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POVZETEK (odstavki I–IX) 

Odgovori Komisije:  

I. Podatke o bruto nacionalnem dohodku (BND) ter vire in metode, ki jih države članice uporabljajo 

za njihov izračun, preverja Eurostat v večletnih ciklih in tudi na letni ravni. Cilj je zagotoviti 
zanesljivost, izčrpnost in primerljivost podatkov o BND med državami članicami. Zadnji končani 
ciklus preverjanja, ki je predmet te revizije Evropskega računskega sodišča, je potekal v letih 2016–
2019. Preverjanje temelji na modelu, ki ga je vzpostavila Komisija (Eurostat) v tesnem sodelovanju 
s strokovnjaki iz nacionalnih statističnih uradov držav članic. Eurostatu pri preverjanju pomaga 
strokovna skupina za BND, ki združuje strokovnjake Eurostata in nacionalnih statističnih uradov. 
Celoten postopek preverjanja je predmet medsebojnega strokovnega pregleda članov strokovne 
skupine za BND. Vsako leto strokovna skupina za BND izda mnenje o ustreznosti podatkov o BND, ki 
jih nato GD za proračun porabi za namene prispevkov držav članic v proračun EU v okviru lastnih 
sredstev BND. 

III. Eurostatov ciklus preverjanja obsega temeljito analizo opisov virov in metod za izračun BND 

držav članic ter podrobno analizo podatkov o BND, ki so jih sporočile države članice, kar lahko vodi 
do ukrepov ali pridržkov za zagotovitev primerljivosti, zanesljivosti in izčrpnosti teh podatkov. 
Rezultati tega preverjanja se upoštevajo za proračunske namene. Medtem ko je Eurostat skupaj z 
državami članicami že zmanjšal trajanje ciklusa preverjanja BND, je za to delo potrebno dovolj 
časa, da ne bi ogrozili njegovega obsega in kakovosti. 

VI. Komisija pozdravlja ugotovitve Evropskega računskega sodišča, da je bil postopek preverjanja 

učinkovit. Ugotovljena vprašanja z visokim tveganjem so bila usmerjena v primerjave med 
državami in izrekanje transverzalnih pridržkov. Eurostat je v ciklusu v obdobju 2016–2019 
pravočasno izvedel vseh 16 primerjav med državami, Komisija pa meni, da je to velik dosežek. Pet 
transverzalnih pridržkov je bilo določenih ob koncu ciklusa, skupaj s pridržki, ki se nanašajo na 
specifične transakcije. Glede na navedeno Komisija meni, da so bila vprašanja z visokim tveganjem, 
ugotovljena v ciklusu preverjanja BND za obdobje 2016–2019, na splošno pravočasno 
obravnavana. 

VII. Delo na področju transverzalnih vprašanj z visokim tveganjem je odražalo rezultate 

ustreznega določanja prioritet, ki ga je opravil Eurostat. Posledično sta bili dve vprašanji z manjšim 
mogočim vplivom opuščeni, obseg analize pa je bil zožen za dodatna tri vprašanja. Preostala 
vprašanja so bila ocenjena kot upravičena do enake visoke ravni skrbnega preverjanja. O rezultatih 
in posledicah določanja prioritet je poročal Odbor za BND, ki ga je tudi odobril. 

Komisija meni, da so vse pobude, o katerih je Evropsko računsko sodišče poročalo v odstavku 69, 
skupaj z delom, ki so ga države članice opravile v okviru pridržka v zvezi z BND glede globalizacije, 
zagotovile ustrezen odziv na to vprašanje. 

VIII. Eurostat pozdravlja potrditev Evropskega računskega sodišča o pravočasnem zaključku 

ciklusa preverjanja BND in o pravočasnem posredovanju informacij državam članicam o 
prilagoditvah njihovih prispevkov, ki izhajajo iz navedenega preverjanja. Področje uporabe 
Eurostatovih preverjanj je bilo določeno z modelom preverjanja BND, ki je bil zasnovan v tesnem 
sodelovanju z Odborom za BND, ki ga je tudi odobril. V ciklusu BND v obdobju 2016–2019 je bilo 
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zaradi izvajanja novega nacionalnega računovodskega standarda ESR 2010 potrebno skrbnejše 
preverjanje.  

V zvezi s pridržki, ki veljajo po zaključku ciklusa preverjanja, Komisija ugotavlja, da je to običajna 
značilnost postopka preverjanja BND. 

Komisija priznava, da ima uporaba praga pomembnosti pri preverjanju BND svoje omejitve, saj v 
številnih primerih mogoči vpliv ugotovljenih pomanjkljivosti na BND v času njihove opredelitve ni 
znan. 

IX. Komisija sprejema vsa priporočila, razen podpriporočila 2b, ki ga delno sprejema.  

UVOD (odstavki 1–26) 

Ni odgovorov Komisije.  

OBSEG REVIZIJE IN REVIZIJSKI PRISTOP 
(odstavki 27–35)  

Ni odgovorov Komisije.  

OPAŽANJA (odstavki 36–104) 

Odgovori Komisije: 

39. Komisija pozdravlja dejstvo, da je Evropsko računsko sodišče priznalo model za ocenjevanje 

tveganja BND in njegovo vlogo pri ustrezni opredelitvi vseh vprašanj z visokim tveganjem. Opozoriti 
je treba, da je poleg posledic za neposredno preverjanje dodelitev držav članic trem kategorijam 
tveganja v okviru modela za ocenjevanje tveganja imela dodatne posledice za strukturiranje ciklusa 
preverjanja BND. Te so vključevale vrstni red/določanje prioritet preverjanja posameznih držav, 
njegov obseg in najmanjše število informativnih potovanj v zvezi z BND na državo. 

44. Eurostat je informacije, zbrane z začetnimi preverjanji, uporabil za ponovno oceno stopnje 

tveganja in oceno mogočega vpliva 18 transverzalnih vprašanj, ugotovljenih v letu 2016. Komisija 
meni, da je ponovno ocenjevanje stopnje tveganja, izvedeno leta 2017, pomemben dokaz določanja 
prioritet, po katerem je bilo pri poznejšem preverjanju manj pozornosti posvečeno manj tveganim 
transverzalnim vprašanjem. Preostala vprašanja so bila ocenjena kot upravičena do enake visoke 
ravni skrbnega preverjanja, kar je po mnenju Komisije pozitivno prispevalo k zagotavljanju 
ustreznosti podatkov o BND za namene lastnih sredstev. 

45. Pomembna posledica določanja prioritet pri transverzalnih vprašanjih z visokim tveganjem je 

bila tudi potrditev, da je treba veliko večino vprašanj, ki so bila prvotno opredeljena za primerjave 
med državami, dejansko nadalje spremljati s podrobnimi pregledi po državah. Eurostat je 
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pravočasno zaključil vse primerjave med državami med ciklusom, kar je privedlo do nadaljnjih 
izboljšav na teh področjih z ukrepi in/ali pridržki, ki so jih rešile države članice.   

Skupni odgovor na odstavka 46 in 47: Komisija ugotavlja, da je Evropsko 

računsko sodišče pri analizi ukrepov A upoštevalo le vpliv ukrepov, ki so jih zadovoljivo obravnavale 
države članice. Ni upoštevalo vpliva pridržkov, ki so bili predloženi, ko ukrepi niso bili zadovoljivo 
obravnavani, saj te informacije v času revizije niso bile na voljo. Mogoče je domnevati, da bodo 
vplivi ustreznih pridržkov večji kot pri ukrepih. 

Komisija ugotavlja, da izbrane države članice predstavljajo četrtino ukrepov, ki izhajajo iz primerjav 
med državami. 

48. Po določanju prioritet za transverzalna vprašanja v letu 2017 je bilo leta 2018 v skladu s 

pristopom, dogovorjenim v Odboru za BND, opravljeno še eno ocenjevanje tveganja. Za vsako 
državo članico so bile ocene za posamezna merila po potrebi posodobljene, ko so bile na voljo nove 
informacije. Zaradi te posodobitve niso bile potrebne nobene spremembe seznama transverzalnih 
vprašanj ali določanje dodatnih prioritet zanje. 

50. V zvezi z načrtovanjem in določanjem prioritet pregledov stopnja tveganja določa začetek 

preverjanja (in vrstni red pregledov s strani referentov posamezne države). Poleg tega je bilo že od 
začetka načrtovano, da se lahko do decembra 2019 izvedejo zaporedni krogi obiskov držav (kadar 
je to primerno) (dokument GNIC/332 „Verifying GNI for own resource purposes – outline of the 
control approach“(Preverjanje BND za namene lastnih sredstev – opis pristopa nadzora), kar lahko 
vpliva na časovno razporeditev predlaganja ukrepov za države, ki so predmet več obiskov. 

51. Komisija ugotavlja, da ta analiza temelji na času predlaganja ukrepov in ne upošteva 

predhodnih korakov, kot so izpolnjevanje vprašalnika za oceno opisa virov in metod ocenjevanja 
BND, oblikovanje vprašanj in začetno ocenjevanje odgovorov držav članic, organizacija 
informativnih potovanj itd. Ti drugi koraki lahko dodatno dokažejo, da Eurostat prioritetno 
obravnava preglede za države z visokim tveganjem. 

53. Eurostatovo določanje prioritet pregledov po državah je temeljilo na rezultatih modela za 

ocenjevanje tveganja in drugih pomembnih okvirnih dokumentih. Državni referenti so svoje 
preglede (vključno z organizacijo informativnih potovanj v zvezi z BND) na splošno prioritetno 
razvrstili glede na stopnje tveganja držav v njihovem portfelju. 

Poleg tega upadajoči trend izrekanja ukrepov kaže, da si je Eurostat prizadeval, da bi ukrepe izrekel 
čim prej. 

56. Komponente BND za neposredno preverjanje so bile izbrane v skladu z ustreznimi okvirnimi 

dokumenti, in sicer dokumentom GNIC/333 v zvezi z modelom ocenjevanja tveganja za preverjanje 
BND za namene lastnih sredstev in dokumentom GNIC/334, ki določa smernice za neposredno 
preverjanje. 

Rezultati drugega dela ocenjevanja tveganja državnega referenta ne zavezujejo, da za neposredno 
preverjanje izbira področja z najvišjimi ocenami. Ocenjevanje tveganja (drugi del) je orodje, ki olajša 
izbiro (rezultati so v naboru, iz katerega je mogoče izbirati), vendar je na koncu ne določa. Izbira 
vsakega področja neposrednega preverjanja je temeljila na vzpostavljenem ocenjevanju tveganja, 
kvalitativnem razmisleku državnega referenta in posvetovanju z vodjo skupine BND. 
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58. O vsakem ukrepu sta se dogovorila Eurostat in zadevna država članica. Ta dogovor je 

vključeval rok, ki ga je treba spoštovati, kar je dejansko prednostno razvrščanje dela, pri čemer je 
bilo upoštevanih več dejavnikov, kot so razpoložljivost statističnih virov, zapletenost zadevnih 
vprašanj, revizije, časovni razporedi, breme in delovna obremenjenost itd.  

59. Komisija meni, da so države članice v dogovoru z Eurostatom sposobne oceniti kompleksnost 

in morebiten vpliv ukrepov ter ustrezno in, kjer je to potrebno, načrtovati in določiti prioritete dela z 
njimi. Ta praksa se je izvajala v celotnem ciklusu preverjanja. 

62. Komisija pozdravlja dejstvo, da države članice cenijo kakovost sodelovanja in smernice v 

postopku preverjanja BND. 

63. Vprašanji, ki se nanašata na marže na trgovalna finančna sredstva in na obravnavo dnevnic, 

sta zelo zapleteni temi, za kateri so zadevni strokovnjaki (strokovnjaki ECB za marže na trgovalna 
finančna sredstva in strokovnjaki Eurostata za obravnavo dnevnic) potrebovali čas, da razvijejo 
jasne in operativne smernice, ki jih države potrebujejo za obravnavo pridržkov. 

Komisija je seznanjena s predlogi nekaterih nacionalnih statističnih uradov, vendar meni, da so bile 
ustrezne smernice, npr. v obliki priporočil komponent BND/strokovne skupine za BND, že 
zagotovljene v okviru postopka preverjanja BND ali prek ustreznih kanalov. 

66. Eurostat že več let obravnava vprašanja, povezana z globalizacijo, z vidika statistike podjetij 

(npr. osredotočanje na asimetrije v trgovinskih tokovih in povezovanje mikropodatkov), kar je 
prispevalo k izboljšanju osnovne infrastrukture za merjenje globalizacije v okviru nacionalnih 
računov. Vendar so večji vplivi na BND nastali zaradi nenadnih in velikih sprememb poslovnih 
modelov multinacionalnih družb po regulativnih/davčnih spremembah v EU v sredini drugega 
desetletja 21. stoletja, ki so prizadele zlasti nekatere države članice, kot je selitev celotnih bilanc 
stanja, kot je prikazano z irskim primerom, navedenem v odstavku 68 Evropskega računskega 
sodišča. 

67. V EU so se poslovni modeli multinacionalnih družb več let razvijali počasi, dokler ni v obdobju 

od leta 2014 naprej v nekaj velikih multinacionalnih družbah prišlo do nekaterih precej velikih 
sprememb. Zlasti odprava nekaterih ureditev za zmanjšanje davkov in spremembe režima DDV v 
EU so privedle do hitrih sprememb poslovnih modelov nekaterih multinacionalnih družb. 

70. O uporabi pridržka v zvezi z globalizacijo se razpravlja z državami članicami na sestankih 

strokovne skupine za BND. Med temi razpravami je bilo kot možno začetno referenčno leto 
predlagano leto 2016. Vendar je tej rešitvi nasprotovalo več držav članic z utemeljitvijo, da je to 
leto predaleč v preteklosti, ob tem pa so tudi poudarile, da je, glede na njihove izkušnje pri pilotnem 
projektu v zvezi z BND, od multinacionalnih družb praktično nemogoče pridobiti zahtevane dodatne 
informacije za leto 2016. Komisija je ob upoštevanju teh razmer, ustreznih dokazov iz pilotnega 
projekta v zvezi z BND in multinacionalnimi družbami, morebitnih težav z zajetjem in zanesljivostjo 
ter bremena za multinacionalne družbe in nacionalne statistične urade odločila, da za začetno 
referenčno leto uporabi leto 2018. 

71. Komisija meni, da je časovni okvir pridržka v zvezi z globalizacijo, tj. od leta 2018 naprej, 

primeren. Službe Komisije ponovno poudarjajo, da sta po njihovem mnenju pristop in časovni okvir, 
o katerih so temeljito razpravljali na namenskih srečanjih z nacionalnimi statističnimi uradi, dobra 
in sorazmerna, temeljita na ocenjenih tveganjih in sta v celoti skladna z že zbranimi zagotovili. 
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Komisija v poročilu o izjavi o zanesljivosti za leto 2020 ni sprejela s tem povezanega dela 
priporočila Evropskega računskega sodišča in v zvezi s tem vztraja pri svojem stališču. 

72. Mogoči vpliv transverzalnega vprašanja v zvezi z globalizacijo na BND je bil ocenjen v okviru 

analize tveganja transverzalnih vprašanj, da bi se delo v zvezi s temi vprašanji obravnavalo 
prioritetno in zato je imelo delo v zvezi z globalizacijo visoko prioriteto). Glavni dejavnik, ki se je 
takrat upošteval, je bil obseg pojava globalizacije, saj na podlagi namenskih analiz ni bilo na voljo 
nobenih dokazov o morebitnem izkrivljanju dodane vrednosti in BND zaradi morebitne pomanjkljive 
obravnave globalizacije v nacionalnih računih.  

Vendar so bili v času izrekanja transverzalnega pridržka taki dokazi na voljo in upoštevani. V skladu 
z ugotovitvami poročila o pilotnem projektu v zvezi z BND in multinacionalnimi družbami 
(november 2019) s skrbnim pregledom multinacionalnih družb ni bilo opredeljenih nobenih dokazov 
o pomembnih izkrivljanjih dodane vrednosti (leto, na katerem je temeljil pristop, ki je bil uporabljen 
pri pilotnih projektih multinacionalnih družb, je bilo leto 2016). 

73. To, da je „globalizacija znatno vplivala na nacionalne račune“, ne vodi nujno do izkrivljanj BND, 

ki jih je treba obravnavati z uporabo pridržka. 

Iz dosedanjega dela, npr. v okviru pilotnega projekta BND multinacionalnih družb, ni dokazov o 
pomembnih izkrivljanjih BND zaradi morebitne pomanjkljive obravnave teh vprašanj v nacionalnih 
računih.  

Opozoriti je treba, da je bil tudi „irski primer“ pravilno obravnavan v skladu s konceptualnimi 
smernicami (kar pomeni, da je vzpostavljeni sistem zbiranja pravilno zajel in odražal obstoj 
zadevnega pojava v podatkih o BND).  

Kar zadeva rezultate dela v zvezi s pridržki, ki jih je septembra 2021 posredovala ena država 
članica, Eurostat izvaja analize zadevnih poročil. 

75. Komisija ponovno poudarja, da se je o obsegu in obdobju, ki ga zajema pridržek o globalizaciji, 

temeljito razpravljalo z državami članicami na sestankih strokovne skupine za BND, in da odražata 
mnenja, izražena med temi razpravami. 

77. Komisija je končala vsa preverjanja, kot je bilo načrtovano, tj. do konca leta 2019. V 

posebnem primeru Francije dokončanja preverjanj ni bilo mogoče finalizirati do konca leta 2019 
zaradi nerazpoložljivosti dovolj kakovostnega francoskega opisa virov in metod izračuna BND, za 
katerega je še naprej veljal pridržek Francoski opis virov in metod izračuna BND je bil poslan 
marca 2020, pregledan pa je bil leta 2021, ko je bil umaknjen tudi splošni pridržek. 

V zvezi s pridržki, ki veljajo po zaključku ciklusa preverjanja, Komisija ugotavlja, da je to običajna 
značilnost postopka preverjanja BND. 

83. V zvezi s pragom pomembnosti je Odbor za BND odobril prag pomembnosti v višini 0,1 % 

BND, ki ga je oktobra 2014 predlagal Eurostat. Kot potrjuje raziskava Evropskega računskega 
sodišča za nacionalne statistične urade (glej odstavek 86), velika večina držav članic meni, da je ta 
prag ustrezen. 

85. V okvirnem dokumentu o pragu pomembnosti (GNIC/283) je v odstavku 5 navedeno, da bi se 

načeloma prag lahko določil kot vrednost ali odstotek, pri čemer ima Eurostat od obeh možnosti 
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očitno raje odstotek, saj bi lahko uporaba vrednosti za majhne države privedla do nepomembnega 
zaključka pri skoraj vseh vprašanjih. 

89. Nacionalni statistični uradi so sestavili svoje opise virov in metod izračuna BND v skladu z 

Vodnikom o opisu virov in metod izračuna BND, ki je eden od okvirnih dokumentov, ki jih je pripravil 
Eurostat in je bil dogovorjen s strokovno skupino za BND. Države članice lahko same odločijo, ali 
bodo izkoristile priložnost, da preskočijo opis določene postavke v skladu s pogoji, navedenimi v 
vodniku. 

90. Pri oblikovanju vprašanj za nacionalne statistične urade so referenti Eurostata upoštevali 

vprašalnik za oceno opisa virov in metod ocenjevanja BND, ki je eden od okvirnih dokumentov, ki jih 
je pripravil Eurostat in ki je bil dogovorjen s strokovno skupino za BND. 

91. V skladu z „opisom pristopa nadzora“ (GNIC 332) je bila praksa izrekanja ukrepov in pridržkov 

naslednja: če so obstajali dokazi, da je bil mogoči vpliv ugotovljene pomanjkljivosti pod pragom 
pomembnosti, v zvezi s to pomanjkljivostjo ni bil izrečen noben ukrep ali pridržek. Eurostat je to 
prakso upošteval v celotnem ciklusu preverjanja BND v obdobju 2016–2019 v vseh svojih glavnih 
orodjih za preverjanje (vprašalnik za oceno opisa virov in metod ocenjevanja BND, informativna 
potovanja, neposredna preverjanja, primerjave med državami).  

Za večino izrečenih ukrepov ni bilo ocene mogočega vpliva zadevnega vprašanja na BND, ki bi bila 
na voljo v trenutku izrekanja, kar pomeni, da ni bilo mogoče izključiti pomembnega vpliva.  

Komisija meni, da so države članice najprimernejše za zagotavljanje informacij o nepomembnosti. 
Če so ukrepi bili izrečeni, to pomeni, da popolni dokazi o nepomembnosti niso bili na voljo. 

Obstoječa ukrep ali pridržek glede BND, kjer (mogoči) vpliv na BND v času izrekanja ni bil znan, se 
lahko umakne, če so bili predloženi dokazi o nepomembnosti. 

92. Komisija ugotavlja, da rezultati analize Evropskega računskega sodišča, opisani v 

odstavku 92, pomenijo, da se je za kar 25 % preučenih primerov ukrepov, pri katerih se je prvotni 
vpliv, ki so ga navedle države, štel za nepomembnega, končni vpliv izkazal za pomembnega. 

93. Komisija ponovno poudarja svoje stališče, da se je prag pomembnosti uporabljal v celotnem 

ciklusu preverjanja BND v obdobju 2016–2019, vključno v zgodnji fazi preverjanja, v primerih, ko so 
bili popolni dokazi na voljo. 

94. Ko sta se Eurostat in zadevna država članica dogovorila o ukrepu A, je bilo potrebno 

morebitno izboljšanje metodologije. V času takega dogovora države članice na splošno niso mogle 
predložiti popolnih dokazov, ki bi omogočali izključitev pomembnosti zadevnih vprašanj, ali pa so 
raje najprej pojasnile zadevno metodologijo. 

V okviru preverjanja BND so države članice v najboljšem položaju (v kateri koli fazi postopka 
preverjanja), da predložijo dokaze in dokažejo, da vprašanje ni pomembno. Na tej podlagi Eurostat 
nato oceni trdnost dokazov. V ciklusu preverjanja BND v obdobju 2016–2019, v katerem so države 
članice predložile popolne dokaze, da vpliv pomanjkljivosti ni bil pomemben, niso bili izrečeni nobeni 
ukrepi ali pridržki. 

95. Leta 2014 je bil v nacionalnih računih držav članic uveden nov računovodski standard 

ESR 2010. Zato je bil ciklus v obdobju 2016–2019 še posebej zahteven in je vključeval številne 
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nove elemente, kot so ocenjevanje tveganja, analize med državami nekaterih horizontalnih 
vprašanj, večja uporaba neposrednih preverjanj itd. Na podlagi tega skrbnejšega preverjanja je bilo 
izrečenih veliko število ukrepov in pridržkov, s tem pa je bila povezana tudi velika delovna 
obremenjenost tako Eurostata kot držav. [Po mnenju Komisije je bilo to prizadevanje potrebno za 
dosego končnega cilja postopka preverjanja BND, ki je zagotoviti razumno zagotovilo o kakovosti 
podatkov o BND, uporabljenih za namene lastnih sredstev.] 

96. Eurostatova podatkovna zbirka pridržkov vsebuje, kjer je na voljo, grobo oceno 

vpliva/mogočega vpliva pridržka na BND. Natančen končni vpliv na BND in njegove komponente je 
del tehničnega mnenja o umiku pridržkov za vsa leta, za katera je bil izrečen pridržek. V večini 
primerov ob vnosu pridržka niso na voljo podrobne informacije o vplivu na BND, datoteke/zbirke 
podatkov o rezervacijah držav se stalno posodabljajo, končni učinek pa je vnesen v tehnično 
mnenje. 

Vendar je Eurostat sprejel ukrepe za lažji pregled vpliva ukrepov in pridržkov na BND, ki so bili 
predloženi in obravnavani med ciklusom v obdobju 2020–2024. 

97. Veliko število pridržkov, ki izhajajo iz analiziranih ukrepov (24 od 130 ukrepov), pomeni, da bo 

končni povprečni/srednji/največji vpliv vprašanj, ki jih zajemajo ukrepi, analizirani za šest držav, 
najverjetneje višji (delež ukrepov brez vpliva pa nižji). Smiselno je domnevati, da se ukrepi, 
spremenjeni v pridržke, nanašajo na kompleksnejša in/ali obsežnejša vprašanja kot ukrepi, ki bi jih 
bilo mogoče obravnavati in zaključiti, in bodo zato privedli do večjih sprememb. 

99. V času revizije je bil umaknjen le majhen delež pridržkov. Veliko število pridržkov, ki še niso 

bili odpravljeni, pomeni, da bo končni povprečni/srednji/največji vpliv vprašanj, ki jih zajemajo 
pridržki, najverjetneje še višji (delež pridržkov brez vpliva pa nižji). Smiselno je domnevati, da se 
pridržki, ki še niso odpravljeni, nanašajo na kompleksnejša in/ali obsežnejša vprašanja od tistih, ki bi 
jih bilo mogoče hitro obravnavati in zaključiti, in bi zato lahko privedli do večjih sprememb. 

102. Komisija želi poudariti, da je preverjanje BND zelo zapleten postopek in da njegova 

dokumentacija odraža to zapletenost. Eurostat je opredelil standarde za dokumentacijo za ta 
postopek v „Smernicah za dokumentacijo (GNIC/335)“, ki jih je odobril Odbor za BND, da bi ustrezno 
dokumentirali vsako fazo preverjanja. Po mnenju Komisije so bile smernice za dokumentacijo kljub 
priznani zapletenosti upoštevane in so dobro služile svojemu namenu (npr. zagotavljanje 
neprekinjenega delovanja v daljšem časovnem obdobju in omogočanje vodstvu, da opravlja svoje 
nadzorne naloge). 

104. Eurostat je sprejel ukrepe za nadaljnjo krepitev in standardizacijo dokumentacije o 

preverjanju BND v ciklusu 2020–2024 (npr. s spremembo smernic za dokumentacijo, dodajanjem 
navodil o tem, kako izpolniti vprašalnik za oceno opisa virov in metod ocenjevanja BND, 
oblikovanjem skupne predloge za dnevniške datoteke za nadaljnjo krepitev homogenosti 
dokumentacije, vključevanjem informacij o ukrepih, pridržkih, nepomembnih vprašanjih za nadaljnje 
ukrepanje, vključno z vplivi na BND, v dnevniških datotekah itd.) 
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ZAKLJUČKI (odstavki 105–109) 

106. Komisija meni, da sta bila na splošno vrstni red in obseg pregledov v državah na podlagi 

rezultatov ocenjevanja tveganja in dela na transverzalnih vprašanjih jasno izražena v rezultatih 
ustreznega določanja prioritet (glej tudi odgovore na odstavke 44–48, 50, 51 in 53). 

Izbira vsakega področja neposrednega preverjanja je temeljila na vzpostavljenem ocenjevanju 
tveganja, kvalitativnem razmisleku državnega referenta in posvetovanju z vodjo skupine BND pri 
Eurostatu, kot je predvideno v ustreznih okvirnih dokumentih. Komisija meni, da je dokumentacija 
postopka preverjanja BND v zvezi s tem že zelo izčrpna (glej tudi odgovore na odstavek 56).  

Med ciklusom preverjanja v obdobju 2016–2019 se je določanje prioritet v zvezi z ukrepi izvajalo z 
določitvijo različnih rokov za posamezne ukrepe v soglasju med državami članicami in Eurostatom, 
čeprav ni bilo formalnega določanja prioritet ukrepov (razen razlikovanja med ukrepi A in B). Ta 
dogovor je vključeval rok, ki ga je treba spoštovati, kar je dejansko določanje prioritet dela, pri 
čemer je bilo upoštevanih več dejavnikov, kot so razpoložljivost statističnih virov, zapletenost 
zadevnih vprašanj, revizije, časovni razporedi, breme in delovna obremenjenost itd. (glej tudi 
odgovore na odstavka 58 in 59). 

Priporočilo 1 – Večjo prioritet dati vprašanjem z visokim 

tveganjem 

Komisija sprejema priporočilo 1(a). 

Komisija sprejema priporočilo 1(b). Komisija si bo v skladu s priporočili Evropskega računskega 
sodišča prizadevala za določitev dodatnih prioritet in racionalizacijo prihodnjih ciklusov BND.  

Komisija sprejema priporočilo 1(c). Komisija bo še naprej spremljala in izboljševala svojo 
dokumentacijo o izbiri območij za neposredno preverjanje, pri čemer bo upoštevala tudi priporočilo 
Evropskega računskega sodišča v zvezi z dokumentacijo. 

Komisija sprejema priporočilo 1(d). Komisija bo v sodelovanju z državami članicami preučila možne 
načine za nadaljnje izboljšanje določanja prioritet v zvezi z ukrepi. 

107. Komisija ugotavlja, da so države zadovoljne z ustreznostjo in pravočasnostjo Eurostatovih 

smernic o transverzalnih vprašanjih, kot je poročalo Evropsko računsko sodišče (glej odstavka 61 in 
62).  

Eurostat si je skupaj z državami članicami močno prizadeval za reševanje vprašanja globalizacije. 
Komisija meni, da so vse pobude, o katerih je Evropsko računsko sodišče poročalo v odstavku 69, 
zagotovile pravočasno in ustrezno podporo državam v zvezi s tem vprašanjem (glej tudi odgovore 
na odstavka 66 in 67).  

Komisija v zvezi z vplivom globalizacije na BND meni, da je uporaba pridržka o globalizaciji od 
leta 2018 naprej ustrezna. Po mnenju Komisije sta pristop in čas, o katerih se temeljito razpravlja 
na namenskih srečanjih z nacionalnimi statističnimi uradi, dobra in sorazmerna; temeljita na 
ocenjenih tveganjih in sta v celoti skladna z že zbranimi zagotovili. Iz dosedanjega dela, npr. v 
okviru pilotnega projekta v zvezi z BND in multinacionalnimi družbami, ni dokazov o pomembnih 
izkrivljanjih BND zaradi morebitne pomanjkljive obravnave teh vprašanj v nacionalnih računih (leto, 
na katerem je temeljil pristop v pilotnih projektih multinacionalnih družb, je bilo leto 2016). 
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Priporočilo 2 – Izboljšati pravočasnost podpore državam 

članicam in bolje utemeljiti odločitve o omejitvi obdobja 

uporabe za pridržke 

Komisija sprejema priporočilo 2(a). Komisija ugotavlja, da so države zadovoljne z ustreznostjo in 
pravočasnostjo Eurostatovih smernic o vprašanjih z visokim tveganjem, in si bo prizadevala za 
nadaljnjo zagotovitev takšne podpore z upoštevanjem priporočila Evropskega računskega sodišča.  

Komisija delno sprejema priporočilo 2(b). Komisija se strinja, da bo zagotovila ustrezno utemeljitev 
za obdobja, ki jih zajemajo prihodnji pridržki, kjer je to primerno. Komisija meni, da sta bili v primeru 
pridržka o globalizaciji, na katerem temelji to priporočilo Evropskega računskega sodišča, podani 
ustrezna analiza in utemeljitev. Komisija se sicer strinja, da bi morala biti obdobja, ki jih zajemajo 
pridržki, ustrezno utemeljena, vendar meni, da izvajanje še globljih analiz (kot v poročanem primeru 
globalizacije) v tem okviru ne bi privedlo do stroškovno učinkovite uporabe virov. Zato Komisija 
zavrača del podpriporočila, ki poziva k takim poglobljenim analizam. 

109. V zvezi s pridržki, ki veljajo po zaključku ciklusa preverjanja, Komisija ugotavlja, da je to 

običajna značilnost postopka preverjanja BND. 

Področje uporabe Eurostatovih pregledov je bilo določeno z modelom preverjanja BND, ki je bil 
zasnovan v tesnem sodelovanju z Odborom za BND, ki ga je tudi odobril. V ciklusu BND v 
obdobju 2016–2019 je bilo zaradi izvajanja novega nacionalnega računovodskega standarda 
ESR 2010 potrebno skrbnejše preverjanje.  

Komisija priznava, da ima uporaba praga pomembnosti pri preverjanju BND svoje omejitve, saj v 
številnih primerih mogoči vpliv ugotovljenih pomanjkljivosti na BND v času njihove opredelitve ni 
znan. 

Priporočilo 3 – Dodatno izboljšati učinkovitost ciklusa 

preverjanja 

Komisija sprejema priporočilo 3(a). Komisija ugotavlja, da so države članice v raziskavi Evropskega 
računskega sodišča o sedanji ravni praga pomembnosti izrazile pozitivno mnenje. Kljub temu si bo 
Komisija prizadevala za nadaljnje izboljšanje učinkovitosti ciklusa preverjanja v tesnem sodelovanju 
s strokovno skupino za BND z analizo ustreznosti sedanje ravni praga pomembnosti. 

Komisija sprejema priporočilo 3(b). Komisija bo z državami članicami razpravljala o možnih načinih 
za boljšo vključitev pojma pomembnosti v preverjanje v prihodnjih ciklusih. 

Komisija sprejema priporočilo 3(c). Eurostat je že sprejel nekaj ukrepov za izboljšanje in 
standardizacijo dokumentacije o preverjanju BND v ciklusu v obdobju 2020–2024, ki potekajo v 
smeri, ki jo priporoča Evropsko računsko sodišče, in bo analiziral možnost nadaljnjih izboljšav v 
zvezi s tem. 
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