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Poročilo A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Razrešnica za leto 2013: splošni proračun EU - Evropska komisija in izvajalske agencije 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 53 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 53a. opozarja, da korupcija povzroča 

ogromno škodo skladom Unije; je 

zaskrbljen zaradi podatka, da je ta pojav v 

nekaterih državah članicah še posebej 

razširjen, in v zvezi s tem spominja na 

priporočilo Komisije z dne 29. maja 2013 

za priporočilo Sveta v zvezi z nacionalnim 

reformnim programom Italije za leto 2013 

ter mnenje Sveta o italijanskem programu 

stabilnosti za obdobje 2012-20171
1
; poziva 

k hitremu sprejetju direktive o boju proti 

goljufijam, ki škodijo finančnim 

interesom Unije, z uporabo kazenskega 

prava;  

 __________ 

1
 COM(2013)0362. 

Or. en 
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Predlog resolucije 

Odstavek 133 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

133. poudarja, da glavna tveganja 

neskladnosti pri odhodkih iz ESRR in 

kohezijskih skladov zadevajo: napake pri 

javnih naročilih (39 %), neupravičeni 

projekti/dejavnosti ali upravičenci (22 %), 

neupravičeni stroški, vključeni v izjave o 

odhodkih, (21 %) in neupoštevanje pravil o 

državni pomoči; 

 

133. poudarja, da glavna tveganja 

neskladnosti pri odhodkih iz ESRR in 

kohezijskih skladov, pa tudi na področju 

mobilnosti, prometa in energije, zadevajo: 

napake pri pravilih o javnih naročilih (39 

%), neupravičeni projekti/dejavnosti ali 

upravičenci (22 %), neupravičeni stroški, 

vključeni v izjave o odhodkih, (21 %) in 

neupoštevanje pravil o državni pomoči 

glede ESRR in kohezijskih skladov; 

pozdravlja ukrepe, ki jih je Komisija 

sprejela za zmanjšanje tega tveganja, in jo 

spodbuja, naj upravnim organom še 

naprej zagotavlja smernice in 

usposabljanje v zvezi z ugotovljenimi 

tveganji; pričakuje, da bodo novi predpisi 

in pravila za programsko obdobje 2014–

2020 prispevali k zmanjšanju tveganja 

napak in k povečanju uspešnosti s 

poenostavitvijo in pojasnitvijo postopkov; 

Or. en 
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Predlog resolucije 

Odstavek 141 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

141. v celoti podpira politiko Komisije 

glede prekinitev in začasnih ustavitev 

plačil; 

 

141. močno podpira prekinitev in začasno 

ustavitev plačil, ki ju Komisija uporablja 

kot učinkovito in preprečevalno orodje za 

zaščito finančnih interesov Unije; 

Or. en 

 

 


