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Predlog spremembe 1
Saskia Bricmont
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja mnenje Računskega 
sodišča o zaključnem računu Unije za 
leto 2018; poudarja, da je ocenjena skupna 
stopnja napake pri odhodkih iz proračuna 
Unije znašala 2,6 %, kar je podobno kot v 
prejšnjih dveh letih in le malo več od 
najnižje stopnje napake iz leta 2017, ki je 
znašala 2,4 %; opozarja, da ciljni prag 
pomembnosti znaša 2 %, in poziva 
Komisijo, naj si bolj prizadeva, da skupna 
stopnja napake ne bi presegla tega praga;

1. pozdravlja mnenje Računskega 
sodišča o zaključnem računu Unije za 
leto 2018; poudarja, da je ocenjena skupna 
stopnja napake pri odhodkih iz proračuna 
Unije znašala 2,6 %, kar je podobno kot v 
prejšnjih dveh letih, a malo več od stopnje 
napake iz leta 2017, ki je znašala 2,4 %; 
opozarja, da ciljni prag pomembnosti znaša 
2 %, in poziva Komisijo, naj si bolj 
prizadeva, da skupna stopnja napake ne bi 
presegla tega praga;

Or. en

Predlog spremembe 2
Saskia Bricmont
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. vseeno poudarja, kako pomembno 
je za Unijo, da Računsko sodišče 
sistematično in neodvisno ocenjuje 
stopnjo napake na vseh področjih 
proračuna Unije;

Or. en

Predlog spremembe 3
Saskia Bricmont
v imenu skupine Verts/ALE
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Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. je zaskrbljen zaradi devetih 
primerov suma goljufije, o katerih je 
Računsko sodišče leta 2018 poročalo 
Evropskemu uradu za boj proti goljufijam 
(OLAF); 

Or. en

Predlog spremembe 4
Saskia Bricmont
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 2 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2c. poudarja, da je analiza nadaljnjih 
ukrepov, ki jih je izvedlo Računsko 
sodišče, leta 2018 vključevala 184 
priporočil; ugotavlja, da je Komisija v 
celoti ali delno začela izvajati 76 % 
priporočil; obžaluje, da ni izvedla 11 
priporočil; se strinja z Računskim 
sodiščem, da je treba začeti bolj 
strukturirano in dokumentirano 
načrtovati oceno tveganja;

Or. en

Predlog spremembe 5
Saskia Bricmont
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 2 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2d. pozdravlja 35 posebnih poročil, ki 
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jih je Računsko sodišče leta 2018 objavilo 
na različnih področjih porabe Unije, da bi 
preučilo, ali so bili doseženi cilji izbranih 
politik in programov Unije, ali so bili 
rezultati učinkovito in uspešno doseženi in 
ali so sredstva Unije prinesla dodano 
vrednost;

Or. en

Predlog spremembe 6
Saskia Bricmont
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. pozdravlja posebni poročili 
Računskega sodišča o nujnem skrbniškem 
skladu Evropske unije za Afriko1 in o 
instrumentu za begunce v Turčiji2; je 
seznanjen z ugotovitvijo Računskega 
sodišča, da je nujni skrbniški sklad EU za 
Afriko, ki podpira dejavnosti v 26 afriških 
državah, prilagodljivo orodje, v okviru 
katerega so se projekti uvajali hitreje kot s 
tradicionalnimi instrumenti financiranja, 
vendar je premalo osredotočen, da bi se 
lahko z njim učinkovito usmerjali ukrepi 
za obravnavanje izzivov, s katerimi se 
spoprijema in kakršnim še ni bil priča; 
meni, da bi morala Komisija pregledati 
zasnovo tega sklada, zlasti da bi se 
povečala njegova osredotočenost in 
pospešilo izvajanje in da bi tako postal 
učinkovitejši; je seznanjen z ugotovitvijo 
Računskega sodišča, da je izplačilo 
prvega obroka v višini 3 milijard EUR (od 
skupno 6 milijard EUR) iz instrumenta za 
begunce v Turčiji omogočilo hiter odziv 
na begunsko krizo, vendar je imela le 
polovica projektov pričakovani izid; meni, 
da bi bilo treba povečati učinkovitost 
projektov denarne pomoči; poziva 
Komisijo, naj upošteva priporočila 

črtano
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Računskega sodišča, vključno z več 
naložbami v komunalno infrastrukturo in 
socialno-ekonomsko podporo za 
obravnavanje potreb beguncev ter 
razvojem strategije za prehod s 
humanitarne na razvojno pomoč;
_________________
1 Posebno poročilo št. 32/2018, Nujni 
skrbniški sklad Evropske unije za Afriko: 
prilagodljiv, vendar premalo osredotočen
2 Posebno poročilo št. 27/2018, Instrument 
za begunce v Turčiji: koristna podpora, 
vendar so potrebne izboljšave, da bi 
dosegli večjo stroškovno učinkovitost

Or. en

Predlog spremembe 7
Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis)

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. pozdravlja posebni poročili 
Računskega sodišča o nujnem skrbniškem 
skladu Evropske unije za Afriko1 in o 
instrumentu za begunce v Turčiji2; je 
seznanjen z ugotovitvijo Računskega 
sodišča, da je nujni skrbniški sklad EU za 
Afriko, ki podpira dejavnosti v 26 afriških 
državah, prilagodljivo orodje, v okviru 
katerega so se projekti uvajali hitreje kot s 
tradicionalnimi instrumenti financiranja, 
vendar je premalo osredotočen, da bi se 
lahko z njim učinkovito usmerjali ukrepi za 
obravnavanje izzivov, s katerimi se 
spoprijema in kakršnim še ni bil priča; 
meni, da bi morala Komisija pregledati 
zasnovo tega sklada, zlasti da bi se 
povečala njegova osredotočenost in 
pospešilo izvajanje in da bi tako postal 
učinkovitejši; je seznanjen z ugotovitvijo 
Računskega sodišča, da je izplačilo prvega 
obroka v višini 3 milijard EUR (od skupno 

3. je seznanjen s posebnima 
poročiloma Računskega sodišča o nujnem 
skrbniškem skladu Evropske unije za 
Afriko1 in o instrumentu za begunce v 
Turčiji2; izraža zaskrbljenost v zvezi z 
ugotovitvami, da je nujni skrbniški sklad 
EU za Afriko premalo osredotočen, da bi 
se lahko z njim učinkovito usmerjali ukrepi 
za obravnavanje izzivov, s katerimi se 
spoprijema in kakršnim še ni bil priča, in 
da izbira projektov ni povsem dosledna in 
jasna; meni, da bi morala Komisija 
pregledati zasnovo tega sklada, da bi tako 
postal bolj vključujoč in bi se bilo mogoče 
z njim bolje odzivati na potrebe 
razseljenih oseb, migrantov in 
gostiteljskih skupnosti; je seznanjen z 
ugotovitvijo Računskega sodišča, da je 
izplačilo prvega obroka v višini 
3 milijard EUR (od skupno 
6 milijard EUR) iz instrumenta za begunce 
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6 milijard EUR) iz instrumenta za begunce 
v Turčiji omogočilo hiter odziv na 
begunsko krizo, vendar je imela le polovica 
projektov pričakovani izid; meni, da bi bilo 
treba povečati učinkovitost projektov 
denarne pomoči; poziva Komisijo, naj 
upošteva priporočila Računskega sodišča, 
vključno z več naložbami v komunalno 
infrastrukturo in socialno-ekonomsko 
podporo za obravnavanje potreb beguncev 
ter razvojem strategije za prehod s 
humanitarne na razvojno pomoč;

v Turčiji omogočilo odziv na begunsko 
krizo, vendar je imela le polovica projektov 
pričakovani izid; meni, da bi bilo treba 
povečati učinkovitost projektov denarne 
pomoči; poziva Komisijo, naj upošteva 
priporočila Računskega sodišča, vključno z 
več naložbami v nujno infrastrukturo in 
socialno-ekonomsko podporo za 
obravnavanje pravic in potreb beguncev; 
poziva Komisijo, naj predlaga jasne 
smernice glede ustreznih razmer, v 
katerih bi bilo treba vzpostaviti posebne 
instrumente, ter natančno poroča o 
sredstvih, ki so bila doslej dodeljena v 
okviru tega instrumenta.

_________________ _________________
1 Posebno poročilo št. 32/2018, Nujni 
skrbniški sklad Evropske unije za Afriko: 
prilagodljiv, vendar premalo osredotočen

1 Posebno poročilo št. 32/2018, Nujni 
skrbniški sklad Evropske unije za Afriko: 
prilagodljiv, vendar premalo osredotočen

2 Posebno poročilo št. 27/2018, Instrument 
za begunce v Turčiji: koristna podpora, 
vendar so potrebne izboljšave, da bi 
dosegli večjo stroškovno učinkovitost

2 Posebno poročilo št. 27/2018, Instrument 
za begunce v Turčiji: koristna podpora, 
vendar so potrebne izboljšave, da bi 
dosegli večjo stroškovno učinkovitost

Or. en

Predlog spremembe 8
Saskia Bricmont
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. pozdravlja posebno poročilo 
Računskega sodišča o podpori Unije 
državam članicam pri njihovih 
prizadevanjih za boj proti radikalizaciji3, 
ki se med drugim financira iz Sklada za 
notranjo varnost in programa za 
pravosodje; se strinja z mnenjem 
Računskega sodišča, da bi morala 
Komisija izboljšati okvir za splošno 
usklajevanje ukrepov za odziv na 
radikalizacijo, povečati praktično podporo 

črtano
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za strokovnjake iz prakse in oblikovalce 
politike v državah članicah ter izboljšati 
okvir za ocenjevanje rezultatov;
_________________
3 Posebno poročilo št. 13/2018, 
Radikalizacija, ki vodi v terorizem: 
Komisija je obravnavala potrebe držav 
članic, toda pri usklajevanju in 
vrednotenju je bilo nekaj pomanjkljivosti

Or. en

Predlog spremembe 9
Saskia Bricmont
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. pozdravlja, da Računsko sodišče ni 
odkrilo večjih napak v postopkih Komisije 
za potrditev obračuna Sklada za azil, 
migracije in vključevanje ter Sklada za 
notranjo varnost in da se strinja z njenimi 
odločitvami v zvezi s tem; vendar 
obžaluje, da je pri treh od 18 transakcij, ki 
jih je preučilo, odkrilo napake, pri čemer je 
napaka pri eni transakciji iz Sklada za azil, 
migracije in vključevanje, izvedeni v 
okviru deljenega upravljanja, napaka 
dosegla 9,4 %; poziva Komisijo, naj 
odpravi sistemske slabosti, ki jih je 
ugotovilo Računsko sodišče, kot je dejstvo, 
da ni izvajala naknadnih pregledov 
dokazil, kadar je izvedla predhodne 
administrativne preglede zahtevkov za 
plačilo; poziva države članice, naj 
izboljšajo preglede zakonitosti in 
pravilnosti postopkov javnega naročanja, 
ki jih organizirajo upravičenci do sredstev.

5. ugotavlja, da Računsko sodišče ni 
odkrilo večjih napak v postopkih Komisije 
za potrditev obračuna Sklada za azil, 
migracije in vključevanje ter Sklada za 
notranjo varnost in da se strinja z njenimi 
odločitvami v zvezi s tem; obžaluje pa, da 
je Računsko sodišče pri pregledu odkrilo 
pomanjkljivosti pri uporabi pravil o 
javnem naročanju in nekatere sistemske 
slabosti pri upravljanju obeh skladov; 
obžaluje, da je pri treh od 18 transakcij, ki 
jih je preučilo, odkrilo napake, pri čemer je 
napaka pri eni transakciji iz Sklada za azil, 
migracije in vključevanje, izvedeni v 
okviru deljenega upravljanja, napaka 
dosegla 9,4 %; poziva Komisijo, naj 
odpravi vse slabosti, ki jih je ugotovilo 
Računsko sodišče, ter upošteva njegova 
priporočila in na primer poskrbi, da se bo, 
kadar izvaja administrativne preglede 
zahtevkov za plačila, dokumentacija, ki jo 
morajo predložiti upravičenci do 
nepovratnih sredstev, sistematično 
uporabljala za ustrezno preverjanje 
zakonitosti in pravilnosti postopkov 
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javnega naročanja; poziva organe držav 
članic, pristojne za nacionalne programe 
Sklada za azil, migracije in vključevanje 
ter Sklada za notranjo varnost, naj 
ustrezno preverjajo zakonitost in 
pravilnost postopkov javnega naročanja, ki 
jih organizirajo upravičenci do teh 
sredstev;

Or. en

Predlog spremembe 10
Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis)

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. pozdravlja, da Računsko sodišče ni 
odkrilo večjih napak v postopkih Komisije 
za potrditev obračuna Sklada za azil, 
migracije in vključevanje ter Sklada za 
notranjo varnost in da se strinja z njenimi 
odločitvami v zvezi s tem; vendar obžaluje, 
da je pri treh od 18 transakcij, ki jih je 
preučilo, odkrilo napake, pri čemer je 
napaka pri eni transakciji iz Sklada za azil, 
migracije in vključevanje, izvedeni v 
okviru deljenega upravljanja, napaka 
dosegla 9,4 %; poziva Komisijo, naj 
odpravi sistemske slabosti, ki jih je 
ugotovilo Računsko sodišče, kot je dejstvo, 
da ni izvajala naknadnih pregledov dokazil, 
kadar je izvedla predhodne administrativne 
preglede zahtevkov za plačilo; poziva 
države članice, naj izboljšajo preglede 
zakonitosti in pravilnosti postopkov 
javnega naročanja, ki jih organizirajo 
upravičenci do sredstev.

5. pozdravlja, da Računsko sodišče ni 
odkrilo večjih napak v postopkih Komisije 
za potrditev obračuna Sklada za azil, 
migracije in vključevanje ter Sklada za 
notranjo varnost in da se strinja z njenimi 
odločitvami v zvezi s tem; vendar obžaluje, 
da je pri treh od 18 transakcij, ki jih je 
preučilo, odkrilo napake, pri čemer je 
napaka pri eni transakciji iz Sklada za azil, 
migracije in vključevanje, izvedeni v 
okviru deljenega upravljanja, napaka 
dosegla zelo zaskrbljujočih 9,4 %; poziva 
Komisijo, naj odpravi sistemske slabosti, ki 
jih je ugotovilo Računsko sodišče, kot je 
dejstvo, da ni izvajala naknadnih pregledov 
dokazil, kadar je izvedla predhodne 
administrativne preglede zahtevkov za 
plačilo; poziva države članice, naj 
izboljšajo preglede zakonitosti in 
pravilnosti postopkov javnega naročanja, ki 
jih organizirajo upravičenci do sredstev.

Or. en

Predlog spremembe 11
Saskia Bricmont
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v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poziva Komisijo, naj izboljša 
skladnost z medinstitucionalnim 
sporazumom z dne 2. decembra 2013 o 
proračunski disciplini, sodelovanju v 
proračunskih zadevah in dobrem 
finančnem poslovodenju;

Or. en


