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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. ugotavlja, da vmesna plačila za obdobje 2007-2013, opravljena v letu 2008, predstavljajo 
le 32 % odhodkov in da se opombe Računskega sodišča nanašajo predvsem na odhodke za 
programsko obdobje 2000-2006, ki so predstavljali 68 % plačil iz naslova kohezijske 
politike v letu 2008; zato ugotavlja, da učinkov okrepitve pravnega okvira za obdobje 
2007-2013 in ukrepov za poenostavitev, sprejetih v letih 2008 in 2009, še ni mogoče 
opaziti; 

2. nestrpno pričakuje objavo sporočila Komisije o učinku akcijskega načrta, ki je predvideno 
za februar 2010 in v katerem bi morali biti tudi rezultati prve revizije, ki jo je na vzorcu 
projektov, izvedenih za programsko obdobje 2007-2013, opravila Komisija; 

3. je seznanjen z ugotovitvami Računskega sodišča, da je delež projektov v reprezentativnem 
statističnem vzorcu, na katere so vplivale napake, 43-odstoten in da so bila za veliko 
število teh projektov povračila previsoka; meni pa, da mora te ugotovitve ublažiti navedba 
Komisije, da je bila seznanjena z obstojem pomanjkljivosti v petih od šestih zadevnih 
programov in da je sprejela ukrepe za njihovo odpravo; je seznanjen z drugo trditvijo 
Komisije, podkrepljeno z ugotovitvijo Računskega sodišča v točki 6.20 letnega poročila, 
da je 58 % napak povezanih s skladnostjo in da naj ne bi vplivale na povračilo odhodkov;

4. ugotavlja, da so kršitve pravil v zvezi z javnimi naročili eden najpogostejših razlogov za 
osnovne nepravilnosti; poziva Komisijo, naj razišče, kje izvirajo te neskladnosti s pravili 
Skupnosti v zvezi z javnimi naročili;

5. opozarja na posebno naravo odhodkov s področja kohezijske politike, ki izvirajo iz 
sistema večletnega upravljanja, in poudarja, da se finančni popravki izvajajo v letih po 
izteku programskega obdobja, pa tudi ob njegovem izteku, zaradi česar lahko Komisija 
odkrije in odpravi veliko nepravilnosti;

6. pozdravlja opazen napredek v stopnji izvedenih finančnih popravkov in sproženih uradnih 
ustavitev plačil;

7. ugotavlja, da Komisija v zvezi z revidiranimi projekti ni prejela nobenega sporočila o 
primeru goljufije, in poudarja, da se stopnja napak, navedena v poročilu Računskega 
sodišča, ne nanaša nujno na goljufijo; 

8. je seznanjen z ugotovitvami Računskega sodišča, da so določbe o kontroli za programsko 
obdobje 2007-2013 okrepljene, obveznosti Komisije in držav članic pa razjasnjene; v 
zvezi s tem ceni dodano vrednost revizijskega organa, imenovanega za vsak program, in 
deli pričakovanja Komisije, da bi morala letno kontrolno poročilo in mnenje, ki ga ta 
organ predloži, izboljšati zanesljivost nacionalnih kontrolnih sistemov;

9. ni zadovoljen z dejstvom, da kljub vidnim izboljšavam sistemov za upravljanje in 
kontrolnih sistemov, vpeljanih z akcijskim načrtom iz leta 2008, ki je okrepil nadzorno 
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vlogo Komisije pri strukturnih ukrepih, po ugotovitvah Komisije ustrezno deluje le 31 % 
sistemov in da jih več kot 60 % potrebuje izboljšave; zato poziva odgovorne države 
članice, regionalne oblasti in upravne organe, naj v tesnem sodelovanju s Komisijo 
poskusijo izboljšati to statistiko;

10. ugotavlja, da je Komisija po zaslugi svojega akcijskega načrta lahko ukrepala na vseh 
področjih, ki jih je priporočalo Računsko sodišče; pozdravlja ukrepe Komisije, s katerimi 
je izvajalcem programov zagotovila usposabljanje in usmerjanje, da bi izboljšala 
delovanje sistemov skupnega upravljanja, ki se uporabljajo za odhodke iz naslova 
kohezijske politike; poziva Komisijo, naj še poveča prizadevanja, tako da usmerja države 
članice in jih spodbuja h krepitvi postopkov izterjave in poročanja.


