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Predlog spremembe, ki ga vlaga Eluned Morgan

Predlog spremembe 1
Odstavek 1

1. ugotavlja, da so še vedno večje težave, ki morajo biti rešene v zvezi z deljenim 
upravljanjem; meni, da bo zaradi večletne narave odhodkov in izterjatev ter zaradi 
majhnega števila vzorcev, obravnavanih v izjavi o zanesljivosti, skoraj nemogoče 
prejeti pozitivno izjavo o zanesljivosti glede strukturnih skladov; meni, da mora 
Računsko sodišče bolj jasno razlikovati, da bi ugotovilo pomanjkljivosti v zvezi z 
odhodki iz naslova strukturnih skladov;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Konstantinos Hatzidakis

Predlog spremembe 2
Odstavek 1

1. (črtano) meni, da mora Računsko sodišče bolj jasno razlikovati, da bi ugotovilo 
pomanjkljivosti v zvezi z odhodki iz naslova strukturnih skladov;

Or. el
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Konstantinos Hatzidakis

Predlog spremembe 3
Odstavek 2

2. obžaluje, da nekatere države članice niso sposobne nadzorovati in upravljati denarja 
davkoplačevalcev, za katerega so odgovorne in opozarja na hinavščino nekaterih 
držav članic, ki krivijo Komisijo, da ni nadzorovala porabe denarja, za katerega so 
odgovorne te države članice;

Or. el

Predlog spremembe, ki ga vlaga Konstantinos Hatzidakis

Predlog spremembe 4
Odstavek 3

3. poudarja, da morajo države članice prepričljivo izvajati določbe o strukturnih 
skladih in da morajo zato vzpostaviti zanesljive revizijske sisteme; poudarja, da 
Parlament ne bo ravnodušen do držav članic, ki ne bodo pravočasno izvedle teh 
določb;

Or. el

Predlog spremembe, ki ga vlaga Eluned Morgan

Predlog spremembe 5
Odstavek 3

3. poudarja, da Parlament izgublja potrpljenje z državami članicami in se ne bo strinjal z 
naslednjo finančno perspektivo in tudi ne s splošnimi določbami v zvezi s strukturnimi 
skladi, dokler:

a) se države članice ne bodo strinjale, da predložijo letno izjavo o zakonitosti in 
pravilnosti dejavnosti strukturnih skladov ter odhodkov, ki jih upravljajo in so 
lahko preverjeni in

b) države članice ne bodo pripravile revidiranih sistemov nadzora, ki ustrezajo 
standardom, dogovorjenim na ravni Unije in so bili predhodno preverjeni.

c) (črtano)

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlagajo Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter in Alyn Smith

Predlog spremembe 6
Odstavek 3

3. poudarja, da Parlament izgublja potrpljenje z državami članicami in ne bo dal 
razrešnice dokler:

a) se države članice ne bodo strinjale, da predložijo letno izjavo o zakonitosti in 
pravilnosti dejavnosti strukturnih skladov ter odhodkov, ki jih upravljajo in so 
lahko preverjeni in

b) države članice ne bodo pripravile revidiranih sistemov nadzora, ki ustrezajo 
standardom, dogovorjenim na ravni Unije in so bili predhodno preverjeni.

Izvajanje točk (a) in (b) pomeni, da morajo države članice Komisiji vrniti vse 
nepravilne izdatke;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Bastiaan Belder

Predlog spremembe 7
Odstavek 6

6. zavzema stališče, da mora Komisija, v primeru resne nepravilnosti ali ob pojavu 
resnih pomanjkljivosti v kontrolnih sistemih upravljanja držav članic, začasno ustaviti 
ali preklicati vmesna izplačila državam članicam.

Or. nl
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