
AD\735006SL.doc PE405.961v02-00

SL SL

EVROPSKI PARLAMENT
2004 










 2009

Odbor za proračunski nadzor

2008/2064(INI)

15.7.2008

MNENJE
Odbora za proračunski nadzor

za Odbor za regionalni razvoj

o nacionalnem, regionalnem in projektnem vodenju ter partnerstvu na področju 
regionalne politike
(2008/2064(INI))

Pripravljavec mnenja: Jorgo Chatzimarkakis

Adlib Express Watermark



PE405.961v02-00 2/4 AD\735006SL.doc

SL

PA_NonLeg

Adlib Express Watermark



AD\735006SL.doc 3/4 PE405.961v02-00

SL

POBUDE

Odbor za proračunski nadzor poziva Odbor za regionalni razvoj kot pristojni odbor, da v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da so bile strukturne politike drugi največji del proračuna EU v programskem 
obdobju 2000–2006 in so glavne politike EU v obdobju 2007–2013;

2. opozarja, da je Evropsko računsko sodišče v svojem letnem poročilu o finančnem 
letu 2006 ugotovilo, da vsaj 12 % skupnega zneska, povrnjenega projektom strukturnih 
politik, ne bi smelo biti povrnjenih in da je 44 % povračil v vzorcu vsebovalo napake, pri 
čemer je znaten delež projektov vseboval napake v zvezi z izpolnjevanjem obveznosti;

3. poudarja, da je Evropsko računsko sodišče v istem poročilu nadzorne sisteme držav 
članic opisalo kot splošno neučinkovite ali le zmerno učinkovite;

4. zato pozdravlja prizadevanje za uresničevanje ciljev strukturnih in kohezijskih skladov 
med tekočim programskim obdobjem 2007–2013 v okviru vodenja in načela partnerstva1;

5. poziva nacionalna računska sodišča, da prevzamejo pomembnejšo in dejavnejšo vlogo pri 
nadzornih mehanizmih, zagotovijo primerno porabo sredstev ter sprejmejo svoje 
obveznosti;

6. poziva države članice, da zagotovijo usmerjanje in usposabljanje pobudnikov projektov, 
organov upravljanja in plačilnih ter revizijskih organov, s čimer bi se vsi akterji dobro 
zavedali zahtev uredb Skupnosti in jih ustrezno izvajali;

7. pozdravlja letne povzetke držav članic kot prvi korak k izjavam o državnem upravljanju; 
vendar poziva Komisijo, da predlaga sprejetje enakih zahtev, smernic in napotkov za 
strukturne politike in skupno kmetijsko politiko;

8. obžaluje, da so bile izvedbene določbe za projekte spet sprejete zelo pozno, in poziva 
pristojne upravne organe ter plačilne in nadzorne organe, naj zagotovijo in uporabijo 
pravila za poenostavitev upravnih postopkov (npr. s pogostejšo uporabo pavšalov);

                                               
1 Kot je določeno v členu 11 uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, UL L 210, 31.7.2006, str. 25.
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