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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da v svoje poročilo 
vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri predstavitvi spremenjenih ali novih 
predlogov za porabo sredstev Komisija 
oceni stroške upravnih in nadzornih 
sistemov, pa tudi dopustno tveganje 
napake v zvezi s predlagano zakonodajo 
za posamezna sredstva.

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zakonodajni organ v skladu s postopkom 
iz člena 322 PDEU odloči o ravni 
dopustnega tveganja napake za ustrezna 
področja politik v proračunu. Navedena 
odločitev se upošteva v letnem postopku 
razrešnice v skladu s členom 157(2). 

Zakonodajni organ odloči o ravni 
dopustnega tveganja napake za ustrezna 
področja politik v proračunu. Navedena 
odločitev se upošteva v letnem postopku 
razrešnice v skladu s členom 157(2). 

Or. en
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Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Člen 56 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice pri upravljanju sredstev 
Unije upoštevajo načela dobrega 
finančnega poslovodenja, preglednosti in 
nediskriminacije ter zagotavljajo 
prepoznavnost delovanja Unije. V ta 
namen države članice izpolnjujejo 
obveznosti v zvezi z revizijo in nadzorom 
ter prevzamejo nastale obveznosti, 
določene v tej uredbi. Pravila posameznih 
sektorjev lahko vključujejo dopolnilne 
določbe.

1. Kadar Komisija izvršuje proračun z 
deljenim upravljanjem, so naloge 
izvrševanja prenesene na države članice.

Or. en

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Člen 56 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice pri opravljanju nalog, 
povezanih z izvrševanjem proračuna, 
preprečujejo, odkrivajo in odpravljajo 
nepravilnosti in goljufije. V ta namen 
izvajajo predhodne in naknadne kontrole, 
ki po potrebi vključujejo preglede na 
kraju samem, s čimer zagotavljajo, da se 
ukrepi, ki se financirajo iz proračuna, 
izvajajo učinkovito in pravilno, izterjajo 
nepravilno plačane zneske in po potrebi 
začnejo pravni postopek.

2. Brez poseganja v dopolnilne določbe, 
vključene v ustrezne predpise posameznih 
sektorjev, in z namenom, da se pri 
deljenem upravljanju zagotovi porabo 
sredstev v skladu z veljavnimi pravili in 
načeli, države članice sprejmejo vse
zakonodajne, ureditvene in upravne ali 
druge ukrepe, potrebne za zaščito 
finančnih interesov Unije. V ta namen:

Države članice prejemnikom naložijo 
učinkovite, odvračilne in sorazmerne 
denarne kazni, kot določajo pravila 
posameznih sektorjev in nacionalna 
zakonodaja.

(a) se prepričajo, da so ukrepi, financirani 
iz proračuna, dejansko izvedeni, in 
zagotovijo, da so izvedeni pravilno;

(b) preprečujejo, odkrivajo in odpravljajo 



PA\866369SL.doc 5/9 PE464.804v01-00

SL

nepravilnosti in goljufije;
(c) izterjajo nepravilno izplačana ali 
nepravilno uporabljena sredstva ali 
sredstva, izgubljena zaradi nepravilnosti 
ali napak.
Komisija oceni sisteme, ki so jih 
vzpostavile države članice, na prošnjo 
države članice, na osnovi lastne ocene 
tveganja ali pri izvajanju pravil 
posameznih sektorjev.

Or. en

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Člen 56 – odstavek 3 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Akreditacijski organ je pristojen za nadzor 
zadevnega organa in sprejemanje vseh 
potrebnih ukrepov za odpravo morebitnih 
pomanjkljivosti v njegovem delovanju, 
vključno z začasnim mirovanjem ali 
odvzemom akreditacije.

Akreditacijski organ je pristojen za 
spremljanje skladnosti akreditiranih 
organov z akreditacijskimi merili na 
osnovi razpoložljivih rezultatov revizij in 
kontrol. Akreditacijski organ sprejme vse 
potrebne ukrepe za odpravo morebitnih 
pomanjkljivosti pri izvajanju nalog, 
zaupanih organom, ki jih je akreditiral,
vključno z začasnim mirovanjem ali 
odvzemom akreditacije.

Akreditirani organi v državah članicah:
(a) izvajajo preverjanje ter uvedejo 
učinkovit in uspešen sistem notranjih 
kontrol;
(b) Komisiji do 1. marca naslednjega 
proračunskega leta predložijo:
(i) svoje letne računovodske izkaze za 
odhodke, ki so nastali pri izvajanju nalog, 
za katere so pooblaščeni, in ki so jih 
predložili Komisiji v povračilo, vključno z 
zneski, izplačanimi upravičencem, za 
katere poteka postopek izterjave;
(ii) povzetek rezultatov vseh razpoložljivih 
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opravljenih revizij in preverjanja, 
vključno z analizo sistemskih in 
ponavljajočih se slabosti ter sprejetih in 
načrtovanih korektivnih ukrepov;
(iii) izjavo o upravljanju z razumnim 
zagotovilom, da: 
– so informacije v poročilu resnična in 
poštena slika dejanskega stanja;
– so bili odhodki, predstavljeni v 
računovodskih izkazih, porabljeni za 
nameravani namen in v skladu z načelom 
dobrega finančnega poslovodenja;
– vzpostavljeni kontrolni postopki dajejo 
potrebna jamstva glede zakonitosti in 
pravilnosti z izkazi povezanih transakcij. 
Tem dokumentom je priloženo mnenje 
neodvisnega revizorskega organa, 
pripravljeno v skladu z mednarodnimi 
standardi revizijskega poročanja, o 
vsebini izjave o upravljanju. Če se pri 
pregledu pojavi dvom o resničnosti 
navedb v izjavi o upravljanju, revizijski 
organ poroča o tem. V prilogi k mnenju je 
predstavljena stopnja napake za 
posamezna sredstva, analiza napak, pa 
tudi morebitni zadržki;
(c) v skladu s členom 31(2) zagotavljajo 
letno naknadno objavo informacij o 
prejemnikih sredstev Unije; ter
(d) zagotavljajo varstvo osebnih podatkov, 
ki ustreza načelom iz Direktive 95/46/ES.
Če država članica akreditira več kot en 
organ za posamezno področje, do 
15. marca naslednjega proračunskega leta 
Komisiji predloži zbirno poročilo, ki 
vsebuje pregled vseh izjav o zanesljivosti 
upravljanja na nacionalni ravni in 
ustreznih revizijskih mnenj, pripravljenih 
za posamezno področje.
Države članice po potrebi sprožijo pravni 
postopek.
Če države članice o napakah in/ali 
nepravilnostih, ki jih odkrijejo, 
nemudoma obvestijo Komisijo in jih 
odpravijo, so izvzete iz finančnih 
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popravkov v zvezi s temi napakami in/ali 
nepravilnostmi.

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 56 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Akreditirani organi iz odstavka 3 tega 
člena:

4. Da bi zagotovila porabo sredstev v 
skladu z upoštevnimi pravili, Komisija:

(a) vzpostavijo uspešen in učinkovit sistem 
notranje kontrole ter zagotavljajo njegovo 
delovanje;

(a) spremlja, kako države članice 
izpolnjujejo svoje obveznosti, zlasti z 
opravljanjem revizij med izvajanjem 
programa;

(b) uporabljajo letni računovodski sistem, 
ki pravočasno zagotavlja točne, popolne 
in zanesljive informacije;

(b) uporablja postopke za pravočasno 
potrditev računovodskih izkazov 
akreditiranih organov, pri čemer 
ugotavlja, ali so ti izkazi popolni, točni in 
verodostojni;

(c) so predmet neodvisne zunanje revizije, 
ki jo v skladu z mednarodno sprejetimi 
revizijskimi standardi opravi revizijska 
služba, ki je funkcionalno neodvisna od 
akreditiranega organa;

(c) iz odhodkov Unije za financiranje 
izključi plačila, ki niso bila izvedena v 
skladu z zakonodajo Unije.

(d) v skladu s členom 31(2) zagotavljajo 
letno naknadno objavo informacij o 
prejemnikih sredstev Unije;

Pravila posameznih sektorjev urejajo 
pogoje, pod katerimi lahko Komisija 
začasno ustavi plačila državam članicam 
oziroma jih lahko prekine odredbodajalec 
na podlagi prenosa.

(f) zagotavljajo varstvo osebnih podatkov, 
ki ustreza načelom iz Direktive 95/46/ES.

Potem ko država članica predstavi svoje 
ugotovitve, lahko Komisija v celoti ali 
delno prekliče prekinitev ali začasno 
ustavitev plačil. Sklep o preklicu 
prekinitve ali začasne ustavitve se priloži 
letnemu poročilu o dejavnostih, ki ga 
pripravi pristojni odredbodajalec na 
podlagi prenosa.

Or. en
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Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 56 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Organi, akreditirani v skladu z 
odstavkom 3 tega člena, Komisiji do 
1. februarja naslednjega proračunskega 
leta predložijo:

črtano

(a) svoj zaključni račun o izdatkih, 
nastalih pri izvajanju nalog, za katere so 
pooblaščeni;
(b) povzetek rezultatov vseh razpoložljivih 
izvedenih revizij in kontrol, vključno z 
analizo sistematičnih ali ponavljajočih se 
slabosti ter sprejetih ali načrtovanih 
korektivnih ukrepov;
(c) izjavo o zanesljivosti upravljanja glede 
popolnosti, točnosti in verodostojnosti 
zaključnega računa, pravilnega delovanja 
sistemov notranje kontrole, kakor tudi 
glede zakonitosti in pravilnosti z izkazi 
povezanih transakcij ter spoštovanja 
načela dobrega finančnega poslovodenja; 
(d) mnenje neodvisnega revizijskega 
organa o izjavi o zanesljivosti upravljanja 
iz točke (c) tega odstavka v zvezi z vsemi 
njenimi elementi.
Če država članica akreditira več kot en 
organ za posamezno področje, do 
15. februarja naslednjega proračunskega 
leta Komisiji predloži zbirno poročilo, ki 
vsebuje pregled vseh izjav o zanesljivosti 
upravljanja na nacionalni ravni in 
ustreznih revizijskih mnenj, pripravljenih 
za posamezno področje.

Or. en
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Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 56 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Komisija: črtano
(a) uporablja postopke za pravočasno 
potrditev obračunov akreditiranih 
organov, s čimer zagotavlja, da je 
zaključni račun popoln, točen in 
verodostojen, ter omogoča pravočasno 
odpravo nepravilnosti;
(b) iz financiranja s sredstvi Unije izključi 
plačila, ki niso bila izvedena v skladu z 
zakonodajo Unije.
Pravila posameznih sektorjev urejajo 
pogoje, pod katerimi lahko Komisija 
začasno ustavi plačila državam članicam 
oziroma jih lahko prekine odredbodajalec 
na podlagi prenosa. 

Or. en


