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Predlog spremembe 1
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. je seznanjen z ugotovitvijo iz 
letnega poročila 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; 
poudarja, da napake v izvajanju 
proračuna sicer ne pomenijo samodejno 
goljufije, vendar obžaluje, da se pozitivni 
trend iz prejšnjih let ne nadaljuje;

1. vztraja, da je treba poenostaviti 
pravila in postopke, preprečiti nepotrebne 
upravne ovire, da bo mogoče odkriti in 
odpraviti večino napak, pa tudi izboljšati 
sposobnost črpanja v državah članicah;

Or. es

Predlog spremembe 2
Isabel Carvalhais, Pedro Marques

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. je seznanjen z ugotovitvijo iz 
letnega poročila 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; 
poudarja, da napake v izvajanju 
proračuna sicer ne pomenijo samodejno 
goljufije, vendar obžaluje, da se pozitivni 
trend iz prejšnjih let ne nadaljuje;

1. je seznanjen z ugotovitvijo iz 
letnega poročila 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 se pozitivni trend iz prejšnjih 
let ne nadaljuje;

Or. pt

Predlog spremembe 3
Bronis Ropė
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v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. je seznanjen z ugotovitvijo iz 
letnega poročila 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; 
poudarja, da napake v izvajanju proračuna 
sicer ne pomenijo samodejno goljufije, 
vendar obžaluje, da se pozitivni trend iz 
prejšnjih let ne nadaljuje;

1. je seznanjen z ugotovitvijo iz 
letnega poročila 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; 
poudarja, da napake v izvrševanju 
proračuna sicer ne pomenijo samodejno 
goljufije, vendar obžaluje, da se pozitivni 
trend iz prejšnjih let ne nadaljuje; nadalje 
meni, da je alarmantno, da je Računsko 
sodišče stopnjo napake za odhodke z 
velikim tveganjem pri javnih naročilih, 
pravilih o državni pomoči in dodelitvi 
nepovratnih sredstev v letu 2018 ocenilo 
na 16 %, medtem ko je v letu 2017 znašala 
le 1 %;

Or. en

Predlog spremembe 4
Francesca Donato

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. je seznanjen z ugotovitvijo iz 
letnega poročila 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; 
poudarja, da napake v izvajanju proračuna 
sicer ne pomenijo samodejno goljufije, 
vendar obžaluje, da se pozitivni trend iz 
prejšnjih let ne nadaljuje;

1. obžaluje, da se je v skladu z letnim 
poročilom Računskega sodišča za 
proračunsko leto 2018 ocenjena stopnja 
napake pri porabi za ekonomsko, socialno 
in teritorialno kohezijo s 3 % v letu 2017 
povečala na 5 % v letu 2018; poudarja, da 
napake v izvrševanju proračuna sicer ne 
pomenijo samodejno goljufije, vendar 
obžaluje, da se pozitivni trend iz prejšnjih 
let na veliko škodo evropskih državljanov 
ne nadaljuje;
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Or. en

Predlog spremembe 5
Alessandro Panza

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. je seznanjen z ugotovitvijo iz 
letnega poročila 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; 
poudarja, da napake v izvajanju proračuna 
sicer ne pomenijo samodejno goljufije, 
vendar obžaluje, da se pozitivni trend iz 
prejšnjih let ne nadaljuje;

1. obžaluje, da se je v skladu z letnim 
poročilom Računskega sodišča za 
proračunsko leto 2018 ocenjena stopnja 
napake pri porabi za ekonomsko, socialno 
in teritorialno kohezijo s 3 % v letu 2017 
povečala na 5 % v letu 2018; poudarja, da 
napake v izvrševanju proračuna sicer ne 
pomenijo samodejno goljufije, vendar 
obžaluje, da se pozitivni trend iz prejšnjih 
let na veliko škodo evropskih državljanov 
ne nadaljuje;

Or. en

Predlog spremembe 6
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. ugotavlja, da je Računsko sodišče 
za leto 2018 na področju ekonomske, 
socialne in teritorialne kohezije revidiralo 
transakcije v znesku 
23.600 milijonov EUR (poleg transakcij iz 
prejšnjih let v višini 16.500 milijonov 
EUR, ki jih je Komisija v letu 2018 
obračunala oziroma potrdila), kar je 
občutno več kot za leto 2017 (8.000 
milijonov EUR) in kar v veliki meri 
upravičuje ocenjeno stopnjo napake pri 
odhodkih, ki se je s 3 % v letu 2017 
povzpela na 5 % v letu 2018; opozarja, da 
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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;

Or. es

Predlog spremembe 7
Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova)

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poziva Komisijo, naj zmanjša 
razlike pri razlagi nacionalnih pravil ali 
pravil EU, 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;

Or. en

Predlog spremembe 8
Isabel Carvalhais, Pedro Marques

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. ceni delo revizijskega organa, 
vendar poudarja, da napake pri 
izvrševanju proračuna ne pomenijo nujno 
goljufije; poudarja, da je treba revizijske 
rezultate temeljito preučiti, preden se 
obtoži upravičence;

Or. pt
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Predlog spremembe 9
Martina Michels

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ugotavlja, da te napake izvirajo 
predvsem iz povračil neupravičenih 
stroškov, kršitev pravil notranjega trga in 
pomanjkanja podporne dokumentacije, a 
tudi iz splošnih nizkih stopenj povračil in 
plačil v prejšnjem letu ter dejstev, da je 
bilo v revizijo vključeno manjše število 
finančnih instrumentov;

2. ugotavlja, da te napake tako glede 
nepovratnih sredstev kot tudi glede 
finančnih instrumentov, ki se manj 
preverjajo, izvirajo predvsem iz povračil 
neupravičenih stroškov ter iz kršitev pravil 
notranjega trga in pomanjkanja podporne 
dokumentacije, a tudi iz splošnih nizkih 
stopenj povračil in plačil v prejšnjem letu 
ter dejstev, da je bilo v revizijo vključeno 
manjše število finančnih instrumentov;

Or. de

Predlog spremembe 10
Bronis Ropė
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ugotavlja, da te napake izvirajo 
predvsem iz povračil neupravičenih 
stroškov, kršitev pravil notranjega trga in 
pomanjkanja podporne dokumentacije, a 
tudi iz splošnih nizkih stopenj povračil in 
plačil v prejšnjem letu ter dejstev, da je 
bilo v revizijo vključeno manjše število 
finančnih instrumentov;

2. ugotavlja, da te napake izvirajo 
predvsem iz povračil neupravičenih 
stroškov, kršitev pravil notranjega trga in 
pomanjkanja podporne dokumentacije, a 
tudi iz splošnih nizkih stopenj povračil in 
plačil v prejšnjem letu ter dejstev, da je 
bilo v revizijo vključeno manjše število 
finančnih instrumentov; poleg tega 
poudarja, da pri reviziji, ki temelji na 
smotrnosti, niso upoštevani vsi odhodki v 
okviru kohezijske politike, ki temeljijo na 
vrsti horizontalnih načel, kot so enakost 
spolov, nediskriminacija in trajnostni 
razvoj, in na načelu partnerstva, zaradi 
česar je težko izmeriti znatne stranske 
učinke, zlasti na socialnem področju, zato 
meni, da bi bilo bolje uporabiti več 
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kazalnikov; nadalje poudarja, da bi bilo 
treba pri zbiranju podatkov upoštevati tudi 
ustrezne spremembe upravnih sistemov v 
nekaterih državah članicah (klasifikacija 
NUTS);

Or. en

Predlog spremembe 11
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ugotavlja, da te napake izvirajo 
predvsem iz povračil neupravičenih 
stroškov, kršitev pravil notranjega trga in 
pomanjkanja podporne dokumentacije, a 
tudi iz splošnih nizkih stopenj povračil in 
plačil v prejšnjem letu ter dejstev, da je 
bilo v revizijo vključeno manjše število 
finančnih instrumentov;

2. ugotavlja, da te napake izvirajo 
predvsem iz povračil neupravičenih 
stroškov, kršitev pravil notranjega trga in 
pomanjkanja podporne dokumentacije, a 
tudi iz splošnih nizkih stopenj povračil in 
plačil v prejšnjem letu ter dejstev, da je 
bilo v revizijo vključeno manjše število 
finančnih instrumentov; ugotavlja, 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;

Or. es

Predlog spremembe 12
Tamás Deutsch, Isabel Benjumea Benjumea

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ugotavlja, da te napake izvirajo 
predvsem iz povračil neupravičenih 
stroškov, kršitev pravil notranjega trga in 
pomanjkanja podporne dokumentacije, a 
tudi iz splošnih nizkih stopenj povračil in 
plačil v prejšnjem letu ter dejstev, da je 

2. ugotavlja, da te napake izvirajo 
predvsem iz povračil neupravičenih 
stroškov, kršitev pravil notranjega trga in 
pomanjkanja podporne dokumentacije, a 
tudi iz splošnih nizkih stopenj povračil in 
plačil v prejšnjem letu ter dejstev, da je 
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bilo v revizijo vključeno manjše število 
finančnih instrumentov;

bilo v revizijo vključeno manjše število 
finančnih instrumentov; želi spomniti, da 
lahko poenostavitev pravil na splošno 
bistveno prispeva k učinkovitejši rabi 
sredstev in zmanjšanju stopnje napake;

Or. en

Predlog spremembe 13
Viktor Uspaskich

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ugotavlja, da te napake izvirajo 
predvsem iz povračil neupravičenih 
stroškov, kršitev pravil notranjega trga in 
pomanjkanja podporne dokumentacije, a 
tudi iz splošnih nizkih stopenj povračil in 
plačil v prejšnjem letu ter dejstev, da je 
bilo v revizijo vključeno manjše število 
finančnih instrumentov;

2. ugotavlja, da te napake izvirajo 
predvsem iz povračil neupravičenih 
stroškov (44 %), kršitev pravil notranjega 
trga (40 %) in pomanjkanja podporne 
dokumentacije (11 %), a tudi iz splošnih 
nizkih stopenj povračil in plačil v 
prejšnjem letu ter dejstev, da je bilo v 
revizijo vključeno manjše število finančnih 
instrumentov;

Or. en

Predlog spremembe 14
Martina Michels

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. opozarja, da Unija vse bolj 
uporablja finančne instrumente in 
proračunska jamstva za skupino EIB, 
zlasti z uvedbo jamstev v okviru 
Evropskega sklada za strateške naložbe 
(EFSI), in da se s tem za proračun Unije 
povečuje izpostavljenost tveganju;
podpira stališče Evropskega računskega 
sodišče, da bi mu bilo treba podeliti 
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nalogo za pregled vseh operacij EIB, 
vključno s tistimi, pri katerih EIB za svoje 
operacije uporablja sredstva, ki ne 
spadajo v proračun Unije;

Or. de

Predlog spremembe 15
Viktor Uspaskich

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. obžaluje, da sta bili največji 
skupini napak v zvezi z ESRR, 
Kohezijskim skladom in ESS 
„neupravičen 
projekt/prejemnik/dejavnost“ (21 %) in 
„kršitev pravil o državni pomoči“ (25 %);

Or. en

Predlog spremembe 16
Bronis Ropė
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. opozarja, da za izdatke z visokim 
tveganjem pogosto veljajo zapletena 
pravila in pogoji upravičenosti, ki vodijo v 
napake in da so številne od teh napak še 
večje zaradi dodatnih zahtevnacionalnih 
organov; opozarja, da bi enostavnejša 
nacionalna pravila o upravičenosti lahko 
prispevala k zmanjšanju tega vira napak in 
povzročila manjše upravno breme za 
upravičence;

3. opozarja, da za odhodke z velikim 
tveganjem pogosto veljajo zapletena 
pravila in pogoji za upravičenost, ki vodijo 
v napake, in da so številne od teh napak še 
večje zaradi dodatnih zahtev nacionalnih 
organov; opozarja, da bi enostavnejša 
nacionalna pravila o upravičenosti lahko 
prispevala k zmanjšanju tega vira napak in 
privedla do manjše upravne obremenitve 
upravičencev; poziva, naj se uporabljajo 
poenostavitveni ukrepi, ki so že bili 
uvedeni z Uredbo (EU, Euratom) 
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2018/1046 Evropskega parlamenta in 
Sveta; poleg tega meni, da bi morali imeti 
lokalne in regionalne oblasti ter 
nacionalni in regionalni parlamenti 
aktivnejšo vlogo pri oblikovanju 
specifičnih nacionalnih pravil; ponovno 
poudarja, da je treba zmanjšati upravno 
obremenitev, ko je to mogoče, hkrati pa 
zagotoviti popolno preglednost postopkov;

Or. en

Predlog spremembe 17
Francesca Donato

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. opozarja, da za izdatke z visokim 
tveganjem pogosto veljajo zapletena 
pravila in pogoji upravičenosti, ki vodijo v 
napake in da so številne od teh napak še 
večje zaradi dodatnih zahtevnacionalnih 
organov; opozarja, da bi enostavnejša 
nacionalna pravila o upravičenosti lahko 
prispevala k zmanjšanju tega vira napak in 
povzročila manjše upravno breme za 
upravičence;

3. opozarja, da za odhodke z velikim 
tveganjem pogosto veljajo zapletena 
pravila in pogoji za upravičenost, ki vodijo 
v napake, in da so številne od teh napak še 
večje zaradi dodatnih zahtev nacionalnih 
organov in organov Unije; opozarja, da bi 
enostavnejša pravila o upravičenosti lahko 
prispevala k zmanjšanju tega vira napak in 
privedla do manjše upravne obremenitve 
upravičencev; poziva Komisijo, naj vzame 
ta problem na znanje in poišče boljše 
rešitve, da bi preprečila upravno 
obremenitev in spodbudila poenostavljene 
postopke;

Or. en

Predlog spremembe 18
Alessandro Panza

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe
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3. opozarja, da za izdatke z visokim 
tveganjem pogosto veljajo zapletena 
pravila in pogoji upravičenosti, ki vodijo v 
napake in da so številne od teh napak še 
večje zaradi dodatnih zahtevnacionalnih 
organov; opozarja, da bi enostavnejša 
nacionalna pravila o upravičenosti lahko 
prispevala k zmanjšanju tega vira napak in 
povzročila manjše upravno breme za 
upravičence;

3. opozarja, da za odhodke z velikim 
tveganjem pogosto veljajo zapletena 
pravila in pogoji za upravičenost, ki vodijo 
v napake, in da so številne od teh napak še 
večje zaradi dodatnih zahtev nacionalnih 
organov in organov Unije; opozarja, da bi 
enostavnejša pravila o upravičenosti lahko 
prispevala k zmanjšanju tega vira napak in 
privedla do manjše upravne obremenitve 
upravičencev; poziva Komisijo, naj vzame 
ta problem na znanje in poišče boljše 
rešitve, da bi preprečila upravno 
obremenitev in spodbudila poenostavljene 
postopke;

Or. en

Predlog spremembe 19
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. opozarja, da za izdatke z visokim 
tveganjem pogosto veljajo zapletena 
pravila in pogoji upravičenosti, ki vodijo v 
napake in da so številne od teh napak še 
večje zaradi dodatnih zahtevnacionalnih 
organov; opozarja, da bi enostavnejša 
nacionalna pravila o upravičenosti lahko 
prispevala k zmanjšanju tega vira napak in 
povzročila manjše upravno breme za 
upravičence;

3. opozarja, da za izdatke z visokim 
tveganjem pogosto veljajo zapletena 
pravila in pogoji upravičenosti, ki vodijo v 
napake, in da so številne od teh napak še 
večje zaradi dodatnih zahtev nacionalnih 
organov; vztraja, da bi enostavnejša 
nacionalna pravila o upravičenosti 
nedvomno prispevala k zmanjšanju tega 
vira napak in povzročila manjše upravno 
breme za upravičence; obžaluje, da imajo 
nekatere države članice in nekatere regije 
težave pri izvrševanju skladov, ker so 
obstoječa pravila pretirano stroga in 
zahtevna;

Or. es

Predlog spremembe 20
Tamás Deutsch, Isabel Benjumea Benjumea
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Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. opozarja, da za izdatke z visokim 
tveganjem pogosto veljajo zapletena 
pravila in pogoji upravičenosti, ki vodijo v 
napake in da so številne od teh napak še 
večje zaradi dodatnih zahtevnacionalnih 
organov; opozarja, da bi enostavnejša 
nacionalna pravila o upravičenosti lahko 
prispevala k zmanjšanju tega vira napak in 
povzročila manjše upravno breme za 
upravičence;

3. opozarja, da za odhodke z velikim 
tveganjem pogosto veljajo zapletena 
pravila in pogoji za upravičenost, ki vodijo 
v napake, in da so številne od teh napak še 
večje zaradi dodatnih zahtev nacionalnih 
organov; opozarja, da bi enostavnejša 
nacionalna pravila o upravičenosti lahko 
prispevala k zmanjšanju tega vira napak in 
privedla do manjše upravne obremenitve 
upravičencev; poudarja, da lahko 
prožnost privede do hitrejšega in 
učinkovitejšega črpanja sredstev;

Or. en

Predlog spremembe 21
Viktor Uspaskich

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. opozarja, da za izdatke z visokim 
tveganjem pogosto veljajo zapletena 
pravila in pogoji upravičenosti, ki vodijo v 
napake in da so številne od teh napak še 
večje zaradi dodatnih zahtevnacionalnih 
organov; opozarja, da bi enostavnejša 
nacionalna pravila o upravičenosti lahko 
prispevala k zmanjšanju tega vira napak in 
povzročila manjše upravno breme za 
upravičence;

3. opozarja, da za odhodke z velikim 
tveganjem pogosto veljajo zapletena 
pravila in pogoji za upravičenost, ki vodijo 
v napake, in da so številne od teh napak še 
večje zaradi dodatnih zahtev nacionalnih 
organov; se strinja z Računskim sodiščem, 
da bi enostavnejša nacionalna pravila o 
upravičenosti lahko prispevala k 
zmanjšanju tega vira napak in privedla do 
manjše upravne obremenitve 
upravičencev;

Or. en

Predlog spremembe 22
Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova)
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Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja, da bi morala Komisija, 
glede na to, da so ciljno usmerjeni ukrepi 
za preprečevanje goljufij med ključnimi 
ukrepi strategije nove Komisije za boj 
proti goljufijam, še naprej dejavno 
podpirati države članice in jim pomagati 
pri izvajanju ukrepov za boj proti 
goljufijam, poleg tega pa bi morala 
izboljšati analizo nepravilnosti, ki jih 
sporočajo države članice v okviru 
Evropskega sklada za regionalni razvoj in 
Kohezijskega sklada;

Or. en

Predlog spremembe 23
Francesca Donato

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da je bilo črpanje sredstev 
iz evropskih strukturnih in investicijskih 
skladov (v nadaljnjem besedilu: skladi ESI) 
še vedno počasnejše od načrtovanega, in 
sicer je do konca leta 2018 doseglo le 27,3 
%; ugotavlja, da je ta vrednost celo nižja 
od stopnje črpanja iz leta 2011, ki ustreza 
letu prejšnjega večletnega finančnega 
okvira;

4. poudarja, da je bilo črpanje sredstev 
evropskih strukturnih in investicijskih 
skladov (v nadaljnjem besedilu: skladi ESI) 
še vedno počasnejše od načrtovanega, in 
sicer je do konca leta 2018 doseglo le 
27,3 %; ugotavlja, da je ta vrednost celo 
nižja od stopnje črpanja iz leta 2011, ki 
ustreza letu prejšnjega večletnega 
finančnega okvira; predlaga, da se za 
izboljšanje koriščenja skladov ESI izvede 
analiza SWOT o delovanju teh skladov in 
stopnji črpanja njihovih sredstev v 
obdobju izvajanja;

Or. en

Predlog spremembe 24
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Alessandro Panza

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da je bilo črpanje sredstev 
iz evropskih strukturnih in investicijskih 
skladov (v nadaljnjem besedilu: skladi ESI) 
še vedno počasnejše od načrtovanega, in 
sicer je do konca leta 2018 doseglo le 27,3 
%; ugotavlja, da je ta vrednost celo nižja 
od stopnje črpanja iz leta 2011, ki ustreza 
letu prejšnjega večletnega finančnega 
okvira;

4. poudarja, da je bilo črpanje sredstev 
evropskih strukturnih in investicijskih 
skladov (v nadaljnjem besedilu: skladi ESI) 
še vedno počasnejše od načrtovanega, in 
sicer je do konca leta 2018 doseglo le 27,3 
%; ugotavlja, da je ta vrednost celo nižja 
od stopnje črpanja iz leta 2011, ki ustreza 
letu prejšnjega večletnega finančnega 
okvira;

predlaga, da se za izboljšanje koriščenja 
skladov ESI izvede analiza SWOT o 
delovanju teh skladov in stopnji črpanja 
njihovih sredstev v obdobju izvajanja;

Or. en

Predlog spremembe 25
Bronis Ropė
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da je bilo črpanje sredstev 
iz evropskih strukturnih in investicijskih 
skladov (v nadaljnjem besedilu: skladi ESI) 
še vedno počasnejše od načrtovanega, in 
sicer je do konca leta 2018 doseglo le 27,3 
%; ugotavlja, da je ta vrednost celo nižja 
od stopnje črpanja iz leta 2011, ki ustreza 
letu prejšnjega večletnega finančnega 
okvira;

4. poudarja, da je bilo črpanje sredstev 
evropskih strukturnih in investicijskih 
skladov (v nadaljnjem besedilu: skladi ESI) 
še vedno počasnejše od načrtovanega, in 
sicer je do konca leta 2018 doseglo le 27,3 
%; ugotavlja, da je ta vrednost celo nižja 
od stopnje črpanja iz leta 2011, ki ustreza 
letu prejšnjega večletnega finančnega 
okvira; meni, da bi to navsezadnje lahko 
privedlo do prenagljene odhodkov do 
konca programskega obdobja, s čimer bi 
lahko uresničitev kohezijskih ciljev 
postala vprašljiva;
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Or. en

Predlog spremembe 26
Isabel Carvalhais, Pedro Marques

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da je bilo črpanje sredstev 
iz evropskih strukturnih in investicijskih 
skladov (v nadaljnjem besedilu: skladi ESI) 
še vedno počasnejše od načrtovanega, in 
sicer je do konca leta 2018 doseglo le 27,3 
%; ugotavlja, da je ta vrednost celo nižja 
od stopnje črpanja iz leta 2011, ki ustreza 
letu prejšnjega večletnega finančnega 
okvira;

4. poudarja, da je bilo črpanje sredstev 
iz evropskih strukturnih in investicijskih 
skladov (v nadaljnjem besedilu: skladi ESI) 
še vedno počasnejše od načrtovanega, in 
sicer je do konca leta 2018 doseglo le 27,3 
% ugotavlja, da je ta vrednost celo nižja od 
stopnje črpanja iz leta 2011, ki ustreza letu 
prejšnjega večletnega finančnega okvira; 
opominja, da bi lahko poenostavitev pravil 
spodbudila črpanje iz evropskih 
strukturnih in investicijskih skladov;

Or. pt

Predlog spremembe 27
Viktor Uspaskich

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da je bilo črpanje sredstev 
iz evropskih strukturnih in investicijskih 
skladov (v nadaljnjem besedilu: skladi ESI) 
še vedno počasnejše od načrtovanega, in 
sicer je do konca leta 2018 doseglo le 27,3 
%; ugotavlja, da je ta vrednost celo nižja 
od stopnje črpanja iz leta 2011, ki ustreza 
letu prejšnjega večletnega finančnega 
okvira;

4. poudarja, da je bilo črpanje sredstev 
evropskih strukturnih in investicijskih 
skladov (v nadaljnjem besedilu: skladi ESI) 
še vedno počasnejše od načrtovanega, in 
sicer je do konca leta 2018 doseglo le 27,3 
%; ugotavlja, da je ta vrednost celo nižja 
od stopnje črpanja v višini 33,4 % iz leta 
2011, ki ustreza letu prejšnjega večletnega 
finančnega okvira;

Or. en
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Predlog spremembe 28
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja, da bi bili skladi bolj 
dostopni, če njihova uporaba ne bi bila 
pogojena z makroekonomskimi parametri 
(makroekonomska pogojenost), in da jih 
ne bi smeli upoštevati pri izračunu 
proračunskega primanjkljaja;

Or. es

Predlog spremembe 29
Bronis Ropė
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. 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; 
zato poziva Komisijo in Svet, naj v 
naslednjem programskem obdobju 2021–
2027 zagotovita ustrezne ukrepe, da bi se 
izognili ponovnim zamudam pri izvajanju 
evropskih strukturnih in investicijskih 
skladov ter njihovemu verižnem učinku.

5. 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; 
zato poziva Komisijo in Svet, naj v 
naslednjem programskem obdobju 2021–
2027 zagotovita ustrezne ukrepe, da bi se 
izognili ponovnim zamudam pri izvajanju 
evropskih strukturnih in investicijskih 
skladov ter njihovemu verižnem učinku; 
opozarja, da bi lahko zamude na začetku 
programskega obdobja povzročile 
kopičenje prihodnjih zahtevkov za 
izplačilo; poudarja, da si je treba kljub 
visokemu odstotku izbranih projektov in 
pozitivni stopnji črpanja, doseženi do 
konca programskega obdobja, prizadevati 
za to, da pri izbiri projektov upoštevajo 
merila v zvezi z visoko kakovostjo in 
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prijaznostjo do okolja; v zvezi s tem 
poudarja pomen zavez iz Pariškega 
sporazuma ter doseganje podnebnih in 
energetskih ciljev EU in podnebno 
nevtralne EU;

Or. en

Predlog spremembe 30
Tamás Deutsch, Isabel Benjumea Benjumea

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. 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; 
zato poziva Komisijo in Svet, naj v 
naslednjem programskem obdobju 2021–
2027 zagotovita ustrezne ukrepe, da bi se 
izognili ponovnim zamudam pri izvajanju 
evropskih strukturnih in investicijskih 
skladov ter njihovemu verižnem učinku.

5. 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, kar 
je treba v prihodnje preprečiti; zato poziva 
Svet in države, ki mu zaporedoma 
predsedujejo, naj v zvezi s sprejetjem 
uredb o večletnem finančnem okviru in 
kohezijski politiki za naslednje 
programsko obdobje 2021–2027 delujejo 
enako hitro kot Parlament in se tako kot 
on osredotočijo na tekoči zakonodajni 
postopek; nadalje poziva Komisijo in Svet, 
naj v naslednjem programskem obdobju 
2021–2027 zagotovita ustrezne ukrepe, da 
bi se izognili ponovnim zamudam pri 
izvajanju evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov ter njihovemu 
verižnem učinku;

Or. en

Predlog spremembe 31
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz

Osnutek mnenja
Odstavek 5
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. 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; 
zato poziva Komisijo in Svet, naj v 
naslednjem programskem obdobju 2021–
2027 zagotovita ustrezne ukrepe, da bi se 
izognili ponovnim zamudam pri izvajanju 
evropskih strukturnih in investicijskih 
skladov ter njihovemu verižnem učinku.

5. 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; 
zato poziva Komisijo in Svet, naj v 
naslednjem programskem obdobju 2021–
2027 zagotovita ustrezne ukrepe, da bi se 
izognili ponovnim zamudam pri izvajanju 
evropskih strukturnih in investicijskih 
skladov ter njihovemu verižnem učinku, 
ter predložita akcijski načrt za zmanjšanje 
zaostankov pri plačilih v večletnem 
finančnem okviru 2021–2027;

Or. es

Predlog spremembe 32
Martina Michels

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. 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; 
zato poziva Komisijo in Svet, naj v 
naslednjem programskem obdobju 2021–
2027 zagotovita ustrezne ukrepe, da bi se 
izognili ponovnim zamudam pri izvajanju 
evropskih strukturnih in investicijskih 
skladov ter njihovemu verižnem učinku.

5. opozarja, da so razlogi za nizko 
stopnjo črpanja predvsem v poznem 
sprejetju zakonodajnega okvira, ki 
omogoča izvajanje kohezijske politike; 
zato poziva Komisijo in Svet, naj v 
naslednjem programskem obdobju 2021–
2027 zagotovita ustrezne ukrepe, da bi se 
izognili ponovnim zamudam pri izvajanju 
evropskih strukturnih in investicijskih 
skladov ter njihovemu verižnem učinku;

Or. de

Predlog spremembe 33
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Alessandro Panza

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. 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; 
zato poziva Komisijo in Svet, naj v 
naslednjem programskem obdobju 2021–
2027 zagotovita ustrezne ukrepe, da bi se 
izognili ponovnim zamudam pri izvajanju 
evropskih strukturnih in investicijskih 
skladov ter njihovemu verižnem učinku.

5. opozarja, da so razlogi za nizko 
stopnjo črpanja v poznem sprejetju 
zakonodajnega okvira, ki omogoča 
izvajanje kohezijske politike; zato poziva 
Komisijo in Svet, naj v naslednjem 
programskem obdobju 2021–2027 
zagotovita ustrezne ukrepe, da bi se 
izognili ponovnim zamudam pri izvajanju 
evropskih strukturnih in investicijskih 
skladov ter njihovemu verižnem učinku;

Or. en

Predlog spremembe 34
Francesca Donato

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. 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; 
zato poziva Komisijo in Svet, naj v 
naslednjem programskem obdobju 2021–
2027 zagotovita ustrezne ukrepe, da bi se 
izognili ponovnim zamudam pri izvajanju 
evropskih strukturnih in investicijskih 
skladov ter njihovemu verižnem učinku.

5. opozarja, da so razlogi za nizko 
stopnjo črpanja v poznem sprejetju 
zakonodajnega okvira, ki omogoča 
izvajanje kohezijske politike; zato poziva 
Komisijo in Svet, naj v naslednjem 
programskem obdobju 2021–2027 
zagotovita ustrezne ukrepe, da bi se 
izognili ponovnim zamudam pri izvajanju 
evropskih strukturnih in investicijskih 
skladov ter njihovemu verižnem učinku;

Or. en
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Predlog spremembe 35
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. 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; poziva jo tudi, naj 
poveča tehnično pomoč na kraju samem 
za izboljšanje absorpcijske sposobnosti v 
državah članicah, ki imajo v zvezi s tem 
težave;

Or. es

Predlog spremembe 36
Josianne Cutajar

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. ugotavlja, da EU v vse večji meri 
uporablja finančne instrumente in 
proračunska jamstva, danimi na 
razpolago skupini Evropske investicijske 
banke (EIB), in da se bo ta trend po 
pričakovanjih nadaljeval tudi v 
naslednjem večletnem finančnem okviru; 
zato ponavlja, da podpira predlog 
Računskega sodišča, da bi imelo možnost 
revidirati tudi operacije EIB, ki niso 
povezane s proračunom EU, kot je 
navedeno v resoluciji Parlamenta o 
letnem poročilu o nadzoru nad finančnimi 
dejavnostmi EIB za leto 2017;

Or. en
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Predlog spremembe 37
Pedro Marques, Josianne Cutajar

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. želi spomniti, kako pomembno je, 
da institucije hitro dosežejo politični 
dogovor o večletnem finančnem okviru za 
obdobje 2021–2027, da v naslednjem 
programskem obdobju ne bi prišlo do 
zamud pri izvajanju skladov ESI;

Or. en

Predlog spremembe 38
Viktor Uspaskich

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. ugotavlja, da se ne držijo vse 
države članice obveznosti, da se 
prejemnikom javni prispevek v celoti 
izplača najpozneje 90 dni od vložitve 
zahtevka za plačilo;

Or. en

Predlog spremembe 39
Isabel Carvalhais, Pedro Marques

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja, da je treba analizirati 
kazalnike finančne uspešnosti in jih 
upoštevati pri sprejemanju odločitev;
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Or. pt

Predlog spremembe 40
Pedro Marques, Josianne Cutajar

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. poziva Komisijo in Svet, naj za 
pospešitev izvajanja skladov ESI v 
sedanjem programskem obdobju v prvi 
polovici leta 2020 pripravita akcijski 
načrt, ki bo vseboval jasne spodbude za 
hitro in učinkovito črpanje razpoložljivih 
sredstev, da bi okrepili strateške cilje 
Unije, zlasti boj proti podnebnim 
spremembam ter socialno in teritorialno 
kohezijo;

Or. en
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Josianne Cutajar

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. poudarja, da imajo nacionalni 
revizijski organi in Računsko sodišče 
ključno vlogo pri spremljanju rabe 
kohezijskih sredstev; poziva, naj se 
izboljšajo nacionalno določene revizijske 
metode; spodbuja, da se razvijejo primeri 
najboljše prakse na tem področju;

Or. en
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Josianne Cutajar
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Osnutek mnenja
Odstavek 5 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5c. ponovno poudarja pomen 
zanesljivih sistemov za merjenje 
smotrnosti, ki temeljijo na 
visokokakovostnih podatkih, in poziva 
Evropsko komisijo, naj še naprej razvija 
in usklajuje revizijske metodologije, da bi 
uskladila različne sisteme organov držav 
članic za merjenje smotrnosti;

Or. en


