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POBUDE 

Odbor za proračunski nadzor poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da v svoj predlog 

resolucije vključi naslednje pobude: 

A. ker bi morale institucije Evropske unije in države članice v obdobju omejenih virov 

zaradi gospodarske in finančne krize tesno sodelovati, da bi zagotovile učinkovito 

izvrševanje splošnega proračuna Evropske unije ter ga ustrezno zaščitile s preventivnimi 

in popravnimi ukrepi; 

B. ker bo glavni cilj predloga proračuna za leto 2015 zagotoviti, da bodo v proračunu Unije 

zadostna sredstva, da se bodo lahko v celoti uresničili cilji okrepljenega prispevka k rasti 

in zaposlovanju ter zagotavljanja solidarnosti med državami članicami in regijami;  

C. ker bi moral dialog med Parlamentom in Komisijo, predviden v členu 318 Pogodbe o 

delovanju Evropske unije (PDEU), spodbujati kulturo učinkovitega delovanja znotraj 

Komisije; 

D. ker je Parlament v resoluciji o razrešnici z dne 3. aprila 20141 navedel pridržke glede 

tega, kako so nekatere države članice in Komisija izvrševale proračun na področju 

kmetijske in regionalne politike, pri tem pa ni postavil pod vprašaj podelitve razrešnice 

Komisiji za izvrševanje proračuna v proračunskem letu 2012 ; 

E. ker je Parlament pozval Komisijo, naj sprejme zavezo o ukrepih, kot je navedeno v 

zgornji resoluciji o razrešnici2, da bi popravila stanje; 

1.  je zelo zaskrbljen zaradi dejstva, da Komisija čedalje težje izpolnjuje vse zahteve za 

plačila v letu v mejah prvotno izglasovanih odobritev plačil, in poudarja, da je za takšno 

stanje krivo tudi to, da so se sredstva za prevzem obveznosti v vseh obdobjih približala 

predvideni zgornji meji, medtem ko so bile odobritve plačil na minimalni ravni; poziva 

Komisijo, naj posreduje podatke o tem, kdaj naj bi se pojavljale zamude pri plačilih; 

2. se boji, da bo Svet tudi v obdobju 2014–2020 ohranil strategijo, da bi zmanjšal stopnjo 

plačil, ne da bi upošteval dejanske potrebe, za katere je treba poiskati trajno rešitev; 

poziva Komisijo, naj opredeli, kateri programi ne zagotavljajo dodane vrednosti EU in 

niso bili dovolj učinkoviti, da bi jih ukinili ter sprostili sredstva, ki bi se lahko 

učinkoviteje uporabljala; 

3. poudarja, da ta praksa zahteva, da proračunski organ sprejme spremembe proračuna, in 

obžaluje, da se s tem kršijo proračunska načela, določena v finančni uredbi;  

4. ugotavlja, da so finančni popravki, ki jih Komisija naloži državam članicam, ki ne uspejo 

uvesti ustreznih sistemov in zagotoviti izterjav, v letu 2013 znašali 3.362 milijonov EUR, 

kar je manj kot v letu 2012 (4.419 milijonov EUR)3, 

                                                 
1  UL L 266, 5.9.2014, str. 32. 
2  Glej zlasti odstavka 56 in 57. 
3  Glej sporočilo Komisije z dne 11. junija 2014 z naslovom „Zbirno poročilo o dosežkih Komisije pri 
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5. poziva Komisijo, naj jasno navede, kateri zneski, izterjani v letu 2013, so bili v 

računovodske izkaze Unije vknjiženi kot prihodki oziroma so bili poravnani, in pojasni, v 

kolikšni meri bi lahko finančni popravki in izterjave v letu 2013 vplivali na potrebe po 

plačilih v proračunih za leti 2014 in 2015; 

6. opozarja, da je odvisno od številnih dejavnikov, ali bodo v novem programskem obdobju 

2014–2020 v primeru resnih pomanjkljivosti pri izvajanju kohezijske politike naloženi 

neto finančni popravki, in poziva Komisijo, naj brez odlašanja pripravi predlog, s katerim 

bi omejili, če že ne prepovedali nadomestne projekte; 

7. poziva Komisijo, naj sprejme potrebne ukrepe in po potrebi neposredno revidira projekte, 

s čimer bi poskrbela za to, da se ne bodo podcenjevale stopnja tveganja in napake v zvezi 

z regionalno podporo; 

8. ponovno poziva Komisijo, naj sklene zavezujoče dvostranske sporazume z državami 

članicami, ki so pritegnile posebno pozornost, po modelu evropskega semestra; 

9.  pozdravlja poročila o operativnih odhodkih za programe, ki spremljajo predlog proračuna 

za leto 2015 in so osrednji instrument za upravičevanje sredstev, ki jih v predlogu 

proračuna predlaga Komisija, in poudarja, da so ta poročila v skladu z ustreznimi 

pravnimi podlagami ter zagotavljajo podrobnosti o sredstvih, namenjenih posameznim 

programom za porabo sredstev; 

10. zlasti pozdravlja dejstvo, da vse izjave vsebujejo številčne podatke o dodani vrednosti EU 

in prispevku k strategiji Evropa 2020 (krovni cilji, glavne pobude), kakor je zahteval 

Parlament v svojih resolucijah, ki spremljajo sklepe o podelitvi razrešnice Komisiji za leti 

20111 in 20122; 

11. vztraja, da bi morala Komisija, ko bo Parlamentu in Svetu posredovala oceno uspešnosti 

Unije, ki je določena v členu 318 PDEU, poročati o rezultatih, doseženih z operativnimi 

odhodki, kakor so predstavljeni v poročilih o programih; 

12. pozdravlja dejstvo, da je Komisija sklenila še naprej preučevati obveznosti, pri katerih 

vsako leto obstaja možnost nepravilnosti, in o njih poročati, da bi račune očistila vseh 

neupravičenih neporavnanih obveznosti (RAL), s čimer bi se lahko posvetila izterjavam, 

kjer so potrebne, in pospešila poravnavo starejših dolgotrajnih obveznosti. 

                                                                                                                                                         
upravljanju v letu 2013“ (COM(2014)0342), točka 4.1. 

1  UL L 308, 16.11.2013, str. 27. 
2  UL L 266, 5.9.2014, str. 32. Glej zlasti odstavka 310 in 315. 
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