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Predlog spremembe 1
Jan Olbrycht

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. ugotavlja, da za kohezijske sklade 
veljajo še posebej zapletena pravila in da se 
ti skladi uporabljajo drugače kot sredstva 
na drugih področjih porabe EU, zaradi 
česar je nevarnost napak večja; opozarja na 
dejstvo, da je stopnja napak pri porabi 
kohezijskih sredstev, ki je v letu 2009 
znašala več kot 5 %, še vedno največja 
med plačili EU; se zaveda, da se je ta 
stopnja v primerjavi z letom 2008 
zmanjšala;

1. ugotavlja, da za kohezijske sklade 
veljajo še posebej zapletena pravila in da se 
ti skladi uporabljajo drugače kot sredstva 
na drugih področjih porabe EU, zaradi 
česar je nevarnost napak večja; opozarja na 
dejstvo, da se je stopnja napak pri porabi 
kohezijskih sredstev zmanjšala z 11 % leta 
2008 na nekoliko več kot 5 % v letu 2009;

Or. en

Predlog spremembe 2
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. ugotavlja, da za kohezijske sklade 
veljajo še posebej zapletena pravila in da se 
ti skladi uporabljajo drugače kot sredstva 
na drugih področjih porabe EU, zaradi 
česar je nevarnost napak večja; opozarja na 
dejstvo, da je stopnja napak pri porabi 
kohezijskih sredstev, ki je v letu 2009 
znašala več kot 5 %, še vedno največja 
med plačili EU; se zaveda, da se je ta 
stopnja v primerjavi z letom 2008 
zmanjšala;

1. ugotavlja, da za kohezijske sklade 
veljajo še posebej zapletena pravila in da se 
ti skladi uporabljajo drugače kot sredstva 
na drugih področjih porabe EU, zaradi 
česar je nevarnost napak večja; opozarja na 
dejstvo, da je stopnja napak pri porabi 
kohezijskih sredstev, ki je v letu 2009 
znašala več kot 5 %, še vedno največja 
med plačili EU; vendar poudarja, da se je 
ta stopnja v primerjavi z letom 2008 
pomembno zmanjšala;

Or. fr
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Predlog spremembe 3
Luís Paulo Alves

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. ugotavlja, da za kohezijske sklade 
veljajo še posebej zapletena pravila in da se 
ti skladi uporabljajo drugače kot sredstva 
na drugih področjih porabe EU, zaradi 
česar je nevarnost napak večja; opozarja na 
dejstvo, da je stopnja napak pri porabi 
kohezijskih sredstev, ki je v letu 2009 
znašala več kot 5 %, še vedno največja 
med plačili EU; se zaveda, da se je ta 
stopnja v primerjavi z letom 2008 
zmanjšala;

1. ugotavlja, da za kohezijske sklade 
veljajo še posebej zapletena pravila in da se 
ti skladi uporabljajo drugače kot sredstva 
na drugih področjih porabe EU, zaradi 
česar je nevarnost napak večja; opozarja na 
dejstvo, da je stopnja napak pri porabi 
kohezijskih sredstev, ki je v letu 2009 
znašala več kot 5 %, še vedno največja 
med plačili EU; se zaveda, da se je ta 
stopnja v primerjavi z letom 2008 
zmanjšala in s tem v zvezi zahteva večjo 
poenostavitev in tehnično podporo, da bi 
državam članicam in regijam omogočili 
učinkovitejše izvajanje; opozarja, da je 
treba regionalnim upravam zagotoviti 
tehnično znanje, ki lahko povečajo 
učinkovitost virov, ki jih imajo na voljo;

Or. pt

Predlog spremembe 4
Jens Geier

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. je zaskrbljen zaradi navedb generalnega 
direktorata za regionalno politiko (GD 
REGIO) v izjavi o zanesljivosti v letnem 
poročilu o dejavnostih za leto 2009, da za 
38 od 79 zadevnih programov ni pridobil 
razumnega zagotovila o zakonitosti in 
pravilnosti transakcij, povezanih s povračili 
prijavljenih odhodkov v letu 2009; zahteva 
nadaljnje podrobnosti o manjkajočih 
informacijah v zvezi s povračili v 

(Predlog spremembe ne zadeva slovenske 
različice)
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letu 2009; ugotavlja, da so države članice 
dolžne posredovati zadostne informacije v 
letnih poročilih o dejavnostih, in poziva 
Komisijo, naj predlaga sistem kazni v 
primerih, ko ji posredovane informacije ne 
omogočajo zagotavljanja zakonitosti in 
pravilnosti;

Or. en

Predlog spremembe 5
Jan Olbrycht

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. je zaskrbljen zaradi navedb generalnega 
direktorata za regionalno politiko (GD 
REGIO) v izjavi o zanesljivosti v letnem 
poročilu o dejavnostih za leto 2009, da za 
38 od 79 zadevnih programov ni pridobil 
razumnega zagotovila o zakonitosti in 
pravilnosti transakcij, povezanih s povračili 
prijavljenih odhodkov v letu 2009; zahteva 
nadaljnje podrobnosti o manjkajočih 
informacijah v zvezi s povračili v 
letu 2009; ugotavlja, da so države članice 
dolžne posredovati zadostne informacije v 
letnih poročilih o dejavnostih, in poziva 
Komisijo, naj predlaga sistem kazni v 
primerih, ko ji posredovane informacije ne 
omogočajo zagotavljanja zakonitosti in 
pravilnosti;

3. je zaskrbljen zaradi navedb generalnega 
direktorata za regionalno politiko (GD 
REGIO) v izjavi o zanesljivosti v letnem 
poročilu o dejavnostih za leto 2009, da za 
38 od 79 zadevnih programov ni pridobil 
razumnega zagotovila o zakonitosti in 
pravilnosti transakcij, povezanih s povračili 
prijavljenih odhodkov v letu 2009; zahteva 
nadaljnje podrobnosti o manjkajočih 
informacijah v zvezi s povračili v 
letu 2009; ugotavlja, da so države članice 
dolžne posredovati zadostne informacije v 
letnih poročilih o dejavnostih, in poziva 
Komisijo, naj predlaga sistem kazni v 
primerih, ko ji posredovane informacije ne 
omogočajo ugotavljanja zakonitosti in 
pravilnosti;

Or. pl

Predlog spremembe 6
Tamás Deutsch

Osnutek mnenja
Odstavek 5 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. glede na revizijo finančne uredbe 
poudarja, da je treba uskladiti pravila in 
načrte vodenja za kohezijske programe z 
deljenim upravljanjem; ugotavlja, da bi se 
bilo mogoče težavam pri upravljanju 
finančne uredbe in uredb za kohezijske 
sklade izogniti z boljšo usklajenostjo pravil 
o upravičenosti v okviru različnih politik;

5. glede na revizijo finančne uredbe 
ugotavlja, da bi se bilo mogoče nekaterim 
težavam pri upravljanju finančne uredbe in 
uredb za kohezijske sklade izogniti z boljšo 
usklajenostjo pravil o upravičenosti v 
okviru različnih politik; 

Or. en

Predlog spremembe 7
Jan Olbrycht

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. glede na revizijo finančne uredbe 
poudarja, da je treba uskladiti pravila in 
načrte vodenja za kohezijske programe z 
deljenim upravljanjem; ugotavlja, da bi se 
bilo mogoče težavam pri upravljanju 
finančne uredbe in uredb za kohezijske 
sklade izogniti z boljšo usklajenostjo pravil 
o upravičenosti v okviru različnih politik;

5. glede na revizijo finančne uredbe 
poudarja, da je treba uskladiti pravila in 
načrte vodenja z deljenim upravljanjem in  
poudarja, da mora biti v zvezi s kohezijsko 
politiko ta uskladitev čim bolj popolna;
ugotavlja, da bi se bilo mogoče težavam pri 
upravljanju finančne uredbe in uredb za 
kohezijske sklade izogniti z boljšo 
usklajenostjo pravil o upravičenosti v 
okviru različnih politik;

Or. en

Predlog spremembe 8
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. glede na revizijo finančne uredbe 5. glede na revizijo finančne uredbe 
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poudarja, da je treba uskladiti pravila in 
načrte vodenja za kohezijske programe z 
deljenim upravljanjem; ugotavlja, da bi se 
bilo mogoče težavam pri upravljanju 
finančne uredbe in uredb za kohezijske 
sklade izogniti z boljšo usklajenostjo pravil 
o upravičenosti v okviru različnih politik;

poudarja, da je treba uskladiti pravila in 
načrte vodenja za kohezijske programe z 
deljenim upravljanjem, če je dokazano, da
to lahko privede do izboljšav, a ohraniti 
postopke, ki so dokazali svojo 
učinkovitost; ugotavlja, da bi se bilo 
mogoče težavam pri upravljanju finančne 
uredbe in uredb za kohezijske sklade 
izogniti z boljšo usklajenostjo pravil o 
upravičenosti v okviru različnih politik;

Or. fr

Predlog spremembe 9
Alain Cadec

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. glede na revizijo finančne uredbe 
poudarja, da je treba uskladiti pravila in 
načrte vodenja za kohezijske programe z 
deljenim upravljanjem; ugotavlja, da bi se 
bilo mogoče težavam pri upravljanju 
finančne uredbe in uredb za kohezijske 
sklade izogniti z boljšo usklajenostjo pravil 
o upravičenosti v okviru različnih politik;

5. glede na revizijo finančne uredbe 
poudarja, da je treba uskladiti pravila in 
načrte vodenja za kohezijske programe z 
deljenim upravljanjem; ugotavlja, da bi se 
bilo mogoče težavam pri upravljanju 
finančne uredbe in uredb za kohezijske 
sklade izogniti z boljšo usklajenostjo pravil 
o upravičenosti v okviru različnih politik;
vendar meni, da se mora poenostavitev, 
zlasti v okviru revizije finančne uredbe,
najprej izvajati preko stabilnosti pravil in 
sistemov za dolgoročno upravljanje;

Or. fr

Predlog spremembe 10
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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

5a. poziva Komisijo in države članice, da 
premislijo o možnosti oblikovanja "pakta 
zaupanja", ki omogoča zmanjšanje 
kontrol, ki obremenjujejo sisteme, ki so se 
izkazali za učinkovite v boju proti 
napakam in goljufijam;

Or. fr


