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Predlog spremembe 1
François Alfonsi

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. obžaluje, da je bila regionalna politika 
del skupine, v kateri je prihajalo do 
napak, in sicer do največjega števila 
napak pri odhodkih Unije za politična 
področja, pri čemer so bile napake 
ugotovljene pri 49 % od 243 plačil, ki jih 
je revidiralo Računsko sodišče; poudarja, 
da se stopnja napak v primerjavi s stopnjo, 
ugotovljeno za programsko obdobje 2000–
2006, zmanjšuje, in da bo samo del napak 
imel finančne posledice;

2. poudarja, da se stopnja napak v 
primerjavi s stopnjo, ugotovljeno za 
programsko obdobje 2000–2006, znatno 
zmanjšuje, in da bo samo del napak imel 
finančne posledice;

Or. fr

Predlog spremembe 2
Georgios Stavrakakis

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. obžaluje, da je bila regionalna politika 
del skupine, v kateri je prihajalo do napak, 
in sicer do največjega števila napak pri 
odhodkih Unije za politična področja, pri 
čemer so bile napake ugotovljene pri 49 % 
od 243 plačil, ki jih je revidiralo Računsko 
sodišče; poudarja, da se stopnja napak v 
primerjavi s stopnjo, ugotovljeno za 
programsko obdobje 2000–2006, 
zmanjšuje, in da bo samo del napak imel 
finančne posledice;

2. obžaluje, da je bila regionalna politika 
del skupine, v kateri je prihajalo do napak, 
pri odhodkih Unije za politična področja, 
pri čemer so bile napake ugotovljene pri 49 
% od 243 plačil, ki jih je revidiralo 
Računsko sodišče; ob tem pa ugotavlja, da 
bodo imele samo nekatere napake 
finančne posledice in da je 49-odstotna 
pogostost manjša kakor v obdobju 2000–
2006; poudarja, da se stopnja napak v
primerjavi s stopnjo, ugotovljeno za 
programsko obdobje 2000–2006, 
zmanjšuje;

Or. en
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Predlog spremembe 3
Jens Geier, Georgios Stavrakakis

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. obžaluje, da je bila regionalna politika 
del skupine, v kateri je prihajalo do napak, 
in sicer do največjega števila napak pri 
odhodkih Unije za politična področja, pri 
čemer so bile napake ugotovljene pri 49 % 
od 243 plačil, ki jih je revidiralo Računsko 
sodišče; poudarja, da se stopnja napak v 
primerjavi s stopnjo, ugotovljeno za 
programsko obdobje 2000–2006, 
zmanjšuje, in da bo samo del napak imel 
finančne posledice;

2. obžaluje, da je bila regionalna politika 
del skupine, v kateri je prihajalo do napak,
in sicer do največjega števila napak pri 
odhodkih Unije za politična področja, pri 
čemer so bile napake ugotovljene pri 49 % 
od 243 plačil, ki jih je revidiralo Računsko 
sodišče; poudarja, da se stopnja napak v 
primerjavi s stopnjo, ugotovljeno za 
programsko obdobje 2000–2006, 
zmanjšuje in da bo samo del napak imel 
finančne posledice; poziva Komisijo, naj 
poskrbi, da se bo stopnja napak še naprej 
stalno zmanjševala;

Or. en

Predlog spremembe 4
Georgios Stavrakakis

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. opominja, da do napake pride, kadar 
transakcija ni izvedena v skladu z 
zakonskimi določbami in predpisi, zaradi 
česar so prijavljeni (in povrnjeni) odhodki 
nepravilni; ugotavlja tudi, da napaka ne 
pomeni nujno, da so sredstva „poniknila“, 
bila izgubljena ali zapravljena oziroma da 
je prišlo do goljufije;

Or. en
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Predlog spremembe 5
Jan Olbrycht

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. ugotavlja, da imata Računsko sodišče 
in Komisija različen pristop h količinski 
opredelitvi napak; poziva k uskladitvi 
metodologije, da se zagotovi preglednost;

Or. en

Predlog spremembe 6
Jan Olbrycht

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. ugotavlja, da Računsko sodišče v 
sporočilu o najverjetnejši stopnji napak v 
zadnjih letih ter pri navedbah spodnje 
meje napak oziroma povprečne stopnje 
napak pri izračunih ni bilo dovolj 
natančno; poziva, da se v tem primeru 
uporabi jasna in dosledna metodologija, 
da se zagotovi primerljivost in zanesljivo 
analizo gibanja podatkov skozi leta;

Or. en

Predlog spremembe 7
Ramona Nicole Mănescu

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ugotavlja, da je velik del ocenjene 3. ugotavlja, da je velik del ocenjene 
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stopnje napak posledica neupoštevanja 
pravil javnih naročil in pravil glede 
upravičenosti (31 % oziroma 43 %); v 
povezavi s tem ugotavlja, da je Računsko 
sodišče priporočilo, naj se opredelijo 
področja, ki bi jih lahko še bolj 
poenostavili;

stopnje napak posledica neupoštevanja 
pravil javnih naročil in pravil glede 
upravičenosti (31 % oziroma 43 %); v 
povezavi s tem ugotavlja, da je Računsko 
sodišče priporočilo, naj se opredelijo 
področja, ki bi jih lahko še bolj 
poenostavili; poudarja, da mora Komisija 
poenostaviti pravila, da bo zagotovila 
uporabniku prijaznejše postopke in da ne 
bo morebitnih upravičencev odvrnila od 
sodelovanja v projektih; poziva države 
članice, naj poenostavijo nacionalne 
določbe, saj zelo pogosto nalagajo 
upravno breme, ki ga pravila Unije sploh 
ne zahtevajo;

Or. en

Predlog spremembe 8
Rosa Estaràs Ferragut

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ugotavlja, da je velik del ocenjene 
stopnje napak posledica neupoštevanja 
pravil javnih naročil in pravil glede 
upravičenosti (31 % oziroma 43 %); v 
povezavi s tem ugotavlja, da je Računsko 
sodišče priporočilo, naj se opredelijo 
področja, ki bi jih lahko še bolj 
poenostavili;

3. ugotavlja, da je velik del ocenjene 
stopnje napak posledica neupoštevanja 
pravil javnih naročil in pravil glede 
upravičenosti (31 % oziroma 43 %); v 
povezavi s tem ugotavlja, da je Računsko 
sodišče priporočilo, naj se opredelijo 
področja, ki bi jih lahko še bolj 
poenostavili; zato poziva, naj se analizira 
potreba za okrepitev vidikov tehnične 
pomoči in v vsakem primeru potreba po 
ohranjanju polne operativne zmogljivosti 
elementov finančne kontrole;

Or. es

Predlog spremembe 9
François Alfonsi
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Osnutek mnenja
Odstavek 3a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. zato meni, da si je treba nenehno 
prizadevati za dodatno zmanjšanje te 
stopnje napake;

Or. fr

Predlog spremembe 10
Ramona Nicole Mănescu

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. obžaluje pomanjkljivosti pri izvajanju 
instrumentov finančnega inženiringa, 
namreč glede neupoštevanja predpisanih 
zahtev, v skladu s katerimi je treba iz 
operativnih programov prispevati k 
sredstvom za izvajanje teh instrumentov, in 
glede pomanjkljivih veljavnih zahtev v 
zvezi s poročanjem in preverjanjem;

4. obžaluje pomanjkljivosti pri izvajanju 
instrumentov finančnega inženiringa, 
namreč glede neupoštevanja predpisanih 
zahtev, v skladu s katerimi je treba iz 
operativnih programov prispevati k 
sredstvom za izvajanje teh instrumentov, in 
glede pomanjkljivih veljavnih zahtev v 
zvezi s poročanjem in preverjanjem;
ugotavlja, da je treba še nadalje razvijati 
potencial instrumentov finančnega 
inženiringa, da se omogoči razvoj 
kvalitativnih strateških projektov ter 
udeležbo zasebnih akterjev, zlasti malih in 
srednjih podjetij, in kapitala v evropskih 
projektih; poziva Komisijo, naj poenostavi 
pravila za te instrumente, saj njihova 
zapletenost omejuje njihovo uporabo;

Or. en

Predlog spremembe 11
Rosa Estaràs Ferragut

Osnutek mnenja
Odstavek 4
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. obžaluje pomanjkljivosti pri izvajanju 
instrumentov finančnega inženiringa, 
namreč glede neupoštevanja predpisanih 
zahtev, v skladu s katerimi je treba iz 
operativnih programov prispevati k 
sredstvom za izvajanje teh instrumentov, in 
glede pomanjkljivih veljavnih zahtev v 
zvezi s poročanjem in preverjanjem;

4. obžaluje pomanjkljivosti pri izvajanju 
instrumentov finančnega inženiringa, 
namreč glede neupoštevanja predpisanih 
zahtev, v skladu s katerimi je treba iz 
operativnih programov prispevati k 
sredstvom za izvajanje teh instrumentov, in 
glede pomanjkljivih veljavnih zahtev v 
zvezi s poročanjem in preverjanjem;
priporoča izvedbo bolj podrobnih analiz, 
ki bodo ocenile dejanski učinek teh 
instrumentov in smernic za izboljšavo na 
njihovo izvajanje;

Or. es

Predlog spremembe 12
Jens Geier, Georgios Stavrakakis

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. obžaluje pomanjkljivosti pri izvajanju 
instrumentov finančnega inženiringa, 
namreč glede neupoštevanja predpisanih 
zahtev, v skladu s katerimi je treba iz 
operativnih programov prispevati k 
sredstvom za izvajanje teh instrumentov, in 
glede pomanjkljivih veljavnih zahtev v 
zvezi s poročanjem in preverjanjem;

4. obžaluje pomanjkljivosti pri izvajanju 
instrumentov finančnega inženiringa, 
namreč glede neupoštevanja predpisanih 
zahtev, v skladu s katerimi je treba iz 
operativnih programov prispevati k 
sredstvom za izvajanje teh instrumentov, in 
glede pomanjkljivih veljavnih zahtev v 
zvezi s poročanjem in preverjanjem; poziva 
države članice, naj izpolnjujejo svoje 
obveznosti poročanja;

Or. en

Predlog spremembe 13
Ramona Nicole Mănescu

Osnutek mnenja
Odstavek 5
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. ugotavlja, da so pri velikem številu 
transakcij z napakami organi držav članic 
imeli dovolj informacij, da bi te napake 
pred potrditvijo lahko odkrili in izvedli 
popravne ukrepe.

5. ugotavlja, da so pri velikem številu 
transakcij z napakami organi držav članic 
imeli dovolj informacij, da bi te napake 
pred potrditvijo lahko odkrili in izvedli 
popravne ukrepe; poziva Komisijo, naj 
poveča pomoč organom upravljanja, glede 
na to, da večina napak nastane na prvi 
nadzorni ravni, in sicer s ciljno 
usmerjenimi delavnicami, smernicami, 
izmenjavo praktičnih zgledov in 
usposabljanjem uradnikov, odgovornih za 
upravljanje; ugotavlja, da je treba 
nenehno spremljati izvajanje ukrepov 
usposabljanja za organe upravljanja, da 
se preveri, ali se znanje dejansko 
posreduje, ob posebni pozornosti na 
lokalni ravni;

Or. en

Predlog spremembe 14
Rosa Estaràs Ferragut

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. ugotavlja, da so pri velikem številu 
transakcij z napakami organi držav članic 
imeli dovolj informacij, da bi te napake 
pred potrditvijo lahko odkrili in izvedli 
popravne ukrepe.

5. ugotavlja, da so pri velikem številu 
transakcij z napakami organi držav članic 
imeli dovolj informacij, da bi te napake 
pred potrditvijo lahko odkrili in izvedli 
popravne ukrepe; poziva k vzpostavitvi 
korektivnih mehanizmov, vključno z 
izvajanjem kazenskih ukrepov v primerih 
očitne malomarnosti;

Or. es

Predlog spremembe 15
Jan Olbrycht
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Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. pozdravlja pojasnilo Komisije, ki je 
prvič navedla, da je večina napak nastala 
samo v treh državah članicah in samo v 
nekaterih operativnih programih.

Or. en


