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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 za kohezijske sklade veljajo še posebej zapletena pravila in da se ti skladi 
uporabljajo drugače kot sredstva na drugih področjih porabe EU, zaradi česar je nevarnost 
napak večja; opozarja na dejstvo, da je stopnja napak pri porabi kohezijskih sredstev, ki je 
v letu 2009 znašala več kot 5 %, še vedno največja med plačili EU; se zaveda, da se je ta 
stopnja v primerjavi z letom 2008 zmanjšala;

2. ugotavlja, da so kršitve pravil za javna naročila eden najpogostejših razlogov za 
nepravilnosti, kar pa je deloma posledica zapletenosti teh pravil; priporoča poenostavitev 
in krčenje pravil za javna naročila, da se zmanjša splošna pogostost napak;

3. je zaskrbljen zaradi navedb generalnega direktorata za regionalno politiko (GD REGIO) v 
izjavi o zanesljivosti v letnem poročilu o dejavnostih za leto 2009, da za 38 od 79
zadevnih programov ni pridobil razumnega zagotovila o zakonitosti in pravilnosti 
transakcij, povezanih s povračili prijavljenih odhodkov v letu 2009; zahteva nadaljnje 
podrobnosti o manjkajočih informacijah v zvezi s povračili v letu 2009; ugotavlja, da so 
države članice dolžne posredovati zadostne informacije v letnih poročilih o dejavnostih, in 
poziva Komisijo, naj predlaga sistem kazni v primerih, ko ji posredovane informacije ne 
omogočajo zagotavljanja zakonitosti in pravilnosti;

4. pozdravlja mnenje Računskega sodišča št. 1/2010 z naslovom „Izboljševanje finančnega 
poslovodenja proračuna Evropske unije: tveganja in izzivi“ ter opozarja na nezadostno 
učinkovitost nadzornih in kontrolnih sistemov na številnih zelo tveganih področjih v zvezi 
z evropskim načrtom za oživitev gospodarstva, zlasti pri koheziji in razvoju podeželja;

5. glede na revizijo finančne uredbe poudarja, da je treba uskladiti pravila in načrte vodenja 
za kohezijske programe z deljenim upravljanjem; ugotavlja, da bi se bilo mogoče težavam 
pri upravljanju finančne uredbe in uredb za kohezijske sklade izogniti z boljšo 
usklajenostjo pravil o upravičenosti v okviru različnih politik;

6. ugotavlja, da kontrolni in revizijski sistemi programov INTERREG potrebujejo bolj 
enoten pristop, ki bi ga priznavali revizijski organi vseh sodelujočih držav članic; poziva k 
vzajemnemu priznanju skupnih pravil in standardov med organi držav članic, 
odgovornimi za revizijo in kontrole čezmejnih programov.


