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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. opaža, da se stopnja napak, povezanih z izvajanjem kohezijske politike, v zadnjih letih 
postopoma zmanjšuje; ugotavlja pa, da ostaja regionalna politika eno od političnih 
področij, kjer so napake še posebej pogoste, saj je Računsko sodišče v reviziji leta 2011 
pri 98 od 168 plačil iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in kohezijskih skladov ter 
pri 70 od 160 plačil iz Evropskega socialnega sklada odkrilo različne vrste napak; 

2. opozarja na večletnost sistema za upravljanje kohezijske politike ter poudarja, da bo 
končno oceno nepravilnosti, povezanih z izvajanjem politike, mogoče podati šele ob 
koncu programskega obdobja; podpira predanost Komisije, ki svoja prizadevanja 
osredotoča na najbolj tvegane programe in države članice, ter se veseli končnih rezultatov 
določb o okrepljeni kontroli ob koncu programskega obdobja 2007–2013;

3. ugotavlja, da ostaja kršitev pravil o javnih naročilih poleg neupoštevanja pravil o 
upravičenosti najpogostejši vzrok za nepravilnosti; opominja na drugačen pristop k 
izvajanju popravkov Komisije in Sodišča v zvezi z napakami pri javnih naročilih ter 
poziva k standardizaciji te metodologije; je seznanjen s prizadevanji, s katerimi želi 
Komisija zagotoviti usposabljanje in usmerjanje, da bi izboljšala poznavanje pravil o 
upravičenosti na mestu samem;

4. ugotavlja, da je Komisija za vse programe z letno predvideno stopnjo napak nad 2 % (ne 
več nad 5 %) opravila poglobljeno analizo, da bi ugotovila, ali so potrebni pridržki;  
pozdravlja oceno Komisije, da so izboljšani in skladni kontrolni sistemi v večini držav 
članic čedalje uspešnejši in zmožni odkrivati nepravilnosti;

5. opaža čedalje višjo stopnjo prekinitev in začasnih ustavitev plačil Komisije; ugotavlja, da 
Računsko sodišče kljub dejstvu, da Komisija zagotavlja popravne ukrepe, ki se 
sistematično sprožijo ob odkritju pomanjkljivosti, meni, da ni zagotovila, da so 
mehanizmi finančnih popravkov ustrezno nadomestilo za odkrite napake niti da preprečijo 
njihovo ponovno pojavitev; 

6. z zadovoljstvom opaža nenehna prizadevanja Komisije, da bi okrepila in hkrati 
poenostavila določbe o kontroli kohezijske politike; meni, da bi morali predlagani ukrepi 
za programsko obdobje 2014–2020, na primer posebna predhodna pogojnost, letne izjave 
o upravljanju, potrjevanje letnih računovodskih izkazov, revizijska mnenja ali strožja 
pravila za zamenjavo neupravičenih odhodkov, dodatno prispevati k zmanjševanju stopnje 
napak; v zvezi s tem podpira tudi čedalje večjo usmerjenost v rezultate in tematsko 
osredotočenost kohezijske politike, ki bi morali zagotoviti visoko dodano vrednost 
sofinanciranih dejavnosti.


