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Predlog spremembe 1
Michael Theurer

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da obstaja pomembna razlika 
v vrsti napak in da je treba razlikovati 
med večjimi napakami, kot so 
preplačila/premajhna izplačila ali
goljufije, ter manjšimi in 
administrativnimi napakami, saj so države 
članice za programe v okviru ESRR, 
kohezijskega sklada in ESS v 
programskem obdobju 2007–2013 zgolj za 
0,42 % napak sporočile, da so bile 
posledica goljufije;

2. opozarja države članice, da so po 
mnenju Računskega sodišča imeli organi 
držav članic pri 56 % transakcij na 
področju regionalne politike, na katere so 
vplivale napake, na voljo dovolj 
informacij, da bi lahko pred potrditvijo 
odhodkov Komisiji eno ali več napak 
odkrili in popravili;

Or. en

Predlog spremembe 2
Georgios Stavrakakis

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2 a. ugotavlja, da v primeru kakršne koli 
napake v postopku javnih naročil, ne 
glede na njeno velikost ali resnost, 
Računsko sodišče označi vse odhodke, 
povezane s tem postopkom, kot napako, 
čeprav ni prišlo do finančnih izgub in se 
je projekt odvil po načrtih;

Or. en

Predlog spremembe 3
Jan Olbrycht
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Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2 a. opozarja, da imata Komisija in 
Računsko sodišče drugačen pristop do 
izračuna stopnje napake v povezavi s 
transakcijami, za katere je Komisija 
uporabljala pavšalne popravke, in poziva 
k standardizaciji te metodologije; 

Or. en

Predlog spremembe 4
Michael Theurer

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ugotavlja, da kumulativni finančni
popravki, izvršeni do konca leta 2012 za 
programe v okviru ESRR, kohezijskega 
sklada in ESS v sedanjem programskem 
obdobju, znašajo 0,2 %;

3. ugotavlja, da finančni popravki in 
izvedene terjatve v letu 2012 za programe 
v okviru ESRR, kohezijskega sklada in 
ESS znašajo več kot 3 milijarde EUR, in 
da posamezni zneski na področje politike 
predstavljajo 8,8 % plačil ESRR, 2,2 % 
plačil kohezijskega sklada in 3,8 % plačil 
ESS;

Or. en

Predlog spremembe 5
Jan Olbrycht

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4 a. opozarja na večletnost sistema za 
upravljanje kohezijske politike ter 
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poudarja, da bo končno oceno 
nepravilnosti, povezanih z izvajanjem 
politike, mogoče podati šele ob koncu 
programskega obdobja;

Or. en

Predlog spremembe 6
Georgios Stavrakakis

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. pozdravlja nova pravila za programsko 
obdobje 2014–2020, sprejeta s postopkom 
soodločanja, vključno z ukrepi, kot so 
imenovanja revizijskih organov in organov 
za potrjevanje, akreditacije revizijskih 
organov, pregled revizij in sprejetje 
računovodskih izkazov, finančni popravki 
in neto finančni popravki, sorazmerni 
nadzor, predhodno pogojevanje, katerega 
cilj je dodatno prispevati k zmanjšanju 
stopnje napak.

5. pozdravlja nova pravila za programsko 
obdobje 2014–2020, sprejeta s postopkom 
soodločanja, vključno z ukrepi, kot so 
imenovanja revizijskih organov in organov 
za potrjevanje, akreditacije revizijskih 
organov, pregled revizij in sprejetje 
računovodskih izkazov, finančni popravki 
in neto finančni popravki, sorazmerni 
nadzor, predhodno pogojevanje, katerega 
cilj je dodatno prispevati k zmanjšanju 
stopnje napak. v zvezi s tem podpira tudi 
čedalje večjo usmerjenost v rezultate in 
tematsko osredotočenost kohezijske 
politike, ki bi morali zagotoviti visoko 
dodano vrednost sofinanciranih 
dejavnosti.

Or. en

Predlog spremembe 7
Jan Olbrycht

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. pozdravlja nova pravila za programsko 
obdobje 2014–2020, sprejeta s postopkom 

5. pozdravlja nova pravila za programsko 
obdobje 2014–2020, sprejeta s postopkom 
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soodločanja, vključno z ukrepi, kot so 
imenovanja revizijskih organov in organov 
za potrjevanje, akreditacije revizijskih 
organov, pregled revizij in sprejetje 
računovodskih izkazov, finančni popravki 
in neto finančni popravki, sorazmerni 
nadzor, predhodno pogojevanje, katerega 
cilj je dodatno prispevati k zmanjšanju 
stopnje napak.

soodločanja, vključno z ukrepi, kot so 
imenovanja revizijskih organov in organov 
za potrjevanje, akreditacije revizijskih 
organov, pregled revizij in sprejetje 
računovodskih izkazov, finančni popravki 
in neto finančni popravki, sorazmerni 
nadzor, predhodno pogojevanje, katerega 
cilj je dodatno prispevati k zmanjšanju 
stopnje napak. prav tako pozdravlja 
opredelitev resne pomanjkljivosti in 
pričakovano višjo stopnjo popravkov 
ponavljajočih se pomanjkljivosti;

Or. en

Predlog spremembe 8
Michael Theurer

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. pozdravlja nova pravila za programsko 
obdobje 2014–2020, sprejeta s postopkom 
soodločanja, vključno z ukrepi, kot so 
imenovanja revizijskih organov in organov 
za potrjevanje, akreditacije revizijskih 
organov, pregled revizij in sprejetje 
računovodskih izkazov, finančni popravki 
in neto finančni popravki, sorazmerni 
nadzor, predhodno pogojevanje, katerega 
cilj je dodatno prispevati k zmanjšanju 
stopnje napak.

5. pozdravlja nova pravila za programsko 
obdobje 2014–2020, sprejeta s postopkom 
soodločanja, vključno z ukrepi, kot so 
imenovanja revizijskih organov in organov 
za potrjevanje, akreditacije revizijskih 
organov, pregled revizij in sprejetje 
računovodskih izkazov, finančni popravki 
in neto finančni popravki, sorazmerni 
nadzor, predhodno pogojevanje, katerega 
cilj je dodatno prispevati k zmanjšanju 
stopnje napak. opozarja, da mora biti 
revizija usmerjena v učinkovitost;

Or. en

Predlog spremembe 9
Jan Olbrycht

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5 a. pozdravlja zadnje sporočilo Komisije, 
v katerem je določen pristop k uporabi 
neto finančnih popravkov na področju 
kmetijske in kohezijske politike v 
naslednjem programskem obdobju; 
pričakuje delegirani akt s podrobnimi 
pravili za merila za ocenjevanje delovanja 
upravljavskih in kontrolnih sistemov, 
določitev stopnje finančnih popravkov, ki 
jo je treba uporabljati, in uporabo 
pavšalnih popravkov. 

Or. en


