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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 je bilo izvrševanje proračuna za regionalno politiko dobro, saj je bilo 
izplačanih 30.557.000.000 EUR, in da je bila večina izplačil v letu 2010 prvič namenjena 
izvajanju programov za obdobje 2007–2013 (25.550.000.000 vmesnih plačil v primerjavi 
z 9.420.000.000 v letu 2009);

2. obžaluje, da je bila regionalna politika del skupine, v kateri je prihajalo do napak, in sicer 
do največjega števila napak pri odhodkih Unije za politična področja, pri čemer so bile 
napake ugotovljene pri 49 % od 243 plačil, ki jih je revidiralo Računsko sodišče; 
poudarja, da se stopnja napak v primerjavi s stopnjo, ugotovljeno za programsko obdobje 
2000–2006, zmanjšuje, in da bo samo del napak imel finančne posledice;

3. ugotavlja, da je velik del ocenjene stopnje napak posledica neupoštevanja pravil javnih 
naročil in pravil glede upravičenosti (31 % oziroma 43 %); v povezavi s tem ugotavlja, da 
je Računsko sodišče priporočilo, naj se opredelijo področja, ki bi jih lahko še bolj 
poenostavili;

4. obžaluje pomanjkljivosti pri izvajanju instrumentov finančnega inženiringa, namreč glede 
neupoštevanja predpisanih zahtev, v skladu s katerimi je treba iz operativnih programov 
prispevati k sredstvom za izvajanje teh instrumentov, in glede pomanjkljivih veljavnih 
zahtev v zvezi s poročanjem in preverjanjem;

5. ugotavlja, da so pri velikem številu transakcij z napakami organi držav članic imeli dovolj 
informacij, da bi te napake pred potrditvijo lahko odkrili in izvedli popravne ukrepe.


