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Predlog spremembe 1
Bart Staes

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. z zanimanjem pozdravlja ugotovitve iz 
poročila Evropskega računskega sodišča in 
priporočila za pravilno uporabo strukturnih 
skladov;

1. z zaskrbljenostjo je vzel na znanje 
ugotovitve iz poročila Evropskega 
računskega sodišča in priporočila za 
pravilno uporabo strukturnih skladov;

Or. en

Predlog spremembe 2
Bart Staes

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da je kohezijska politika še 
vedno ena izmed glavnih politik EU; 
poudarja njeno pomembno vlogo pri 
odzivu EU na finančno krizo in njen 
ključni položaj pri evropskem 
gospodarskem sanacijskem načrtu; zato 
pozdravlja ukrepe, ki jih je predlagala 
Komisija za lažje in hitrejše izvajanje 
kohezijskih programov;

3. poudarja, da je kohezijska politika še 
vedno ena izmed glavnih politik EU; 
poudarja njeno pomembno vlogo pri 
odzivu EU na finančno krizo - če jo države 
članice uporabljajo pravilno - in njen 
ključni položaj pri evropskem 
gospodarskem sanacijskem načrtu; zato 
pozdravlja ukrepe, ki jih je predlagala 
Komisija za lažje in hitrejše izvajanje 
kohezijskih programov;

Or. en

Predlog spremembe 3
Marian Harkin

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. ugotavlja, da so ti postopki 
poenostavitve ključni pri zmanjševanju 
upravnega bremena na nacionalni in 
lokalni ravni; poudarja pa, da je 
pomembno zagotoviti, da ti postopki 
poenostavitve v prihodnosti ne privedejo k 
višji stopnji napak; 

Or. en

Predlog spremembe 4
Marian Harkin

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja pomen akcijskega načrta, ki ga 
je sprejela Komisija 19. februarja 2008, za 
krepitev nadzora pri deljenem upravljanju 
strukturnih ukrepov, katerega namen je 
zmanjšati napake pri plačilnih zahtevkih 
držav članic; verjame, da lahko ta nov 
akcijski načrt bistveno izboljša položaj, 
med drugim tudi s tem, da državam 
članicam pomaga uspešneje ugotavljati 
upravičenost izdatkov projektov; ugotavlja, 
da začetni rezultati, ki jih vsebuje prvo 
poročilo o napredku v zvezi z akcijskim 
načrtom, kažejo dober napredek;

6. poudarja pomen akcijskega načrta, ki ga
je sprejela Komisija 19. februarja 2008, za 
krepitev nadzora pri deljenem upravljanju 
strukturnih ukrepov, katerega namen je 
zmanjšati napake pri plačilnih zahtevkih 
držav članic; verjame, da lahko ta nov 
akcijski načrt bistveno izboljša položaj, 
med drugim tudi s tem, da državam 
članicam pomaga uspešneje ugotavljati 
upravičenost izdatkov projektov; ugotavlja, 
da začetni rezultati, ki jih vsebuje prvo 
poročilo o napredku v zvezi z akcijskim 
načrtom, kažejo dober napredek; poudarja 
pa, da se kakršenkoli oprijemljiv napredek 
ne bo mogel vrednotiti pred letom 2010 ali 
kasneje;

Or. en
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Predlog spremembe 5
Bart Staes

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja pomen akcijskega načrta, ki ga 
je sprejela Komisija 19. februarja 2008, za 
krepitev nadzora pri deljenem upravljanju 
strukturnih ukrepov, katerega namen je 
zmanjšati napake pri plačilnih zahtevkih 
držav članic; verjame, da lahko ta nov 
akcijski načrt bistveno izboljša položaj, 
med drugim tudi s tem, da državam 
članicam pomaga uspešneje ugotavljati 
upravičenost izdatkov projektov; ugotavlja, 
da začetni rezultati, ki jih vsebuje prvo 
poročilo o napredku v zvezi z akcijskim 
načrtom, kažejo dober napredek;

6. poudarja pomen akcijskega načrta, ki ga 
je sprejela Komisija 19. februarja 2008, za 
krepitev nadzora pri deljenem upravljanju 
strukturnih ukrepov, katerega namen je 
zmanjšati napake pri plačilnih zahtevkih 
držav članic, ki so bile ocenjene na 11 %; 
verjame, da lahko ta nov akcijski načrt 
bistveno izboljša položaj, med drugim tudi 
s tem, da državam članicam pomaga 
uspešneje ugotavljati upravičenost izdatkov 
projektov; ugotavlja, da začetni rezultati, ki 
jih vsebuje prvo poročilo o napredku v 
zvezi z akcijskim načrtom, kažejo dober 
napredek;

Or. en

Predlog spremembe 6
Jan Olbrycht

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. zlasti ugotavlja, da dokument s 
smernicami o upravnih pregledih, ki ga je 
izdala Komisija v okviru akcijskega načrta 
junija 2008, poudarja pomen 
preprečevalnih ukrepov, ki jih upravni 
organi sprejmejo z učinkovito strategijo 
obveščanja z upravičenci; meni, da so vse 
dejavnosti, usmerjene v obveščanje 
upravičencev, koristne za zmanjševanje 
napak, zlasti na področju, kot je 
upravičenost izdatkov;   

Or. en
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Predlog spremembe 7
Bart Staes

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poziva Komisijo, naj priskrbi 
razčlenitev po državah za neupravičeno 
izplačana povračila v okviru kohezijskih 
politik;   

Or. en

Predlog spremembe 8
Bart Staes

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. odobrava stališče Komisije o finančnih 
popravkih, in sicer, da je nepravilnosti z 
veliko verjetnostjo mogoče odkriti in 
odpraviti z uporabo večletnega popravnega 
sistema; ugotavlja, da Komisija nenehno 
preverja podatke, ki jih predložijo države 
članice, glede popolnosti in pravilnosti ter 
glede tega, ali je dosežen dejanski
napredek držav članic pri zagotavljanju 
zanesljivih dokazil za popravke;

7. je seznanjen s stališčem Komisije o 
finančnih popravkih, in sicer, da je 
nepravilnosti z večjo verjetnostjo mogoče 
odkriti in odpraviti z uporabo večletnega 
popravnega sistema; ugotavlja, da 
Komisija nenehno preverja podatke, ki jih 
predložijo države članice, glede popolnosti 
in pravilnosti ter glede tega, ali je dosežen 
napredek držav članic pri zagotavljanju 
zanesljivih dokazil za popravke;

Or. en

Predlog spremembe 9
Marian Harkin

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. pozdravlja pobudo Komisije za 
preglednost, ki bi lahko igrala večjo vlogo 
pri odpravljanju napak v prihodnosti;   

Or. en

Predlog spremembe 10
Bart Staes

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. je seznanjen s stopnjo napak, ki jih je 
odkrilo Evropsko računsko sodišče, in 
opombami glede razhajanja razlag 
Evropskega računskega sodišča in 
Komisije glede zneska, ki ga ni treba 
povrniti (zlasti razliko v razlagi pravil za 
upravičenost izdatkov); poudarja potrebo 
po nadaljnji razjasnitvi ter zahteva 
uskladitev razlage pravil glede uporabe 
finančnih popravkov.

8. je seznanjen s stopnjo napak, ki jih je 
odkrilo Evropsko računsko sodišče, in 
opombami glede razhajanja razlag 
Evropskega računskega sodišča in 
Komisije glede zneska, ki ga ni treba 
povrniti (zlasti razliko v razlagi pravil za 
upravičenost izdatkov); poudarja potrebo 
po nadaljnji razjasnitvi ter zahteva 
uskladitev razlage pravil glede uporabe 
finančnih popravkov; poziva tudi države 
članice, ki tega še niso storile, naj čim 
prej zagotovijo letno nacionalno izjavo o 
izdatkih v okviru deljenega upravljanja.  

Or. en

Predlog spremembe 11
Jan Olbrycht

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. izraža določeno zadovoljstvo nad 
očitno statistično izboljšavo kontrolnih 
sistemov držav članic, vendar obžaluje, da 
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ostajajo številni kontrolni sistemi v 
državah članicah izpostavljeni tveganju za 
nepravilnost povračil; meni, da je 
potrebna nadaljnja izboljšava 
učinkovitosti prve ravni kontrol na 
nacionalni in podnacionalni ravni; s tem 
v zvezi poudarja pomembno nadzorno 
vlogo Komisije;  

Or. en

Predlog spremembe 12
Marian Harkin

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. poudarja, da se stopnja napak, 
predstavljena v poročilu Evropskega 
računskega sodišča, ne nanaša nujno na 
goljufije in zato poziva Komisijo in 
Evropsko računsko sodišče, naj to v 
prihodnjih dokumentih jasno ločita;     

Or. en
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