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POBUDE

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

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;

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;

3. obžaluje, da se v skoraj 18 % primerov poroča o zamudah, ki presegajo dve leti, in 
poudarja pomen zmanjševanja vrzeli med odkrivanjem in sporočanjem o nepravilnostih 
ter domnevnih goljufijah, da se Komisiji omogoči pravilno ter pravočasno analizo 
spreminjajočih se trendov in vzorcev, povezanih z nepravilnostmi in goljufijami;

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;

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;

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;

7. odobrava stališče Komisije, da se v primeru odkritja nepravilnosti sprejme popravni 
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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.
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