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POBUDE

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. je seznanjen s tem, da je Računsko sodišče ugotovilo, da se je za regionalno politiko 
delež preverjenih transakcij, pri katerih ni bilo napak, v primerjavi z letom 2011 
povečal, delež tistih, pri katerih je bila prisotna ena ali več napak, se je zmanjšal, 
najverjetnejša stopnja napake za leto 2012 pa je 6,8 % (v primerjavi s 6 % v letu 2011); 
opominja, da so napake pogosto upravne narave in ne pomenijo nujno, da so sredstva 
„poniknila“, bila izgubljena ali zapravljena oziroma da je prišlo do goljufije;

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; 

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 %;

4. ugotavlja, da stopnja ustavitev in prekinitev plačil Komisije narašča, kar zagotavlja 
sistematično izvajanje popravnih ukrepov v primerih, kjer so ugotovljene 
pomanjkljivosti;

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. 


