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POBUDE 

Odbor za ustavne zadeve poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj 

predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

1. poudarja, da mora, če želimo ohraniti zaupanje evropskih državljanov v evropske 

institucije in njihovo podporo za vse projekte evropskega povezovanja, povečanje 

verodostojnosti, natančnosti, učinkovitosti, preglednosti in primernosti proračuna ter 

njegove skladnosti z načeli dobrega finančnega poslovodenja ostati eden glavnih ciljev 

v središču politike za zaščito finančnih interesov Unije, ki jo mora Komisija v soglasju z 

državami članicami izvajati v skladu s členom 325 Pogodbe o delovanju Evropske 

unije; v zvezi s tem poziva k večji preglednosti na podlagi okrepljenega sodelovanja 

med institucijami EU; 

2. je močno zaskrbljen nad veljavnostjo in kakovostjo podatkov, ki so jih v zvezi z bruto 

nacionalnim dohodkom (BND) posredovale države članice, nad številom odprtih in 

zaključenih primerov, pa tudi nad pomanjkanjem odgovorov v zvezi s pojasnili, ki sta 

jih zahtevala Komisija in Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF); 

3. ugotavlja zlasti, da so korupcije in goljufije pri proračunu Unije neposredno sorazmerne 

s pomanjkanjem preglednosti postopkov na področju dodeljevanja, upravljanja in 

porabe sredstev EU; zato zahteva, da se institucije EU in države članice med seboj bolje 

obveščajo o postopkih, za katere bi moralo veljati manj pravil, ki pa bi bila zato 

preglednejša, z njimi pa bi domala onemogočili goljufije; s tem namenom zahteva 

daljnosežno širjenje najboljših praks; 

4. je zadovoljen, da je Komisija sprejela večletno strategijo boja proti goljufijam, ki ji bo v 

pomoč pri odpravljanju precejšnjih razlik v številu nepravilnosti, ki jih sporočajo vse 

države članice; 

5. ponovno poziva računska sodišča v vseh državah članicah, naj objavijo javne izjave o 

porabi sredstev EU; 

6. posebej zahteva, da se jasno ločuje med goljufijo in napako in da se razširijo 

informacije tako o goljufijah kot o najpogostejših napakah, pri čemer je treba predložiti 

konkretne primere, da bodo uporabniki sredstev in organi upravljanja bolje obveščeni o 

njih, pa tudi o resnih posledicah, do katerih lahko pride; poudarja, da je prav tako 

bistveno, da se večja pozornost nameni rezultatom projektov, ki jih financira Unija, in 

ne samo točnosti računovodskih izkazov, pri čemer se je treba opreti na preverjanja, ki 

jih na terenu izvaja ustrezno usposobljeno in neodvisno osebje, ki ni v nikakršnem 

navzkrižju interesov; 

7. poudarja, kako pomembno je posebno pozornost posvečati goljufijam in kaznivim 

dejanjem, ki škodijo proračunu EU, so nadnacionalne narave in jih izvajajo organizirane 

kriminalne združbe; 

8. si prav tako želi tesnejšega sodelovanja med državami članicami in Komisijo v zvezi z 

načini upravljanja sredstev; poziva, naj se osebju organov, ki sodelujejo pri upravljanju 

sredstev, predvsem osebju službe za usklajevanje boja proti goljufijam, zagotovi 
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izčrpno usposabljanje, da bodo lahko organi oblikovali lastne nacionalne strategije boja 

proti goljufijam; 

9. poziva Komisijo, naj v naslednje poročilo o boju proti korupciji, ki bo objavljeno v 

začetku leta 2016, doda poglavje o uspešnosti institucij EU pri boju proti korupciji; 

10. zato poziva, naj se člen 325 PDEU v vseh politikah Unije uporablja horizontalno, ter 

meni, da se na primere goljufij ni primerno zgolj odzivati, temveč jih je treba tudi 

preprečevati; poziva k skladnosti s členom 325 PDEU, zlasti z odstavkom 5 o letnih 

poročilih, ki se trenutno sooča z enoletno zamudo; poziva, naj se poenostavi zlasti 

uporaba evropskih subvencij v kohezijski politiki; poziva, naj se uporabijo običajni 

postopki in postopki za ratifikacijo sporazumov med Unijo in tretjimi državami in 

organizacijami na področju boja proti goljufijam na regionalni in mednarodni ravni; 

poziva k nadaljnjemu spremljanju akcijskega načrta in priporočil iz resolucije 

Parlamenta z dne 23. oktobra 2013 o organiziranem kriminalu, korupciji in pranju 

denarja: priporočila za ukrepe in pobude, ki jih je treba sprejeti, zlasti priporočil iz 

odstavka 130 o vidnosti ukrepov, ki jih sprejmejo države članice za boj proti goljufijam 

in organiziranemu kriminalu, in odstavka 131 o evropskem akcijskem načrtu za obdobje 

2014–2019 za izkoreninjenje organiziranega kriminala, korupcije in pranja denarja – 

točke i–xxii; poziva, naj se objavijo prvi rezultati izvajanja direktive o preprečevanju 

pranja denarja; poziva tudi, naj se podrobneje obvešča o orodjih urada OLAF za boj 

proti korupciji in o meddržavnem usklajevanju procesa izterjave z goljufijo pridobljenih 

zneskov; 

11. poudarja, kako pomembno je oblikovati skladen in učinkovit evropski sistem za 

preiskavo in kazenski pregon kršitev, ki vplivajo na finančne interese EU, in poziva, da 

si je treba vztrajno prizadevati za hitro sprejetje načrta za evropsko javno tožilstvo in 

direktive o boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom Unije, z uporabo 

kazenskega prava (tako imenovane direktive PIF); poziva Svet, naj prednostno 

obravnava ta izjemno pomembna dosjeja, Parlament pa naj redno obvešča o stanju 

pogajanj o uradu evropskega javnega tožilca; poudarja, da je Sodišče Evropske unije v 

sodbi o zadevi C-105/14 dne 8. septembra 2015 ugotovilo, da obstaja neposredna 

povezava med pobiranjem DDV v državah članicah in finančnimi interesi EU; zato 

poudarja, da bi morale biti goljufije v zvezi z DDV zajete v direktivi o zaščiti finančnih 

interesov, da bi evropskemu tožilstvu, ki bo ustanovljeno, zagotovili preiskovalne in 

tožilske pristojnosti za to vrsto kaznivega dejanja; meni, da bi bilo mogoče s tem in 

podobnimi ukrepi prispevati k povrnitvi zaupanja javnosti v učinkovito upravljanje 

sredstev EU; 

12. ponovno poziva Komisijo, naj hitro pripravi zakonodajni predlog o minimalni ravni 

zaščite za prijavitelje nepravilnosti v EU; 

13. upošteva kompleksnost zakonodaje EU in poziva k poenostavitvi uredb, ki se 

uporabljajo za proračun EU, da bi preprečili goljufije in/ali nepravilnosti, ki vplivajo na 

sredstva EU; 

14. poziva Komisijo, naj nemudoma objavi oceno vseh sporazumov s tobačnimi podjetji, da 

bi povečali njihovo učinkovitost pri boju proti goljufijam in dejavnostim ponarejanja, ki 

vplivajo na finančne interese EU, prav tako pa naj oceni, ali bi bilo ustrezno obnoviti te 

vrste sporazumov. 
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