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

2. ugotavlja, da poročilo Evropskega računskega sodišča za leto 2007 vključuje še vedno le 
projekte za leta 2000–2006, saj je bilo leto 2007 pripravljalno obdobje za izvajanje 
programov za leta 2007–2013; zato poudarja, da učinka novih pravil za programsko 
obdobje 2007–2013, ki so preprostejša in strožja od pravil, ki so veljala do leta 2006, še ni 
mogoče oceniti;

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;

4. opozarja, da izvajanje kohezijske politike podvrženo visokemu tveganju, in poudarja, da 
je to treba upoštevati pri oceni stopnje napake; meni, da morajo biti dejanski nadzorni 
ukrepi stroškovno učinkoviti in sorazmerni z zahtevami dobrega finančnega upravljanja; 
poudarja, da je treba odpraviti nepotrebno kompleksnost, s čimer bi bilo mogoče 
zagotoviti hitro izvajanje programov; 

5. poudarja potrebo po poenostavitvi postopkov za izvajanje strukturnih skladov, zlasti 
sistemov upravljanja in nadzora; opozarja, da kompleksnost sistema do neke mere vpliva 
na nepravilnosti znotraj držav članic; pozdravlja ukrepe za poenostavitev, ki jih je 
predlagala Komisija v svoji reviziji uredb o strukturnih skladih za leta 2007–2013 v 
odgovor na trenutno finančno krizo; nestrpno pričakuje zadnji paket predlogov Komisije o 
ukrepih za poenostavitev strukturnih skladov, ki bo predvidoma oblikovan v začetku leta 
2009;

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;

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;

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 
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treba povrniti (zlasti razliko v razlagi pravil za upravičenost izdatkov); poudarja potrebo 
po nadaljnji razjasnitvi ter zahteva uskladitev razlage pravil glede uporabe finančnih 
popravkov.
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