnost poslovanja agencij
Evropski semester 2
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Delujoč enotni trg in trajnostna
monetarna unija

Enotni mehanizem za reševanje
Prioriteta
Unija kapitalskih trgov

Visoka prioriteta

Priprava zakonodaje v Evropski
uniji po skoraj 20 letih boljšega
pravnega urejanja
Strateški program za sodelovanje
med EU in Azijo
Evropsko svetovalno vozlišče za
naložbe
(glej Posebno
poročilo št. 12/2020)

Odgovorno in učinkovito
financiranje in upravljanje
Unije
Prioriteta

Evropski urad za izbor osebja
Obvladovanje carinskega
tveganja za zaščito finančnih
interesov EU

Oceniti, ali je Enotni odbor za reševanje na podlagi ustreznih navodil,
postopkov in smernic zagotovil, da so pripravljeni izčrpni načrti za
reševanje in da je minimalna zahteva glede kapitala in kvalificiranih
obveznosti ustrezno določena.
Oceniti cilj Komisije, da bi zagotovila lažji dostop MSP do zasebnega
financiranja s pregledom zasnove in izvajanja specifičnih ukrepov,
sprejetih v okviru strategije unije kapitalskih trgov.
Predstaviti pregled sedanjega okvira Komisije za boljše pravno urejanje in
poudariti ključne izkušnje v zvezi z glavnimi orodji in postopki: oceno
učinka, posvetovanjem z deležniki, spremljanjem izvajanja zakonodaje EU,
naknadnim pregledom in vrednotenjem.
Analizirati odziv EU na kitajsko pobudo En pas, ena pot, predvsem
strategijo za povezovanje EU in Azije. Pregledu naj bi sledila revizija
izvajanja strategije.
Evropsko svetovalno vozlišče za naložbe, ki je bilo vzpostavljeno leta 2015
kot del naložbenega načrta za Evropo, zagotavlja tehnično pomoč
nosilcem projektov EU. Upravičenci so zadovoljni s svetovalnimi storitvami
vozlišča. Vendar vozlišče še ni doseglo svojega celotnega potenciala za
spodbujanje naložb v EU, predvsem zaradi tega, ker ni imelo dovolj jasne
strategije za ciljno usmerjanje podpore tja, kjer bi ta lahko imela največjo
dodano vrednost.
Oceniti stroškovno učinkovitost urada EPSO pri izpolnjevanju kadrovskih
potreb institucij EU. Revizija bo zajemala vse faze izbirnega procesa, od
načrtovanja natečajev in izbirnih postopkov do uporabe rezervnih
seznamov.
Oceniti, ali je okvir Komisije za skupna merila in standarde v zvezi s
finančnimi tveganji ustrezen ter ali so države članice dobro pripravljene na
izvajanje tega okvira, da bi se doseglo poenotenje izbora carinskih kontrol.
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O SODIŠČU
Naloga Sodišča je prispevati k izboljševanju finančnega
poslovodenja EU, spodbujati odgovornost in preglednost ter
delovati kot neodvisni varuh finančnih interesov državljanov EU.
Svari pred tveganji in daje zagotovilo, poleg tega pa opozarja na
pomanjkljivosti in uspehe. Oblikovalce politik EU in zakonodajalca
usmerja pri izboljševanju politik in programov EU.
Revizijska poročila in mnenja Sodišča so bistven člen v verigi
odgovornosti v EU. Z njimi se zahteva odgovornost od tistih, ki so
pristojni za izvajanje politik in programov EU: Komisije, drugih
institucij in organov EU ter upravnih organov v državah članicah.
Sodišče je zunanji revizor EU. Ustanovljeno je bilo leta 1977 in je
ena od sedmih institucij EU. Sedež ima v Luxembourgu, zaposluje pa
približno 900 revizijskih, podpornih in upravnih uslužbencev vseh
narodnosti EU. Njegov kolegij je sestavljen iz po enega člana iz
vsake države članice EU.

Sodišče želi s svojim delom pomagati državljanom EU, da bi bolje
razumeli, kako EU in njene države članice obravnavajo sedanje in
prihodnje izzive.
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IZDELKI SODIŠČA
Sodišče pripravlja:
—

letni poročili o proračunu EU in evropskih razvojnih skladih, vključno z izjavo o zanesljivosti,

—

specifična letna poročila, v katerih so predstavljena revizijska mnenja za posamezne agencije in organe EU,

—

letno poročilo o vidikih smotrnosti,

—

posebna poročila o izbranih revizijskih temah, ki se objavljajo vse leto in so v glavnem rezultat revizij smotrnosti,

—

preglede, ki so opisne in informativne analize področij politik ali upravljanja EU,

—

mnenja, ki jih Evropski parlament in Evropski svet uporabljata pri sprejemanju zakonodaje in drugih aktov EU.

STIK Z EU
Osebno
Po vsej Evropski uniji je na stotine informacijskih točk Europe Direct. Naslov najbližje lahko najdete na spletni strani: https://europa.eu/european-union/contact_sl.
Po telefonu ali elektronski pošti
Europe Direct je služba, ki odgovarja na vaša vprašanja o Evropski uniji. Nanjo se lahko obrnete:
— s klicem na brezplačno telefonsko številko: 00 800 6 7 8 9 10 11 (nekateri ponudniki lahko klic zaračunajo),
— s klicem na navadno telefonsko številko: +32 22999696 ali
— po elektronski pošti s spletne strani: https://europa.eu/european-union/contact_sl.

ISKANJE INFORMACIJ O EU
Na spletu
Informacije o Evropski uniji v vseh uradnih jezikih EU so na voljo na spletišču Europa: https://europa.eu/european-union/index_sl.
Publikacije EU
Brezplačne in plačljive publikacije EU lahko prenesete s http://publications.europa.eu/sl/publications ali jih tam naročite. Za več izvodov brezplačnih publikacij se obrnite na
Europe Direct ali najbližjo informacijsko točko (https://europa.eu/european-union/contact_sl).
Zakonodaja EU in drugi dokumenti
Do pravnih informacij EU, vključno z vso zakonodajo EU od leta 1952 v vseh uradnih jezikovnih različicah, lahko dostopate na spletišču EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu.
Odprti podatki EU
Do podatkovnih zbirk EU lahko dostopate na portalu odprtih podatkov EU (http://data.europa.eu/euodp/sl). Podatke lahko brezplačno prenesete in uporabite tudi v komercialne
namene.
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