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Amandman 1
Michael Theurer

Nacrt mišljenja
Stavak 2.

Nacrt mišljenja Izmjena

2. naglašava da postoji važna razlika u 
vrsti pogrešaka te treba učiniti razliku 
između velikih pogrešaka kao što su 
preplaćivanje/nedovoljno plaćanje ili 
prijevara te manjih i administrativnih 
pogrešaka, budući da je, prema prijavama
država članica, samo 0,42 % pogrešaka 
posljedica prijevare u sklopu programa 
EFRR-a, Kohezijskog fonda i ESF-a u 
programskom razdoblju 2007. ‒ 2013.;

2. podsjeća države članice da je u 56 % 
transakcija regionalne politike kod kojih 
se pojavila pogreška Europski revizorski 
sud zaključio da su nadležna tijela država 
članica imala na raspolaganju dovoljno 
informacija za otkrivanje i ispravljanje 
jedne ili više pogrešaka prije dostavljanja 
ovjerenih rashoda Komisiji;

Or. en

Amandman 2
Georgios Stavrakakis

Nacrt mišljenja
Stavak 2.a (novi)

Nacrt mišljenja Izmjena

2 a. napominje da zbog bilo kakve 
pogreške u postupku javne nabave, 
neovisno o veličini ili ozbiljnosti, 
Revizorski sud svrstava sve rashode u tom 
postupku među pogreške, čak i ako nije 
došlo do financijskog gubitka, a projekt je 
dovršen prema planu;

Or. en

Amandman 3
Jan Olbrycht

Nacrt mišljenja
Stavak 2.a (novi)
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Nacrt mišljenja Izmjena

2 a. usmjerava pažnju na različit pristup 
Komisije i Suda kad je riječ o izračunu 
stope pogreške u odnosu na transakcije 
na koje je Komisija primijenila paušalne 
ispravke te poziva na standardizaciju 
metodologije;

Or. en

Amandman 4
Michael Theurer

Nacrt mišljenja
Stavak 3.

Nacrt mišljenja Izmjena

3. primjećuje da kumulativni financijski 
ispravci provedeni do kraja 2012. za 
programe ERFF-a, Kohezijskog fonda i 
ESF-a u trenutačnom programskom 
razdoblju iznose do 0,2 %

3. primjećuje da financijski ispravci i 
povrati provedeni u 2012. za programe 
ERFF-a, Kohezijskog fonda i ESF-a iznose 
više od 3 milijarde EUR te da pojedinačni 
iznosi prema području politike čine 8,8 % 
plaćanja ERFF-a, 2,2 % plaćanja 
Kohezijskog fonda i 3,8 % plaćanja ESF-
a;

Or. en

Amandman 5
Jan Olbrycht

Nacrt mišljenja
Stavak 4.a (novi)

Nacrt mišljenja Izmjena

4 a. skreće pozornost na višegodišnji 
karakter sustava upravljanja kohezijskom 
politikom te naglašava da će konačna 
ocjena nepravilnosti povezanih s 
provedbom politika biti moguća tek na 
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završetku programskog razdoblja;

Or. en

Amandman 6
Georgios Stavrakakis

Nacrt mišljenja
Stavak 5.

Nacrt mišljenja Izmjena

5. pozdravlja nova pravila za programsko 
razdoblje 2014. ‒ 2020., donesena 
postupkom suodlučivanja, uključujući 
mjere kao što su određivanje revizijskih 
tijela i tijela za ovjeravanje, akreditacija 
revizijskih tijela, revizijsko ispitivanje i 
prihvaćanje financijskih izvještaja, 
financijski ispravci i neto financijski 
ispravci, proporcionalna kontrola i ex ante 
uvjetovanost, čiji je cilj nastaviti 
doprinositi smanjenju razine pogrešaka;

5. pozdravlja nova pravila za programsko 
razdoblje 2014. ‒ 2020., donesena 
postupkom suodlučivanja, uključujući 
mjere kao što su određivanje revizijskih 
tijela i tijela za ovjeravanje, akreditacija 
revizijskih tijela, revizijsko ispitivanje i 
prihvaćanje financijskih izvještaja, 
financijski ispravci i neto financijski 
ispravci, proporcionalna kontrola i ex ante 
uvjetovanost, čiji je cilj nastaviti 
doprinositi smanjenju razine pogrešaka; u 
tom smislu također podržava sve veću 
usmjerenost na rezultate i tematsku 
usredotočenost kohezijske politike, čime bi 
se trebala osigurati visoka dodana 
vrijednost sufinanciranih aktivnosti;

Or. en

Amandman 7
Jan Olbrycht

Nacrt mišljenja
Stavak 5.

Nacrt mišljenja Izmjena

5. pozdravlja nova pravila za programsko 
razdoblje 2014. ‒ 2020., donesena 
postupkom suodlučivanja, uključujući 
mjere kao što su određivanje revizijskih 
tijela i tijela za ovjeravanje, akreditacija 

5. pozdravlja nova pravila za programsko 
razdoblje 2014. ‒ 2020., donesena 
postupkom suodlučivanja, uključujući 
mjere kao što su određivanje revizijskih 
tijela i tijela za ovjeravanje, akreditacija 
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revizijskih tijela, revizijsko ispitivanje i 
prihvaćanje financijskih izvještaja, 
financijski ispravci i neto financijski 
ispravci, proporcionalna kontrola i ex ante 
uvjetovanost, čiji je cilj nastaviti 
doprinositi smanjenju razine pogrešaka;

revizijskih tijela, revizijsko ispitivanje i 
prihvaćanje financijskih izvještaja, 
financijski ispravci i neto financijski 
ispravci, proporcionalna kontrola i ex ante 
uvjetovanost, čiji je cilj nastaviti 
doprinositi smanjenju razine pogrešaka; 
također pozdravlja definiciju ozbiljnih 
nedostataka te predviđenu povećanu 
razinu ispravaka za ponovljene 
nedostatke;

Or. en

Amandman 8
Michael Theurer

Nacrt mišljenja
Stavak 5.

Nacrt mišljenja Izmjena

5. pozdravlja nova pravila za programsko 
razdoblje 2014. ‒ 2020., donesena 
postupkom suodlučivanja, uključujući 
mjere kao što su određivanje revizijskih 
tijela i tijela za ovjeravanje, akreditacija 
revizijskih tijela, revizijsko ispitivanje i 
prihvaćanje financijskih izvještaja, 
financijski ispravci i neto financijski 
ispravci, proporcionalna kontrola i ex ante 
uvjetovanost, čiji je cilj nastaviti 
doprinositi smanjenju razine pogrešaka;

5. pozdravlja nova pravila za programsko 
razdoblje 2014. ‒ 2020., donesena 
postupkom suodlučivanja, uključujući 
mjere kao što su određivanje revizijskih 
tijela i tijela za ovjeravanje, akreditacija 
revizijskih tijela, revizijsko ispitivanje i 
prihvaćanje financijskih izvještaja, 
financijski ispravci i neto financijski 
ispravci, proporcionalna kontrola i ex ante 
uvjetovanost, čiji je cilj nastaviti 
doprinositi smanjenju razine pogrešaka; 
podsjeća na to da će revizija biti 
usredotočena na učinkovitost.

Or. en

Amandman 9
Jan Olbrycht

Nacrt mišljenja
Stavak 5.a (novi)
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Nacrt mišljenja Izmjena

5 a. pozdravlja nedavnu komunikaciju 
Komisije u kojoj se opisuje pristup prema 
primjeni neto financijskih ispravaka u 
područjima poljoprivrede i kohezijske 
politike u sljedećem programskom 
razdoblju; čeka delegirani akt kojim će se 
određivati detaljni propisi za kriterije 
ocjenjivanja načina na koji funkcioniraju 
sustavi upravljanja i nadzora, za 
određivanje razine financijskih ispravaka 
koji se trebaju primijeniti te za 
primjenjivanje paušalnih ispravaka.

Or. en


