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V tem dokumentu so predstavljeni odgovori Evropske komisije na opažanja iz posebnega poročila
Evropskega računskega sodišča v skladu s členom 259 finančne uredbe, ki se objavijo skupaj s
posebnim poročilom.
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I. ODGOVORI KOMISIJE NA KRATKO
(a)

Splošni uvod

Cilj sistema za zgodnje odkrivanje in izključitev (EDES), uvedenega leta 2016, je okrepiti zaščito
finančnih interesov EU.
Ta sistem, ki se uporablja za neposredno in posredno upravljanje, je prinesel izboljšave pri uporabi
upravnih sankcij, zlasti v zvezi z neodvisnostjo ocen situacij za izključitev, spoštovanjem temeljnih
pravic in preglednostjo v odnosu do gospodarskih subjektov.
Sistem EDES zahteva tesno in plodno sodelovanje odgovornega odredbodajalca in komisije sistema
za zgodnje odkrivanje in izključitev. Po eni strani mora odgovorni odredbodajalec ob seznanitvi z
zadevo, ki zadeva izključitev, sprožiti upravni postopek. Razlog za to je dejstvo, da je odgovorni
odredbodajalec seznanjen s podpisanimi pogodbami in nepovratnimi sredstvi, pregledom zadevnih
tekočih postopkov in pravico do sprejetja takojšnjih pogodbenih ukrepov za zaščito finančnih
interesov Unije. Po drugi strani sistem omogoča ukrepanje proti nezanesljivemu gospodarskemu
subjektu tudi brez nacionalne pravnomočne sodbe ali pravnomočne upravne odločbe na podlagi
priporočila osrednjega medinstitucionalnega odbora, ki predhodno pravno opredeli dejstva in
ugotovitve v zvezi z zadevo.
Komisija sistema za zgodnje odkrivanje in izključitev, ki ji predseduje stalni neodvisni predsednik na
visoki ravni, že od samega začetka predstavlja močno gonilo usklajevanja, soočena s tveganji
razhajajočih razlag različnih odgovornih odredbodajalcev.
Komisija sistema za zgodnje odkrivanje in izključitev je sprejela 57 priporočil1, vključno z najhujšimi
kršitvami, pri čemer je večina privedla do ustreznih odločitev odgovornega odredbodajalca o
izključitvi.
Veljavnost postopkov sistema EDES je v dveh nedavnih primerih2 potrdilo Evropsko sodišče, pri čemer
je Sodišče v celoti podprlo sistem in njegove značilnosti, vključno z vlogo odgovornega odredbodajalca
in pristojnostjo komisije.

Nazadnje, Komisija je na podlagi izkušenj, pridobljenih od vzpostavitve sistema, ugotovila
nekatere pomanjkljivosti sistema in začela sprejemati ukrepe za upravne poenostavitve in ukrepe
za ozaveščanje, da bi okrepila njegovo učinkovitost. Vendar bodo nekatere izboljšave zahtevale
zakonodajne spremembe. Zato se je Komisija odločila vložiti predlog, ki naj bi bil predvidoma sprejet
v prvem polletju leta 2022, in bo zajemal nekaj ključnih ugotovitev Evropskega računskega sodišča
(ERS) ter dodatno izboljšal splošni sistem.
V zvezi s tem Komisija pozdravlja poročilo ERS, ki bo podprlo ukrepe Komisije za nadaljnje izboljšanje
sistema (glej spodaj).

1

Od več kot 100 zaprosil.

2

Zadevi T-672/19, Indico (EU:T:2022:64) in T-652/19, Elevolution (EU:T:2022:63).
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(b) Stališče Komisije o ključnih opažanjih in priporočilih
Evropskega računskega sodišča
ERS priznava, da ima sistem EDES širok nabor situacij za izključitev in zanesljive postopke odločanja.
Dejstvo, da so službe Komisije v sistemu zabeležile razmeroma malo izključitev, je treba obravnavati
glede na potrebo po zagotavljanju dobrega ravnovesja med zaščito finančnih interesov EU ter potrebo
po zagotavljanju pravice do obrambe in drugih pravic, določenih v Listini EU o temeljnih pravicah, pri
čemer je treba zahtevati potrebno raven utemeljenih dokazov (ugotovljenih dejstev), preverjenih z
uveljavljanjem pravice do zaslišanja. To je v skladu z dolžnim pravnim postopanjem in načelom
pravne države, pri čemer je treba upoštevati, da ima lahko odločitev o izključitvi velik gospodarski pa
tudi socialni vpliv na subjekte, ki so morebiti predmet odločitev o izključitvi. Poleg tega je za
predložitev zadev komisiji sistema za zgodnje odkrivanje in izključitev odgovoren odredbodajalec, ki
predloži predhodno oceno zadeve, pri čemer ustrezno upošteva posebne okoliščine zadeve (npr.
potreba po zagotovitvi kontinuitete storitev, ocena popravnih ukrepov, načelo sorazmernosti in
finančni vpliv).
Komisija pozdravlja nadaljevanje prizadevanj za zagotavljanje stalnega dostopa odgovornega
odredbodajalca do virov podatkov, ki bi mu omogočil odkrivanje situacij za izključitev ob upoštevanju
pravnih in tehničnih ovir.
Komisija se strinja tudi, da bi bilo treba sistem EDES dodatno okrepiti in obravnavati ugotovitve ERS,
zlasti glede razširitve njegovega področja uporabe.
Naši odgovori na glavne pripombe ERS so navedeni v oddelkih II in III. Komisija sprejema priporočila
1, 2(1), 2(2), 2(4), 2(5), 3, 4 in 5 ter delno sprejema priporočilo 2(3).

(c) Relevanten najnovejši razvoj dogodkov in naslednji
koraki
Po prvem mandatu sta novembra 2021 s funkcijo v komisiji sistema za zgodnje odkrivanje in
izključitev nastopila nova predsednica Isabel Rofes in podpredsednik Igor Ludborzs. Poleg tega
je bil spremenjen poslovnik komisije3, da se uvede možnost za sodelovanje predstavnika
Evropskega javnega tožilstva (EJT) v postopku komisije (status opazovalca), kadar temelji na
informacijah, ki jih posreduje EJT.
Kar zadeva razširitev na deljeno upravljanje, Komisija sprejema ukrepe za dodatno krepitev zaščite
tega velikega dela proračuna, pri čemer upošteva prenos nalog v zvezi z izvrševanjem proračuna na
države članice v skladu s členom 63(1) finančne uredbe. Ciljno usmerjena in sorazmerna razširitev
sistema EDES na deljeno upravljanje ob upoštevanju razmejitve odgovornosti med Komisijo in
državami članicami zahteva zakonodajne spremembe, ki jih mora Komisija predlagati v okviru revizije
finančne uredbe v prvem polletju leta 2022.

Sklep Komisije (EU) 2018/1220 z dne 6. septembra 2018 o poslovniku posebne komisije iz člena 143
Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 226, 7.9.2018, str. 7), spremenjen s
Sklepom Komisije (EU) 2021/1081 z dne 28. junija 2021 (UL L 234, 2.7.2021, str. 99).
3
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II. ODGOVORI KOMISIJE NA GLAVNA OPAŽANJA
EVROPSKEGA RAČUNSKEGA SODIŠČA
1.

Razširitev področja uporabe sistema EDES

Da bi se povečala učinkovitost sistema EDES4, Komisija v okviru prihodnje revizije finančne uredbe
pripravlja ciljno usmerjen predlog za razširitev področja uporabe sistema EDES.
V skladu z novimi predlaganimi pravili bo mogoče ciljati na tri nove kategorije subjektov, kadar
spadajo v eno ali več situacij za izključitev: (i) dejanski lastniki, (ii) povezani subjekti in (iii) fizične
osebe s pooblastilom za nadzor, upravljanje in zastopanje. Vključevanje teh novih kategorij subjektov
v področje uporabe sistema EDES bo prispevalo k izboljšanju splošne učinkovitosti sistema z
obravnavanjem spremembe gospodarskih subjektov, ki so neposredno izključeni in ki bi lahko brez te
še naprej oddajali ponudbe za javna naročila EU ali drugače imeli koristi od sredstev EU.
Poleg tega bodo dodani trije novi razlogi za izključitev z ustreznimi sankcijami: (i) nesodelovanje v
preiskovalnih postopkih, revizijah ali pregledih, ki jih izvajajo izvršilni organi EU; (ii) izkoriščanje
navzkrižij interesov; (iii) napeljevanje k sovraštvu in diskriminaciji.
Namen zgornjih sprememb je okrepiti splošno učinkovitost sistema EDES. Z razširitvijo področja
uporabe in materialnih pravil bi sistem EDES lahko zajemal širši nabor situacij za izključitev in bolje
zaščitil finančne interese Unije pri vseh načinih upravljanja.

2.

Krepitev učinkovitosti sistema EDES

Komisija za večjo učinkovitost sistema EDES5 predlaga tudi, da se v prihodnjo revizijo finančne uredbe
vključijo:
 hiter postopek za zadeve, ki zahtevajo prednostno obravnavo, brez posega v pravico do
zaslišanja;
 izboljšanje pogojev za obveščanje o kontradiktornih dopisih in odločitvah v zvezi s sankcijami
nezanesljivim gospodarskim subjektom, ki namerno prikrivajo svoja nahajališča, da bi se
izognili negativnim posledicam svojih kršitev;
 obveznost osebe ali subjekta v situaciji za izključitev, da utemelji ustreznost popravnih
ukrepov, sprejetih z zunanjo revizijo ali odločitvijo pristojnega nacionalnega ali evropskega
organa.
Takšne izboljšave naj bi omogočile hitrejše odločitve o izključitvi ter zmanjšale upravno breme.

4

Glej oddelek posebnega poročila z naslovom Neposredno upravljanje, odstavki 21–29.

5

Glej oddelek posebnega poročila z naslovom Neposredno upravljanje, odstavki 30–34.
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3. Spodbujanje uporabe sistema EDES kot orodja za
zagotavljanje odgovornosti
Za spodbujanje uporabe sistema EDES6 je predlaganih več ukrepov. Mednje spadata krepitev
sodelovanja z ustreznimi službami, kot sta urad OLAF in nedavno EJT, z določitvijo delovnih metod in
postopkov, ter pomoč odgovornim odredbodajalcem pri predložitvi zadev komisiji sistema za zgodnje
odkrivanje in izključitev.
V tem okviru se je okrepilo sodelovanje med GD BUDG kot lastnikom sistema in uradom OLAF, kar
potrjuje tekoče sodelovanje pri izmenjavah, razvoju smernic ter priložnostnih usposabljanjih, da bi
bila poročila urada OLAF ustreznejša za postopek sistema EDES. Podoben pristop bo sprejet tudi v
zvezi s sodelovanjem z EJT.
Poleg tega so se službe Komisije od vzpostavitve sistema EDES osredotočile na organizacijo
usposabljanja v institucijah, organih in agencijah EU za povečanje in ohranjanje ozaveščenosti o
postopkih sistema EDES.
Da bi olajšali delo odgovornih odredbodajalcev pri zbiranju in prenosu ustreznih informacij o zadevah
za izključitev, so bili določeni predloge, smernice in postopki.
Komisija je okrepila tudi notranji nadzor s spremljanjem nadaljnjih ukrepov na podlagi priporočil in
izterjav urada OLAF7 kot pomembnih korakov za okrepitev začetka postopkov EU za izključitev.
Komisija si bo v prihodnosti še naprej prizadevala okrepiti svoje dejavnosti v zvezi z usposabljanjem
in dajanjem smernic, tudi za organe držav članic in izvajalske partnerje8.

4. Države članice, orodja za izključitev in podatkovno
rudarjenje
V zvezi z razširitvijo sistema EDES na države članice9 je treba opozoriti, da je EDES zdaj edini sistem
za izključitev, ki deluje na ravni EU. Čeprav morajo imeti države članice vzpostavljen učinkovit sistem
notranjih kontrol za preprečevanje, ugotavljanje in odpravljanje nepravilnosti in goljufij, pa
zakonodaja EU od držav članic ne zahteva, da vzpostavijo sisteme za izključitev kot take.
Komisija bo predlagala obravnavo potrebe po okrepljeni zaščiti finančnih interesov Unije na ravni EU
s ciljno usmerjeno in sorazmerno razširitvijo sistema EDES na deljeno upravljanje.

6

Glej oddelek posebnega poročila z naslovom Neposredno upravljanje, odstavki 36–64.

7

Ob upoštevanju rokov iz uredbe OLAF, v katerih morajo države članice in institucije ukrepati na podlagi
priporočil urada OLAF.

8

Glej oddelek posebnega poročila z naslovom Neposredno upravljanje, odstavki 36–64.

9

Glej oddelek posebnega poročila z naslovom Neposredno upravljanje, odstavki 36–64.
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Tak predlog bo v celoti spoštoval primarno odgovornost držav članic v zvezi s sankcioniranjem in
preiskovanjem takšnih zadev na nacionalni ravni v okviru deljenega upravljanja. Vendar bo izključitev
na ravni EU možna in potrebna, če:
 Države članice prek sistema za upravljanje nepravilnosti obvestijo Komisijo o morebitnih
situacijah za izključitev v zvezi z najhujšimi kršitvami (goljufija, korupcija itn.), ugotovljenimi v
pravnomočni sodbi ali upravni odločbi. Komisija bo nato ukrepala na podlagi takšnih informacij.
 V ustreznem poročilu EU (tj. poročilo urada OLAF, revizija Komisije ali poročilo ERS) obstajajo
dokazi o hujših zadevah, zato je treba zaščititi proračun EU, ki čaka na dokončno odločbo ali
sodbo, ki bi lahko bila podlaga za odločitev o izključitvi, oziroma ta še ni sprejeta (če takšna
dokončna odločba ali sodba obstaja, mora komisija nemudoma uskladiti svoje priporočilo).
Poleg tega bodo morale države članice uporabljati podatkovno bazo sistema EDES in izvrševati
navedene odločitve o izključitvi. To pomeni, da v okviru deljenega upravljanja ne bi smele imeti
možnosti dodeljevanja sredstev osebi ali subjektu iz sistema EDES. Komisija opozarja na prejšnje
zakonodajne predloge, ki države članice na podoben način obvezujejo, da pri izvrševanju proračuna
EU v okviru deljenega upravljanja upoštevajo sistem EDES.
Komisija pozdravlja podporo ERS ter Evropskega parlamenta v zvezi z razširitvijo sistema EDES na
deljeno upravljanje.
Nazadnje Komisija opozarja, da je predložila predloge za izboljšanje kakovosti in interoperabilnosti
podatkov, ki jih države članice zbirajo o prejemnikih financiranja EU, kadar se proračun izvršuje v
okviru deljenega upravljanja in mehanizma za okrevanje in odpornost, vključno z obvezno uporabo
enotnega orodja za podatkovno rudarjenje in oceno tveganja. Vendar sprejeta zakonodaja določa le
prostovoljno uporabo enotnega orodja za podatkovno rudarjenje in oceno tveganja.
Komisija je vzpostavila in nadalje razvija orodje, imenovano Arachne, za podatkovno rudarjenje in
oceno tveganja. Arachne je prva podatkovna zbirka prejemnikov in projektov. Komisija bo nadaljevala
s posodabljanjem orodja, pri čemer bo uporabljala najnovejši tehnološki razvoj (tudi umetno
inteligenco), in z močnim spodbujanjem držav članic k uporabi orodja Arachne ter njegovih novih
funkcij10.
V okviru prihodnje ciljno usmerjene revizije finančne uredbe si bo Komisija prizadevala še naprej
izboljševati zaščito proračuna EU in razmišlja o predlogu za uporabo enotnega orodja za podatkovno
rudarjenje in oceno tveganja pri vseh metodah izvrševanja proračuna EU.

10

Glej oddelek posebnega poročila z naslovom Deljeno upravljanje, odstavki 73–81 in 82–87.
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III. ODGOVORI KOMISIJE NA ZAKLJUČKE IN
PRIPOROČILA
EVROPSKEGA
RAČUNSKEGA
SODIŠČA
1.

Priporočilo 1 – Razširitev področja uporabe izključitev

Komisija sprejema to priporočilo.
V finančni uredbi Komisija predlaga razširitev področja uporabe sistema EDES. V tem okviru bo
mogoče ciljati na tri nove subjekte: dejanske lastnike, povezane subjekte in fizične osebe, vpletene v
kršitev. Možnost njihove izključitve bo predmet individualne presoje, ki bo v skladu s priporočilom
Evropskega parlamenta, da bi na primer razlikovali med neposredno in posredno vpletenostjo v
situacije za izključitev, da bi preprečili, da bi bili subjekti, ki niso dejansko vplivali na vpletenost v
situacijo za izključitev, neupravičeno vpisani v sistem EDES v skladu z načelom osebne odgovornosti.

2. Priporočilo 2 – Krepitev sistema za zgodnje odkrivanje in
izključitev
Komisija delno sprejema to priporočilo.
V zvezi s specifičnimi podpriporočili Komisija ugotavlja naslednje:
1. Komisija sprejema priporočilo 2(1).
Komisija razvija notranji sistem vodenja zadev, ki bo omogočal pregled obravnave tekočih in
zaključenih zadev sistema EDES. Sistem bo razvit ob ustreznem upoštevanju zahtev glede
zaupnosti in zasebnosti.
2. Komisija sprejema priporočilo 2(2).
Komisija je pod okriljem svojega internega upravnega odbora dala pobudo za notranji nadzor
nad učinkovitim delovanjem sistema EDES, zlasti nad nadaljnjim spremljanjem poročil in
priporočil urada OLAF v zvezi z zgodnjim odkrivanjem ali izključitvijo ter nadaljnjim
ukrepanjem na podlagi priporočil komisije. Komisija bi morala zagotoviti tudi notranji nadzor
nad tekočimi preiskovalnimi postopki urada OLAF11 in EJT, ob upoštevanju morebitnih zahtev
glede zaupnosti, ter končnimi rezultati revizije, odločbami o konkurenci in obvestili izvajalskih
partnerjev. Vlogi odgovornega odredbodajalca in komisije sistema za zgodnje odkrivanje in
izključitev morata pri usklajevanju odgovorov v zvezi s situacijami za izključitev ostati
nespremenjeni.
Kar zadeva uporabo razpoložljivih virov podatkov za opredelitev zadev za izključitev, bo
Komisija preučila možnost nadzora nad ukrepi odgovornega odredbodajalca, ko bodo
informacije o morebitnih zadevah za izključitev zabeležene v ustrezni podatkovni zbirki. Zapisi
11

Sklicevanje na tekoče preiskovalne postopke urada OLAF bi bilo treba razumeti kot sklicevanje na
preventivne upravne ukrepe za zaščito finančnih interesov Unije, kot je navedeno v členu 7(6) Uredbe (EU,
Euratom) št. 883/2013 (uredba OLAF).
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podatkov v sistemu za upravljanje nepravilnosti so na voljo, ko odgovorni odredbodajalec
najde zadetek v sistemu in zahteva dodatne informacije.
3. Komisija delno sprejema priporočilo 2(3).
Komisija se ne opira izključno na častne izjave. Komisija poleg preverjanja takih izjav določa
nekatere naknadne zaščitne ukrepe. Komisija od odgovornega odredbodajalca zlasti zahteva,
naj pred podpisom pogodbe preveri podatkovno zbirko sistema EDES v vseh fazah postopkov.
Naknadni pregledi so zagotovljeni tudi z blokiranjem opozoril v sistemu ABAC, povezanih z
izključenimi subjekti, pred izvrševanjem plačil. Sistem jih bo tudi opozoril, če je bilo v sistem
EDES uvedeno zgodnje odkrivanje. Tako je mogoče odredbodajalce med izvajanjem pogodbe
seznaniti z vprašanji, povezanimi z nasprotnimi strankami iz EU, s katerimi imajo sklenjeno
stalno pogodbeno razmerje.
Vendar bo Komisija proučila možnost vzpostavitve enotne kontaktne točke za organe držav
članic, ki bodo črpali ustrezne razpoložljive podatke iz sistema EDES in Arachne ter bi bili
povezani s Summo (prihodnja aplikacija, ki bo nadomestila ABAC), da bi zagotovila čim večjo
zaščito proračuna EU s povezovanjem, medsebojnim dovajanjem podatkov ter orodji in
tehnikami, ki temeljijo na umetni inteligenci. Glej tudi odgovor na priporočilo 5.
4. Komisija sprejema priporočilo 2(4).
Sekretariat komisije je pripravil različne smernice za lažje sodelovanje z uradom OLAF in
drugimi službami za čim večjo učinkovitost postopkov sistema EDES. Mednje spadajo
smernice o uporabi poročil urada OLAF12, smernice o vplivu izključitev na tekoče pravne
obveznosti, skupne smernice sistema EDES itn. Komisija bo pripravila dodatne smernice glede
uporabe sistema EDES.
5. Komisija sprejema priporočilo 2(5).
Komisija bo še naprej ozaveščala o sistemu EDES, tudi v drugih institucijah in organih EU,
organih držav članic ter pri izvajalskih partnerjih.

3. Priporočilo 3 – Izboljšanje spremljanja zgodnjega
odkrivanja in izključitve v okviru posrednega upravljanja
Komisija sprejema to priporočilo.
Posredno upravljanje temelji na sklicevanju na pravila partnerjev in priznavanju njihove upravne
samostojnosti, izjavah o upravljanju in zadevnih revizijskih mnenjih partnerjev. Pravila in postopki
partnerjev so ocenjeni stebrno, da se zagotovi npr. zadovoljivo delovanje pravil o izključitvi partnerja.
Zato bo Komisija sprejela dodaten ukrep za zagotovitev, da njeni partnerji izpolnjujejo obveznost
obveščanja Komisije, kadar se ugotovi, da so nasprotne stranke v situaciji za izključitev, in sicer s
posodobitvijo modelov izjav o upravljanju, da bo dodala poseben sklic na obveznost obveščanja
Komisije o zadevah, v katerih je odkrita goljufija in/ali nepravilnost pri uporabi člena 142(2), točka

12

Navodila o izdelavi osnutka ter Smernice o spremljanju upravnih priporočil urada OLAF so bile končane in
se uporabljajo od januarja 2022.
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(e), finančne uredbe. Poleg tega bi bilo treba povečati ozaveščenost partnerjev, ki izvršujejo sredstva
v okviru posrednega upravljanja, o njihovih obveznostih obveščanja.

4. Priporočilo 4 – Razširitev zgodnjega odkrivanja in
izključitve na deljeno upravljanje
Komisija sprejema to priporočilo.
V okviru prihodnje revizije finančne uredbe Komisija predlaga ciljno usmerjeno in sorazmerno
razširitev sistema EDES na deljeno upravljanje, ter obveznost držav članic, da pregledujejo
podatkovno zbirko sistema EDES in upoštevajo navedene izključitve pri dodeljevanju sredstev EU.
Ciljno usmerjena razširitev sistema EDES na deljeno upravljanje je posledica potrebe po spoštovanju
prenosa nalog v zvezi z izvrševanjem proračuna na države članice v skladu s členom 63(1) finančne
uredbe.

5. Priporočilo 5 – Boljša uporaba obstoječih podatkov in
digitalnih orodij
Komisija sprejema to priporočilo.
V zvezi s specifičnimi podpriporočili Komisija ugotavlja naslednje:
1. Komisija sprejema priporočilo 5(1).
Komisija bo izvedla pregled in je uvedla potrditev koncepta, da bi opredelila razpoložljivost
podatkov. Rezultati potrditve bodo odvisni od razpoložljivosti nacionalnih podatkov.
2. Komisija sprejema priporočilo 5(2).
Namen Komisije pri reviziji finančne uredbe je predlagati uporabo razpoložljivih nacionalnih
podatkov. Komisija bo dodatno razširila pravno podlago za uporabo drugih ustreznih
nacionalnih podatkov iz sistema za upravljanje nepravilnosti, o katerih so poročale države
članice, za začetek postopkov komisije sistema za zgodnje odkrivanje in izključitev in za
izvrševanje s tem povezanih sklepov o izključitvi s strani držav članic za odhodke deljenega
upravljanja. To so najpomembnejši nacionalni viri za zaščito proračuna EU. Komisija analizira
tudi izvedljivost povezovanja sistema EDES, sistema za upravljanje nepravilnosti in orodja
Arachne. Zaradi nacionalnih pravil, zlasti o varstvu podatkov, Komisija ne more zbirati in
ponovno uporabljati podatkov brez ustreznega postopka.
3. Komisija sprejema priporočilo 5(3).
Komisija bo še naprej razvijala integrirani informacijski sistem Arachne za podatkovno
rudarjenje in oceno tveganja, ki ga je dala na voljo organom držav članic, ki izvršujejo
proračun EU. Ta razvoj bo vključeval nove značilnosti in funkcije, kot so predhodni modul,
novosti, ki izhajajo iz skupne kmetijske politike, in novi kazalniki tveganja, da se upoštevajo
podatki o dejanskem lastništvu. Komisija si bo prizadevala tudi za izboljšanje prijaznosti do
uporabnika in, če bodo države članice dale na voljo nacionalne podatke, njihovo
interoperabilnost z drugimi viri podatkov EU in nacionalnih podatkov, ki so pomembni za
izvrševanje proračuna EU. V okviru prihodnje ciljno usmerjene revizije finančne uredbe si bo
Komisija prizadevala še naprej izboljševati zaščito proračuna EU in razmišlja o predlogu za
uporabo takega integriranega informacijskega sistema za podatkovno rudarjenje in oceno
tveganja pri vseh načinih izvrševanja proračuna EU.
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4. Komisija sprejema priporočilo 5(4).
Komisija je odgovorna za to, da je odločitev EU o izključitvi na voljo v podatkovni zbirki
sistema EDES, in si prizadeva za čim večje spodbujanje uporabe tega orodja. Komisija bo
sprejela tudi nadaljnje ukrepe za spodbujanje uporabe integriranega informacijskega sistema
za podatkovno rudarjenje in ocenjevanje tveganja na korporativni ravni, ki se zdaj imenuje
Arachne.
5. Komisija sprejema priporočilo 5(5).
Glej odgovor na priporočilo 5(3).
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