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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. je seznanjen z ugotovitvijo iz letnega poročila Evropskega računskega sodišča za 
proračunsko leto 2018, da se je ocenjena stopnja napake pri porabi za ekonomsko, 
socialno in teritorialno kohezijo povečala s 3 % v letu 2017 na 5 % v letu 2018; 
obžaluje, da je kljub bistveno višjemu revidiranemu znesku na tem področju v letu 2018 
(23,8 milijarde EUR) kot v letu 2017 (8 milijard EUR) prišlo do preobrnitve 
pozitivnega trenda zadnjih let; opozarja, da utegne biti stopnja napake ob koncu 
sedanjega večletnega finančnega okvira še višja, saj bo črpanje sredstev Unije hitrejše 
zaradi bojazni, da pozneje to financiranje ne bo več na voljo;

2. poudarja, da nepravilnosti pri izvrševanju proračuna Evropske unije ne pomenijo nujno 
goljufije in da je potrebna temeljita analiza rezultatov revizije, preden se proti 
upravičencem uporabijo finančni popravki; poziva Komisijo, naj izvede svojo strategijo 
za boj proti goljufijam in naj še naprej podpira države članice in jim pomaga pri 
izvajanju ukrepov boja proti goljufijam, vključno z analizo nepravilnosti, ki jih države 
članice sporočajo v okviru evropskih strukturnih in investicijskih skladov (skladov 
ESI);

3. ugotavlja, da te nepravilnosti tako glede nepovratnih sredstev kot tudi glede finančnih 
instrumentov, ki se manj preverjajo, izvirajo predvsem iz povračil neupravičenih 
projektov, upravičencev, dejavnosti in stroškov (44 %) ter iz kršitev pravil notranjega 
trga in državne pomoči (40 %) ter pomanjkanja podporne dokumentacije (11 %), a tudi 
iz splošnih nizkih stopenj povračil in plačil v prejšnjem letu ter dejstva, da je bilo v 
revizijo vključeno manjše število finančnih instrumentov; poudarja, da se je v letu 2018 
povečal prispevek k stopnji napake, ki jo je za odhodke z visokim tveganjem ocenilo 
Računsko sodišče, in sicer za napake, ki se nanašajo na javno naročanje, pravila o 
državni pomoči in dodelitev nepovratnih sredstev; poudarja, da je iz poročila 
Računskega sodišča za leto 2018 razvidno, da je povračilo DDV dovzetno za napake in 
da ne vodi vedno do optimalne porabe sredstev Unije, ki jo je mogoče doseči z 
nadaljnjo poenostavitvijo pravil; ugotavlja, da nekatere države članice ne spoštujejo 
obveznosti, da se prejemnikom javni prispevek v celoti izplača najpozneje 90 dni od 
vložitve zahtevka za plačilo;

4. opozarja, da za odhodke z visokim tveganje pogosto veljajo zapletena pravila in pogoji 
upravičenosti; obžaluje, da imajo nekatere države članice in nekatere regije težave pri 
izvrševanju skladov; se strinja z Računskim sodiščem, da bi enostavnejša nacionalna 
pravila o upravičenosti lahko prispevala k zmanjšanju tega vira napak in upravne 
obremenitve upravičencev; želi spomniti, da lahko poenostavitev pravil ob 
zagotavljanju visoke ravni preglednosti pomembno prispeva k učinkovitejši uporabi 
skladov; poziva k učinkovitejši udeležbi lokalnih in regionalnih organov pri določanju 
posebnih nacionalnih pravil za izvrševanje Kohezijskega sklada; poziva Računsko 
sodišče in nacionalne revizijske organe, naj predlagajo priporočila glede poenostavitve 
pravil in opravijo revizije poenostavitve;

5. poudarja, da imajo nacionalni revizijski organi in Računsko sodišče ključno vlogo pri 
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spremljanju uporabe skladov ESI; poziva, naj se izboljšajo nacionalno določene 
revizijske metode; poziva Komisijo, naj zmanjša razlike pri razlagi nacionalnih pravil 
ali pravil Unije, ki se uporabljajo v primeru nestrinjanja z ugotovitvami iz poročila 
Računskega sodišča o naravi napak, da bi se v prihodnosti izognili takim situacijam in 
različni razlagi veljavnih pravil;

6. poudarja, da je bilo črpanje sredstev skladov ESI še vedno počasnejše od načrtovanega, 
in sicer je do konca leta 2018 doseglo le 27,3 %, kar je še manj od stopnje črpanja v 
višini 33,4 % iz leta 2011, ki ustreza letu prejšnjega večletnega finančnega okvira; 
opozarja, da bi to lahko privedlo do prenagljene porabe do konca programskega 
obdobja, s čimer bi se lahko ogrozila uresničitev ciljev kohezijske politike;

7. poziva Komisijo, naj predloži temeljito analizo tega, zakaj imajo nekatere regije še 
vedno nizko stopnjo črpanja sredstev, in preuči specifične načine za reševanje 
strukturnih težav, ki so vzrok za te razlike, ter poveča tehnično pomoč na kraju samem; 
poudarja, da lahko prilagodljivost in poenostavljena pravila povečajo učinkovitost in 
uspešnost skladov ESI;

8. opozarja, da razlogi za nizko stopnjo črpanja niso le v metodologiji razveljavljanja 
prevzetih obveznosti (tako imenovano pravilo „n+3“), ampak tudi v poznem sprejetju 
zakonodajnega okvira, ki omogoča izvajanje kohezijske politike; poudarja, kako 
pomembno je, da institucije hitro dosežejo politični dogovor o večletnem finančnem 
okviru za obdobje 2021–2027 in uredbah o kohezijski politiki, da v prihodnje ne bi 
prišlo do zamud pri izvajanju skladov ESI, vključno s kopičenjem prihodnjih zahtevkov 
za izplačilo; poziva Komisijo in Svet, naj za pospešitev izvrševanja skladov ESI v 
sedanjem programskem obdobju v prvi polovici leta 2020 pripravita akcijski načrt, ki bo 
vseboval jasne spodbude za učinkovito črpanje razpoložljivih sredstev, da bi okrepili 
strateške cilje Unije, zlasti ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo, ter – v skladu s 
cilji Pariškega sporazuma – boj proti podnebnim spremembam;

9. ponovno poudarja pomen zanesljivih sistemov za merjenje smotrnosti, ki temeljijo na 
visokokakovostnih podatkih, za izboljšanje procesa odločanja in poziva Komisijo, naj 
še naprej razvija in usklajuje revizijske metodologije, da bi poenotila različne sisteme 
organov držav članic za merjenje smotrnosti; poziva k izvajanju širšega niza 
kazalnikov, ki bo lahko zajel načelo partnerstva, na katerem temelji poraba v okviru 
kohezijske politike, ter njegovih ustreznih horizontalnih razsežnosti, kot so finančna 
smotrnost, enakost spolov, nediskriminacija in trajnostni razvoj, ob preprečevanju 
dodatnih upravnih bremen; poudarja, da bi bilo treba zbiranje podatkov nemudoma 
prilagoditi spremembam upravnih sistemov (kot je klasifikacija NUTS);

10. ugotavlja, da Unija v vse večji meri uporablja finančne instrumente in proračunska 
jamstva, dana na razpolago skupini Evropske investicijske banke (EIB), kar je 
pripomoglo k pritegnitvi dodatnih finančnih sredstev za premostitev naložbene vrzeli na 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni; zato ponovno izraža podporo za revizije 
smotrnosti, ki jih opravlja Računsko sodišče in ki so povezane s finančnimi instrumenti 
in EIB.
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