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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. opominja Komisijo, da v trenutnem kontekstu bližnjih proračunskih omejitev zaščita 
finančnih interesov Evropskih skupnosti in boj proti goljufijam skupno predstavljata 
največjo nujnost za zagotavljanje pregledne, odgovorne in učinkovite porabe finančnih 
prispevkov držav članic, ki predstavljajo največji del celotnega proračuna EU;

2. opozarja Komisijo in vse države članice, da bosta zaščita finančnih interesov Evropskih 
skupnosti ter boj proti goljufijam še naprej temeljna nujnost in predmet njune deljene 
pristojnosti ne glede na rezultat postopka ratifikacije Ustave;

3. opominja Komisijo kot pristojno za izvrševanje celotnega proračuna EU, da mora biti 
njena prva dolžnost boj proti neučinkovitemu notranjemu upravljanju z izvajanjem strogih 
kontrolnih mehanizmov in najboljših praks v okviru svojega finančnega upravljanja ter pri 
izterjavi izgubljenih ali neupravičeno izplačanih sredstev;

4. opozarja Komisijo, da čeprav ni potrebno okrepiti usklajevanja kazenskega prava na ravni 
EU z ustanavljanjem novih upravnih organov, je primerno, da države članice na veliko 
bolj učinkovit način uporabljajo svoje obstoječe pravne in nadzorne določbe, da bi 
zagotovile dobro finančno poslovodenje pri obravnavanju nacionalnih finančnih sredstev 
ali finančnih sredstev EU;

5. poziva Komisijo, da okrepi svoja prizadevanja, da bi se vse države članice EU, zlasti pa 
deset novih držav članic in države kandidatke, v celoti zavedale in posvetile izvajanju 
naslednjih ključnih ciljev za zaščito interesov Evropskih skupnosti in za boj proti 
goljufijam:

- okrepljena kultura večstranskega sodelovanja, da bi zagotovili hitro in redno izmenjavo 
najnovejših informacij med strukturami za boj proti goljufijam v vsaki državi članici in 
razvoj operativnega partnerstva med državami članicami ter pristojnimi oddelki Komisije;

- intenzivnejši medinstitucionalni pristop za preprečevanje in boj proti korupciji ter 
goljufijam na področju struktrurnih politik in kohezije s pomočjo večje preglednosti in 
pogostnosti kontrol na licu mesta s strani kontrolnih sistemov, veljavnih v državah 
članicah; redno izvajana predhodna ocenjevanja in naknadna preverjanja s projekti 
povezanih finančnih poročil Evropskega računskega sodišča;

6. poziva Komisijo in vse države članice, da zagotovijo uporabo enako strogih kontrolnih 
sistemov in kazenskega pregona v primerih goljufije v škodo finančnih interesov 
Evropskih skupnosti in v primerih goljufije v škodo finančnih interesov držav članic, 
predvsem v zvezi s sofinanciranimi projekti na področju strukturnih in kohezijskih politik; 

7. poziva Svet, naj zagotovi, da Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) izvaja 
dejavnosti neodvisno od Komisije in v tesnem sodelovanju z organi finančnega nadzora, 
vzpostavljenimi v vsaki državi članici, da bi zagotovili pregledne povratne informacije o 
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uporabi financ Evropskih skupnosti na nacionalni in evropski ravni;  

8. poziva države članice, da nadalje razvijajo večstransko sodelovanje s partnerskimi tretjimi 
državami na področju carinskega informacijskega sistema in identifikacijske 
dokumentacije za carinske preiskave (FIDE) ter da si redno izmenjujejo podatke v 
informacijskem sistemu proti goljufijam (AFIS), da bi preprečili huda in nadnacionalna 
kazniva dejanja; 

9. poziva države članice k tesnemu sodelovanju s Komisijo in ETSC1 glede tehnične zaščite 
pred ponarejanjem evrokovancev ter k ustanovitvi na regionalni ravni centrov 
usposabljanja in pomoči v okviru programa "Pericles"2, z namenom zagotoviti 
sodelovanje lokalnih oblasti (policija in pristojne regionalne ali nacionalne oblasti) v boju 
proti ponarejanju valut; 

10. predlaga Komisiji in Svetu, da oblikujeta evropsko nagrado, ki se podeli državi članici, 
javnemu ali zasebnemu organu oziroma posamezniku za najboljši sprejeti ukrep ali 
najboljši uresničeni ukrep v zvezi z zaščito finančnih interesov Evropskih skupnosti in 
bojem proti ponarejanju evra; ta nagrada, ki bi jo lahko poimenovali "Evropska nagrada 
Hercules", se bi podeljevala vsako leto in financirala iz naslova programa Skupnosti 
Hercules3 za spodbujanje ukrepov na področju zaščite finančnih interesov Evropskih 
skupnosti.

  
1 Ta kratica se nanaša na Evropski tehnični in znanstveni center (European Technical & Scientific European 
Centre). 
2 Sklep Sveta 2001/923/ES z dne 17. decembra 2001 o vzpostavitvi programa izmenjave, pomoči in 
usposabljanja za zaščito evra proti ponarejanju (program "Pericles") (UL L 339, 21.12.2001, str.50).
3 Za program "Hercules" je bil določen večletni proračun v višini 11 775 000 € za obdobje treh let od leta 2004 
naprej (UL L 143, 30.4.2004, str. 9).


