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2.3.2016 A8-0026/1 

Predlog spremembe  1 

Louis Aliot 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Letno poročilo za leto 2014 o zaščiti finančnih interesov Evropske unije – boj proti goljufijam 

2015/2128(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 11 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

11. je zaskrbljen zaradi primanjkljaja 

DDV in ocenjenih izgub pri pobiranju 

DDV, ki so v letu 2013 znašale 

168 milijard EUR; poudarja, da je 

povprečna ocenjena izguba DDV v 13 

izmed 26 držav članic, pregledanih v 

letu 2014, presegla 15,2 %; opozarja, da 

Komisija nima dostopa do izmenjave 

informacij med državami članicami, da bi 

tako preprečila goljufije „davčnega 

vrtiljaka“ in se borila proti njim; poziva 

države članice, naj sodelujejo pri na vseh 

področjih dejavnosti Eurofisca, da bi 

olajšale izmenjavo informacij, 

pomembnih za boj proti goljufijam; 

poudarja, da je Komisija pristojna 

nadzirati in spremljati ukrepe, ki jih 

sprejmejo države članice; poziva Komisijo, 

naj v celoti izkoristi svoja izvršilna 

pooblastila za nadzor in pomoč državam 

članicam v boju proti goljufijam pri 

plačilu DDV in izogibanju plačilu davkov; 

je seznanjen, da Komisija za obravnavo 

množičnih in nepričakovanih goljufij na 

področju DDV od leta 2013 uporablja 

mehanizem za hiter odziv; 

11. je zaskrbljen zaradi ocenjenih izgub pri 

pobiranju DDV, ki so v letu 2013 znašale 

168 milijard EUR; poudarja, da je 

povprečna ocenjena izguba DDV v 13 

izmed 26 držav članic, pregledanih v 

letu 2014, presegla 15,2 %; opozarja, da 

Komisija nima dostopa do izmenjave 

informacij med državami članicami, da bi 

tako preprečila goljufije „davčnega 

vrtiljaka“ in se borila proti njim;  

Or. en 
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Odstavek 22 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

22. pozdravlja skupno zmanjšanje števila 

sporočenih nepravilnosti za predpristopno 

pomoč; obžaluje nenehno povečevanje 

zneskov in števila nepravilnosti pri 

instrumentu za predpristopno pomoč od 

leta 2010 naprej, k čemur največ prispeva 

Turčija, in poziva Komisijo, naj naredi vse, 

da bi razmere izboljšala, zlasti v sklopu 

prihodnjih prizadevanj za poglobitev 

sodelovanja med EU in Turčijo; 

22. pozdravlja skupno zmanjšanje števila 

sporočenih nepravilnosti za predpristopno 

pomoč; obžaluje nenehno povečevanje 

zneskov in števila nepravilnosti pri 

instrumentu za predpristopno pomoč od 

leta 2010 naprej, k čemur največ prispeva 

Turčija, in poziva Komisijo, naj naredi vse, 

da bi odkrila razloge za te nepravilnosti; 

Or. en 
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2015/2128(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 25 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

25. poziva Komisijo, naj uskladi okvir za 

poročanje o domnevnih goljufijah in določi 

pravila o poročanju o pravosodnih ukrepih, 

ki so jih države članice izvedle v zvezi z 

morebitno goljufivo uporabo sredstev 

Unije, pri čemer bi bilo treba v poročilih 

izrecno navesti pravosodne ukrepe na 

osnovi pravosodnih priporočil urada 

OLAF; 

25. poziva Komisijo, naj uskladi okvir za 

poročanje o domnevnih goljufijah in določi 

pravila o poročanju o pravosodnih ukrepih, 

ki so jih države članice izvedle v zvezi z 

morebitno goljufivo uporabo sredstev 

Unije; 

Or. en 
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Predlog resolucije 

Odstavek 36 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

36. znova poziva računska sodišča v vseh 

državah članicah, naj objavijo javne 

izjave o porabi sredstev EU; 

 

črtano 

Or. en 
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Predlog resolucije 

Odstavek 41 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

41. spodbuja Komisijo, naj še bolj okrepi 

svojo nadzorno vlogo z revizijskimi, 

nadzornimi in inšpekcijskimi dejavnostmi, 

akcijskimi načrti za popravne ukrepe in 

zgodnjimi opozorilnimi pismi; poziva 

države članice, naj okrepijo prizadevanja 

ter izkoristijo svoj potencial za odkrivanje 

in odpravljanje napak, preden od Komisije 

zahtevajo povračilo; v zvezi s tem poudarja 

posebno vrednost preventivnih ukrepov pri 

preprečevanju izplačil, tako da pozneje ne 

bi bilo treba izterjati nezakonito prilaščenih 

sredstev; 

41. spodbuja Komisijo, naj še bolj okrepi 

svojo nadzorno vlogo z revizijskimi, 

nadzornimi in inšpekcijskimi dejavnostmi 

v zvezi s proračunom, za katerega 

izvrševanje je odgovorna; poziva države 

članice, naj okrepijo prizadevanja ter 

izkoristijo svoj potencial za odkrivanje in 

odpravljanje napak, preden od Komisije 

zahtevajo povračilo; v zvezi s tem poudarja 

posebno vrednost preventivnih ukrepov pri 

preprečevanju izplačil, tako da pozneje ne 

bi bilo treba izterjati nezakonito prilaščenih 

sredstev; 

Or. en 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

52. pozdravlja izjavo Komisije iz letnega 

poročila o zaščiti finančnih interesov za 

leto 2014, v kateri opominja, da bi tako 

direktiva o zaščiti finančnih interesov kot 

uredba o evropskem javnem tožilstvu 

dopolnila in utrdila pravni okvir ter 

občutno okrepila boj proti goljufijam; 

ponovno izraža stališče, da je treba nujno 

sprejeti direktivo o zaščiti finančnih 

interesov, pri čemer bi morala zajemati 

tudi področje DDV in jasno opredeliti 

kršitve v zvezi z zaščito finančnih 

interesov, minimalna pravila za najvišjo 

kazen odvzema prostosti, ki se uporablja, 

in minimalna pravila glede zastaranja; 

spominja na zadevo Taricco, v kateri 

Sodišče opozarja, da so goljufije na 

področju DDV omenjene v opredelitvi 

kršitev v zvezi z zaščito finančnih 

interesov v konvenciji o zaščiti finančnih 

interesov iz leta 1995; 

črtano 

Or. en 
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Odstavek 53 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

53. poudarja, da bi bilo treba hitro sprejeti 

tudi uredbo o evropskem javnem tožilstvu, 

in zahteva, da Svet obrazloži, zakaj 

zavlačuje s pogajanji; 

črtano 

Or. en 
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Odstavek 59 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

59. opozarja, da v izrednih razmerah, kot 

je uporaba sredstev za begunce, pogosto 

pride do odstopanj od običajnih postopkov 

javnega naročanja in se uporablja 

neposreden dostop do finančnih sredstev; 

obžaluje, da je zaradi teh razlogov pogosto 

prišlo do zlorab; poziva Komisijo, naj 

učinkoviteje spremlja uporabo teh izjem in 

razširjeno prakso razdelitev javnih naročil 

na manjše dele, z namenom ne preseči 

mejnih vrednosti, kar omogoča izogibanje 

rednim postopkom javnega naročanja; 

59. je zaskrbljen, ker v izrednih razmerah, 

kot je uporaba sredstev za begunce, 

pogosto pride do odstopanj od običajnih 

postopkov javnega naročanja in se 

uporablja neposreden dostop do finančnih 

sredstev; opozarja, da je zaradi teh 

razlogov pogosto prišlo do zlorab; 

opominja, da izredne razmere niso 

opravičilo za nepravilno ravnanje in 

zlorabe; opozarja, da je treba sredstva tudi 

v najbolj nujnih razmerah uporabljati v 

skladu s pravili in ob ustreznem 

spoštovanju finančnih interesov EU in 

držav članic; poziva Komisijo, naj 

učinkoviteje spremlja uporabo teh izjem in 

razširjeno prakso razdelitev javnih naročil 

na manjše dele, z namenom ne preseči 

mejnih vrednosti, kar omogoča izogibanje 

rednim postopkom javnega naročanja; 

Or. en 
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Odstavek 75 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

75. ponavlja svoj poziv v zvezi z letnim 

poročilom za leto 2013 o zaščiti finančnih 

interesov EU
1
 za hitro rešitev preostalih 

nerešenih vprašanj med uradom OLAF in 

njegovim nadzornim odborom; poudarja, 

da ne urad OLAF ne njegov nadzorni 

odbor ne moreta učinkovito izpolnjevati 

pravnih obveznosti v sedanjih razmerah 

omejenega sodelovanja; z zaskrbljenostjo 

ugotavlja, da ni bilo nikakršnega napredka, 

zato meni, da so trenutne razmere 

nesprejemljive; poziva Komisijo, naj 

opravi svojo nalogo v celoti in si dejavno 

prizadeva za to, da se čim prej poišče 

dolgoročna rešitev; 

______________ 
1
 Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0062. 

75. ponavlja svoj poziv v zvezi z letnim 

poročilom za leto 2013 o zaščiti finančnih 

interesov EU za hitro rešitev preostalih 

nerešenih vprašanj med uradom OLAF in 

njegovim nadzornim odborom; poudarja, 

da ne urad OLAF ne njegov nadzorni 

odbor ne moreta učinkovito izpolnjevati 

pravnih obveznosti v sedanjih razmerah 

omejenega sodelovanja; z zaskrbljenostjo 

ugotavlja, da ni bilo nikakršnega napredka, 

zato meni, da so trenutne razmere 

nesprejemljive; poziva Komisijo, naj 

opravi svojo nalogo v celoti in si dejavno 

prizadeva za to, da se čim prej poišče 

dolgoročna rešitev; je zaskrbljen, da bi se 

utegnili zaradi notranjih konfliktov med 

uradom OLAF in njegovim nadzornim 

odborom pojaviti resni dvomi, ali so 

odločitve iskrene in legitimne; 

_____________ 
1
 Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0062. 

Or. en 

 

 


