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POBUDE

Odbor za proračunski nadzor poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da v svoje 
poročilo vključi naslednje pobude:

Priporočila

Horizontalna vprašanja

1. je seznanjen s pomembnimi spremembami v realnem gospodarstvu držav članic, ki 
potekajo zaradi krize; zato vztraja pri tem, da morajo ukrepi, predvideni v večletnem 
finančnem okviru 2014–2020, upoštevati trenutne gospodarske in socialne razmere v 
državah članicah ter da jih je treba po potrebi prilagoditi in uskladiti s splošnimi cilji, ki 
jih je Evropski svet opredelil v svojih sklepih z zasedanja 28. in 29. junija 2012 v poglavju 
„Prispevek evropskih politik k rasti in zaposlovanju“;

2. podpira skupni finančni znesek prihodnjega večletnega finančnega obdobja, kot je določen 
v predlogu Komisije za uredbo Sveta o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–
2020; vseeno meni, da bi bilo treba področje uporabe uredbe omejiti na načela dobrega 
finančnega poslovodenja, saj bodo zaradi spreminjajočih se političnih in gospodarskih 
okoliščin in nepredvidenih dogodkov v sedmih letih morda potrebne prilagoditve; meni, 
da bi bilo treba podrobnejše določbe vključiti v medinstitucionalni sporazum;

3. meni, da je obžalovanja vredno, da med pripravami na novi večletni finančni okvir 2014–
2020 Evropsko računsko sodišče ni bilo naprošeno, naj sestavi poročilo s predstavitvijo 
prednosti in slabosti prejšnjega večletnega finančnega okvira; zato Evropsko računsko 
sodišče poziva, naj takšno poročilo objavi med pripravami na večletni finančni okvir po 
letu 2020;

4. je še vedno prepričan, da mora dobro proračunsko poslovodenje graditi na izkušnjah, 
pridobljenih pri izvrševanju proračuna v prejšnjih letih; v zvezi s tem meni, da so 
prizadevanja Odbora za proračunski nadzor kot organa s horizontalnimi pristojnostmi še 
posebej pomembna;

5. obžaluje dejstvo, da predlog novega medinstitucionalnega sporazuma ne vsebuje – vsaj 
kar zadeva izvrševanje proračuna – določb o gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti ter 
dobrem finančnem poslovodenju z vidika proračunskega nadzora; 

6. poziva, da se v novi medinstitucionalni sporazum vključijo določbe o odgovornosti, 
preglednosti in dobrem finančnem poslovodenju, če jih ne bo vsebovala že nova, 
revidirana finančna uredba;

7. vztraja, da morajo države članice prevzeti svoj del odgovornosti v skladu s členom 317 
Pogodbe o delovanju Evropske unije; opozarja, da je 90 % napak, ki jih je odkrilo 
Evropsko računsko sodišče, nastalo v državah članicah in da bi se bilo mogoče večini teh 
napak izogniti;

8. poziva vse države članice, naj izdajajo nacionalne izjave o upravljanju, podpisane na 



PE494.615v03-00 4/6 AD\914783SL.doc

SL

ustrezni politični ravni; meni, da bi bilo treba v primerih, ko država članica predloži 
nacionalno izjavo o upravljanju za odhodke v sistemu deljenega upravljanja, finančne 
popravke zmanjšati za 15 % za vsak sklad;

9. poziva Komisijo, naj v sodelovanju z državami članicami opredeli takšen model 
nacionalnih izjav o upravljanju, da bodo te pomembne in da jih bo mogoče primerjati; 
meni, da bi morale te izjave med drugim potrjevati spoštovanje meril, kot so dejanski in 
pošteni računovodski izkazi, učinkovitost sistemov upravljanja in kontrole ter zakonitost 
in pravilnost povezanih transakcij, opredeliti, na kaj se nanaša izjava o zanesljivosti in 
kakšna je osnova za to zagotovilo, biti pospremljene z revizijskim mnenjem ter vsebovati 
pridržke in izjavo o omejitvi odgovornosti1; meni, da bi morala Evropsko računsko 
sodišče in Komisija vsebino nacionalnih izjav o upravljanju vključiti v svoje revizijsko 
delo;

10. poziva vse države članice, naj pripravljajo koristne letne povzetke in jih objavijo;

11. obžaluje dejstvo, da je bil evropski mehanizem za stabilnost ustvarjen na medvladni ravni, 
ne v okviru institucionalne strukture Evropske unije, čeprav je euro ena od pristojnosti 
Unije; opozarja, da je zaradi tega odločanje v skladu s pogodbo o evropskem mehanizmu 
za stabilnost nepregledno, zaradi česar se porajajo dvomi o odgovornosti in 
demokratičnem nadzoru;

Posebna vprašanja

12. poziva, da se prihodki in odhodki, ki nastanejo pri izvrševanju evropskih razvojnih 
skladov, vključijo v splošni proračun Unije, da se zagotovi ustrezen demokratični nadzor; 
ugotavlja, da je treba sredstva, ki so na voljo v razdelku 4, temu ustrezno povečati;

13. poziva, da se globe za nezakonito trgovino s tobačnimi izdelki obravnavajo kot zunanji 
namenski prejemki, kar bo prispevalo k boju proti tihotapljenju in ponarejanju cigaret;

14. poziva, da se denarne kazni, izrečene na področju konkurenčnosti, druge denarne kazni in 
terjatve, ki so posledica zunajsodnih poravnav, dogovorov ali drugih podobnih 
sporazumov, ki so jih sklenile nedržavne tretje strani, obravnavajo kot prejemki v 
proračun EU, pa naj gre za namenske ali druge prejemke;

15. ugotavlja, da bi se smela nediferencirana proračunska sredstva za obveznosti, za katere so 
bile ob koncu proračunskega leta pravilno sklenjene pogodbe, samodejno prenesti samo v 
naslednje proračunsko leto in da bi se moralo isto pravilo uporabljati tudi za sproščena in 
neporabljena sredstva (obveznosti in plačila), ki jih ne zajemata odstavka 2 in 3 člena 9 
osnutka nove finančne uredbe, ter za razpoložljive, neporabljene razlike do zgornje meje 
večletnega finančnega okvira za vsak razdelek, kar bo predstavljalo „skupno rezervo 
večletnega finančnega okvira“ in bo dodeljeno različnih razdelkom v naslednjem 
proračunskem letu glede na potrebe;

16. poziva, da se omogoči prenos sproščenih in neporabljenih proračunskih sredstev 
(obveznosti in plačil) iz proračuna za leto N v proračun za leto N+1 oziroma v enega od 

                                               
1 Gl. prilogo 1 k pismu komisarja Šemete z dne 24. februarja 2011 predsedniku Odbora za proračunski nadzor.
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prihodnjih proračunov v sklopu letnega proračunskega postopka s sklepom proračunskega 
organa; poziva, da se neporabljena in sproščena sredstva namenijo posebnim programom 
ali vključijo v začasno poglavje; ugotavlja, da bi bilo treba v takšnih primerih sredstva 
držav članic vpoklicati šele po tem, ko proračunski organ že določi njihov namen;

17. poziva, da se omogoči prenos neporabljenih razlik do zgornjih meja večletnega 
finančnega okvira v kateri koli razdelek v naslednjih letih tega večletnega finančnega 
okvira, ne da bi bil spremenjen skupni znesek okvira;

18. poziva, da se presežki in neporabljene prevzete obveznosti iz prejšnjih proračunskih let 
trenutnega večletnega finančnega okvira skupaj s sproščenimi sredstvi vnesejo v rezervo 
za plačila in obveznosti;

19. poziva, da se davek na dodano vrednost (DDV) obravnava kot upravičen strošek pri 
projektih;

20. poziva, da se jasno opredelijo različne vrste proračunske podpore; meni, da bi bilo treba 
jasno opredeliti tudi obveznosti prejemnikov in pogoje, pod katerimi se proračunska 
podpora dodeli.
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