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POBUDE

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

1. opozarja, da Računsko sodišče že več let poroča, da stopnja napake, ki presega 5 %, 
negativno vpliva na plačila na področju kohezije, čeprav ugotavlja, da je pri zadnjem 
postopku razrešnice, kot je prikazan v letnem poročilu Računskega sodišča, padla z 11 %, 
ter da so nadzorni in kontrolni sistemi le deloma učinkoviti; nadalje poziva k pojasnitvi 
metode izračuna napak, saj razhajanje med podatki, ki jih posredujeta Računsko sodišče in 
Komisija, povzroča zmedo in nezaupanje v uradne podatke;

2. zato meni, da bi bilo treba nadzorne in kontrolne sisteme za obdobje po letu 2013 narediti 
učinkovitejše ter da se je treba prizadevati, da se ne bi povečalo upravnega bremena;

3. poziva k sprostitvi upravnih omejitev glede finančnega poslovodenja in nadzora; 
pozdravlja razpravo o načrtovanih zaključkih programov in pravilo n+2 ter poziva k 
prožnim pristopom, da se državam članicam omogoči pravilna uporaba sredstev, s čimer 
se bodo preprečile neučinkovite prakse držav članic, prizadevanja za nadzor pa se bodo 
bolj usmerila k tveganju, kar bo povečalo njihovo učinkovitost;

4. ugotavlja, da velik delež napak v kohezijski politiki izhaja iz zapletenih pravil in 
postopkov; poziva Komisijo, naj jih poenostavi, da bo sistem bolj učinkovit; poleg tega 
tudi ugotavlja, da bi bilo treba nameniti več pozornosti preventivnim nadzornim ukrepom 
ter jasno razlikovati med napakami, nepravilnostmi in goljufijami; vendar poudarja, da je 
mogoče dokončne podatke ugotoviti samo za obdobja, ki jih je možno šteti za zaključena, 
in da je v ta namen do zdaj zaključeno samo obdobje 1994–1999;

5. meni, da bi splošna pravila o upravljanju, upravičenosti, reviziji projektov ter poročanju o 
projektih, ki se financirajo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega 
socialnega sklada in kohezijskega sklada ter o projektih, ki podpirajo ekonomsko 
diverzifikacijo podeželskih in ribolovnih območij iz Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja ter Evropskega sklada za ribištvo, imela osrednjo vlogo pri poenostavitvi 
upravljanja skladov, zmanjševanju tveganja napak, omogočanju sodelovanja malih 
zainteresiranih strani v programih kohezijske politike, pa tudi lažjo porabo razpoložljivih 
sredstev;

6. je seznanjen s tem, da namerava Komisija od organov držav članic zahtevati, da predložijo 
izjavo o upravljanju in mnenje neodvisnega revizorja o njem; pozdravlja ta korak, vendar 
opozarja, da na ministrski ravni podpisana izjava predstavlja srednjeročni cilj za odpravo 
trenutnega pomanjkanja odgovornosti; vztraja, da morajo Komisija in posamezne države 
članice vzpostaviti učinkovita partnerstva, da se zagotovi, da obe strani izpolnjujeta svojo 
odgovornost za zaupana sredstva; ugotavlja, da ima Komisija na voljo omejene 
instrumente in se mora zanašati na sredstva držav članic; poziva Komisijo in države 
članice, naj sodelujejo pri razvoju učinkovitega ustroja nadzora, ki na dopolnilen način 
uporablja sredstva obeh, za doseganje čim boljših zaščitnih ukrepov s čim manj 
birokracije;
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7. se zaveda, da bodo organi držav članic podvrženi nacionalnemu postopku akreditacije; 
vendar poudarja, da mora Komisija v skladu s členom 317 PDEU izvršiti proračun na 
lastno odgovornost;

8. zato poziva Komisijo, naj prevzame svojo nadzorno vlogo tako, da sama izvaja postopek 
akreditacije in redno spremlja pravilno delovanje akreditiranih organov v programskem 
obdobju;

9. poleg tega poziva, da je treba okrepiti nadzorno vlogo Komisije z uvedbo sistematske 
prekinitve in začasne odprave plačil takoj, ko bi ugotovljeni dokazi kazali na znatne 
pomanjkljivosti v delovanju akreditiranih organov; Komisijo tudi poziva, naj uvede 
trdnejše načrte za povečanje stopnje povračil napačnih plačil;

10. meni, da bi bilo treba to podkrepiti z vrsto sankcij za države članice in končne 
upravičence v primeru nepravilnosti; meni tudi, da bi morala uporaba sankcij temeljiti na 
jasno opredeljenih pravilih in uredbah; poziva, da se v primeru nepravilnosti sankcije 
prvenstveno uporabijo za končne upravičence, s čimer se zagotovi, da za napake pravilno 
odgovarjajo tisti, ki so jih zakrivili; meni, da bi bilo treba sankcije uporabiti za države 
članice samo v primeru napak pri upravljanju ali sistemskih napak, za katere so odgovorne 
države članice, ne pa da se jih preprosto uporablja kot hitro in enostavno rešitev, s katero 
se izognejo, da bi zanje odgovarjali končni upravičenci;

11. je seznanjen z dejstvom, da se okoli 43 % količinsko opredeljivih napak pri odhodkih za 
kohezijsko politiko zgodi pri javnih naročilih; poziva Komisijo, naj pripravi jasna in 
pregledna pravila o postopku javnih naročil kot način za zmanjševanje stopnje napak;
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