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POBUDE

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

1. ponovno ugotavlja, da pojem deljenega upravljanja ne deluje;  meni, da bo zaradi večletne 
narave odhodkov in izterjav 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;  obžaluje, da 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; 

3. poudarja, da Parlament izgublja potrpljenje z državami članicami in se ne bo strinjal z 
naslednjo finančno perspektivo in niti 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,

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

c) se države članice ne bodo strinjale z najmanj 50% izterjavo katerega koli 
nepravilnega odhodka, ki bo povrnjen Komisiji;

4. ugotavlja, da Računsko sodišče ni našlo napak v notranjih kontrolnih mehanizmih 
Komisije in je ugotovilo izboljšave; obžaluje dejstvo, da je zaradi nezadostnih sredstev le 
omejeno število sistemov držav članic bilo podvrženo preverjanju na kraju samem;  

5. poziva Komisijo, da obvesti Parlament o državah, ki niso hitro izvedle dogovorjenih 
izboljšav v svojih kontrolnih sistemih in ki še naprej predstavljajo nepopolna poročila v 
smislu člena 8;

6. spodbuja Komisijo, da začasno ustavi vmesna izplačila državam članicam v primeru resne 
nepravilnosti ali ob pojavu resnih pomanjkljivosti v kontrolnih sistemih upravljanja držav 
članic.


