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Predlog spremembe, ki ga vlaga Antonio De Blasio

Predlog spremembe 1
Odstavek 3

3. ugotavlja, da je Računsko sodišče v 
svojem poročilu ocenilo, da je bilo več kot 
70 % revizij Komisije kakovostnih, saj so 
bile v večini primerov odkrite nepravilnosti, 
ki jih je treba odpraviti; ugotavlja še, da je 
treba v skladu z osnovnimi načeli zbrati 
trdne dokaze o nepravilnostih, naj gre za 
formalne napake, finančne nepravilnosti ali 
goljufijo, preden je mogoče ukrepati;

3. ugotavlja, da je Računsko sodišče v 
svojem poročilu ocenilo, da je bilo več kot 
70 % revizij Komisije kakovostnih, saj so 
bile v večini primerov odkrite nepravilnosti, 
ki jih je treba odpraviti; ugotavlja še, da je 
treba v skladu z osnovnimi načeli zbrati 
trdne dokaze o nepravilnostih, naj gre za 
formalne napake, finančne nepravilnosti ali 
goljufijo, preden je mogoče ukrepati; 
navkljub vsemu ugotavlja, da je število 
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nepravilnosti zelo visoko;

Or. hu

Predlog spremembe, ki ga vlaga Antonio De Blasio

Predlog spremembe 2
Odstavek 4

4. ugotavlja, da je treba pri reviziji 
izvrševanja proračuna za leto 2006 
upoštevati pravila, ki so veljala za 
programsko obdobje 1999–2006, čeprav so
nova pravila za obdobje 2007–2013 strožja
in bi prinesla boljše rezultate;

4. ugotavlja, da je treba pri reviziji 
izvrševanja proračuna za leto 2006 
upoštevati pravila, ki so veljala za 
programsko obdobje 2000–2006, čeprav bi 
morala biti nova pravila za obdobje 2007–
2013 prilagodljivejša in bi prinesla boljše 
rezultate;

Or. hu

Predlog spremembe, ki ga vlaga Antonio De Blasio

Predlog spremembe 3
Odstavek 4 a (novo)

4a. poudarja, da je v luči poročila 
Računskega sodišča, ena izmed največjih 
težav različno tolmačenje izraza ' javni 
postopek za oddajo naročil' v državah 
članicah, in poziva Komisijo, da predlaga 
načine za rešitev te težave;

Or. hu

Predlog spremembe, ki ga vlaga Antonio De Blasio

Predlog spremembe 4
Odstavek 5

5. odobrava stališče Komisije, da vsem 5. odobrava stališče Komisije, da vsem 
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ugotovljenim nepravilnostim nujno sledijo 
popravni ukrepi, vključno z zamrznitvijo 
plačil ter izterjavo neupravičenih in 
nepravilno izvršenih plačil; v zvezi s tem 
ugotavlja, da se ti popravni ukrepi izvajajo v 
okviru večletnih programov, zato o njih ni 
mogoče presojati samo na podlagi situacije 
v določenem trenutku; meni, da je zato 
podatek Računskega sodišča, da je delež 
neupravičenih plačil v letu 2006 znašal 
12 %, poenostavitev, ki utegne privesti do 
napačnih in zavajajočih interpretacij;

ugotovljenim nepravilnostim nujno sledijo 
popravni ukrepi, vključno z zamrznitvijo 
plačil ter izterjavo neupravičenih in 
nepravilno izvršenih plačil; v zvezi s tem 
ugotavlja svojo zaskrbljenost zaradi 
številnih nepravilnosti v letu 2006, ki
predstavljajo 4 milijarde EUR (12 %), in 
poziva Komisijo, da za prihodnja leta 
pripravi podroben načrt za zmanjševanje 
obsega neupravičeno izplačanih zneskov;

Or. hu

Predlog spremembe, ki ga vlaga Antonio De Blasio

Predlog spremembe 5
Odstavek 8

8. je zaskrbljen, ker so v nekaterih državah 
članicah EU-15 sistemi nadzora in 
finančnega poslovodenja še vedno 
pomanjkljivi, kar zbuja dvome o zakonitosti 
in pravilnosti porabe evropskih sredstev, kot 
sta opozorila že Komisija in Računsko 
sodišče;

8. je zaskrbljen, ker so v nekaterih državah 
članicah EU-27 sistemi nadzora in 
finančnega poslovodenja še vedno 
pomanjkljivi, kar zbuja dvome o zakonitosti 
in pravilnosti porabe evropskih sredstev, kot 
sta opozorila že Komisija in Računsko 
sodišče;

Or. hu

Predlog spremembe, ki ga vlaga Antonio De Blasio

Predlog spremembe 6
Odstavek 9

9. opozarja, da morajo v skladu s členom 
274 Pogodbe o ES vse države članice v 
celoti prevzeti odgovornost za finančno 
poslovodenje in izvajati ustrezne ukrepe, da 
bi zmanjšale tveganje napak pri povezanih 
transakcijah; v skladu s stališčem, ki ga je 
Parlament izrazil v resolucijah o razrešnicah 
za izvrševanje proračuna za leta 2003, 2004 
in 2005, vztraja, da je treba uvesti 

9. opozarja, da mora v skladu s členom 274 
Pogodbe o ES Evropska komisija, ki je 
odgovorna za izvrševanje proračuna EU, 
sodelovati z državami članicami, da 
zagotovi upoštevanje načel dobrega 
finančnega poslovodenja. Odkar operativni 
ukrepi strukturnih skladov spadajo na 
področje deljene pristojnosti, so države 
članice odgovorne za izvajanje svojega 
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nacionalne izjave na ustrezni politični ravni, 
ki bodo zajemale vsa sredstva Skupnosti v 
skupnem upravljanju in ki bodo resnično 
jamstvo za pravilno delovanje nacionalnih 
sistemov nadzora in finančnega 
poslovodenja.

izvrševanja in nadzora; v skladu s 
stališčem, ki ga je Parlament izrazil v 
resolucijah o razrešnicah za izvrševanje 
proračuna za leta 2003, 2004 in 2005, 
vztraja, da je treba uvesti nacionalne izjave 
na ustrezni politični ravni, ki bodo zajemale 
vsa sredstva Skupnosti v skupnem 
upravljanju in ki bodo resnično jamstvo za 
pravilno delovanje nacionalnih sistemov 
nadzora in finančnega poslovodenja.

Or. hu

Predlog spremembe, ki ga vlaga Antonio De Blasio

Predlog spremembe 7
Odstavek 9 a (novo)

9a. opozarja Komisijo, da ima kakovost 
revizijskih sistemov znaten vpliv na 
ocenjevanje projektov, tako da bodo stroga 
pravila za kakovost postopkov finančnega 
nadzora v prihodnje zelo pomembna.

Or. hu
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