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PASIŪLYMAI

Biudžeto kontrolės komitetas ragina atsakingą Regioninės plėtros komitetą į savo pasiūlymą 
dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. primena, kad Europos Audito Rūmai daugelį metų pranešė, kad mokėjimų sanglaudos 
srityje klaidų lygis siekia daugiau negu 5 %, tačiau pažymi, kad klaidų lygis buvo 
sumažintas, nes, kaip nurodoma Europos Audito Rūmų metinėje ataskaitoje, paskutinės 
biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros metu siekė 11 %, ir kad priežiūros ir 
kontrolės sistemos yra tik iš dalies veiksmingos; be to, ragina paaiškinti klaidų 
apskaičiavimo metodą, nes dėl Europos Audito Rūmų ir Komisijos pateiktų skaičių 
neatitikimo atsiranda painiava ir nepasitikėjimas oficialiais duomenimis;

2. todėl laikosi nuomonės, kad priežiūros ir kontrolės sistemos turėtų būti veiksmingesnės 
laikotarpiu po 2013 m. ir turėtų būti dedamos pastangos siekiant, kad būtų išvengta 
didesnės administracinės naštos;

3. ragina sumažinti finansinio valdymo ir kontrolės administracinius apribojimus; pritaria 
diskusijoms dėl reguliarų programų baigimo sistemų ir n+2 taisyklės ir ragina numatyti 
daugiau požiūrio lankstumo siekiant sudaryti sąlygas valstybėms narėms tinkamai 
pasinaudoti lėšomis, išvengti valstybių narių neproduktyvių veiksmų ir nukreipti kontrolės 
pastangas į daugiau rizikos keliančias sritis, tokiu būdu padidinant jų veiksmingumą;

4. atkreipia dėmesį į didelę klaidų procentinę dalį įgyvendinant sanglaudos politiką dėl 
sudėtingų taisyklių ir procedūrų; ragina Komisiją supaprastinti šias taisykles ir procedūras 
ir taip sukurti veiksmingesnę sistemą; be to, pažymi, kad daugiau dėmesio turi būti 
skiriama prevencinėms kontrolės priemonėms ir turi būti aiškiai atskiriamos klaidos, 
pažeidimai ir sukčiavimas; vis dėlto pažymi, kad galutiniai skaičiai gali būti nustatyti tik 
tiems laikotarpiams, kurie gali būti laikomi baigtais, ir kad šiuo požiūriu iki šiol užbaigtas 
tik 1994–1999 m. laikotarpis;

5. mano, kad bendros taisyklės dėl iš ERPF, ESF ir Sanglaudos fondo finansuojamų projektų 
ir projektų, kuriais pasinaudojant EŽŪFKP ir EŽF remiama kaimo ir žuvininkystės 
regionų ekonominis įvairinimas, valdymo, tinkamumo, audito ir ataskaitų teikimo atliktų 
pagrindinį vaidmenį, nes būtų sudarytos sąlygos lėšų valdymo supaprastinimui, sumažinta 
klaidų rizika, supaprastintas mažesnių suinteresuotųjų subjektų dalyvavimas sanglaudos 
politikos programose ir palengvintas turimų lėšų įsisavinimas;

6. pažymi, kad Komisija ketina reikalauti valstybių narių valdžios institucijų patiekti 
valdymo deklaraciją ir nepriklausomo audito nuomonę šiuo klausimu; pritaria šiems 
veiksmams, bet primena, jog siekiant kovoti su esama atsakomybės stoka deklaracija, 
pasirašyta ministrų lygmeniu, yra vidutinės trukmės laikotarpio tikslas; primygtinai 
ragina, kad Komisija ir atskiros valstybės narės sudarytų veiksmingą partnerystę siekiant 
užtikrinti, kad abi šalys vykdytų savo pareigas, susijusias su joms patikėtomis lėšomis; 
pažymi, kad Komisija apribojo turimas priemones ir prireikus turi pasikliauti valstybių 
narių ištekliais; ragina Komisiją ir valstybes nares bendradarbiauti kuriant veiksmingą 
kontrolės struktūrą, kurią taikant naudojami vieni kitus papildantys abiejų šalių ištekliai 
siekiant kuo labiau padidinti apsaugos priemones ir sukurti kuo mažiau biurokratinių 
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kliūčių;

7. supranta, kad ketinama valstybių narių valdžios institucijoms taikyti nacionalinį 
akreditavimo procesą; tačiau pabrėžia, kad pagal SESV 317 straipsnį Komisija privalo 
vykdyti biudžetą savo pačios atsakomybe;

8. todėl ragina Komisiją imtis jai numatyto priežiūros vaidmens ir vykdyti akreditavimo 
procesą bei nuolat kontroliuoti tinkamą akredituotų institucijų veikimą programos 
įgyvendinimo laikotarpiu;

9. taigi ragina stiprinti Komisijos priežiūros vaidmenį ir pradėti taikyti sistemingą mokėjimų 
nutraukimą ir sustabdymą, kai tik remiantis tinkamai patvirtintais įrodymais tampa 
akivaizdu, kad akredituotų institucijų veikime atsirado didelių trūkumų; taip pat ragina 
Komisiją nustatyti tvirtesnius planus dėl klaidingai išmokėtų lėšų susigrąžinimo rodiklio 
didinimo;

10. laikosi nuomonės, kad šios priemonės galėtų būti papildytos sankcijų, kurios būtų 
taikomos valstybėms narėms ir galutiniams gavėjams, kai yra pažeidimų, katalogu; be to, 
laikosi nuomonės, kad sankcijų taikymas turėtų būti grindžiamas aiškiai apibrėžtomis 
taisyklėmis ir nurodymais; ragina pažeidimų atveju sankcijas visų pirma taikyti 
galutiniams gavėjams siekiant užtikrinti, kad pažeidėjai tinkamai atsakytų už savo klaidas; 
laikosi nuomonės, kad sankcijos valstybėms narėms turėtų būti taikomos tik valdymo 
klaidos ar sistemos sutrikimo atvejais, už kuriuos atsakinga valstybė narė, o ne 
paprasčiausiai taikomos kaip greitas ir paprastas sprendimas siekiant išvengti atsakomybės 
iš galutinių gavėjų reikalavimo;

11. pažymi, kad apie 43 % kiekybiškai įvertinamų klaidų panaudojant sanglaudos politikos 
lėšas padaroma viešųjų pirkimų srityje; ragina Komisiją nustatyti aiškias ir skaidrias 
viešųjų pirkimų procedūros taisykles, kurios būtų klaidų kiekio mažinimo priemonė;
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