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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. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da so se nepravilnosti v zvezi s strukturnimi skladi, o katerih je 
bila obveščena Komisija,  povečale za 6,7 % leta 2008 v primerjavi z letom 2007, največji 
delež pa zavzemata, kot v preteklih letih, ESRR in ESS; vendar z zadovoljstvom ugotavlja, 
da se je njihov finančni učinek zmanjšal za 27 %;

2. meni, da je splošno povečanje sporočenih nepravilnosti znak prizadevanj držav članic za 
izboljšanje njihovih kontrolnih sistemov in je prepričan, da bodo nove določbe, vključene v 
uredbe o strukturnih skladih za obdobje 2007–2013, prispevale k manjši stopnji 
nepravilnosti v prihodnjih letih;

3. je seznanjen s poročilom Evropskega računskega sodišča o izvrševanju proračuna za leto 
2008 in obžaluje, da se delež skupnega povrnjenega zneska za kohezijsko politiko, ki ne bi 
smel biti povrnjen, ocenjuje na 11 %; meni, da so delni razlog za to obremenjujoči upravni 
postopki in poudarja, da je v postopku izboljševanja rezultatov nujno treba poenostaviti 
nacionalni zakonodajni okvir in zakonodajni okvir Skupnosti, ki urejata strukturne sklade, 
zlasti v zvezi s postopki upravljanja in spremljanja;

4. obžaluje, da je v skoraj 18 % primerov še vedno prišlo do zamud pri poročanju, daljših od 
dveh let; poudarja pomen zmanjševanja vrzeli med odkritjem nepravilnosti in poročanjem 
o njih, da bi Komisiji omogočili pravilno in pravočasno analizo spreminjajočih se gibanj in 
vzorcev, povezanih z nepravilnostmi in goljufijami;

5. pozdravlja sporočilo Komisije s 16. decembra 2008 z naslovom "K enotnemu razumevanju 
koncepta dopustnega tveganja napake" (KOM(2008)0866) ter izboljšave, ki so jih uvedle 
nekatere države članice pri usklajevanju svojih sistemov za poročanje o nepravilnostih 
zaradi obsežnejše uporabe sistema AFIS; 

6. poziva Komisijo in države članice, da ukrepajo z vso odgovornostjo in okrepijo 
prizadevanja, da bi preprečile nepravilnosti, upravne napake in pomanjkljivosti, ter zahteva 
boljšo razmejitev pojmov nepravilnosti in domnevne goljufije.


