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POBUDE

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. je seznanjen z ugotovitvijo iz letnega poročila Računskega sodišča za proračunsko leto 
2018, da se je ocenjena stopnja napake pri porabi za ekonomsko, socialno in teritorialno 
kohezijo povečala s 3 % v letu 2017 na 5 % v letu 2018; poudarja, da napake v 
izvajanju proračuna sicer ne pomenijo samodejno goljufije, vendar obžaluje, da se 
pozitivni trend iz prejšnjih let ne nadaljuje; 

2. ugotavlja, da te napake izvirajo predvsem iz povračil neupravičenih stroškov, kršitev 
pravil notranjega trga in pomanjkanja podporne dokumentacije, a tudi iz splošnih nizkih 
stopenj povračil in plačil v prejšnjem letu ter dejstev, da je bilo v revizijo vključeno 
manjše število finančnih instrumentov;

3. opozarja, da za izdatke z visokim tveganjem pogosto veljajo zapletena pravila in pogoji 
upravičenosti, ki vodijo v napake in da so številne od teh napak še večje zaradi dodatnih 
zahtevnacionalnih organov; opozarja, da bi enostavnejša nacionalna pravila o 
upravičenosti lahko prispevala k zmanjšanju tega vira napak in povzročila manjše 
upravno breme za upravičence;

4. poudarja, da je bilo črpanje sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov (v 
nadaljnjem besedilu: skladi ESI) še vedno počasnejše od načrtovanega, in sicer je do 
konca leta 2018 doseglo le 27,3 %; ugotavlja, da je ta vrednost celo nižja od stopnje 
črpanja iz leta 2011, ki ustreza letu prejšnjega večletnega finančnega okvira; 

5. opozarja, da razlogi za nizko stopnjo črpanja niso le v metodologiji razveljavljanja 
prevzetih obveznosti (tako imenovano pravilo „n+3“), ampak tudi v poznem sprejetju 
zakonodajnega okvira, ki omogoča izvajanje kohezijske politike; zato poziva Komisijo 
in Svet, naj v naslednjem programskem obdobju 2021–2027 zagotovita ustrezne ukrepe, 
da bi se izognili ponovnim zamudam pri izvajanju evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov ter njihovemu verižnem učinku.


