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Pakeitimas 1
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pažymi, kad, kaip nurodyta Audito 
Rūmų metinėje 2018 finansinių metų 
ataskaitoje, įvertintas išlaidų srities 
„Ekonominė, socialinė ir teritorinė 
sanglauda“ klaidų lygis padidėjo nuo 3 
proc. 2017 m. iki 5 proc. 2018 m.; 
apgailestauja, kad net pabrėžiant, jog 
klaidos įgyvendinant biudžetą savaime 
nereiškia sukčiavimo, teigiama pastarųjų 
metų tendencija pasikeitė;

1. pabrėžia, kad svarbu supaprastinti 
taisykles ir procedūras ir padaryti jas 
lankstesnes, vengiant nereikalingų 
administracinių kliūčių, kad būtų 
užkirstas kelias daugeliui klaidų arba jos 
būtų aptiktos ir ištaisytos, taip pat 
pagerintas lėšų panaudojimo pajėgumas 
valstybėse narėse;

Or. es

Pakeitimas 2
Isabel Carvalhais, Pedro Marques

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pažymi, kad, kaip nurodyta Audito 
Rūmų metinėje 2018 finansinių metų 
ataskaitoje, įvertintas išlaidų srities 
„Ekonominė, socialinė ir teritorinė 
sanglauda“ klaidų lygis padidėjo nuo 3 
proc. 2017 m. iki 5 proc. 2018 m.; 
apgailestauja, kad net pabrėžiant, jog 
klaidos įgyvendinant biudžetą savaime 
nereiškia sukčiavimo, teigiama pastarųjų 
metų tendencija pasikeitė;

1. pažymi, kad, kaip nurodyta Audito 
Rūmų metinėje 2018 finansinių metų 
ataskaitoje, įvertintas išlaidų srities 
„Ekonominė, socialinė ir teritorinė 
sanglauda“ klaidų lygis padidėjo nuo 
3 proc. 2017 m. iki 5 proc. 2018 m.; 
apgailestauja, kad pastarųjų metų teigiama 
tendencija pasikeitė;

Or. pt

Pakeitimas 3
Bronis Ropė
Verts/ALE frakcijos vardu



PE644.954v01-00 4/24 AM\1194885LT.docx

LT

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pažymi, kad, kaip nurodyta Audito 
Rūmų metinėje 2018 finansinių metų 
ataskaitoje, įvertintas išlaidų srities 
„Ekonominė, socialinė ir teritorinė 
sanglauda“ klaidų lygis padidėjo nuo 3 
proc. 2017 m. iki 5 proc. 2018 m.; 
apgailestauja, kad net pabrėžiant, jog 
klaidos įgyvendinant biudžetą savaime 
nereiškia sukčiavimo, teigiama pastarųjų 
metų tendencija pasikeitė;

1. pažymi, kad, kaip nurodyta Audito 
Rūmų metinėje 2018 finansinių metų 
ataskaitoje, įvertintas išlaidų srities 
„Ekonominė, socialinė ir teritorinė 
sanglauda“ klaidų lygis padidėjo nuo 
3 proc. 2017 m. iki 5 proc. 2018 m.; 
apgailestauja, kad net pabrėžiant, jog 
klaidos įgyvendinant biudžetą savaime 
nereiškia sukčiavimo, teigiama pastarųjų 
metų tendencija pasikeitė; be to, mano, 
kad didžiulį susirūpinimą kelia tai, kad su 
viešaisiais pirkimais, valstybės pagalbos 
taisyklėmis ir dotacijų skyrimu susijusių 
klaidų lygis 2018 m. sudarė 16 % Europos 
Audito Rūmų įvertinto didelės rizikos 
išlaidų klaidų lygio, o 2017 m. jo dalis 
siekė tik 1 %;

Or. en

Pakeitimas 4
Francesca Donato

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pažymi, kad, kaip nurodyta Audito 
Rūmų metinėje 2018 finansinių metų 
ataskaitoje, įvertintas išlaidų srities 
„Ekonominė, socialinė ir teritorinė 
sanglauda“ klaidų lygis padidėjo nuo 3 
proc. 2017 m. iki 5 proc. 2018 m.; 
apgailestauja, kad net pabrėžiant, jog 
klaidos įgyvendinant biudžetą savaime 
nereiškia sukčiavimo, teigiama pastarųjų 
metų tendencija pasikeitė;

1. apgailestauja, kad, kaip nurodyta 
Audito Rūmų metinėje 2018 finansinių 
metų ataskaitoje, įvertintas išlaidų srities 
„Ekonominė, socialinė ir teritorinė 
sanglauda“ klaidų lygis padidėjo nuo 
3 proc. 2017 m. iki 5 proc. 2018 m.; 
apgailestauja, kad net pabrėžiant, jog 
klaidos įgyvendinant biudžetą savaime 
nereiškia sukčiavimo, teigiama pastarųjų 
metų tendencija pasikeitė ir dėl to Europos 
piliečiai patyrė didelę žalą;

Or. en
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Pakeitimas 5
Alessandro Panza

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pažymi, kad, kaip nurodyta Audito 
Rūmų metinėje 2018 finansinių metų 
ataskaitoje, įvertintas išlaidų srities 
„Ekonominė, socialinė ir teritorinė 
sanglauda“ klaidų lygis padidėjo nuo 3 
proc. 2017 m. iki 5 proc. 2018 m.; 
apgailestauja, kad net pabrėžiant, jog 
klaidos įgyvendinant biudžetą savaime 
nereiškia sukčiavimo, teigiama pastarųjų 
metų tendencija pasikeitė;

1. apgailestauja, kad, kaip nurodyta 
Audito Rūmų metinėje 2018 finansinių 
metų ataskaitoje, įvertintas išlaidų srities 
„Ekonominė, socialinė ir teritorinė 
sanglauda“ klaidų lygis padidėjo nuo 
3 proc. 2017 m. iki 5 proc. 2018 m.; 
apgailestauja, kad net pabrėžiant, jog 
klaidos įgyvendinant biudžetą savaime 
nereiškia sukčiavimo, teigiama pastarųjų 
metų tendencija pasikeitė ir dėl to Europos 
piliečiai patyrė didelę žalą;

Or. en

Pakeitimas 6
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pažymi, kad 2018 m. Europos 
Audito Rūmų tikrinta suma ekonominės, 
socialinės ir teritorinės sanglaudos srityje 
buvo 23,6 mlrd. EUR (pridėjus 16,5 mlrd. 
EUR iš ankstesnių finansinių metų, 
kuriuos Komisija patvirtino arba priėmė 
2018 m.), t. y. gerokai didesnė suma nei 
2017 m. (8 mlrd. EUR), o tai iš esmės 
pateisina įvertinto klaidų lygio, susijusio 
su išlaidomis, padidėjimą nuo 3 % 2017 
m. iki 5 % 2018 m.; įspėja dėl didesnės 
klaidų rizikos dabartinės daugiametės 
finansinės programos pabaigoje dėl 
spaudimo greitai įsisavinti lėšas 
atsižvelgiant į galimą Sąjungos 
finansavimo praradimą;
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Or. es

Pakeitimas 7
Tsvetelina Penkova

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. ragina Komisiją sumažinti 
skirtingų taikytinų nacionalinių ar ES 
taisyklių aiškinimų tais atvejais, kai 
nesutinkama su rastų klaidų pobūdžio 
vertinimais, kurie pateikti Audito Rūmų 
metinėje ataskaitoje, kad ateityje būtų 
išvengta tokių situacijų ir skirtingų 
taikytinų taisyklių aiškinimo;

Or. en

Pakeitimas 8
Isabel Carvalhais, Pedro Marques

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. atkreipia dėmesį į audito įstaigų 
atliktą darbą ir kartu pabrėžia, kad 
biudžeto vykdymo klaidos savaime 
nereiškia sukčiavimo; atkreipia dėmesį į 
tai, kad prieš pateikiant kaltinimus 
naudos gavėjams būtina atlikti išsamią 
audito rezultatų analizę;

Or. pt

Pakeitimas 9
Martina Michels

Nuomonės projektas
2 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2. atkreipia dėmesį į tai, kad šios 
klaidos kilo daugiausiai dėl netinkamų 
finansuoti išlaidų kompensavimo, vidaus 
rinkos taisyklių pažeidimų ir 
patvirtinamųjų dokumentų trūkumo, o taip 
pat dėl ankstesnių metų bendro mažo 
kompensavimo ir mokėjimų lygio, bei dėl 
to, kad audito metu buvo įtraukta mažiau 
finansinių priemonių;

2. atkreipia dėmesį į tai, kad šios 
klaidos, susijusios su dotacijomis ir ne 
taip atidžiai audituotomis finansinėmis 
priemonėmis, kilo daugiausiai dėl 
netinkamų finansuoti išlaidų 
kompensavimo bei vidaus rinkos taisyklių 
pažeidimų ir patvirtinamųjų dokumentų 
trūkumo, o taip pat dėl ankstesnių metų 
bendro mažo kompensavimo ir mokėjimų 
lygio, bei dėl to, kad audito metu buvo 
įtraukta mažiau finansinių priemonių;

Or. de

Pakeitimas 10
Bronis Ropė
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. atkreipia dėmesį į tai, kad šios 
klaidos kilo daugiausiai dėl netinkamų 
finansuoti išlaidų kompensavimo, vidaus 
rinkos taisyklių pažeidimų ir 
patvirtinamųjų dokumentų trūkumo, o taip 
pat dėl ankstesnių metų bendro mažo 
kompensavimo ir mokėjimų lygio, bei dėl 
to, kad audito metu buvo įtraukta mažiau 
finansinių priemonių;

2. atkreipia dėmesį į tai, kad šios 
klaidos kilo daugiausiai dėl netinkamų 
finansuoti išlaidų kompensavimo, vidaus 
rinkos taisyklių pažeidimų ir 
patvirtinamųjų dokumentų trūkumo, o taip 
pat dėl ankstesnių metų bendro mažo 
kompensavimo ir mokėjimų lygio, bei dėl 
to, kad audito metu buvo įtraukta mažiau 
finansinių priemonių; be to, pabrėžia, kad 
veiklos rezultatais grindžiamas auditas 
neapima sanglaudos politikos išlaidų, 
kurios grindžiamos keliais 
horizontaliaisiais principais, pvz., lyčių 
lygybe, nediskriminavimu ir tvariu 
vystymusi, ir kurios grindžiamos 
partnerystės principu, visumos, todėl 
sunku įvertinti svarbų šalutinį poveikį, 
ypač socialinėje srityje, taigi pirmenybė 
turėtų būti teikiama platesniam rodiklių 
spektrui; taip pat atkreipia dėmesį į tai, 
kad renkant duomenis reikėtų atsižvelgti 
ir į atitinkamus kai kurių valstybių narių 
administracinių sistemų (NUTS 
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klasifikatoriaus) pokyčius;

Or. en

Pakeitimas 11
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. atkreipia dėmesį į tai, kad šios 
klaidos kilo daugiausiai dėl netinkamų 
finansuoti išlaidų kompensavimo, vidaus 
rinkos taisyklių pažeidimų ir 
patvirtinamųjų dokumentų trūkumo, o taip 
pat dėl ankstesnių metų bendro mažo 
kompensavimo ir mokėjimų lygio, bei dėl 
to, kad audito metu buvo įtraukta mažiau 
finansinių priemonių;

2. atkreipia dėmesį į tai, kad šios 
klaidos kilo daugiausiai dėl netinkamų 
finansuoti išlaidų kompensavimo, vidaus 
rinkos taisyklių pažeidimų ir 
patvirtinamųjų dokumentų trūkumo, o taip 
pat dėl ankstesnių metų bendro mažo 
kompensavimo ir mokėjimų lygio, bei dėl 
to, kad audito metu buvo įtraukta mažiau 
finansinių priemonių; pažymi, kad, kaip 
nurodyta Audito Rūmų 2018 m. metinėje 
ataskaitoje, grąžinant PVM gali būti 
padaryta klaidų ir ne visada optimaliai 
panaudojamos Sąjungos lėšos;

Or. es

Pakeitimas 12
Tamás Deutsch, Isabel Benjumea Benjumea

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. atkreipia dėmesį į tai, kad šios 
klaidos kilo daugiausiai dėl netinkamų 
finansuoti išlaidų kompensavimo, vidaus 
rinkos taisyklių pažeidimų ir 
patvirtinamųjų dokumentų trūkumo, o taip 
pat dėl ankstesnių metų bendro mažo 
kompensavimo ir mokėjimų lygio, bei dėl 
to, kad audito metu buvo įtraukta mažiau 
finansinių priemonių;

2. atkreipia dėmesį į tai, kad šios 
klaidos kilo daugiausiai dėl netinkamų 
finansuoti išlaidų kompensavimo, vidaus 
rinkos taisyklių pažeidimų ir 
patvirtinamųjų dokumentų trūkumo, o taip 
pat dėl ankstesnių metų bendro mažo 
kompensavimo ir mokėjimų lygio, bei dėl 
to, kad audito metu buvo įtraukta mažiau 
finansinių priemonių; primena, kad 
apskritai supaprastinus taisykles galima 



AM\1194885LT.docx 9/24 PE644.954v01-00

LT

labai prisidėti prie veiksmingesnio lėšų 
panaudojimo ir klaidų lygio mažinimo;

Or. en

Pakeitimas 13
Viktor Uspaskich

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. atkreipia dėmesį į tai, kad šios 
klaidos kilo daugiausiai dėl netinkamų 
finansuoti išlaidų kompensavimo, vidaus 
rinkos taisyklių pažeidimų ir 
patvirtinamųjų dokumentų trūkumo, o taip 
pat dėl ankstesnių metų bendro mažo 
kompensavimo ir mokėjimų lygio, bei dėl 
to, kad audito metu buvo įtraukta mažiau 
finansinių priemonių;

2. atkreipia dėmesį į tai, kad šios 
klaidos kilo daugiausiai dėl netinkamų 
finansuoti išlaidų kompensavimo (44 %), 
vidaus rinkos taisyklių pažeidimų (40 %) ir 
patvirtinamųjų dokumentų trūkumo (11 
%), o taip pat dėl ankstesnių metų bendro 
mažo kompensavimo ir mokėjimų lygio, 
bei dėl to, kad audito metu buvo įtraukta 
mažiau finansinių priemonių;

Or. en

Pakeitimas 14
Martina Michels

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. atkreipia dėmesį į tai, kad Sąjunga 
vis dažniau naudojasi EIB grupės 
finansinėmis priemonėmis ir 
garantijomis, visų pirma teikdama 
garantijas pagal Europos strateginių 
investicijų fondo (ESIF) sistemą, todėl 
Sąjungos biudžeto pozicija yra 
didesnės rizikos;
pritaria Europos Audito Rūmų pozicijai, 
kad Audito Rūmams turėtų būti suteikti 
įgaliojimai atlikti visų EIB operacijų 
auditą, įskaitant operacijas, kurias 
vykdydamas EIB naudoja su Sąjungos 
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biudžetu nesusijusias lėšas;

Or. de

Pakeitimas 15
Viktor Uspaskich

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. apgailestauja, kad dvi didžiausios 
ERPF, Sanglaudos fondo ir ESF klaidų 
grupės buvo „Netinkami finansuoti 
projektai, paramos gavėjai ir (arba) 
veikla“ (21 %) ir „Valstybės pagalbos 
taisyklių pažeidimas“ (25 %);

Or. en

Pakeitimas 16
Bronis Ropė
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. atkreipia dėmesį į tai, kad didelės 
rizikos išlaidoms dažnai taikomos 
sudėtingos taisyklės ir tinkamumo 
finansuoti sąlygos, dėl kurių atsiranda 
klaidų, o kai kurias šių klaidų papildo 
nacionalinių institucijų sukuriamas 
pridėtinis lygmuo; primena, kad 
paprastesnės nacionalinės tinkamumo 
taisyklės galėtų padėti sumažinti tokių 
klaidų kiekį ir paramos gavėjams tenkančią 
administracinę naštą;

3. atkreipia dėmesį į tai, kad didelės 
rizikos išlaidoms dažnai taikomos 
sudėtingos taisyklės ir tinkamumo 
finansuoti sąlygos, dėl kurių atsiranda 
klaidų, o kai kurias šių klaidų papildo 
nacionalinių institucijų sukuriamas 
pridėtinis lygmuo; primena, kad 
paprastesnės nacionalinės tinkamumo 
taisyklės galėtų padėti sumažinti tokių 
klaidų kiekį ir paramos gavėjams tenkančią 
administracinę naštą; ragina taikyti 
supaprastinimo priemones, jau numatytas 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (ES, Euratomas) 2018/1046; 
be to, vietos ir regionų valdžios 
institucijos, taip pat nacionaliniai ir 
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regioniniai parlamentai turėtų aktyviau 
dalyvauti nustatant konkrečias 
nacionalines taisykles; dar kartą pabrėžia, 
kad reikia kuo labiau sumažinti 
administracinę naštą, kartu užtikrinant 
visišką procesų skaidrumą;

Or. en

Pakeitimas 17
Francesca Donato

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. atkreipia dėmesį į tai, kad didelės 
rizikos išlaidoms dažnai taikomos 
sudėtingos taisyklės ir tinkamumo 
finansuoti sąlygos, dėl kurių atsiranda 
klaidų, o kai kurias šių klaidų papildo 
nacionalinių institucijų sukuriamas 
pridėtinis lygmuo; primena, kad 
paprastesnės nacionalinės tinkamumo 
taisyklės galėtų padėti sumažinti tokių 
klaidų kiekį ir paramos gavėjams tenkančią 
administracinę naštą;

3. atkreipia dėmesį į tai, kad didelės 
rizikos išlaidoms dažnai taikomos 
sudėtingos taisyklės ir tinkamumo 
finansuoti sąlygos, dėl kurių atsiranda 
klaidų, o kai kurias šių klaidų papildo 
nacionalinių ir Sąjungos institucijų 
sukuriamas pridėtinis lygmuo; primena, 
kad paprastesnės tinkamumo taisyklės 
galėtų padėti sumažinti tokių klaidų kiekį ir 
paramos gavėjams tenkančią 
administracinę naštą; ragina Komisiją 
atkreipti dėmesį į šią problemą ir rasti 
geresnius sprendimus siekiant išvengti 
administracinės naštos ir skatinti 
supaprastintas procedūras;

Or. en

Pakeitimas 18
Alessandro Panza

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. atkreipia dėmesį į tai, kad didelės 
rizikos išlaidoms dažnai taikomos 
sudėtingos taisyklės ir tinkamumo 

3. atkreipia dėmesį į tai, kad didelės 
rizikos išlaidoms dažnai taikomos 
sudėtingos taisyklės ir tinkamumo 
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finansuoti sąlygos, dėl kurių atsiranda 
klaidų, o kai kurias šių klaidų papildo 
nacionalinių institucijų sukuriamas 
pridėtinis lygmuo; primena, kad 
paprastesnės nacionalinės tinkamumo 
taisyklės galėtų padėti sumažinti tokių 
klaidų kiekį ir paramos gavėjams tenkančią 
administracinę naštą;

finansuoti sąlygos, dėl kurių atsiranda 
klaidų, o kai kurias šių klaidų papildo 
nacionalinių ir Sąjungos institucijų 
sukuriamas pridėtinis lygmuo; primena, 
kad paprastesnės tinkamumo taisyklės 
galėtų padėti sumažinti tokių klaidų kiekį ir 
paramos gavėjams tenkančią 
administracinę naštą; ragina Komisiją 
atkreipti dėmesį į šią problemą ir rasti 
geresnius sprendimus siekiant išvengti 
administracinės naštos ir skatinti 
supaprastintas procedūras;

Or. en

Pakeitimas 19
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. atkreipia dėmesį į tai, kad didelės 
rizikos išlaidoms dažnai taikomos 
sudėtingos taisyklės ir tinkamumo 
finansuoti sąlygos, dėl kurių atsiranda 
klaidų, o kai kurias šių klaidų papildo 
nacionalinių institucijų sukuriamas 
pridėtinis lygmuo; primena, kad 
paprastesnės nacionalinės tinkamumo 
taisyklės galėtų padėti sumažinti tokių 
klaidų kiekį ir paramos gavėjams tenkančią 
administracinę naštą;

3. atkreipia dėmesį į tai, kad didelės 
rizikos išlaidoms dažnai taikomos 
sudėtingos taisyklės ir tinkamumo 
finansuoti sąlygos, dėl kurių atsiranda 
klaidų, o kai kurias šių klaidų papildo 
nacionalinių institucijų sukuriamas 
pridėtinis lygmuo; pabrėžia, kad 
paprastesnės nacionalinės tinkamumo 
taisyklės galėtų padėti sumažinti tokių 
klaidų kiekį ir neabejotinai paramos 
gavėjams tenkančią administracinę naštą; 
apgailestauja, kad dėl pernelyg griežtų ir 
pernelyg didelių taikomų teisės aktų 
reikalavimų kai kurios valstybės narės ir 
regionai susiduria su sunkumais, 
susijusiais su lėšų panaudojimu;

Or. es

Pakeitimas 20
Tamás Deutsch, Isabel Benjumea Benjumea

Nuomonės projektas
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3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. atkreipia dėmesį į tai, kad didelės 
rizikos išlaidoms dažnai taikomos 
sudėtingos taisyklės ir tinkamumo 
finansuoti sąlygos, dėl kurių atsiranda 
klaidų, o kai kurias šių klaidų papildo 
nacionalinių institucijų sukuriamas 
pridėtinis lygmuo; primena, kad 
paprastesnės nacionalinės tinkamumo 
taisyklės galėtų padėti sumažinti tokių 
klaidų kiekį ir paramos gavėjams tenkančią 
administracinę naštą;

3. atkreipia dėmesį į tai, kad didelės 
rizikos išlaidoms dažnai taikomos 
sudėtingos taisyklės ir tinkamumo 
finansuoti sąlygos, dėl kurių atsiranda 
klaidų, o kai kurias šių klaidų papildo 
nacionalinių institucijų sukuriamas 
pridėtinis lygmuo; primena, kad 
paprastesnės nacionalinės tinkamumo 
taisyklės galėtų padėti sumažinti tokių 
klaidų kiekį ir paramos gavėjams tenkančią 
administracinę naštą; pabrėžia, kad 
lankstumas gali padėti greičiau ir 
veiksmingiau panaudoti lėšas;

Or. en

Pakeitimas 21
Viktor Uspaskich

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. atkreipia dėmesį į tai, kad didelės 
rizikos išlaidoms dažnai taikomos 
sudėtingos taisyklės ir tinkamumo 
finansuoti sąlygos, dėl kurių atsiranda 
klaidų, o kai kurias šių klaidų papildo 
nacionalinių institucijų sukuriamas 
pridėtinis lygmuo; primena, kad 
paprastesnės nacionalinės tinkamumo 
taisyklės galėtų padėti sumažinti tokių 
klaidų kiekį ir paramos gavėjams tenkančią 
administracinę naštą;

3. atkreipia dėmesį į tai, kad didelės 
rizikos išlaidoms dažnai taikomos 
sudėtingos taisyklės ir tinkamumo 
finansuoti sąlygos, dėl kurių atsiranda 
klaidų, o kai kurias šių klaidų papildo 
nacionalinių institucijų sukuriamas 
pridėtinis lygmuo; pritaria Audito Rūmų 
išvadai, kad paprastesnės nacionalinės 
tinkamumo taisyklės galėtų padėti 
sumažinti tokių klaidų kiekį ir paramos 
gavėjams tenkančią administracinę naštą;

Or. en

Pakeitimas 22
Tsvetelina Penkova

Nuomonės projektas
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3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, kad tikslinės sukčiavimo 
prevencijos priemonės yra pagrindinis 
naujosios Komisijos kovos su sukčiavimu 
strategijos veiksmas, todėl Komisija turėtų 
toliau aktyviai remti valstybes nares ir 
padėti joms įgyvendinti kovos su 
sukčiavimu priemones, taip pat gerinti 
pažeidimų, apie kuriuos pranešė valstybės 
narės, naudodamosi Europos regioninės 
plėtros fondo ir Sanglaudos fondo 
lėšomis, analizę;

Or. en

Pakeitimas 23
Francesca Donato

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad Europos struktūrinių 
ir investicijų fondų (toliau – ESI fondai) 
lėšos ir toliau buvo panaudojamos lėčiau 
nei planuota – iki 2018 m. pabaigos tik 
27,3 proc. Pažymi, kad ši vertė yra dar 
mažesnė nei 2011 m. (kurie yra atitinkamų 
ankstesnės daugiametės finansinės 
programos metai) įsisavinimo lygis;

4. pabrėžia, kad Europos struktūrinių 
ir investicijų fondų (toliau – ESI fondai) 
lėšos ir toliau buvo panaudojamos lėčiau 
nei planuota – iki 2018 m. pabaigos tik 
27,3 proc. Pažymi, kad ši vertė yra dar 
mažesnė nei 2011 m. (kurie yra atitinkamų 
ankstesnės daugiametės finansinės 
programos metai) įsisavinimo lygis; 
siekdamas, kad ESI fondai būtų 
panaudojami geriau, siūlo atlikti tokių 
fondų veikimo ir jų įsisavinimo lygio 
įgyvendinimo laikotarpiu SSGG analizę;

Or. en

Pakeitimas 24
Alessandro Panza

Nuomonės projektas
4 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad Europos struktūrinių 
ir investicijų fondų (toliau – ESI fondai) 
lėšos ir toliau buvo panaudojamos lėčiau 
nei planuota – iki 2018 m. pabaigos tik 
27,3 proc. Pažymi, kad ši vertė yra dar 
mažesnė nei 2011 m. (kurie yra atitinkamų 
ankstesnės daugiametės finansinės 
programos metai) įsisavinimo lygis;

4. pabrėžia, kad Europos struktūrinių 
ir investicijų fondų (toliau – ESI fondai) 
lėšos ir toliau buvo panaudojamos lėčiau 
nei planuota – iki 2018 m. pabaigos tik 
27,3 proc. Pažymi, kad ši vertė yra dar 
mažesnė nei 2011 m. (kurie yra atitinkamų 
ankstesnės daugiametės finansinės 
programos metai) įsisavinimo lygis;

siekdamas, kad ESI fondai būtų 
panaudojami geriau, siūlo atlikti tokių 
fondų veikimo ir jų įsisavinimo lygio 
įgyvendinimo laikotarpiu SSGG analizę;

Or. en

Pakeitimas 25
Bronis Ropė
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad Europos struktūrinių 
ir investicijų fondų (toliau – ESI fondai) 
lėšos ir toliau buvo panaudojamos lėčiau 
nei planuota – iki 2018 m. pabaigos tik 
27,3 proc. Pažymi, kad ši vertė yra dar 
mažesnė nei 2011 m. (kurie yra atitinkamų 
ankstesnės daugiametės finansinės 
programos metai) įsisavinimo lygis;

4. pabrėžia, kad Europos struktūrinių 
ir investicijų fondų (toliau – ESI fondai) 
lėšos ir toliau buvo panaudojamos lėčiau 
nei planuota – iki 2018 m. pabaigos tik 
27,3 proc. Pažymi, kad ši vertė yra dar 
mažesnė nei 2011 m. (kurie yra atitinkamų 
ankstesnės daugiametės finansinės 
programos metai) įsisavinimo lygis; 
galiausiai tai gali lemti skubų lėšų 
panaudojimą programavimo laikotarpio 
pabaigoje, o tai gali trukdyti pasiekti 
sanglaudos tikslų;

Or. en

Pakeitimas 26
Isabel Carvalhais, Pedro Marques

Nuomonės projektas
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4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad Europos struktūrinių 
ir investicijų fondų (toliau – ESI fondai) 
lėšos ir toliau buvo panaudojamos lėčiau 
nei planuota – iki 2018 m. pabaigos tik 
27,3 proc. Pažymi, kad ši vertė yra dar 
mažesnė nei 2011 m. (kurie yra atitinkamų 
ankstesnės daugiametės finansinės 
programos metai) įsisavinimo lygis;

4. Pabrėžia, kad Europos struktūrinių 
ir investicijų fondų (ESI fondų) lėšų 
įsisavinimas ir toliau buvo lėtesnis nei 
planuota – iki 2018 m. pabaigos tik 27,3 
%; pažymi, kad ši vertė yra dar mažesnė 
nei 2011 m., t. y. atitinkamų ankstesnės 
daugiametės finansinės programos metų, 
lėšų panaudojimo lygis; atkreipia dėmesį į 
tai, kad supaprastinus taisykles būtų 
galima padidinti ESI fondų lėšų 
panaudojimą;

Or. pt

Pakeitimas 27
Viktor Uspaskich

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad Europos struktūrinių 
ir investicijų fondų (toliau – ESI fondai) 
lėšos ir toliau buvo panaudojamos lėčiau 
nei planuota – iki 2018 m. pabaigos tik 
27,3 proc. Pažymi, kad ši vertė yra dar 
mažesnė nei 2011 m. (kurie yra atitinkamų 
ankstesnės daugiametės finansinės 
programos metai) įsisavinimo lygis;

4. pabrėžia, kad Europos struktūrinių 
ir investicijų fondų (toliau – ESI fondai) 
lėšos ir toliau buvo panaudojamos lėčiau 
nei planuota – iki 2018 m. pabaigos tik 
27,3 proc. Pažymi, kad ši vertė yra dar 
mažesnė nei 2011 m. (kurie yra atitinkamų 
ankstesnės daugiametės finansinės 
programos metai) įsisavinimo lygis, tais 
metais siekęs 33,4 %;

Or. en

Pakeitimas 28
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas
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4a. pabrėžia, kad, siekiant sudaryti 
palankesnes sąlygas gauti finansavimą, 
jam neturėtų būti taikomi 
makroekonominiai parametrai 
(makroekonominės sąlygos) ir gautas 
minėtas finansavimas neturėtų būti 
įtraukiamas apskaičiuojant deficitą;

Or. es

Pakeitimas 29
Bronis Ropė
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. primena, kad šio žemo lėšų 
panaudojimo rodiklio priežastys yra ne tik 
įsipareigojimų panaikinimo metodika 
(vadinamoji „n + 3“ taisyklė), bet ir 
vėlyvas teisės aktų sistemos, pagal kurią 
sudaromos sąlygos įgyvendinti sanglaudos 
politiką, priėmimas; todėl ragina Komisiją 
ir Tarybą užtikrinti tinkamas priemones 
kitu 2021–2027 m. programavimo 
laikotarpiu, kad šį kartą būtų išvengta 
vėlavimo įgyvendinant ESI fondus ir su tuo 
susijusio domino efekto.

5. primena, kad šio žemo lėšų 
panaudojimo rodiklio priežastys yra ne tik 
įsipareigojimų panaikinimo metodika 
(vadinamoji „n + 3“ taisyklė), bet ir 
vėlyvas teisės aktų sistemos, pagal kurią 
sudaromos sąlygos įgyvendinti sanglaudos 
politiką, priėmimas; todėl ragina Komisiją 
ir Tarybą užtikrinti tinkamas priemones 
kitu 2021–2027 m. programavimo 
laikotarpiu, kad šį kartą būtų išvengta 
vėlavimo įgyvendinant ESI fondus ir su tuo 
susijusio domino efekto; primena tai, kad 
programavimo laikotarpio pradžioje 
patirti vėlavimai gali lemti neįvykdytų 
mokėjimo prašymų susikaupimą ateityje; 
pabrėžia, kad, nors projektų atrankos 
lygis yra aukštas ir teigiamas lėšų 
panaudojimo lygis galėtų būti pasiektas 
iki programavimo laikotarpio pabaigos, 
turėtume siekti, kad būtų laikomasi 
aukštos kokybės ir klimatui nekenkiančių 
projektų kriterijų; atsižvelgdamas į tai, 
pabrėžia Paryžiaus susitarime prisiimtų 
įsipareigojimų svarbą ir kad svarbu 
pasiekti ES klimato ir energetikos sričių 
tikslus ir neutralaus poveikio klimatui ES 
tikslą;

Or. en
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Pakeitimas 30
Tamás Deutsch, Isabel Benjumea Benjumea

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. primena, kad šio žemo lėšų 
panaudojimo rodiklio priežastys yra ne tik 
įsipareigojimų panaikinimo metodika 
(vadinamoji „n + 3“ taisyklė), bet ir 
vėlyvas teisės aktų sistemos, pagal kurią 
sudaromos sąlygos įgyvendinti sanglaudos 
politiką, priėmimas; todėl ragina Komisiją 
ir Tarybą užtikrinti tinkamas priemones 
kitu 2021–2027 m. programavimo 
laikotarpiu, kad šį kartą būtų išvengta 
vėlavimo įgyvendinant ESI fondus ir su tuo 
susijusio domino efekto.

5. primena, kad šio žemo lėšų 
panaudojimo rodiklio priežastys yra ne tik 
įsipareigojimų panaikinimo metodika 
(vadinamoji „n + 3“ taisyklė), bet ir 
vėlyvas teisės aktų sistemos, pagal kurią 
sudaromos sąlygos įgyvendinti sanglaudos 
politiką, priėmimas, o tai yra problema, 
kuriai ateityje reikia užkirsti kelią; todėl 
ragina Tarybą ir jai vėliau 
pirmininkausiančias valstybes nares 
užtikrinti, kad būtų atsižvelgta į 
Parlamento spartą ir dėmesį įgyvendinant 
šiuo metu vykstančią teisėkūros 
procedūrą, susijusią su DFP ir 
sanglaudos politikos reglamentų kitam, t. 
y. 2021–2027 m. programavimo 
laikotarpiui, priėmimu; todėl ragina 
Komisiją ir Tarybą užtikrinti tinkamas 
priemones (kitu) 2021–2027 m. 
programavimo laikotarpiu, kad šį kartą 
būtų išvengta vėlavimo įgyvendinant ESI 
fondus ir su tuo susijusio domino efekto;

Or. en

Pakeitimas 31
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. primena, kad šio žemo lėšų 
panaudojimo rodiklio priežastys yra ne tik 
įsipareigojimų panaikinimo metodika 
(vadinamoji „n + 3“ taisyklė), bet ir 
vėlyvas teisės aktų sistemos, pagal kurią 

5. primena, kad šio žemo lėšų 
panaudojimo rodiklio priežastys yra ne tik 
įsipareigojimų panaikinimo metodika 
(vadinamoji „n + 3“ taisyklė), bet ir 
vėlyvas teisės aktų sistemos, pagal kurią 
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sudaromos sąlygos įgyvendinti sanglaudos 
politiką, priėmimas; todėl ragina Komisiją 
ir Tarybą užtikrinti tinkamas priemones 
kitu 2021–2027 m. programavimo 
laikotarpiu, kad šį kartą būtų išvengta 
vėlavimo įgyvendinant ESI fondus ir su 
tuo susijusio domino efekto.

sudaromos sąlygos įgyvendinti sanglaudos 
politiką, priėmimas; todėl ragina Komisiją 
ir Tarybą užtikrinti tinkamas priemones 
kitu 2021–2027 m. programavimo 
laikotarpiu, kad būtų išvengta vėluojančio 
ESI fondų įgyvendinimo ir jo domino 
efekto, ir pateikti veiksmų planą dėl 
vėluojančių mokėjimų mažinimo 2021–
2027 m. daugiametėje finansinėje 
programoje;

Or. es

Pakeitimas 32
Martina Michels

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. primena, kad šio žemo lėšų 
panaudojimo rodiklio priežastys yra ne tik 
įsipareigojimų panaikinimo metodika 
(vadinamoji „n + 3“ taisyklė), bet ir 
vėlyvas teisės aktų sistemos, pagal kurią 
sudaromos sąlygos įgyvendinti sanglaudos 
politiką, priėmimas; todėl ragina Komisiją 
ir Tarybą užtikrinti tinkamas priemones 
kitu 2021–2027 m. programavimo 
laikotarpiu, kad šį kartą būtų išvengta 
vėlavimo įgyvendinant ESI fondus ir su tuo 
susijusio domino efekto.

5. primena, kad šio žemo lėšų 
panaudojimo rodiklio priežastys 
daugiausiai susijusios su vėlyvu teisės 
aktų sistemos, pagal kurią sudaromos 
sąlygos įgyvendinti sanglaudos politiką, 
priėmimu; todėl ragina Komisiją ir Tarybą 
užtikrinti tinkamas priemones kitu 2021–
2027 m. programavimo laikotarpiu, kad šį 
kartą būtų išvengta vėlavimo įgyvendinant 
ESI fondus ir su tuo susijusio domino 
efekto;

Or. de

Pakeitimas 33
Alessandro Panza

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. primena, kad šio žemo lėšų 
panaudojimo rodiklio priežastys yra ne tik 

5. primena, kad šio žemo lėšų 
panaudojimo rodiklio priežastis lemia 
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įsipareigojimų panaikinimo metodika 
(vadinamoji „n + 3“ taisyklė), bet ir 
vėlyvas teisės aktų sistemos, pagal kurią 
sudaromos sąlygos įgyvendinti sanglaudos 
politiką, priėmimas; todėl ragina Komisiją 
ir Tarybą užtikrinti tinkamas priemones 
kitu 2021–2027 m. programavimo 
laikotarpiu, kad šį kartą būtų išvengta 
vėlavimo įgyvendinant ESI fondus ir su tuo 
susijusio domino efekto.

vėlyvas teisės aktų sistemos, pagal kurią 
sudaromos sąlygos įgyvendinti sanglaudos 
politiką, priėmimas; todėl ragina Komisiją 
ir Tarybą užtikrinti tinkamas priemones 
kitu 2021–2027 m. programavimo 
laikotarpiu, kad šį kartą būtų išvengta 
vėlavimo įgyvendinant ESI fondus ir su tuo 
susijusio domino efekto;

Or. en

Pakeitimas 34
Francesca Donato

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. primena, kad šio žemo lėšų 
panaudojimo rodiklio priežastys yra ne tik 
įsipareigojimų panaikinimo metodika 
(vadinamoji „n + 3“ taisyklė), bet ir 
vėlyvas teisės aktų sistemos, pagal kurią 
sudaromos sąlygos įgyvendinti sanglaudos 
politiką, priėmimas; todėl ragina Komisiją 
ir Tarybą užtikrinti tinkamas priemones 
kitu 2021–2027 m. programavimo 
laikotarpiu, kad šį kartą būtų išvengta 
vėlavimo įgyvendinant ESI fondus ir su tuo 
susijusio domino efekto.

5. primena, kad šio žemo lėšų 
panaudojimo rodiklio priežastis lemia 
vėlyvas teisės aktų sistemos, pagal kurią 
sudaromos sąlygos įgyvendinti sanglaudos 
politiką, priėmimas; todėl ragina Komisiją 
ir Tarybą užtikrinti tinkamas priemones 
kitu 2021–2027 m. programavimo 
laikotarpiu, kad šį kartą būtų išvengta 
vėlavimo įgyvendinant ESI fondus ir su tuo 
susijusio domino efekto;

Or. en

Pakeitimas 35
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. ragina Komisiją pateikti išsamią 
besitęsiančio žemo lėšų panaudojimo 
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lygio tam tikruose regionuose priežasčių 
analizę ir įvertinti konkrečius būdus, kaip 
išspręsti struktūrines problemas, dėl kurių 
susidarė šis disbalansas; taip pat ragina 
Komisiją padidinti vietoje teikiamą 
techninę pagalbą siekiant padidinti 
įsisavinimo pajėgumus valstybėse narėse, 
patiriančiose sunkumų šioje srityje;

Or. es

Pakeitimas 36
Josianne Cutajar

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. mano, kad ES vis dažniau 
naudojasi finansinėmis priemonėmis ir 
biudžeto garantijomis, teikiamomis 
Europos investicijų banko grupei (EIB), 
ir kad tikimasi, jog per kitą DFP ši 
tendencija išliks; todėl pakartoja, jog 
remia Audito Rūmų pasiūlymą, kad jie 
taip pat turėtų atlikti EIB su ES biudžetu 
nesusijusių operacijų auditą, kaip 
nurodyta Parlamento rezoliucijoje dėl 
2017 m. metinio pranešimo dėl EIB 
finansinės veiklos kontrolės;

Or. en

Pakeitimas 37
Pedro Marques, Josianne Cutajar

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. primena, kad svarbu greitai 
pasiekti politinį institucijų susitarimą dėl 
2021–2027 m. DFP, kad kitu 
programavimo laikotarpiu nebūtų 
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vilkinamas ESI fondų įgyvendinimas;

Or. en

Pakeitimas 38
Viktor Uspaskich

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pažymi, kad ne visos valstybės 
narės įvykdo įsipareigojimus paramos 
gavėjams sumokėti visą viešąjį įnašą ne 
vėliau kaip per 90 dienų nuo mokėjimo 
prašymo pateikimo;

Or. en

Pakeitimas 39
Isabel Carvalhais, Pedro Marques

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia, kad reikia analizuoti 
finansinės veiklos rodiklius kaip 
sprendimų priėmimo varomąją jėgą;

Or. pt

Pakeitimas 40
Pedro Marques, Josianne Cutajar

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. ragina Komisiją ir Tarybą 2020 m. 
pirmąjį pusmetį parengti veiksmų planą, 
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pagal kurį būtų paspartintas ESI fondų 
įgyvendinimas dabartiniu programavimo 
laikotarpiu, numatant aiškias paskatas 
greitai ir veiksmingai įsisavinti turimas 
lėšas, stiprinant Sąjungos strateginius 
tikslus, visų pirma kovos su klimato kaita 
ir socialinės bei teritorinės sanglaudos 
tikslus;

Or. en

Pakeitimas 41
Josianne Cutajar

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. pabrėžia, kad nacionalinės audito 
institucijos kartu su Europos Audito 
Rūmais atlieka pagrindinį vaidmenį 
stebint, kaip naudojamos Sanglaudos 
fondo lėšos; ragina tobulinti nacionaliniu 
lygmeniu taikomus audito darbo metodus; 
ragina plėtoti gerąją patirtį šioje srityje;

Or. en

Pakeitimas 42
Josianne Cutajar

Nuomonės projektas
5 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5c. dar kartą pabrėžia patikimų 
veiklos rezultatų vertinimo sistemų, 
grindžiamų aukštos kokybės duomenimis, 
svarbą ir ragina Europos Komisiją toliau 
plėtoti ir derinti audito metodikas siekiant 
suderinti skirtingas valstybių narių 
institucijų veiklos rezultatų vertinimo 
sistemas;
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Or. en


