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Predlog spremembe 1
Derek Vaughan

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. opaža, da se stopnja napak, povezanih z 
izvajanjem kohezijske politike, v zadnjih 
letih postopoma zmanjšuje; ugotavlja pa, 
da ostaja regionalna politika eno od 
političnih področij, kjer so napake še 
posebej pogoste, saj je Računsko sodišče v 
reviziji leta 2011 pri 98 od 168 plačil iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj in 
kohezijskih skladov ter pri 70 od 160 plačil 
iz Evropskega socialnega sklada odkrilo 
različne vrste napak;

1. opaža, da se stopnja napak, povezanih z 
izvajanjem kohezijske politike, v zadnjih 
letih postopoma zmanjšuje; opozarja na 
razlikovanje med napakami in goljufijami 
in da so države članice poročale, da je bilo 
samo 0,6 % napak pri programih 
Evropskega skladu za regionalni razvoj, 
kohezijskega sklada in Evropskega 
socialnega sklada za obdobje 2007–2013 
posledica goljufije; ugotavlja pa, da ostaja 
regionalna politika eno od političnih 
področij, kjer so napake še posebej 
pogoste, saj je Računsko sodišče v reviziji 
leta 2011 pri 98 od 168 plačil iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj in 
kohezijskih skladov ter pri 70 od 160 plačil 
iz Evropskega socialnega sklada odkrilo 
različne vrste napak; vendar poudarja, da 
je te podatke možno pojasniti s tem, da je 
bilo leta 2011 zaradi zaključka programov 
opravljenih dvakrat več plačil kot leta 
2010;

Or. en

Predlog spremembe 2
Georgios Stavrakakis, Derek Vaughan

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. opozarja, da do napake pride, kadar 
transakcija ne poteka v skladu s pravnimi 
določbami in predpisi, zaradi česar so 
prijavljeni (in povrnjeni) odhodki 
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nepravilni; napaka ne pomeni nujno, da 
so sredstva izginila, bila izgubljena ali 
zapravljena oziroma, da je prišlo do 
goljufije;

Or. en

Predlog spremembe 3
Derek Vaughan

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. vendar opominja, da se ne ločuje med 
večjimi in manjšimi napakami, saj se 
nekatere manjše napake, kot je 
neustrezno izpolnjen obrazec, 
obravnavajo kot resnejše napake, kot je 
na primer previsoko ali prenizko izplačan 
znesek;

Or. en

Predlog spremembe 4
Michael Theurer

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. opozarja na večletnost sistema za 
upravljanje kohezijske politike ter 
poudarja, da bo končno oceno 
nepravilnosti, povezanih z izvajanjem 
politike, mogoče podati šele ob koncu 
programskega obdobja; podpira predanost 
Komisije, ki svoja prizadevanja osredotoča 
na najbolj tvegane programe in države 
članice, ter se veseli končnih rezultatov 
določb o okrepljeni kontroli ob koncu 
programskega obdobja 2007–2013;

2. opozarja na večletnost sistema za 
upravljanje kohezijske politike ter 
poudarja, da bo končno oceno 
nepravilnosti, povezanih z izvajanjem 
politike, mogoče podati šele ob koncu
programskega obdobja; podpira predanost 
Komisije, ki svoja prizadevanja osredotoča 
na najbolj tvegane programe in države 
članice, ter se veseli končnih rezultatov 
določb o okrepljeni kontroli ob koncu 
programskega obdobja 2007–2013; poziva, 
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naj se pri kontroli poleg skladnosti 
odhodkov upošteva tudi njihov vpliv na 
regionalno gospodarstvo;

Or. de

Predlog spremembe 5
Derek Vaughan

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. opozarja na večletnost sistema za 
upravljanje kohezijske politike ter 
poudarja, da bo končno oceno 
nepravilnosti, povezanih z izvajanjem 
politike, mogoče podati šele ob koncu 
programskega obdobja; podpira predanost 
Komisije, ki svoja prizadevanja osredotoča 
na najbolj tvegane programe in države 
članice, ter se veseli končnih rezultatov 
določb o okrepljeni kontroli ob koncu 
programskega obdobja 2007–2013;

2. opozarja na večletnost sistema za 
upravljanje kohezijske politike ter 
poudarja, da bo končno oceno
nepravilnosti, povezanih z izvajanjem 
politike, mogoče podati šele ob koncu 
programskega obdobja; podpira predanost 
Komisije, ki svoja prizadevanja osredotoča 
na programe in države članice, ki so 
najbolj nagnjene k tveganjem, da bi 
okrepili upravne zmogljivosti in se po 
potrebi odločili za ustrezno kadrovanje; se 
veseli končnih rezultatov določb o 
okrepljeni kontroli ob koncu programskega 
obdobja 2007–2013;

Or. en

Predlog spremembe 6
Derek Vaughan

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2 a. ugotavlja, da se 80 % sredstev 
upravlja na ravni držav članic in da je 
Evropsko računsko sodišče ugotovilo, da 
so imele države članice v veliki večini 
primerov napak, ugotovljenih pri 
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transakcijah v zvezi z regionalno politiko, 
na voljo dovolj informacij, da bi napake 
odkrile same; zato poudarja, da bi se 
morali ukrepi, kot so izboljšanje upravnih 
zmogljivosti, racionalizacija naročanja in 
pravil o upravičenosti ter osredotočanje 
na poenostavljanje in pristop na osnovi 
tveganja, izvajati na ravni držav članic;

Or. en

Predlog spremembe 7
Derek Vaughan

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ugotavlja, da ostaja kršitev pravil o 
javnih naročilih poleg neupoštevanja pravil 
o upravičenosti najpogostejši vzrok za 
nepravilnosti; opominja na drugačen 
pristop k izvajanju popravkov Komisije in 
Sodišča v zvezi z napakami pri javnih 
naročilih ter poziva k standardizaciji te 
metodologije; je seznanjen s prizadevanji, s 
katerimi želi Komisija zagotoviti 
usposabljanje in usmerjanje, da bi 
izboljšala poznavanje pravil o 
upravičenosti na mestu samem;

3. ugotavlja, da ostaja kršitev pravil o 
javnih naročilih poleg neupoštevanja pravil 
o upravičenosti najpogostejši vzrok za 
nepravilnosti; opominja na drugačen 
pristop k izvajanju popravkov Komisije in 
Sodišča v zvezi z nepravilnostmi pri javnih 
naročilih ter poziva k standardizaciji te 
metodologije; je seznanjen s prizadevanji, s 
katerimi želi Komisija zagotoviti 
usposabljanje in usmerjanje, da bi 
izboljšala poznavanje pravil o 
upravičenosti na mestu samem;

Or. en

Predlog spremembe 8
Petru Constantin Luhan

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ugotavlja, da ostaja kršitev pravil o 
javnih naročilih poleg neupoštevanja pravil 

3. ugotavlja, da ostaja kršitev pravil o 
javnih naročilih poleg neupoštevanja pravil 
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o upravičenosti najpogostejši vzrok za 
nepravilnosti; opominja na drugačen 
pristop k izvajanju popravkov Komisije in 
Sodišča v zvezi z napakami pri javnih 
naročilih ter poziva k standardizaciji te 
metodologije; je seznanjen s prizadevanji, s 
katerimi želi Komisija zagotoviti 
usposabljanje in usmerjanje, da bi 
izboljšala poznavanje pravil o
upravičenosti na mestu samem;

o upravičenosti najpogostejši vzrok za 
nepravilnosti; poziva Komisijo, naj 
učinkovito obravnava resne kršitve, ki jih 
je večkrat zapored ugotovilo Računsko 
sodišče, glede skladnosti s pravili o javnih 
naročilih pri izvajanju projektov v okviru 
Evropskega sklada za regionalni razvoj in 
kohezijskega sklada; opominja na 
drugačen pristop k izvajanju popravkov 
Komisije in Sodišča v zvezi z napakami pri 
javnih naročilih ter poziva k standardizaciji 
te metodologije; je seznanjen s 
prizadevanji, s katerimi želi Komisija 
zagotoviti usposabljanje in usmerjanje, da 
bi izboljšala poznavanje pravil o 
upravičenosti na mestu samem;

Or. ro

Predlog spremembe 9
Markus Pieper

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. zahteva strožje pogojevanje in nadzor 
navzkrižne skladnosti, da bi zagotovili, da 
se v vseh državah članicah spoštujejo 
predpisi o oddajanju javnih naročil ter 
preostali predpisi, povezani s pravilno 
uporabo strukturnih skladov; zahteva, da 
se sredstva za podporo danim državam 
članicam lahko izplačajo šele, ko so 
dokazale, da upoštevajo ustrezne predpise;

Or. de

Predlog spremembe 10
Markus Pieper
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Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. zahteva strožjo politiko začasne 
ukinitve pomoči, ki se že uspešno 
uporablja v povezavi s socialnimi skladi, 
da bi pravočasno preprečili neupravičeno 
porabo sredstev strukturnih skladov in že 
na začetku utrdili držo ničelne tolerance 
Komisije; priporoča Komisiji, naj pri 
strukturnih skladih preizkusi pravilo 
50/50 ali celo 100 %, ki je v kmetijstvu že 
običajna praksa , po katerem mora država 
članica z lastnimi sredstvi vrniti do 100 % 
napačno uporabljenih zneskov;

Or. de

Predlog spremembe 11
François Alfonsi

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. opaža čedalje višjo stopnjo prekinitev in 
začasnih ustavitev plačil Komisije; 
ugotavlja, da Računsko sodišče kljub 
dejstvu, da Komisija zagotavlja popravne 
ukrepe, ki se sistematično sprožijo ob
odkritju pomanjkljivosti, meni, da ni 
zagotovila, da so mehanizmi finančnih 
popravkov ustrezno nadomestilo za odkrite 
napake niti da preprečijo njihovo ponovno 
pojavitev;

5. opaža čedalje višjo stopnjo prekinitev in 
začasnih ustavitev plačil Komisije; 
ugotavlja, da Računsko sodišče kljub 
dejstvu, da Komisija zagotavlja popravne 
ukrepe, ki se sistematično sprožijo ob 
odkritju pomanjkljivosti, meni, da ni 
zagotovila, da so mehanizmi finančnih 
popravkov ustrezno nadomestilo za odkrite 
napake niti da preprečijo njihovo ponovno 
pojavitev; zato zahteva, da se postopki, ki 
povzročajo prekinitve ali začasne ustavitve 
plačil, bolje opredelijo in prilagodijo;

Or. fr

Predlog spremembe 12
Derek Vaughan
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Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. opaža čedalje višjo stopnjo prekinitev in 
začasnih ustavitev plačil Komisije; 
ugotavlja, da Računsko sodišče kljub 
dejstvu, da Komisija zagotavlja popravne 
ukrepe, ki se sistematično sprožijo ob 
odkritju pomanjkljivosti, meni, da ni 
zagotovila, da so mehanizmi finančnih 
popravkov ustrezno nadomestilo za odkrite 
napake niti da preprečijo njihovo ponovno 
pojavitev;

5. opaža čedalje višjo stopnjo prekinitev in 
začasnih ustavitev plačil Komisije; 
ugotavlja, da Računsko sodišče kljub 
dejstvu, da Komisija zagotavlja popravne 
ukrepe, ki se sistematično sprožijo ob 
odkritju pomanjkljivosti, meni, da ni 
zagotovila, da so mehanizmi finančnih 
popravkov ustrezno nadomestilo za odkrite 
napake niti da preprečijo njihovo ponovno 
pojavitev; poudarja, da morajo države 
članice zaradi večje usklajenosti tesneje 
sodelovati z nacionalnimi revizijskimi 
organi;

Or. en

Predlog spremembe 13
Petru Constantin Luhan

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. opaža čedalje višjo stopnjo prekinitev in 
začasnih ustavitev plačil Komisije; 
ugotavlja, da Računsko sodišče kljub 
dejstvu, da Komisija zagotavlja popravne 
ukrepe, ki se sistematično sprožijo ob 
odkritju pomanjkljivosti, meni, da ni 
zagotovila, da so mehanizmi finančnih 
popravkov ustrezno nadomestilo za odkrite 
napake niti da preprečijo njihovo ponovno 
pojavitev;

5. opaža čedalje višjo stopnjo prekinitev in 
začasnih ustavitev plačil Komisije; 
ugotavlja, da Računsko sodišče kljub 
dejstvu, da Komisija zagotavlja popravne 
ukrepe, ki se sistematično sprožijo ob 
odkritju pomanjkljivosti, meni, da ni 
zagotovila, da so mehanizmi finančnih 
popravkov ustrezno nadomestilo za odkrite 
napake niti da preprečijo njihovo ponovno 
pojavitev; meni, da je treba okrepiti 
učinkovitost kontrolnih postopkov v 
državah članicah, da se napake lahko 
ugotovijo tudi pri preverjanju na prvi 
stopnji;

Or. ro
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Predlog spremembe 14
Markus Pieper

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. ugotavlja, da bi države članice lahko 
same ugotovile 62 % napak, povezanih z 
odhodki iz strukturnih skladov, pri čemer 
so se kot šibke točke pokazali zlasti 
nacionalni revizijski organi, in da je 42 % 
preverjenih revizijskih organov delovalo 
pomanjkljivo in le „pogojno učinkovito“, 
zlasti v zvezi z oddajo javnih naročil; zato 
poziva Komisijo, naj prevzame večjo 
odgovornost pri izdajanju potrdil
revizijskim organom in naj tega ne 
prepušča v celoti državam članicam;

Or. de


