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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračun poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da upošteva 
naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Raznolikost pravnih in upravnih 
sistemov držav članic je treba ustrezno 
obravnavati, da bi odpravili nepravilnosti 
in se borili proti goljufijam. Nihanje 
števila nepravilnosti je mogoče povezati z 
napredovanjem ciklov večletnih 
programov in zamudami pri poročanju. 
Zato je potreben enoten sistem za zbiranje 
primerljivih podatkov o nepravilnostih in 
goljufijah iz držav članic, da bi 
standardizirali postopek poročanja ter 
zagotovili kakovost in primerljivost 
posredovanih podatkov.

Obrazložitev

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 3. maja 2018 o letnem poročilu za leto 2016 o 
zaščiti finančnih interesov Evropske unije – boj proti goljufijam.  Na voljo na: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-
0196+0+DOC+XML+V0//SL

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3b) Dejavnosti preprečevanja, ki jih 
izvajata Komisija in urad OLAF, so 
nedvomno pomembne, prav tako kot 
boljše izvajanje sistema za zgodnje 
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odkrivanje in izključitev ter 
informacijskega sistema za boj proti 
goljufijam, pa tudi dokončno oblikovanje 
nacionalnih strategij za boj proti 
goljufijam. Zaradi tega je treba pripraviti 
okvir za digitalizacijo vseh postopkov 
izvajanja politik EU (razpisi, uporaba, 
vrednotenje, izvajanje, plačila), ki ga bodo 
uporabljale vse države članice.

Obrazložitev

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 3. maja 2018 o letnem poročilu za leto 2016 o 
zaščiti finančnih interesov Evropske unije – boj proti goljufijam. Na voljo na: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-
0196+0+DOC+XML+V0//SL

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Podporo Unije na področju zaščite 
finančnih interesov Unije, poročanja o 
nepravilnostih ter medsebojne upravne 
pomoči in sodelovanja v carinskih in 
kmetijskih zadevah bi bilo treba 
racionalizirati v enotnem programu, in 
sicer programu EU za boj proti goljufijam 
(v nadaljnjem besedilu: program), katerega 
namen bi bil povečati sinergije in 
proračunsko prožnost ter poenostavitev 
upravljanja.

(6) Podporo Unije na področju zaščite 
finančnih interesov Unije, poročanja o 
nepravilnostih ter medsebojne upravne 
pomoči in sodelovanja v carinskih in 
kmetijskih zadevah bi bilo treba 
racionalizirati v enotnem programu, in 
sicer programu EU za boj proti goljufijam 
(v nadaljnjem besedilu: program), katerega 
namen bi bil povečati sinergije in 
proračunsko prožnost ter poenostavitev 
upravljanja. Poleg tega se bosta v okviru 
priprave letnih programov dela preučila 
preprečevanje podvajanja in iskanje 
sinergij med programom EU za boj proti 
goljufijam in drugimi zadevnimi programi 
na področjih, kot so pravosodje, carina in 
notranje zadeve.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Za to uredbo se uporabljajo 
horizontalna finančna pravila, ki sta jih 
sprejela Evropski parlament in Svet na 
podlagi člena 322 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije. Ta pravila so določena v 
finančni uredbi, pri čemer določajo zlasti 
postopek za pripravo in izvrševanje 
proračuna prek nepovratnih sredstev, 
javnih naročil, nagrad in posrednega 
izvrševanja ter urejajo nadzor odgovornosti 
finančnih akterjev. Pravila, sprejeta na 
podlagi člena 322 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije, se nanašajo tudi na zaščito 
proračuna Unije v primeru splošnih 
pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne 
države v državah članicah, saj je 
spoštovanje tega načela bistven predpogoj 
za dobro finančno poslovodenje in 
učinkovito financiranje EU.

(10) Za to uredbo se uporabljajo 
horizontalna finančna pravila, ki sta jih 
sprejela Evropski parlament in Svet na 
podlagi člena 322 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije. Ta pravila so določena v 
finančni uredbi, pri čemer določajo zlasti 
postopek za pripravo in izvrševanje 
proračuna prek nepovratnih sredstev, 
javnih naročil, nagrad in posrednega 
izvrševanja ter urejajo nadzor odgovornosti 
finančnih akterjev. Za pogodbe, ki se v 
celoti ali delno financirajo iz proračuna 
EU v sklopu programa EU za boj proti 
goljufijam, torej med drugim veljajo 
načela preglednosti, sorazmernosti, enake 
obravnave in nediskriminacije, za 
nepovratna sredstva pa še načela 
sofinanciranja, nekumulativnega 
dodeljevanja in prepovedi dvojnega 
financiranja, prepovedi retroaktivnosti in 
nedobičkonosnosti. Pravila, sprejeta na 
podlagi člena 322 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije, se nanašajo tudi na zaščito 
proračuna Unije v primeru splošnih 
pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne 
države v državah članicah, saj je 
spoštovanje tega načela bistven predpogoj 
za dobro finančno poslovodenje in 
učinkovito financiranje EU.

Obrazložitev

Člen 160(1) finančnih pravil (načela, ki veljajo za javna naročila in koncesije) in člen 188 
finančne uredbe (načela, ki veljajo za nepovratna sredstva).

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Člen 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 3 Člen 3
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Proračun Proračun

1. Finančna sredstva za izvajanje 
programa za obdobje 2021–2027 znašajo
181,207 milijona EUR v tekočih cenah.

1. Finančna sredstva za izvajanje 
programa za obdobje 2021–2027 znašajo 
322 000 000 EUR v cenah iz leta 2018 ( 
363 000 000 EUR v tekočih cenah).

2. Okvirna razdelitev zneska iz 
odstavka 1 je:

2. Okvirna razdelitev zneska iz 
odstavka 1 je:

(a) 114,207 milijona EUR za cilj iz 
člena 2(2)(a);

(a) 203 000 000 EUR v cenah iz leta 
2018 (229 000 000 EUR v tekočih cenah)
za cilj iz člena 2(2)(a);

(b) 7 milijonov EUR za cilj iz 
člena 2(2)(b);

(b) 12 000 000 EUR v cenah iz leta 
2018 (14 000 000 EUR v tekočih cenah)
za cilj iz člena 2(2)(b);

(c) 60 milijonov EUR za cilj iz 
člena 2(2)(c).

(c) 107 000 000 EUR v cenah iz leta 
2018 (120 000 000 EUR v tekočih cenah)
za cilj iz člena 2(2)(c).

3. Znesek iz odstavka 1 se lahko 
uporabi za tehnično in upravno pomoč za 
izvajanje programa, npr. dejavnosti 
pripravljanja, spremljanja, kontrole, 
revizije in ocenjevanja, vključno s 
korporativnimi informacijskotehnološkimi 
sistemi.

3. Znesek iz odstavka 1 se lahko 
uporabi za tehnično in upravno pomoč za 
izvajanje programa, npr. dejavnosti 
pripravljanja, spremljanja, kontrole, 
revizije in ocenjevanja, vključno s 
korporativnimi informacijskotehnološkimi 
sistemi.
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