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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. zaskrbljeno ugotavlja, da je Računsko sodišče kritiziralo uvedbo skupnega upravljanja, 
češ da ni odpravilo pomanjkljivosti v nadzornih sistemih nekaterih držav članic, ki so bili 
že od vsega začetka neustrezni; 

2. obžaluje, da nekatere države članice porabe davkoplačevalskega denarja, za katero so 
odgovorne, ne nadzorujejo ustrezno, in spodbuja prizadevanja Komisije, da bi pomagala 
pri usposabljanju uslužbencev v upravnih in plačilnih organih držav članic, tako da bodo 
upoštevali pravila in s tem tudi standarde Skupnosti;

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;

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;

5. odobrava stališče Komisije, da vsem 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;

6. zaupa oceni Komisije, da veliki neupravičeno izplačani zneski niso izgubljeni in da bodo 
povrnjeni; Komisijo poziva, naj Parlament po zaključku zadnjih projektov iz proračuna 
za leto 2006 obvesti o skupnem seštevku povrnjenih zneskov ter o morebitnih izgubah in 
razlogih zanje;

7. s skrbjo ugotavlja občutni upad plačil v nekaterih starih državah članicah, kar pomeni, da 
se bodo neporavnane obveznosti (RAL) korenito povečale; 

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;
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Izjave o upravljanju na nacionalni ravni

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 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.
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