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Predlog spremembe 1
Petru Filip

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. ugotavlja, da so države članice v 
letu 2007 poročale o 3832 nepravilnostih 
(kar je v primerjavi z letom 2006 19,2-
odstotno povečanje), da je bil skupni 
zadevni znesek leta 2007 približno 
828 milijonov EUR, da so bile leta 2007 
domnevne goljufije v odstotku skupnega 
števila sporočenih nepravilnosti približno 
12–15 % in da se je skupni nepravilni 
znesek za Evropski sklad za regionalni 
razvoj v primerjavi z letom 2006 povečal 
za 48 %; ponovno poudarja, da morajo 
države članice zagotoviti ustreznost svojih 
mehanizmov za finančni nadzor, in 
poudarja pomen preventivnih ukrepov 
držav članic, da se poveča odkrivanje 
nepravilnosti, preden se dejansko izvede 
katero koli plačilo upravičencem;

1. ugotavlja, da v mnogih državah 
članicah prihaja do nepravilnosti pri 
uporabi sredstev EU, povezanih s slabim 
upravljanjem in včasih celo goljufijo;
ugotavlja, da so države članice v letu 2007 
poročale o 3832 nepravilnostih (kar je v 
primerjavi z letom 2006 19,2-odstotno 
povečanje), da je bil skupni zadevni znesek 
leta 2007 približno 828 milijonov EUR, da 
so bile leta 2007 domnevne goljufije v 
odstotku skupnega števila sporočenih 
nepravilnosti približno 12–15 % in da se je 
skupni nepravilni znesek za Evropski sklad 
za regionalni razvoj v primerjavi z 
letom 2006 povečal za 48 %; ponovno 
poudarja, da morajo države članice 
zagotoviti ustreznost svojih mehanizmov 
za finančni nadzor, in poudarja pomen 
preventivnih ukrepov držav članic, da se 
poveča odkrivanje nepravilnosti, preden se 
dejansko izvede katero koli plačilo 
upravičencem; poudarja dejstvo, da je boj 
proti goljufiji in korupciji stalna 
odgovornost držav članic ter tudi, da so za 
doseganje resničnega napredka potrebna 
skupna prizadevanja;

Or. en

Predlog spremembe 2
Maria Petre

Osnutek mnenja
Odstavek 1
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. ugotavlja, da so države članice v 
letu 2007 poročale o 3832 nepravilnostih 
(kar je v primerjavi z letom 2006 19,2-
odstotno povečanje), da je bil skupni 
zadevni znesek leta 2007 približno 
828 milijonov EUR, da so bile leta 2007 
domnevne goljufije v odstotku skupnega 
števila sporočenih nepravilnosti približno 
12–15 % in da se je skupni nepravilni 
znesek za Evropski sklad za regionalni 
razvoj v primerjavi z letom 2006 povečal 
za 48 %; ponovno poudarja, da morajo 
države članice zagotoviti ustreznost svojih 
mehanizmov za finančni nadzor, in 
poudarja pomen preventivnih ukrepov 
držav članic, da se poveča odkrivanje 
nepravilnosti, preden se dejansko izvede 
katero koli plačilo upravičencem;

1. ugotavlja, da so države članice v 
letu 2007 poročale o 3832 nepravilnostih 
(kar je v primerjavi z letom 2006 19,2-
odstotno povečanje), da je bil skupni 
zadevni znesek leta 2007 približno 
828 milijonov EUR, da so bile leta 2007 
domnevne goljufije v odstotku skupnega 
števila sporočenih nepravilnosti približno 
12–15 % in da se je skupni nepravilni 
znesek za Evropski sklad za regionalni 
razvoj v primerjavi z letom 2006 povečal 
za 48 %; pozdravlja dosedanja 
prizadevanja držav članic, vendar 
ponovno poudarja, da morajo le-te
zagotoviti ustreznost svojih mehanizmov 
za finančni nadzor, in poudarja pomen 
preventivnih ukrepov držav članic, da se 
poveča odkrivanje nepravilnosti, preden se 
dejansko izvede katero koli plačilo 
upravičencem;

Or. fr

Predlog spremembe 3
Iratxe García Pérez

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. ugotavlja, da so države članice v 
letu 2007 poročale o 3832 nepravilnostih 
(kar je v primerjavi z letom 2006 19,2-
odstotno povečanje), da je bil skupni 
zadevni znesek leta 2007 približno 
828 milijonov EUR, da so bile leta 2007 
domnevne goljufije v odstotku skupnega 
števila sporočenih nepravilnosti približno 
12–15 % in da se je skupni nepravilni 
znesek za Evropski sklad za regionalni 
razvoj v primerjavi z letom 2006 povečal 
za 48 %; ponovno poudarja, da morajo 

1. ugotavlja, da so države članice v 
letu 2007 poročale o 3832 nepravilnostih 
(kar je v primerjavi z letom 2006 19,2-
odstotno povečanje), da je bil skupni 
zadevni znesek leta 2007 približno 
828 milijonov EUR (kar ustreza nekaj več 
kot 1,83 % odobritev za prevzem 
obveznosti), da so bile leta 2007 domnevne 
goljufije v odstotku skupnega števila 
sporočenih nepravilnosti približno 12–
15 %s finančnim učinkom, ocenjenim na 
141 milijonov EUR (kar znaša 0,31 % 
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države članice zagotoviti ustreznost svojih 
mehanizmov za finančni nadzor, in 
poudarja pomen preventivnih ukrepov 
držav članic, da se poveča odkrivanje 
nepravilnosti, preden se dejansko izvede 
katero koli plačilo upravičencem;

vseh odobritev za prevzem obveznosti, tj. 
znižanje v primerjavi s 157,56 milijona 
EUR ali 0,41 % v letu 2006); ponovno 
poudarja, da morajo države članice 
zagotoviti ustreznost svojih mehanizmov 
za finančni nadzor, in poudarja pomen 
preventivnih ukrepov držav članic, da se 
poveča odkrivanje nepravilnosti, preden se 
dejansko izvede katero koli plačilo 
upravičencem;

Or. es

Predlog spremembe 4
James Nicholson

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a . poudarja pomen akcijskega načrta za 
krepitev nadzorne vloge Komisije v okviru 
deljenega upravljanja strukturnih 
ukrepov, ki ga je Komisija sprejela 19. 
februarja 2008 in katerega namen je 
zmanjšati napake pri zahtevkih držav 
članic za izplačila; je prepričan, da bo 
omenjeni novi akcijski načrt znatno 
izboljšal stanje, med drugim bo državam 
članicam v pomoč pri razvijanju njihovih 
sposobnosti preverjanja upravičenosti 
odhodkov pri projektu; ugotavlja, da prvo 
poročilo o napredku v zvezi z omenjenim 
akcijskim načrtom prinaša nekaj 
pozitivnih začetnih rezultatov; 

Or. en

Predlog spremembe 5
Maria Petre

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a . poudarja, da je potrebno razlikovati 
med pojmoma goljufija in slabo 
upravljanje, saj prvi vsebuje element 
naklepa, medtem ko drugi označuje 
nenamerne napake;

Or. fr

Predlog spremembe 6
Petru Filip

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ugotavlja, da je Komisija objavila niz 
poročil, ki ocenjujejo napredek reforme 
pravosodja v Bolgariji in Romuniji ter boj 
proti korupciji v okviru mehanizmov za 
sodelovanje in preverjanje, in posebno 
poročilo o upravljanju sredstev EU v 
Bolgariji, kar poudarja potrebo po trajni 
politični zavezanosti ter izvajanju na 
terenu, če se želijo v celoti izpolniti merila, 
določena v času pristopa; prav tako 
ugotavlja, da je Komisija zlasti v primeru 
Bolgarije začasno ukinila sredstva EU 
zaradi nepravilnosti, ki jih je odkrila s 
sistemom za nadzor in revizijo; zato
poziva te države članice, da nujno ukrepajo 
za izvajanje dejanskih nadaljnjih ukrepov 
iz teh poročil; 

2. ugotavlja, da je Komisija objavila niz 
poročil, ki ocenjujejo napredek reforme 
pravosodja v Bolgariji in Romuniji ter boj 
proti korupciji v okviru mehanizmov za 
sodelovanje in preverjanje; zato spodbuja
te države članice, da skladno ukrepajo za 
izvajanje dejanskih nadaljnjih ukrepov iz 
teh poročil; 

Or. en

Predlog spremembe 7
Rumjana Želeva

Osnutek mnenja
Odstavek 2
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ugotavlja, da je Komisija objavila niz 
poročil, ki ocenjujejo napredek reforme 
pravosodja v Bolgariji in Romuniji ter boj 
proti korupciji v okviru mehanizmov za 
sodelovanje in preverjanje, in posebno 
poročilo o upravljanju sredstev EU v 
Bolgariji, kar poudarja potrebo po trajni 
politični zavezanosti ter izvajanju na 
terenu, če se želijo v celoti izpolniti merila, 
določena v času pristopa; prav tako 
ugotavlja, da je Komisija zlasti v primeru 
Bolgarije začasno ukinila sredstva EU 
zaradi nepravilnosti, ki jih je odkrila s 
sistemom za nadzor in revizijo; zato poziva 
te države članice, da nujno ukrepajo za 
izvajanje dejanskih nadaljnjih ukrepov iz 
teh poročil;

2. ugotavlja, da je Komisija objavila niz
podrobnih, poglobljenih poročil, ki 
ocenjujejo napredek reforme pravosodja v 
Bolgariji in Romuniji ter boj proti korupciji 
v okviru mehanizmov za sodelovanje in 
preverjanje, in posebno poročilo o 
upravljanju sredstev EU v Bolgariji, kar 
poudarja potrebo po trajni politični 
zavezanosti ter izvajanju na terenu, če se 
želijo v celoti izpolniti merila, določena v 
času pristopa; prav tako ugotavlja, da je 
Komisija v primeru Bolgarije začasno 
ukinila sredstva EU zaradi nepravilnosti, ki 
jih je odkrila s sistemom za nadzor in 
revizijo; zato poziva te države članice, da 
nujno ukrepajo za izvajanje dejanskih 
nadaljnjih ukrepov iz teh poročil;

Or. en

Predlog spremembe 8
Maria Petre

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ugotavlja, da je Komisija objavila niz 
poročil, ki ocenjujejo napredek reforme 
pravosodja v Bolgariji in Romuniji ter boj 
proti korupciji v okviru mehanizmov za 
sodelovanje in preverjanje, in posebno 
poročilo o upravljanju sredstev EU v 
Bolgariji, kar poudarja potrebo po trajni 
politični zavezanosti ter izvajanju na 
terenu, če se želijo v celoti izpolniti merila, 
določena v času pristopa; prav tako 
ugotavlja, da je Komisija zlasti v primeru 
Bolgarije začasno ukinila sredstva EU 
zaradi nepravilnosti, ki jih je odkrila s 
sistemom za nadzor in revizijo; zato 
poziva te države članice, da nujno ukrepajo 

2. ugotavlja, da je Komisija objavila niz 
poročil, ki ocenjujejo napredek v Bolgariji 
in Romuniji, in posebno poročilo o 
upravljanju sredstev EU v Bolgariji, kar 
poudarja potrebo po trajni politični 
zavezanosti ter izvajanju na terenu, če se 
želijo v celoti izpolniti merila, določena v 
času pristopa; zato poziva te države 
članice, da nujno ukrepajo za izvajanje 
dejanskih nadaljnjih ukrepov iz teh poročil;
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za izvajanje dejanskih nadaljnjih ukrepov 
iz teh poročil;

Or. fr

Predlog spremembe 9
James Nicholson

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ugotavlja, da je Komisija objavila niz 
poročil, ki ocenjujejo napredek reforme 
pravosodja v Bolgariji in Romuniji ter boj 
proti korupciji v okviru mehanizmov za 
sodelovanje in preverjanje, in posebno 
poročilo o upravljanju sredstev EU v 
Bolgariji, kar poudarja potrebo po trajni 
politični zavezanosti ter izvajanju na 
terenu, če se želijo v celoti izpolniti merila, 
določena v času pristopa; prav tako 
ugotavlja, da je Komisija zlasti v primeru 
Bolgarije začasno ukinila sredstva EU 
zaradi nepravilnosti, ki jih je odkrila s 
sistemom za nadzor in revizijo; zato poziva 
te države članice, da nujno ukrepajo za 
izvajanje dejanskih nadaljnjih ukrepov iz 
teh poročil;

2. ugotavlja, da je Komisija objavila niz 
poročil, ki ocenjujejo napredek reforme 
pravosodja v Bolgariji in Romuniji ter boj 
proti korupciji v okviru mehanizmov za 
sodelovanje in preverjanje, in posebno 
poročilo o upravljanju sredstev EU v 
Bolgariji, kar poudarja potrebo po trajni 
politični zavezanosti ter izvajanju na 
terenu, če se želijo v celoti izpolniti merila, 
določena v času pristopa; prav tako 
ugotavlja, da je Komisija zlasti v primeru 
Bolgarije začasno ukinila sredstva EU za 
en operativni program zaradi 
nepravilnosti, ki jih je odkrila s sistemom 
za nadzor in revizijo; zato poziva te države 
članice, da nujno ukrepajo za izvajanje 
dejanskih nadaljnjih ukrepov iz teh poročil;

Or. en

Predlog spremembe 10
Emmanouil Angelakas

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ugotavlja, da je Komisija objavila niz 
poročil, ki ocenjujejo napredek reforme 
pravosodja v Bolgariji in Romuniji ter boj 

2. ugotavlja, da je Komisija objavila niz 
poročil, ki ocenjujejo napredek reforme 
pravosodja v Bolgariji in Romuniji ter boj 
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proti korupciji v okviru mehanizmov za 
sodelovanje in preverjanje, in posebno 
poročilo o upravljanju sredstev EU v 
Bolgariji, kar poudarja potrebo po trajni 
politični zavezanosti ter izvajanju na 
terenu, če se želijo v celoti izpolniti merila, 
določena v času pristopa; prav tako 
ugotavlja, da je Komisija zlasti v primeru 
Bolgarije začasno ukinila sredstva EU 
zaradi nepravilnosti, ki jih je odkrila s 
sistemom za nadzor in revizijo; zato poziva 
te države članice, da nujno ukrepajo za 
izvajanje dejanskih nadaljnjih ukrepov iz 
teh poročil;

proti korupciji v okviru mehanizmov za 
sodelovanje in preverjanje, in posebno 
poročilo o upravljanju sredstev EU v 
Bolgariji, kar poudarja potrebo po trajni 
politični zavezanosti ter izvajanju na 
terenu, če se želijo v celoti izpolniti merila, 
določena v času pristopa; prav tako
ugotavlja, da je Komisija zlasti v primeru 
Bolgarije začasno ukinila sredstva EU 
zaradi nepravilnosti, ki jih je odkrila s 
sistemom za nadzor in revizijo; zato poziva 
te države članice, da nujno ukrepajo za 
izvajanje dejanskih nadaljnjih ukrepov iz 
teh poročil; končno spodbuja tudi 
prizadevanja teh držav članic in jih 
poziva, naj sprejmejo potrebne ukrepe v ta 
namen;

Or. el

Predlog spremembe 11
Miloš Koterec

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ugotavlja, da je Komisija objavila niz 
poročil, ki ocenjujejo napredek reforme 
pravosodja v Bolgariji in Romuniji ter boj 
proti korupciji v okviru mehanizmov za 
sodelovanje in preverjanje, in posebno 
poročilo o upravljanju sredstev EU v 
Bolgariji, kar poudarja potrebo po trajni 
politični zavezanosti ter izvajanju na 
terenu, če se želijo v celoti izpolniti merila, 
določena v času pristopa; prav tako 
ugotavlja, da je Komisija zlasti v primeru 
Bolgarije začasno ukinila sredstva EU 
zaradi nepravilnosti, ki jih je odkrila s 
sistemom za nadzor in revizijo; zato poziva 
te države članice, da nujno ukrepajo za 
izvajanje dejanskih nadaljnjih ukrepov iz 
teh poročil;

2. ugotavlja, da je Komisija objavila niz 
poročil, ki ocenjujejo napredek reforme 
pravosodja v Bolgariji in Romuniji ter boj 
proti korupciji v okviru mehanizmov za 
sodelovanje in preverjanje, in posebno 
poročilo o upravljanju sredstev EU v 
Bolgariji, kar poudarja potrebo po trajni 
politični zavezanosti ter izvajanju na 
terenu, če se želijo v celoti izpolniti merila, 
določena v času pristopa; prav tako 
ugotavlja, da je Komisija zlasti v primeru 
Bolgarije začasno ukinila sredstva EU 
zaradi nepravilnosti, ki jih je odkrila s 
sistemom za nadzor in revizijo; zato poziva 
te države članice, da, če tega še niso 
storile, nujno ukrepajo za izvajanje 
dejanskih nadaljnjih ukrepov iz teh poročil;



PE415.250v01-00 10/16 AM\752694SL.doc

SL

Or. en

Predlog spremembe 12
James Nicholson

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a . priznava, da predstavlja učinkovita 
absorpcija strukturnih skladov velik izziv 
predvsem za nove države članice, saj 
morajo izpolnjevati stroge in pogosto 
zapletene zahteve za njihovo uporabo; 
zato pozdravlja prizadevanja teh držav 
članic za izboljšanje lastnih sposobnosti 
izvajanja in jih poziva, naj ta prizadevanja 
okrepijo, da bodo lahko dosegle 
oprijemljive rezultate v sprejemljivem 
časovnem okviru; 

Or. en

Predlog spremembe 13
James Nicholson

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a . meni, da je zapletenost pravnega 
okvira programov strukturnih skladov, 
predvsem glede postopkov upravljanja in 
spremljanja, do neke mere kriva za 
nepravilnosti s strani držav članic; zato 
poziva Komisijo, naj okrepi svoja 
prizadevanja za nadaljnjo poenostavitev 
sistema;

Or. en
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Predlog spremembe 14
Markus Pieper

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva osem držav članic (Estonijo, 
Francijo, Nemčijo, Irsko, Luksemburg, 
Latvijo, Španijo in Švedsko), ki še vedno 
ne uporabljajo elektronskih modulov 
AFIS/ECR za elektronsko poročanje, da jih 
pred koncem leta 2009 začnejo uporabljati 
za izboljšanje kakovosti podatkov in 
pravočasnega poročanja;

4. poziva sedem držav članic (Estonijo, 
Francijo, Irsko, Luksemburg, Latvijo, 
Španijo in Švedsko), ki še vedno ne 
uporabljajo elektronskih modulov 
AFIS/ECR za elektronsko poročanje, da jih 
pred koncem leta 2009 začnejo uporabljati 
za izboljšanje kakovosti podatkov in 
pravočasnega poročanja; v zvezi s tem 
pozdravlja dejstvo, da Nemčija v 
sodelovanju z Uradom za boj proti 
goljufijam izvaja poskusni projekt za 
uvedbo spletnega sistema poročanja;

Or. en

Predlog spremembe 15
Iratxe García Pérez

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva osem držav članic (Estonijo, 
Francijo, Nemčijo, Irsko, Luksemburg, 
Latvijo, Španijo in Švedsko), ki še vedno 
ne uporabljajo elektronskih modulov 
AFIS/ECR za elektronsko poročanje, da jih 
pred koncem leta 2009 začnejo uporabljati 
za izboljšanje kakovosti podatkov in 
pravočasnega poročanja;

4. poziva države članice, ki še vedno ne 
uporabljajo elektronskih modulov 
AFIS/ECR za elektronsko poročanje, da jih 
pred koncem leta 2009 začnejo uporabljati 
za izboljšanje kakovosti podatkov in 
pravočasnega poročanja;

Or. es
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Predlog spremembe 16
Iratxe García Pérez

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da je opredelitev nepravilnosti 
(ki določa, ali gre za domnevno goljufijo) 
element poročanja s strani države članice, 
ki ga je treba okrepiti, glede na dejstvo, da 
štiri države članice (Francija, Irska, 
Luksemburg in Španija) še vedno niso 
zagotovile nobenih kvalifikacij, druge tri
države članice (Danska, Nemčija in 
Švedska) pa so lahko zagotovile 
opredelitev le za določen del nepravilnosti 
o katerih so poročale;

5. poudarja, da je opredelitev nepravilnosti 
(ki določa, ali gre za domnevno goljufijo) 
element poročanja s strani države članice, 
ki ga je treba okrepiti, glede na dejstvo, da 
posamezne države članice še vedno niso 
zagotovile nobenih kvalifikacij, druge 
države članice pa so lahko zagotovile 
opredelitev le za določen del nepravilnosti,
o katerih so poročale;

Or. es

Predlog spremembe 17
Giovanni Robusti

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. obžaluje, da je podatkovna baza na 
spletni strani Komisije, ne glede na to, da
morajo organi za upravljanje v skladu s 
pravili, ki določajo uporabo skladov 2007–
2013 (Uredba Komisije (ES) 
št. 1828/2006), objaviti vse neposredne 
upravičence kohezijske politike EU, 
pomanjkljiva; zato poziva države članice in 
Komisijo, da v celoti in pravočasno 
izpolnijo obveznost glede preglednosti 
pred rokom, junija 2009, ki ga določa 
resolucija Parlamenta;

6. obžaluje, da je podatkovna baza na 
spletni strani Komisije, ne glede na to, da 
morajo organi za upravljanje v skladu s 
pravili, ki določajo uporabo skladov 2007–
2013 (Uredba Komisije (ES) 
št. 1828/2006), objaviti vse neposredne 
upravičence kohezijske politike EU, 
pomanjkljiva; zato poziva države članice, 
da v celoti in pravočasno izpolnijo 
obveznost glede preglednosti pred rokom, 
junija 2009, ki ga določa resolucija 
Parlamenta, in poziva Komisijo, naj uvede 
kazni za odgovorne organe v primeru 
zamud v zvezi s to obveznostjo glede 
preglednosti ali njenega neizpolnjevanja;
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Or. it

Predlog spremembe 18
Emmanouil Angelakas

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. obžaluje, da je podatkovna baza na 
spletni strani Komisije, ne glede na to, da 
morajo organi za upravljanje v skladu s 
pravili, ki določajo uporabo skladov 2007–
2013 (Uredba Komisije (ES) 
št. 1828/2006), objaviti vse neposredne 
upravičence kohezijske politike EU, 
pomanjkljiva; zato poziva države članice in 
Komisijo, da v celoti in pravočasno 
izpolnijo obveznost glede preglednosti 
pred rokom, junija 2009, ki ga določa 
resolucija Parlamenta;

6. obžaluje, da je podatkovna baza na 
spletni strani Komisije, ne glede na to, da 
morajo organi za upravljanje v skladu s 
pravili, ki določajo uporabo skladov 2007–
2013 (Uredba Komisije (ES) 
št. 1828/2006), objaviti vse neposredne 
upravičence kohezijske politike EU, 
pomanjkljiva; zato poziva Komisijo, naj si 
skupaj z državami članicami prizadeva 
pospešiti pretok informacij iz podatkovnih 
baz za učinkovitejše in pregledno 
delovanje; nadalje poziva države članice 
in Komisijo, da v celoti in pravočasno 
izpolnijo obveznost glede preglednosti 
pred rokom, junija 2009, ki ga določa 
resolucija Parlamenta;

Or. el

Predlog spremembe 19
James Nicholson

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. odobrava stališče Komisije, da se v 
primeru odkritja nepravilnosti sprejme 
popravni ukrep, vključno z začasno
ustavitvijo plačil in izterjavo neupravičenih 
ali napačnih plačil, in da se Parlamentu 
vsaj dvakrat na leto poroča o sprejetih 
ukrepih v zvezi s tem.

7. odobrava stališče Komisije, da se v 
primeru odkritja nepravilnosti sprejme 
popravni ukrep, vključno z začasno 
ustavitvijo plačil in izterjavo neupravičenih 
ali napačnih plačil; opozarja, da mora 
Komisija štirikrat letno poročati o 
napredku, doseženem pri izvajanju 
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njenega akcijskega načrta;

Or. en

Predlog spremembe 20
Emmanouil Angelakas

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. odobrava stališče Komisije, da se v 
primeru odkritja nepravilnosti sprejme 
popravni ukrep, vključno z začasno 
ustavitvijo plačil in izterjavo neupravičenih 
ali napačnih plačil, in da se Parlamentu 
vsaj dvakrat na leto poroča o sprejetih 
ukrepih v zvezi s tem.

7. odobrava stališče Komisije, da se v 
primeru odkritja resnih nepravilnosti 
sprejme popravni ukrep, vključno z 
začasno ustavitvijo plačil in izterjavo 
neupravičenih ali napačnih plačil, in da se 
Parlamentu vsaj dvakrat na leto poroča o 
sprejetih ukrepih v zvezi s tem; poziva 
Komisijo, naj kljub temu okrepi svojo 
podporo državam članicam pri
preprečevanju nepravilnosti in prenosu 
potrebnega strokovnega znanja na 
pristojne državne in regionalne organe.

Or. el

Predlog spremembe 21
Emmanouil Angelakas

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a . poziva Komisijo, naj upošteva 
upravne stroške, ki jih ima nacionalna, 
regionalna in lokalna uprava držav članic 
zaradi pogosto zapletenih in dragih 
zahtev, povezanih s spremljanjem in 
preverjanjem sofinanciranih projektov;

Or. el
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Predlog spremembe 22
Jean Marie Beaupuy

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a . pozdravlja kakovostne rezultate, 
dosežene pri skoraj vseh projektih, ter z 
namenom, da bi ne prišlo do negativnih 
vplivov na izvajanje strukturnih skladov, 
opozarja na to, da je treba razlikovati 
med:
- upravnimi nepravilnostmi, ki jih je treba 
popraviti, in
- goljufijo (tj. 0,16 % izplačil, ki jih je 
Komisija izvršila med letoma 2000 in 
2007), ki jo je potrebno kaznovati;

Or. fr

Predlog spremembe 23
Emmanouil Angelakas

Osnutek mnenja
Odstavek 7 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7b. poudarja, da mora potrebno 
izboljšanje dobrega finančnega 
poslovodenja temeljiti na obsežnejši 
poenostavitvi pravil in postopkov, ki 
urejajo uporabo sredstev Skupnosti;

Or. el
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Predlog spremembe 24
Emmanouil Angelakas

Osnutek mnenja
Odstavek 7 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7c. v ta namen poziva tako Komisijo kot 
države članice, naj načrtno zagotavljajo 
svetovanje glede načinov, kako se 
izogniti nepravilnostim, upravnim 
napakam in pomanjkljivostim.

Or. el
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