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Predlog spremembe 1
Frédéric Daerden, Ilda Figueiredo

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. obžaluje, da še zmeraj ni mogoče oceniti 
akcijskega načrta Komisije za izboljšanje 
upravljanja strukturnih skladov; poudarja, 
da je bilo v letih 2000 do 2006 82 % 
finančnih popravkov v Evropskem 
socialnem skladu izvedenih za Italijo in 
Španijo; meni, da so za zadevne države 
članice potrebna ciljno usmerjena 
prizadevanja in da je treba vpeljati 
progresiven sistem informacij in kazni, s 
katerim bi bilo mogoče hitreje odpraviti 
napake in s pomočjo primerov najslabše in 
najboljše prakse podpirati porabo sredstev;

3. obžaluje, da še zmeraj ni mogoče oceniti 
akcijskega načrta Komisije za izboljšanje
upravljanja strukturnih skladov; meni, da 
so za zadevne države članice potrebna 
ciljno usmerjena prizadevanja in da je treba 
vpeljati sistem informacij, s katerim bi bilo 
mogoče hitreje odpraviti napake in s 
pomočjo primerov najslabše in najboljše 
prakse podpirati porabo sredstev; 

Or. fr

Predlog spremembe 2
Marian Harkin

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. ugotavlja, da število napak ne priča 
nujno o goljufijah, zato poziva, da se v 
prihodnje jasno razlikuje med stopnjo 
goljufij in stopnjo napak;

Or. en
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Predlog spremembe 3
Frédéric Daerden, Ilda Figueiredo

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. pozdravlja prizadevanja Komisije, da z 
vsakoletnimi revizijskimi poročili in 
povzetki letnih poročil zahteva 
odgovornost vseh držav članic; poziva k 
preverjanju odgovornosti, da ne bo treba 
dvakrat pridobivati informacij; meni, da so 
manjkajoča ali pomanjkljiva poročila 
nacionalnih upravnih in nadzornih uradov 
ter neupoštevanje minimalnih zahtev 
proračunske zakonodaje nesprejemljivi in 
da je treba ta dejanja kaznovati; zato 
poziva Komisijo, naj pripravi predloge, 
kako izboljšati sedanjo obveznost 
poročanja in jo razširiti z mehanizmom 
kaznovanja;

5. pozdravlja prizadevanja Komisije, da z 
vsakoletnimi revizijskimi poročili in 
povzetki letnih poročil zahteva 
odgovornost vseh držav članic; poziva k 
preverjanju odgovornosti, da ne bo treba 
dvakrat pridobivati informacij; meni, da so 
manjkajoča ali pomanjkljiva poročila 
nacionalnih upravnih in nadzornih uradov 
ter neupoštevanje minimalnih zahtev 
proračunske zakonodaje nesprejemljivi in 
da je treba ta dejanja kaznovati; zato 
poziva Komisijo, naj pripravi predloge, 
kako izboljšati sedanjo obveznost 
poročanja;

Or. fr

Predlog spremembe 4
Marian Harkin

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. ugotavlja, da so takšni postopki 
poenostavitve ključni za zmanjševanje 
upravnega bremena na nacionalni, 
regionalni in lokalni ravni, poudarja pa, 
da je treba zagotoviti, da v prihodnosti ne 
bodo privedli do višje stopnje napak;

Or. fr


