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1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl 2008 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, 
III skirsnis – Komisija
(SEC(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2008 finansinių metų Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą1,

– atsižvelgdamas į 2008 finansinių metų Europos Bendrijų galutines metines ataskaitas – I 
tomas (SEC(2009)1089 – C7-0172/2009)2,

– atsižvelgdamas į Komisijos metinę ataskaitą Europos Parlamentui dėl tolesnių priemonių, 
susijusių su sprendimais dėl 2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2009)0526) 
ir į Komisijos tarnybų darbo dokumentą, pridėtą prie šios ataskaitos (SEC(2009)1427),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Komisijos laimėjimų valdymo srityje 2008 m. 
apibendrinimas“ (COM(2009)0256),

– atsižvelgdamas į Komisijos metinę 2008 m. atlikto vidaus audito ataskaitą biudžeto 
įvykdymą tvirtinančiai institucijai (COM(2009)0419) ir į Komisijos tarnybų darbo 
dokumentą, pridėtą prie šios ataskaitos (SEC(2009)1102),

– atsižvelgdamas į Komisijos ataskaitą „Valstybių narių atsakymai į Audito Rūmų 2007 m. 
metinės ataskaitos pastabas“ (COM(2009)0096),

– atsižvelgdamas į Komisijos 2006 m. gegužės 3 d. priimtą Žaliąją knygą „Europos 
skaidrumo iniciatyva“ (COM(2006)0194),

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų nuomonę Nr. 2/2004 dėl vieno bendro audito modelio (ir 
pasiūlymą dėl Bendrijos vidaus kontrolės sistemos)3,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą dėl integruotos vidaus kontrolės sistemos plano 
(COM(2005)0252),

 atsižvelgdamas į Komisijos Veiksmų planą dėl integruotos vidaus kontrolės sistemos 
(COM(2006)0009), Komisijos komunikatą dėl Komisijos Veiksmų plano dėl integruotos 
vidaus kontrolės sistemos ataskaitos (COM(2008)0110) ir Komisijos tarnybų darbo 
dokumentą, pridėtą prie šios ataskaitos (SEC(2008)0259),

 atsižvelgdamas į Komisijos veiksmų planą dėl integruotos vidaus kontrolės sistemos 
poveikio ataskaitos (COM(2009)0043),

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų nuomonę Nr. 6/2007 dėl valstybių narių metinių 
suvestinių, valstybių narių nacionalinių deklaracijų ir su ES lėšomis susijusio nacionalinių 

                                               
1 OL L 71, 2008 3 14.
2 OL C 273, 2009 11 13, p. 1.
3 OL C 107, 2004 4 30, p. 1.
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audito institucijų audito darbo1,,

 atsižvelgdamas į Komisijos dalijamojo struktūrinių veiksmų valdymo priežiūros 
stiprinimo veiksmų planą (COM(2008)0097) ir į tarpinę ataskaitą dėl tolesnių veiksmų, 
susijusių su šiuo veiksmų planu (SEC(2009)1463),

 atsižvelgdamas į Komisijos ataskaitą dėl Bulgarijos pažangos pagal bendradarbiavimo ir 
patikrinimo mechanizmą (COM (2009)0402) ir patvirtinamąjį dokumentą, pridėtą prie 
šios ataskaitos (SEC(2009)1074),

 atsižvelgdamas į Komisijos ataskaitą dėl Rumunijos pažangos pagal bendradarbiavimo ir 
patikrinimo mechanizmą (COM(2009)0401) ir patvirtinantį dokumentą, pridėtą prie šios 
ataskaitos (SEC(2009)1073),

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2008 finansinių metų metinę biudžeto vykdymo ataskaitą 
su institucijų atsakymais2 ir į Audito Rūmų specialiąsias ataskaitas,

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal EB sutarties 248 straipsnį pateiktą sąskaitų 
patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo 
pareiškimą3,

– atsižvelgdamas į 2008 m. gruodžio 16 d. Komisijos komunikatą dėl bendro toleruotinos 
klaidų rizikos sąvokos supratimo (COM(2008)0866) ir į Komisijos tarnybų darbo 
dokumentą, pridėtą prie šio komunikato (SEC(2008)3054),

– atsižvelgdamas į Tarybos ... rekomendaciją (0000/2010 – C7-0000/2010),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 274, 275 ir 276 straipsnius, Sutarties dėl ES veikimo 317, 
318 ir 319 straipsnius ir Euratomo sutarties 179a ir 180b straipsnius,

– atsižvelgdamas į tarptautinius audito standartus ir tarptautinius apskaitos standartus, ypač 
taikomus viešajame sektoriuje,

– atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo Finansinio 
reglamento4, ypač į jo 145, 146 ir 147 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 76 straipsnį ir VI priedą,

– atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir kitų suinteresuotų komitetų 
nuomones (A7-0000/2010),

A. kadangi, kaip numatyta Sutarties dėl ES veikimo 317 straipsnyje, Komisija, atsižvelgdama 
į patikimo finansų valdymo principą, vykdo biudžetą bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis ir yra už jį atsakinga,

                                               
1 OL C 216, 2007 9 14, p. 3.
2 OL C 269, 2009 11 10, p. 1.
3 OL C 273, 2009 11 13, p. 122.
4 OL L 248,2002 9 16, p. 1.
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1. ................. patvirtinimą Komisijai, kad ji įvykdė 2008 finansinių metų Europos Sąjungos 
bendrąjį biudžetą;

2. išdėsto savo pastabas rezoliucijoje, kuri yra neatskiriama sprendimų dėl 2008 finansinių 
metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija 
ir vykdomosios įstaigos, dalis;

3. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, 
Tarybai, Komisijai, Teisingumo Teismui ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų 
paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).
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2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos 2008 finansinių metų 
biudžeto įvykdymo patvirtinimo
(SEC(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2008 finansinių metų Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą1,

– atsižvelgdamas į 2008 finansinių metų Europos Bendrijų galutines metines ataskaitas – I 
tomas (SEC(2009)1089 – C7-0172/2009)2,

– atsižvelgdamas į Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos 2008 
finansinių metų galutines metines ataskaitas,

– atsižvelgdamas į Komisijos metinę ataskaitą Europos Parlamentui dėl tolesnių priemonių, 
susijusių su 2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo sprendimais (COM(2009)0526) ir į 
Komisijos tarnybų darbo dokumentą, pridėtą prie šios ataskaitos (SEC(2009)1427),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Komisijos laimėjimų valdymo srityje 2008 m. 
apibendrinimas“ (COM(2009)0256),

– atsižvelgdamas į Komisijos metinę 2008 m. atlikto vidaus audito ataskaitą biudžeto 
įvykdymą tvirtinančiai institucijai (COM(2009)0419) ir į Komisijos tarnybų darbo 
dokumentą, pridėtą prie šios ataskaitos (SEC(2009)1102),

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros 
vykdomosios įstaigos 2008 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Įstaigos 
atsakymais3

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal EB sutarties 248 straipsnį pateiktą sąskaitų 
patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo 
pareiškimą4,

– atsižvelgdamas į 2008 m. gruodžio 16 d. Komisijos komunikatą dėl bendro toleruotinos 
klaidų rizikos sąvokos supratimo (COM(2008)0866) ir į Komisijos tarnybų darbo 
dokumentą, pridėtą prie šio komunikato (SEC(2008)3054),

– atsižvelgdamas į Tarybos ... rekomendaciją (0000/2010 – C7-0000/2010),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 274, 275 ir 276 straipsnius, Sutarties dėl ES veikimo 317, 
318 ir 319 straipsnius ir Euratomo sutarties 179a ir 180b straipsnius,

– atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) 

                                               
1 OL L 71, 2008 3 14.
2 OL C 273, 2009 11 13, p. 1.
3 OL C 304, 2009 12 15, p. 65.
4 OL C 273, 2009 11 13, p. 122.
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Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo Finansinio 
reglamento1, ypač į jo 55, 145, 146 ir 147 straipsnius,

– atsižvelgdamas į 2002 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 58/2003, nustatantį 
vykdomųjų įstaigų, kurioms pavedamos tam tikros Bendrijos programų valdymo 
užduotys, įstatus2, ypač į jo 14 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į 2004 m. rugsėjo 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1653/2004, 
nustatantį vykdomųjų agentūrų standartinį finansinį reglamentą, taikant Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 58/2003, nustatantį vykdomųjų įstaigų, kurioms pavedamos tam 
tikros Bendrijos programų valdymo užduotys, įstatus3, ypač į jo 66 straipsnio pirmą ir 
antrą pastraipas,

– atsižvelgdamas į 2005 m. sausio 14 d. Komisijos sprendimą Nr. 2005/56/EB, įsteigiantį, 
remiantis Tarybos reglamentu (EB) Nr. 58/2003, vykdomąją įstaigą „Švietimo, garso ir 
vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga“, kuriai pavedama administruoti Bendrijos 
veiksmus švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros srityse4,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 76 straipsnį ir VI priedą,

– atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir kitų suinteresuotų komitetų 
nuomones (A7-0000/2010),

A. kadangi, kaip numatyta Sutarties dėl ES veikimo 317 straipsnyje, Komisija, atsižvelgdama 
į patikimo finansų valdymo principą, vykdo biudžetą bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis ir yra už jį atsakinga,

1. .................... patvirtinimą Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos 
direktoriui, kad Įstaigos 2008 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2. išdėsto savo pastabas rezoliucijoje, kuri yra neatskiriama sprendimų dėl 2008 finansinių 
metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija 
ir vykdomosios įstaigos, dalis;

3. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą kartu su sprendimu dėl 2008 finansinių metų 
Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija, ir 
rezoliuciją, kuri yra neatskiriama šių sprendimų dalis, Švietimo, garso ir vaizdo bei 
kultūros vykdomosios įstaigos direktoriui, Tarybai, Komisijai, Teisingumo Teismui bei 
Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje (L serijoje).

                                               
1 OL L 248,2002 9 16, p. 1.
2 OL L 11, 2003 1 16, p. 1.
3 OL L 297, 2004 9 22, p. 6.
4 OL L 24, 2005 1 27, p. 35.
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3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Konkurencingumo ir inovacijų vykdomosios įstaigos 2008 finansinių metų biudžeto 
įvykdymo patvirtinimo
(SEC(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2008 finansinių metų Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą1,

– atsižvelgdamas į 2008 finansinių metų Europos Bendrijų galutines metines ataskaitas – I 
tomas (SEC(2009)1089 – C7-0172/2009)2,

– atsižvelgdamas į Konkurencingumo ir inovacijų vykdomosios įstaigos 2008 finansinių 
metų galutines metines ataskaitas,

– atsižvelgdamas į Komisijos metinę ataskaitą Europos Parlamentui dėl tolesnių priemonių, 
susijusių su sprendimais dėl 2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2009)0526) 
ir į Komisijos tarnybų darbo dokumentą, pridėtą prie šios ataskaitos (SEC(2009)1427),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Komisijos laimėjimų valdymo srityje 2008 m. 
apibendrinimas“ (COM(2009)0256),

– atsižvelgdamas į Komisijos metinę 2008 m. atlikto vidaus audito ataskaitą biudžeto 
įvykdymą tvirtinančiai institucijai (COM(2009)0419) ir į Komisijos tarnybų darbo 
dokumentą, pridėtą prie šios ataskaitos (SEC(2009)1102),

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Konkurencingumo ir inovacijų vykdomosios 
įstaigos 2008 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Įstaigos atsakymais3

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal EB sutarties 248 straipsnį pateiktą sąskaitų 
patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo 
pareiškimą4,

– atsižvelgdamas į Komisijos 2008 m. gruodžio 16 d. komunikatą dėl bendro toleruotinos 
klaidų rizikos sąvokos supratimo (COM(2008)0866) ir į Komisijos tarnybų darbo 
dokumentą, pridėtą prie šio komunikato (SEC(2008)3054,

– atsižvelgdamas į Tarybos ... rekomendaciją (0000/2010 – C7-0000/2010),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 274, 275 ir 276 straipsnius, Sutarties dėl ES veikimo 317, 
318 ir 319 straipsnius ir Euratomo sutarties 179a ir 180b straipsnius,

– atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo Finansinio 

                                               
1 OL L 71, 2008 3 14.
2 OL C 273, 2009 11 13, p. 1.
3 OL C 304, 2009 12 15, p. 77.
4 OL C 273, 2009 11 13, p. 122.
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reglamento1, ypač į jo 55, 145, 146 ir 147 straipsnius,

– atsižvelgdamas į 2002 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 58/2003, nustatantį 
vykdomųjų įstaigų, kurioms pavedamos tam tikros Bendrijos programų valdymo 
užduotys, įstatus2, ypač į jo 14 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į 2004 m. rugsėjo 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1653/2004, 
nustatantį vykdomųjų agentūrų standartinį finansinį reglamentą, taikant Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 58/2003, nustatantį vykdomųjų įstaigų, kurioms pavedamos tam 
tikros Bendrijos programų valdymo užduotys, įstatus3, ypač į jo 66 straipsnio pirmą ir 
antrą pastraipas,

– atsižvelgdamas į 2003 m. gruodžio 23 d. Komisijos sprendimą Nr. 2004/20/EB, 
įsteigiantis vykdomąją įstaigą „Pažangios energetikos vykdomoji įstaiga“ Bendrijos 
veiksmams energetikos srityje administruoti taikant Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 58/20034,

– atsižvelgdamas į Komisijos 2007 m. gegužės 31 d. sprendimą 2007/372/EB, iš dalies 
keičiantį 2003 m. gruodžio 23 d. Sprendimą 2004/20/EB, siekiant Pažangios energetikos 
vykdomąją įstaigą pakeisti Konkurencingumo ir inovacijų vykdomąja įstaiga5,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 76 straipsnį ir VI priedą,

– atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir kitų suinteresuotų komitetų 
nuomones (A7-0000/2010),

A. kadangi, kaip numatyta Sutarties dėl ES veikimo 317 straipsnyje, Komisija, atsižvelgdama 
į patikimo finansų valdymo principą, vykdo biudžetą bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis ir yra už jį atsakinga,

1. ................. patvirtinimą Konkurencingumo ir inovacijų vykdomosios įstaigos direktoriui, 
kad Įstaigos 2008 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2. išdėsto savo pastabas rezoliucijoje, kuri yra neatskiriama sprendimų dėl 2008 finansinių 
metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija 
ir vykdomosios įstaigos, dalis;

3. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą kartu su sprendimu dėl 2008 finansinių metų 
Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija, ir 
rezoliuciją, kuri yra neatskiriama šių sprendimų dalis, Konkurencingumo ir inovacijų 
vykdomosios įstaigos direktoriui, Tarybai, Komisijai, Teisingumo Teismui bei Audito 
Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L 
serijoje).

                                               
1 OL L 248,2002 9 16, p. 1.
2 OL L 11, 2003 1 16, p. 1.
3 OL L 297, 2004 9 22, p. 6.
4 OL L 5, 2004 1 9, p. 85.
5 OL L 140, 2007 6 1, p. 52.
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4. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Visuomenės sveikatos programos vykdomosios įstaigos 2008 finansinių metų 
biudžeto įvykdymo patvirtinimo
(SEC(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2008 finansinių metų Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą1,

– atsižvelgdamas į 2008 finansinių metų Europos Bendrijų galutines metines ataskaitas – I 
tomas (SEC(2009)1089 – C7-0172/2009)2,

– atsižvelgdamas į Visuomenės sveikatos programos vykdomosios įstaigos 2008 finansinių 
metų galutines metines ataskaitas,

– atsižvelgdamas į Komisijos metinę ataskaitą Europos Parlamentui dėl tolesnių priemonių, 
susijusių su sprendimais dėl 2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2009)0526) 
ir į Komisijos tarnybų darbo dokumentą, pridėtą prie šios ataskaitos (SEC(2009)1427),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Komisijos laimėjimų valdymo srityje 2008 m. 
apibendrinimas“ (COM(2009)0256),

– atsižvelgdamas į Komisijos metinę 2008 m. atlikto vidaus audito ataskaitą biudžeto 
įvykdymą tvirtinančiai institucijai (COM(2009)0419) ir į Komisijos tarnybų darbo 
dokumentą, pridėtą prie šios ataskaitos (SEC(2009)1102),

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Visuomenės sveikatos programos 
vykdomosios įstaigos 2008 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Įstaigos 
atsakymais3

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal EB sutarties 248 straipsnį pateiktą sąskaitų 
patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo 
pareiškimą4,

– atsižvelgdamas į Komisijos 2008 m. gruodžio 16 d. komunikatą dėl bendro toleruotinos 
klaidų rizikos sąvokos supratimo (COM(2008)0866) ir į Komisijos tarnybų darbo 
dokumentą, pridėtą prie šio komunikato (SEC(2008)3054,

– atsižvelgdamas į Tarybos ... rekomendaciją (0000/2010 – C7-0000/2010),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 274, 275 ir 276 straipsnius, Sutarties dėl ES veikimo 317, 
318 ir 319 straipsnius ir Euratomo sutarties 179a ir 180b straipsnius,

– atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) 

                                               
1 OL L 71, 2008 3 14.
2 OL C 273, 2009 11 13, p. 1.
3 OL C 304, 2009 12 15, p. 83.
4 OL C 273, 2009 11 13, p. 122.
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Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo Finansinio 
reglamento1, ypač į jo 55, 145, 146 ir 147 straipsnius,

– atsižvelgdamas į 2002 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 58/2003, nustatantį 
vykdomųjų įstaigų, kurioms pavedamos tam tikros Bendrijos programų valdymo 
užduotys, įstatus2, ypač į jo 14 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į Komisijos 2004 m. rugsėjo 21 d. reglamentą (EB) Nr. 1653/2004, 
nustatantį vykdomųjų agentūrų standartinį finansinį reglamentą, taikant Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 58/2003, nustatantį vykdomųjų įstaigų, kurioms pavedamos tam 
tikros Bendrijos programų valdymo užduotys, įstatus3, ypač į jo 66 straipsnio pirmą ir 
antrą pastraipas,

– atsižvelgdamas į Komisijos 2004 m. gruodžio 15 d. sprendimą Nr. 2004/858/EB, 
įsteigiantį, taikant Tarybos reglamentą (EB) Nr. 58/2003, vykdomąją įstaigą „Visuomenės 
sveikatos programos vykdomoji įstaiga“, atsakingą už Bendrijos veiksmų visuomenės 
sveikatos srityje valdymą4,

– atsižvelgdamas į Komisijos 2008 m. birželio 20 d. sprendimą 2008/544/EB, iš dalies 
keičiantį Sprendimą Nr. 2004/858/EB, siekiant Visuomenės sveikatos programos 
vykdomąją įstaigą pakeisti Sveikatos ir vartotojų reikalų vykdomąja agentūra1,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 76 straipsnį ir VI priedą,

– atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir kitų suinteresuotų komitetų 
nuomones (A7-0000/2010),

A. kadangi, kaip numatyta Sutarties dėl ES veikimo 317 straipsnyje, Komisija, atsižvelgdama 
į patikimo finansų valdymo principą, vykdo biudžetą bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis ir yra už jį atsakinga,

1. ................ patvirtinimą Visuomenės sveikatos programos vykdomosios įstaigos 
direktoriui, kad Įstaigos 2008 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2. išdėsto savo pastabas rezoliucijoje, kuri yra neatskiriama sprendimų dėl 2008 finansinių 
metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija 
ir vykdomosios įstaigos, dalis;

3. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą kartu su sprendimu dėl 2008 finansinių metų 
Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija, ir 
rezoliuciją, kuri yra neatskiriama šių sprendimų dalis, Visuomenės sveikatos programos 
vykdomosios įstaigos direktoriui, Tarybai, Komisijai, Teisingumo Teismui bei Audito 
Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L 
serijoje).

                                               
1 OL L 248,2002 9 16, p. 1.
2 OL L 11, 2003 1 16, p. 1.
3 OL L 297, 2004 9 22, p. 6.
4 OL L 369, 2004 12 16, p. 73.
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5. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Transeuropinio transporto tinklo vykdomosios įstaigos 2008 finansinių metų 
biudžeto įvykdymo patvirtinimo
(SEC(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2008 finansinių metų Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą2,

– atsižvelgdamas į 2008 finansinių metų Europos Bendrijų galutines metines ataskaitas – I 
tomas (SEC(2009)1089 – C7-0172/2009)3,

– atsižvelgdamas į Transeuropinio transporto tinklo vykdomosios įstaigos 2008 finansinių 
metų galutines metines ataskaitas,

– atsižvelgdamas į Komisijos metinę ataskaitą Europos Parlamentui dėl tolesnių priemonių, 
susijusių su sprendimais dėl 2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2009)0526) 
ir į Komisijos tarnybų darbo dokumentą, pridėtą prie šios ataskaitos (SEC(2009)1427),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Komisijos laimėjimų valdymo srityje 2008 m. 
apibendrinimas“ (COM(2009)0256),

– atsižvelgdamas į Komisijos metinę 2008 m. atlikto vidaus audito ataskaitą biudžeto 
įvykdymą tvirtinančiai institucijai (COM(2009)0419) ir į Komisijos tarnybų darbo 
dokumentą, pridėtą prie šios ataskaitos (SEC(2009)1102),

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Transeuropinio transporto tinklo 
vykdomosios įstaigos 2008 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Įstaigos 
atsakymais4

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal EB sutarties 248 straipsnį pateiktą sąskaitų 
patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo 
pareiškimą5,

– atsižvelgdamas į Komisijos 2008 m. gruodžio 16 d. komunikatą dėl bendro toleruotinos 
klaidų rizikos sąvokos supratimo (COM(2008)0866) ir į Komisijos tarnybų darbo 
dokumentą, pridėtą prie šio komunikato (SEC(2008)3054),

– atsižvelgdamas į Tarybos ... rekomendaciją (0000/2010 – C7-0000/2010),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 274, 275 ir 276 straipsnius, Sutarties dėl ES veikimo 317, 
318 ir 319 straipsnius ir Euratomo sutarties 179a ir 180b straipsnius,

                                                                                                                                                  
1 OL L 173, 2008 7 3, p 27.
2 OL L 71, 2008 3 14.
3 OL C 273, 2009 11 13, p. 1.
4 OL C 304, 2009 12 15, p. 71.
5 OL C 273, 2009 11 13, p. 122.
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– atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo Finansinio 
reglamento1, ypač į jo 145, 146 ir 147 straipsnius,

– atsižvelgdamas į 2002 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 58/2003, nustatantį 
vykdomųjų įstaigų, kurioms pavedamos tam tikros Bendrijos programų valdymo 
užduotys, įstatus2, ypač į jo 14 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į Komisijos 2004 m. rugsėjo 21 d. reglamentą (EB) Nr. 1653/2004, 
nustatantį vykdomųjų agentūrų standartinį finansinį reglamentą, taikant Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 58/2003, nustatantį vykdomųjų įstaigų, kurioms pavedamos tam 
tikros Bendrijos programų valdymo užduotys, įstatus3, ypač į jo 66 straipsnio pirmą ir 
antrą pastraipas,

– atsižvelgdamas į Komisijos 2006 m. spalio 26 d. sprendimą Nr. 2007/60/EB dėl 
Transeuropinio transporto tinklo vykdomosios įstaigos įsteigimo pagal Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 58/20034,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 76 straipsnį ir VI priedą,

– atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir kitų suinteresuotų komitetų 
nuomones (A7-0000/2010),

A. kadangi, kaip numatyta Sutarties dėl ES veikimo 317 straipsnyje, Komisija, atsižvelgdama 
į patikimo finansų valdymo principą, vykdo biudžetą bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis ir yra už jį atsakinga,

1. .................. patvirtinimą Transeuropinio transporto tinklo vykdomosios įstaigos 
direktoriui, kad Įstaigos 2008 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2. išdėsto savo pastabas rezoliucijoje, kuri yra neatskiriama sprendimų dėl 2008 finansinių 
metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija 
ir vykdomosios įstaigos, dalis;

3. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą kartu su sprendimu dėl 2008 finansinių metų 
Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija, ir 
rezoliuciją, kuri yra neatskiriama šių sprendimų dalis, Transeuropinio transporto tinklo 
vykdomosios įstaigos direktoriui, Tarybai, Komisijai, Teisingumo Teismui bei Audito 
Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L 
serijoje).

                                               
1 OL L 248,2002 9 16, p. 1.
2 OL L 11, 2003 1 16, p. 1.
3 OL L 297, 2004 9 22, p. 6.
4 OL L 32, 2007 2 6, p. 88.
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6. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl sąskaitų, susijusių su 2008 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto 
vykdymu, uždarymo, III skirsnis – Komisija
(SEC(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2008 finansinių metų Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą1,

– atsižvelgdamas į 2008 finansinių metų Europos Bendrijų galutines metines ataskaitas – I 
tomas (SEC(2009)1089 – C7-0172/2009)2,

– atsižvelgdamas į Komisijos metinę ataskaitą Europos Parlamentui dėl tolesnių priemonių, 
susijusių su sprendimais dėl 2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2009)0526) 
ir į Komisijos tarnybų darbo dokumentą, pridėtą prie šios ataskaitos (SEC(2009)1427),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Komisijos laimėjimų valdymo srityje 2008 m. 
apibendrinimas“ (COM(2009)0256),

– atsižvelgdamas į Komisijos metinę 2008 m. atlikto vidaus audito ataskaitą biudžeto 
įvykdymą tvirtinančiai institucijai (COM(2009)0419) ir į Komisijos tarnybų darbo 
dokumentą, pridėtą prie šios ataskaitos (SEC(2009)1102),

– atsižvelgdamas į Komisijos ataskaitą „Valstybių narių atsakymai į Audito Rūmų 2007 m. 
metinės ataskaitos pastabas“ (COM(2009)0096),

– atsižvelgdamas į Komisijos 2006 m. gegužės 3 d. priimtą Žaliąją knygą „Europos 
skaidrumo iniciatyva“ (COM(2006)0194),

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų nuomonę Nr. 2/2004 dėl vieno bendro audito modelio (ir 
pasiūlymą dėl Bendrijos vidaus kontrolės sistemos)3,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą dėl integruotos vidaus kontrolės sistemos plano 
(COM(2005)0252),

 atsižvelgdamas į Komisijos veiksmų planą dėl integruotos vidaus kontrolės sistemos 
(COM(2006)0009), Komisijos komunikatą dėl Komisijos veiksmų plano dėl integruotos 
vidaus kontrolės sistemos ataskaitos (COM(2008)0110) ir Komisijos tarnybų darbo 
dokumentą, pridėtą prie šios ataskaitos (SEC(2008)0259),

 atsižvelgdamas į Komisijos veiksmų planą dėl integruotos vidaus kontrolės sistemos 
poveikio ataskaitos (COM(2009)0043),

                                               
1 OL L 71, 2008 3 14.
2 OL C 273, 2009 11 13, p. 1.
3 OL C 107, 2004 4 30, p. 1.
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– atsižvelgdamas į Audito Rūmų nuomonę Nr. 6/2007 dėl valstybių narių metinių 
suvestinių, valstybių narių nacionalinių deklaracijų ir su ES lėšomis susijusio nacionalinių 
audito institucijų audito darbo1,

 atsižvelgdamas į Komisijos dalijamojo struktūrinių veiksmų valdymo priežiūros 
stiprinimo veiksmų planą (COM(2008)0097) ir į tarpinę ataskaitą dėl tolesnių veiksmų, 
susijusių su šiuo veiksmų planu (SEC(2009)1463),

 atsižvelgdamas į Komisijos ataskaitą dėl Bulgarijos pažangos pagal bendradarbiavimo ir 
patikrinimo mechanizmą (COM (2009)0402) ir patvirtinamąjį dokumentą, pridėtą prie 
šios ataskaitos (SEC(2009)1074),

 atsižvelgdamas į Komisijos ataskaitą dėl Rumunijos pažangos pagal bendradarbiavimo ir 
patikrinimo mechanizmą (COM(2009)0401) ir patvirtinantį dokumentą, pridėtą prie šios 
ataskaitos (SEC(2009)1073),

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2008 finansinių metų metinę biudžeto vykdymo ataskaitą 
su institucijų atsakymais2 ir į Audito Rūmų specialiąsias ataskaitas,

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal EB sutarties 248 straipsnį pateiktą sąskaitų 
patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo 
pareiškimą3,

– atsižvelgdamas į 2008 m. gruodžio 16 d. Komisijos komunikatą dėl bendro toleruotinos 
klaidų rizikos sąvokos supratimo (COM(2008)0866) ir į Komisijos tarnybų darbo 
dokumentą, pridėtą prie šio komunikato (SEC(2008)3054),

– atsižvelgdamas į Tarybos ... rekomendaciją (0000/2010 – C7-0000/2010),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 274, 275 ir 276 straipsnius, Sutarties dėl ES veikimo 317, 
318 ir 319 straipsnius ir Euratomo sutarties 179a ir 180b straipsnius,

– atsižvelgdamas į tarptautinius audito standartus ir tarptautinius apskaitos standartus, ypač 
taikomus viešajame sektoriuje,

– atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo Finansinio 
reglamento4, ypač į jo 55, 145, 146 ir 147 straipsnius,

– atsižvelgdamas į 2002 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 58/2003, nustatantį 
vykdomųjų įstaigų, kurioms pavedamos tam tikros Bendrijos programų valdymo 
užduotys, įstatus5, ypač į jo 14 straipsnio 2 ir 3 dalis,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 76 straipsnį ir VI priedą,

                                               
1 OL C 216, 2007 9 14, p. 3.
2 OL C 269, 2009 11 10, p. 1.
3 OL C 273, 2009 11 13, p. 122.
4 OL L 248,2002 9 16, p. 1.
5 OL L 11, 12003 1 16, p. 1.



PE429.615v01-00 16/50 PR\792166LT.doc

LT

– atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir kitų suinteresuotų komitetų 
nuomones (A7-0000/2010),

A. kadangi, kaip numatyta Sutarties dėl ES veikimo 317 straipsnyje, Komisija atsakinga už 
sąskaitų parengimą,

1. .................. su 2008 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto vykdymu 
susijusių sąskaitų uždarymui;

2. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai, Komisijai, Teisingumo Teismui, 
Audito Rūmams ir Europos investicijų bankui ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).
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7. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimų dėl 2008 finansinių metų 
Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija ir 
vykdomosios įstaigos, dalį
(SEC(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2008 finansinių metų Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą1,

– atsižvelgdamas į 2008 finansinių metų Europos Bendrijų galutines metines ataskaitas – I 
tomas (SEC(2009)1089 – C7-0172/2009)2,

– atsižvelgdamas į Komisijos metinę ataskaitą Europos Parlamentui dėl tolesnių priemonių, 
susijusių su sprendimais dėl 2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2009)0526) 
ir į Komisijos tarnybų darbo dokumentą, pridėtą prie šios ataskaitos (SEC(2009)1427),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Komisijos laimėjimų valdymo srityje 2008 m. 
apibendrinimas“ (COM(2009)0256),

– atsižvelgdamas į Komisijos metinę 2008 m. atlikto vidaus audito ataskaitą biudžeto 
įvykdymą tvirtinančiai institucijai (COM(2009)0419) ir į Komisijos tarnybų darbo 
dokumentą, pridėtą prie šios ataskaitos (SEC(2009)1102),

– atsižvelgdamas į Komisijos ataskaitą „Valstybių narių atsakymai į Audito Rūmų 2007 m. 
metinės ataskaitos pastabas“ (COM(2009)0096),

– atsižvelgdamas į Komisijos 2006 m. gegužės 3 d. priimtą Žaliąją knygą „Europos 
skaidrumo iniciatyva“ (COM(2006)0194),

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų nuomonę Nr. 2/2004 dėl vieno bendro audito modelio (ir 
pasiūlymą dėl Bendrijos vidaus kontrolės sistemos)3,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą dėl integruotos vidaus kontrolės sistemos plano 
(COM(2005)0252),

 atsižvelgdamas į Komisijos Veiksmų planą dėl integruotos vidaus kontrolės sistemos 
(COM(2006)0009), Komisijos komunikatą dėl Komisijos veiksmų plano dėl integruotos 
vidaus kontrolės sistemos ataskaitos (COM(2008)0110) ir Komisijos tarnybų darbo 
dokumentą, pridėtą prie šios ataskaitos (SEC(2008)0259),

 atsižvelgdamas į Komisijos veiksmų planą dėl integruotos vidaus kontrolės sistemos 
poveikio ataskaitos (COM(2009)0043),

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų nuomonę Nr. 6/2007 dėl valstybių narių metinių 

                                               
1 OL L 71, 2008 3 14.
2 OL C 273, 2009 11 13, p. 1.
3 OL C 107, 2004 4 30, p. 1.
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suvestinių, valstybių narių nacionalinių deklaracijų ir su ES lėšomis susijusio nacionalinių 
audito institucijų audito darbo1,

 atsižvelgdamas į Komisijos dalijamojo struktūrinių veiksmų valdymo priežiūros 
stiprinimo veiksmų planą (COM(2008)0097) ir į tarpinę ataskaitą dėl tolesnių veiksmų, 
susijusių su šiuo veiksmų planu (SEC(2009)1463),

 atsižvelgdamas į Komisijos ataskaitą dėl Bulgarijos pažangos pagal bendradarbiavimo ir 
patikrinimo mechanizmą (COM (2009)0402) ir patvirtinamąjį dokumentą, pridėtą prie 
šios ataskaitos (SEC(2009)1074),

 atsižvelgdamas į Komisijos ataskaitą dėl Rumunijos pažangos pagal bendradarbiavimo ir 
patikrinimo mechanizmą (COM(2009)0401) ir patvirtinantį dokumentą, pridėtą prie šios 
ataskaitos (SEC(2009)1073),

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2008 finansinių metų metinę biudžeto vykdymo ataskaitą 
su institucijų atsakymais2 ir į Audito Rūmų specialiąsias ataskaitas,

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal EB sutarties 248 straipsnį pateiktą sąskaitų 
patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo 
pareiškimą3,

– atsižvelgdamas į Komisijos 2008 m. gruodžio 16 d. komunikatą dėl bendro toleruotinos 
klaidų rizikos sąvokos supratimo (COM(2008)0866) ir į Komisijos tarnybų darbo 
dokumentą, pridėtą prie šio komunikato (SEC(2008)3054),

– atsižvelgdamas į Tarybos ... rekomendaciją (0000/2010 – C7-0000/2010),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 274, 275 ir 276 straipsnius, Sutarties dėl ES veikimo 317,
318 ir 319 straipsnius ir Euratomo sutarties 179a ir 180b straipsnius,

– atsižvelgdamas į tarptautinius audito standartus ir tarptautinius apskaitos standartus, ypač 
taikomus viešajame sektoriuje,

– atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo Finansinio 
reglamento4, ypač į jo 55, 145, 146 ir 147 straipsnius,

– atsižvelgdamas į 2002 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 58/2003, nustatantį 
vykdomųjų įstaigų, kurioms pavedamos tam tikros Bendrijos programų valdymo 
užduotys, įstatus5, ypač į jo 14 straipsnio 2 ir 3 dalis,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 76 straipsnį ir VI priedą,

                                               
1 OL C 216, 2007 9 14, p. 3.
2 OL C 269, 2009 11 10, p. 1.
3 OL C 273, 2009 11 13, p. 122.
4 OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
5 OL L 11, 2003 1 16, p. 1.



PR\792166LT.doc 19/50 PE429.615v01-00

LT

– atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir kitų suinteresuotų komitetų 
nuomones (A7-0000/2010),

A. kadangi Sutarties dėl ES veikimo 317 straipsnyje numatyta, kad atsakomybė už Bendrijos 
biudžeto vykdymą tenka Komisijai kartu su valstybėmis narėmis, kurios turi 
bendradarbiauti su Komisija siekdamos užtikrinti, kad asignavimai naudojami 
vadovaujantis patikimo finansų valdymo principais,

B. kadangi įgyvendinant ES įvairių sričių politiką įprastas Komisijos ir valstybių narių 
vykdomas Bendrijos bendras biudžeto valdymas, kurį taikant 80 proc. Bendrijos išlaidų 
valdo valstybės narės,

C. kadangi siekiant gerinti Europos Sąjungos finansų valdymą, būtina įdėmiai stebėti 
pažangą Komisijoje ir valstybėse narėse, o valstybės narės turėtų prisiimti atsakomybę už 
ES lėšų valdymą ir užtikrinti, siekdamos gauti teigiamą patikinimo pareiškimą, kad būtų 
baigta diegti integruota ES vidaus kontrolės sistema (angl. DAS),

D. kadangi Parlamentas pastarosiose penkiose rezoliucijose dėl metinių biudžetų įvykdymo 
patvirtinimo atkreipė dėmesį į tai, kad atitinkamu politiniu lygmeniu būtina skubiai 
pradėti rengti nacionalines deklaracijas, kuriose būtų apimamos visos pasidalijamojo 
valdymo principu valdomas Bendrijos lėšos, siekiant, kad visos valstybės narės prisiimtų 
atsakomybę už gautų ES lėšų valdymą,

E. kadangi 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo (TIS) 
44 punkto, taip pat Finansinio reglamento 53b straipsnio 3 dalies nuostatų, susijusių su 
atliktų auditų metiniais apibendrinimais ir turimomis deklaracijomis, įgyvendinimas 
turėtų gerokai padėti gerinant ES biudžeto valdymą,

F. kadangi Audito Rūmai savo nuomonėje Nr. 6/2007 taip pat pabrėžia, kad nacionalinės 
deklaracijos gali būti laikomos nauju ES lėšų vidaus kontrolės elementu ir kad jos galėtų 
padėti geriau kontroliuoti pasidalijamojo valdymo principu valdomas ES lėšas,

G. kadangi Parlamento Biudžeto kontrolės komiteto darbas, ypač biudžeto įvykdymo 
patvirtinimo procedūra, sudaro dalį veiklos, kurią vykdant siekiama nustatyti visišką 
Komisijos ir pavienių Komisijos narių bei kitų susijusių subjektų, iš kurių svarbiausieji 
yra valstybės narės, atsakomybę už finansų valdymą ES, kaip numatyta Sutartyje dėl 
Europos Sąjungos veikimo; ir šiaip parengti tvirtesnį sprendimų priėmimo pagrindą,

H. kadangi Biudžeto kontrolės komitetas, vykdydamas kitą biudžeto procedūrą, turėtų 
tinkamai atsižvelgti į 2008 m. finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo rezultatus 
ir rekomendacijas,

I. kadangi Tarybos rekomendacijos dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo, jei norima, kad jos 
būtų konstruktyvios, turėtų būti skirtos reformų pastangoms ir valstybių narių 
atsakomybei stiprinti, siekiant pašalinti Audito Rūmų nurodytus trūkumus ir užtikrinti 
geresnį finansų valdymą Europos Sąjungoje,

HORIZONTALIEJI ASPEKTAI
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Sąskaitų patikimumas ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumas 

1. su pasitenkinimu atkreipia dėmesį į Audito Rūmų nuomonę, kad galutinės metinės 
ataskaitos patikimos, ir į jų pareiškimą, kad, išskyrus keletą pastabose minimų išimčių, 
ataskaitose visais reikšmingais aspektais teisingai pateikta Bendrijų finansinė būklė, taip 
pat jų iždo operacijų rezultatai ir pinigų srautai, apskaityti iki 2008 m. gruodžio 31 d.;

2. vis dėlto reiškia susirūpinimą dėl Audito Rūmų pateiktų pastabų dėl trūkumų, nustatytų 
tam tikrų Komisijos generalinių direktoratų tarnybų sąskaitų faktūrų arba išlaidų ataskaitų 
ir išankstinio finansavimo apskaitos sistemoje, kurie kelia pavojų finansinės informacijos 
kokybei;

3. palankiai vertina besąlygišką Audito Rūmų nuomonę, kad visų politikos sričių pajamos ir 
įsipareigojimai, taip pat politikos sričių „Švietimas ir pilietybė“ bei „Administracinės ir 
kitos išlaidos“ ataskaitose atspindimi mokėjimai visais reikšmingais aspektais yra teisėti 
ir tvarkingi;

4. sveikina Komisijos pastangas skatinti ir taikyti tobulesnes valdymo ir kontrolės 
procedūras, kurios padeda, palyginti su praėjusiais metais, sumažinti klaidų, kurias 
Audito Rūmai nustatė tam tikrų išlaidų srityse (žemės ūkio ir gamtinių išteklių, mokslinių 
tyrimų, energetikos ir transporto ir švietimo ir pilietybės) atliktose operacijose, kiekį;

5. apgailestauja, kad 2008 finansinių metų biudžeto itin svarbių Bendrijos išlaidų sričių 
(kaimo plėtros, struktūrinių priemonių, mokslinių tyrimų, energetikos ir transporto, išorės 
veiksmus įgyvendinančių organizacijų lygmenyje ir plėtros), kuriose atliekant mokėjimus 
vis dar pasitaiko daug esminių klaidų, patikinimo pareiškimas vis dar yra su išlygomis; 

6. mano, kad reikia imtis svarbių veiksmų siekiant užtikrinti, kad Komisijos dalijamojo 
struktūrinių veiksmų valdymo priežiūros stiprinimo veiksmų planas teiktų naudos 
sanglaudos politikos srityje, kurioje vis dar yra daug problemų, nepaisant Komisijos 
pasiektos pažangos siekiant veiksmingiau naudoti ES lėšas ir keisti bendrą kontrolės 
aplinką;

7. taip pat mano, kad Komisijos integruotos vidaus kontrolės sistemos veiksmų planas jau 
turėtų teikti naudos mokslinių tyrimų, energetikos ir transporto ir išorės pagalbos, 
vystymosi ir plėtros srityse, ir kad Komisija galėtų pateikti keletą rodiklių ir deskriptorių, 
skirtų veiksmų plano poveikiui išmatuoti;

8. tačiau atkreipia dėmesį į Audito Rūmų pastabą, kad dar negalima nustatyti, ar veiksmų 
planas turėjo išmatuojamą poveikį priežiūros ir kontrolės sistemoms ir apskritai operacijų 
tvarkingumui;

Patikinimo pareiškimo struktūra ir jame pateikiama informacija

9. teigiamai vertina Audito Rūmų pasiekimus toliau gerinant patikinimo pareiškimų metodo 
aiškumą, susijusį su veiksniais, padedančiais kasmet didinti kontrolės sistemų našumą ir 
veiksmingumą kiekviename sektoriuje ir Audito Rūmų ataskaitos specialių dalių, pvz., 
dalių, kuriose kalbama apie struktūrines priemones, kokybę, ir ragina Audito Rūmus 
toliau nuolat informuoti Parlamentą;

10. mano, kad Audito Rūmų kiekvienais metais nuo Mastrichto sutarties priėmimo 
atliekamas vertinimas apie tai, kaip Komisija valdo ES lėšas, yra naudinga priemonė 
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siekiant gerinti šių lėšų valdymą, ir pripažįsta, kad Komisija labai stengiasi pagerinti 
valdymą; 

11. atkreipia dėmesį į pažangą, pasiektą nuo tada, kai įsigaliojo Nicos sutartis, kadangi 
Audito Rūmų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo 
patikinimo pareiškimas gali būti papildomas konkrečiais kiekvienos svarbios Sąjungos 
veiklos srities įvertinimais (dabar Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnio 
1 dalis);

12. vis dėlto mano, kad atliekant tik vieną bendrą ir metinį įvertinimą neatspindima sudėtinga 
Europos Bendrijų finansų struktūra, ir taip pat mano, kad dėl nuolat penkiolika metų iš 
eilės gaunamo neigiamo metinio įvertinimo piliečiai, kurie nesupranta, kodėl Audito 
Rūmai visada pateikia neigiamą nuomonę, gali susidaryti neigiamą įvaizdį;

Sutarčių patikslinimas. Patikinimo pareiškimo reforma

13. atkreipia dėmesį į tai, kad pagal ES sutarties, iš dalies pakeistos Lisabonos sutartimi, 48 
straipsnio 2 dalį Parlamentas atlieka didesnį vaidmenį Sutarčių persvarstymo procedūroje 
ir jam užtikrinta iniciatyvos teisė pateikti Tarybai pasiūlymus dėl Sutarčių, 
t. y. patikinimo pareiškimo, pakeitimo;

14. ragina ateityje apsvarstyti galimybę teikti atskirus patikinimo pareiškimus, kurie būtų 
rengiami ir pagal sektorius (politikos sritis), ir pagal daugiametę programą siekiant, kad 
Audito Rūmų metodologija labiau atitiktų Europos Bendrijų finansų daugiametį ir į 
sektorius orientuotą pobūdį;

Biudžeto valdymas

15. nerimauja dėl to, kad neįvykdyti biudžetiniai įsipareigojimai – nepanaudoti ir perkelti į 
tolesnius metus įsipareigojimai tam, kad būtų panaudoti ateityje, ypač daugiametėms 
programoms finansuoti – 2008 m. padidėjo 16,4 mlrd. EUR (11,8 proc.) ir sudarė 
155,0 mlrd. EUR (2008 m. metinės ataskaitos punktas 3.9), nors ir pripažįsta, kad taip 
atsitiko dėl vėlavimų naujų programų pradiniame etape;

16. tačiau atkreipia dėmesį į tai, kad net jei diferencijuotų išlaidų neįvykdyti biudžetiniai 
įsipareigojimai išlieka labai aukštame lygyje, kuris viršija visus 2008 m. biudžetinių 
įsipareigojimų asignavimus, Audito Rūmai taip pat pažymi, kad vis dėlto didžiąją 
neįvykdytų biudžetinių įsipareigojimų dalį šiuo metu sudaro 2007 ir 2008 m. 
įsipareigojimai ir dėl to jie susiję su dabartine finansine programa (2008 m. metinės 
ataskaitos 3.15 punktas);

17. palankiai vertina savaiminį įsipareigojimų panaikinimą, kuris padėtų išvengti problemų 
dabartiniu finansavimo laikotarpiu, tačiau ir toliau nerimauja dėl to, kad didžiausia dalis 
neįvykdytų biudžetinių įsipareigojimų („RAL“) susijusi su sanglaudos politikos sritimi, 
kurioje 2000–2006 m. laikotarpiu nebuvo taikoma jokia įsipareigojimų panaikinimo 
procedūra;

18. prašo valstybių narių kuo greičiau pateikti likusius pakankamos kokybės valdymo ir 
kontrolės sistemų atitikties vertinimų dokumentus siekiant išvengti tolesnių vėlavimų, 
susijusių su tarpiniais mokėjimais, ir tolesnio neįvykdytų biudžetinių įsipareigojimų 
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didėjimo;

Susigrąžintos lėšos

19. atkreipia dėmesį į tai, kad susigrąžinta šiek tiek daugiau lėšų, tačiau vis dėlto toliau 
nerimauja dėl problemų, kurios išlieka neteisėtai išmokėtų Bendrijos lėšų srityje, ir dėl 
blogos informacijos apie valstybių narių lygmeniu taikomą pataisymų mechanizmą 
kokybės; 

20. palankiai vertina tai, kad Komisija pateikė informaciją pagal valstybes nares apie 
finansinių klaidų pataisymus, atliktus iki 2009 m. rugsėjo mėn., tačiau nerimauja dėl to, 
kad Audito Rūmų ataskaitos metinis pobūdis neatitinka Komisijos pateiktų suvestinių 
duomenų ir dėl to negalima atlikti išsamaus vienų aptariamų metų (2008 m.) rezultatų 
vertinimo;

21. prašo Komisiją pagerinti daugiamečių susigrąžinimo sistemų efektyvumą ir 
veiksmingumą, taip pat ir valstybių narių lygmeniu, bei konsoliduoti su susigrąžinimu ir 
finansinių klaidų taisymu susijusius duomenis, siekiant, kad būtų pateikti patikimi 
skaičiai, kurie galėtų būti palyginami įvairiose politikos srityse ir lėšų valdymo būdų 
atžvilgiu; ragina Komisiją aiškinamuosiuose metinių ataskaitų raštuose informuoti apie 
tai Parlamentą, kad jis susidarytų bendrą vaizdą;

22. prašo Komisijos pateikti išsamius ir patikimus duomenis apie lėšų susigrąžinimą, 
nurodant susijusią valstybę narę ir su konkrečiais lėšų susigrąžinimo atvejais susijusias 
konkrečias biudžeto eilutes ir metus, nes kitokiu būdu pateikiant duomenis rimta kontrolė 
neįmanoma;

23. primena savo prašymą Komisijai, kad ji atliktų metinę valstybių narių klasifikaciją pagal 
kiekvieną Europos fondą, nurodytų nustatytą klaidų procentą ir reguliariai, skaidriai ir 
lengvai prieinamu būdu pateiktų šia informaciją Parlamentui;

24. ragina, kad Audito Rūmai, atsižvelgdami į savo išvadas, pateiktų pastabų dėl tokio 
sąrašo;

Išmokų sustabdymas

25. pažymi galutinių sprendimų ir taisomųjų priemonių tikslo – ES lėšomis nefinansuoti ES 
teisės normų neatitinkančių išlaidų – svarbą ir dar kartą ragina tiksliai nurodyti biudžeto 
eilutę ir metus, su kuriais susiję konkretūs susigrąžinimo atvejai;

26. visiškai palaiko Komisijos nuostatą griežtai taikyti teisės aktų normas, susijusias su 
išmokų sustabdymu, ir džiaugiasi, kad jau taikomos lėšų nepervedimo priemonės, jeigu 
Komisija neturi absoliučių Bendrijos lėšas gaunančių valstybių narių valdymo ir 
kontrolės sistemų patikimumo garantijų;

27. atkreipia dėmesį į Graikijos pavyzdį, kai, Komisijos sprendimu atlikus daugelio 
finansinių klaidų pataisymą, buvo pasiektas geresnis veiklos rezultatas;

28. mano, kad, jei kartojasi išlygos vykdant tam tikros valstybės narės išlaidų programas, 
išmokų sustabdymas kaip spaudimo priemonė padėtų padidinti valstybių narių 
suinteresuotumą tinkamai panaudoti gautas ES lėšas;

29. ragina Komisiją supaprastinti taisykles, esant būtinybei taikyti esamas teisės normas, 
kuriomis reglamentuojamas išmokų sustabdymas, ir laiku informuoti Tarybą, Parlamentą 
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ir Audito Rūmus apie tokį išmokų sustabdymą ir jo priežastis;

Metiniai apibendrinimai

30. mano, kad visų atliktų auditų ir turimų deklaracijų metinės suvestinės, kurias valstybės 
narės privalo pateikti pagal TIS ir Finansinio reglamento 53b straipsnio 3 dalį, turėtų būti 
pirmas žingsnis siekiant, kad visos valstybės narės teiktų nacionalines valdymo 
deklaracijas;

31. pabrėžia poreikį atliekant būsimą Finansinio reglamento persvarstymą didinti metinių 
apibendrinimų vaidmenį ir pagerinti valstybių narių teikiamų duomenų kokybę, 
palyginamumą ir labiau juos suvienodinti siekiant užtikrinti jų pridėtinę vertę ES lėšų 
kontrolės srityje;

32. palankiai vertina Komisijos Parlamentui teikiamą informaciją apie 2009 m. gautus 
metinius apibendrinimus ir ragina Komisiją, remiantis gautais metiniais apibendrinimais, 
išanalizuoti kiekvienos valstybės narės nacionalinių ES lėšų administravimo ir kontrolės 
sistemų teigiamus ir neigiamus aspektus;

33. mano, kad labai svarbu, jog Komisija praneštų apie šių metinių apibendrinimų kokybę ir 
padidintų šios procedūros teikiamą pridėtinę vertę nustatant bendras problemas, galimus 
sprendimus arba geriausią patirtį, bei panaudotų šią informaciją savo priežiūros funkcijai 
vykdyti;

34. mano, kad iki 2010 m. pabaigos Parlamentui, Tarybai ir Audito Rūmams turėtų būti 
pateikta lyginamoji analizė;

35. ragina Komisiją užtikrinti, kad pagal bendrąsias metinių apibendrinimų gaires būtų 
reikalaujama, kad visos valstybės narės taikytų vienodą metodologiją ir tą patį analizės 
objektą; atkreipia dėmesį į tai, kad Komisija ketina pakeisti gaires taip, kad būtų 
palengvinti ataskaitų teikimo reikalavimai ir pateikta daugiau duomenų apie gerą patirtį; 
reikalauja, kad Komisija pasinaudotų šia galimybe ir į gaires įtrauktų nacionalinių 
valdymo deklaracijų sistemą, skirtą toms valstybėmas narėms, kurios nusprendžia jas 
teikti, ir parengtų paskatomis grindžiamą metodą;

Nacionalinės valdymo deklaracijos

36. sveikina kai kurių valstybių narių (Danijos, Nyderlandų, Švedijos ir Jungtinės Karalystės) 
iniciatyvą pritarti nacionalinės ES lėšų valdymo deklaracijos priėmimui ir reiškia 
susirūpinimą dėl to, kad, nepaisant šių iniciatyvų, dauguma kitų valstybių narių dar jos 
nepriėmė;

37. primena savo reikalavimą nustatyti nacionalines deklaracijas (2009 m. balandžio 23 d. 
Parlamento rezoliucijos, pridėtos prie 2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo, 32 
dalis1);

38. atkreipia dėmesį į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 317 straipsnio pirmą pastraipą, 
kurioje aiškiai numatyta, kad valstybės narės turi bendradarbiauti su Komisija siekdamos 
užtikrinti, kad asignavimai būtų naudojami vadovaujantis patikimo finansų valdymo 
principais, ir yra įsitikinęs, kad rengiant nacionalines deklaracijas, į kurias būtų įtrauktos 
visos pasidalijamojo valdymo principu valdomas ES lėšos, bus pasiekta pažangos, kaip 

                                               
1 OL L 255, 2009 9 26, p. 36.
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teigia Parlamentas savo pastarosiose penkiose rezoliucijose dėl metinių biudžetų 
įvykdymo patvirtinimo;

39. atkreipia dėmesį į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 317 straipsnio antrą pastraipą, 
kurioje valstybėms narėms nustatomi tam tikri kontrolės ir audito įpareigojimai ir su tuo 
susijusi atsakomybė; šiuo požiūriu taip pat atkreipia dėmesį į Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 219 straipsnį, kuriame Komisijai suteikiamos naujos priemonės, kad 
būtų tolygiai ir vienodai įgyvendinami teisiškai privalomi Sąjungos aktai;

40. ragina Komisiją persvarstant Finansinį reglamentą siūlyti nustatyti įpareigojimą 
valstybėms narėms rengti nacionalines valdymo deklaracijas, kurios būtų pasirašomos 
atitinkamu politiniu lygmeniu ir tvirtinamos šalies aukščiausiosios audito institucijos ir 
kurios būtų priemonė, padėsianti palengvinti administracinę naštą ir geriau administruoti 
pasidalijamojo valdymo principu valdomas ES lėšas;

41. remdamasis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnio 3 dalimi, ragina 
vykdant pasidalijamojo valdymo kontrolę ypatingą dėmesį skirti nacionalinių audito 
įstaigų ir Audito Rūmų bendradarbiavimui;

42. siūlo, kad nacionalinės audito institucijos, veikdamos kaip nepriklausomi išorės auditoriai 
ir tinkamai vadovaudamosi tarptautiniais audito standartais, išduotų ES lėšų valdymo 
nacionalinius audito sertifikatus, kurie sudarytų nacionalinių valdymo deklaracijų 
pagrindą;

Komisijos vidaus kontrolės sistema

Integruotos vidaus kontrolės sistemos veiksmų planas  

43. atkreipia dėmesį į bendrą pažangą, padarytą rengiant veiksmų planą, ir į tai, kad dauguma 
priemonių įgyvendintos ir dauguma veiksmų plane įvardytų spragų pašalintos;

44. išreiškia savo susirūpinimą pasikartojančia Audito Rūmų kritika dėl netinkamos kokybės 
kontrolės valstybėse narėse ir mano, kad, jeigu atskiros valstybės narės galėtų taikyti 
skirtingus kontrolės standartus, tai pakenktų ES įvaizdžiui;

45. nepaisydamas to, kad patikinimo pareiškimas nuo 2003 m. nuolat gerėjo (2008 m. Audito 
Rūmai pritarė 56 proc. išlaidų, o 2003 m. – 6 proc. išlaidų), lieka susirūpinęs Audito 
Rūmų vertinimu, kad dar negalima nustatyti, ar veiksmų planas turėjo išmatuojamą 
poveikį priežiūros ir kontrolės sistemoms, ir kad Komisija negali įrodyti, jog jos 
priežiūros ir kontrolės sistemų gerinimo veikla buvo veiksminga mažinant klaidų riziką 
kai kuriose biudžeto srityse (2008 m. metinės ataskaitos 2.28 ir 2.33 punktai);

46. prašo Komisiją toliau reguliariai teikti integruotos vidaus kontrolės sistemos įvertinimą ir 
ragina, kad metinės veiklos ataskaitos ir suvestinės ataskaitos dar geriau apimtų 
Komisijos ir valstybių narių tarnybų, valdomų pagal pasidalijamojo valdymo principą, 
sistemas;

Dabartinio ES lėšų kontrolės sistemos veiklos išlaidų ir sąnaudų santykio analizė

47. taigi atkreipia dėmesį į tai, kad svarbi minėtojo veiksmų plano 10 priemonė, kurią taikant 
siekiama atlikti „kontrolės išlaidų analizę“, kadangi būtina „pasiekti tinkamą kontrolės 
išlaidų ir naudos pusiausvyrą“;

48. ragina Komisiją 2010 m. atlikti išsamesnį ir visapusiškesnį mokslinių tyrimų, energetikos 
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ir transporto, kaimo plėtros, išorės pagalbos ir administracinių išlaidų politikos sričių 
kontrolės sistemoms skirtų lėšų dydžio įvertinimą, kaip prašė Parlamentas savo 
ankstesnėse rezoliucijose, pridėtose prie biudžeto įvykdymo patvirtinimo sprendimų;

49. mano, kad tai bus itin svarbi priemonė norint įvertinti, kokių patobulinimų ir kokiomis 
sąnaudomis galima padaryti ateityje, kaip siūlo Audito Rūmai savo 2008 m. metinėje 
ataskaitoje (2.35 punkto a dalis), ir siekiant pažangos toleruotinos klaidų rizikos 
klausimu;

Toleruotina klaidų rizika

50. džiaugiasi minėtuoju Komisijos 2008 m. gruodžio 16 d. komunikatu dėl bendro 
toleruotinos klaidų rizikos sąvokos supratimo, kaip tvirto metodinio pagrindo priimtino 
rizikos lygio ekonominei analizei atlikti;

51. primena minėtojo veiksmų plano 4 priemonę, pagal kurią, remiantis Parlamento 
rekomendacijomis, siūloma „inicijuoti institucijų dialogą toleruotinos pagrindinių
operacijų rizikos tema“; tačiau pažymi, kad ši priemonė dar tik pradėta įgyvendinti;

52. atsižvelgdamas į tai, mano, kad Komisija, remdamasi kontrolės priemonių 
proporcingumo ir išlaidų efektyvumo principais, turėtų įvertinti sąsają tarp išteklių, 
kuriuos ji gali panaudoti tam tikroje konkrečioje politikos srityje, ir tos išteklių dalies, 
kurią naudoja atitinkamų išlaidų sričių kontrolės sistemoms finansuoti;

53. prašo Komisijos nustatyti itin politiškai jautrias sritis (sritis, kurios gali pakenkti 
reputacijai), kurioms reikėtų priimti kokybinį, o ne ekonominį klaidų lygio metodą; 

54. mano, kad nustatant toleruotiną klaidų lygį reikėtų taip pat atsižvelgti į Bendrijos lėšas, 
kurioms kyla rizika dėl klaidų;

55. prašo Komisiją pradėti tarpinstitucinį dialogą siekiant nustatyti klaidų kiekį ir ragina 
Komisiją  atlikti tokį lyginamąjį tyrimą, kuris taptų vieninteliu pagrindu nustatyti 
„toleruotiną rizikos lygį“;

56. taip pat mano, kad kontrolės veikloje naudojamų išteklių ir šios kontrolės rezultatų 
naudingumo sąsaja turi tapti pagrindiniu elementu, į kurį Audito Rūmai turėtų atsižvelgti 
rengdami patikinimo pareiškimus;

Supaprastinimas

57. pabrėžia, kad kontrolės sistemos atspindi įvairiais lygmenimis nustatytų ir kartais 
pasikartojančių reglamentų ir taisyklių sudėtingumą; taigi ragina Komisiją paspartinti 
supaprastinimo procesą ir į jį visiškai įtraukti Parlamentą ir ragina valstybes nares ir 
regionus šiuo atžvilgiu imtis atitinkamų priemonių;

Tarpinstitucinės diskusijos apie dabartinę biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros 
sistemą

58. ragina Komisiją surengti tarpinstitucines diskusijas, kuriose dalyvautų aukščiausio lygio 
Tarybos, Komisijos, Audito Rūmų ir Parlamento atstovai, siekiant pradėti išsamius 
debatus apie dabartinę biudžeto įvykdymo patvirtinimo, po kurio jau 15 metų gaunamas 
neigiamas patikinimo pareiškimas, procedūros sistemą ir numatyti pagrindines reformas, 
kurių reikia siekiant kuo skubiau gauti teigiamą patikinimo pareiškimą;
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59. mano, kad šių diskusijų rezultatas turėtų būti konkretūs pasiūlymai, kaip pagerinti ES 
išlaidų, susijusių, inter alia, su nacionalinėmis valdymo deklaracijomis, patikinimo 
pareiškimo struktūra, toleruotinos klaidų rizikos, grindžiamos ekonominės naudos 
analize, sąvoka ir su taisykliu supaprastinimu, valdymą ir kontrolę;

60. siūlo per kitą biudžeto sudarymo procedūrą skirti Komisijai finansinių išteklių, reikalingų 
tokioms diskusijoms surengti;

Politinė ir administracinė atsakomybė Komisijoje

Metinės veiklos ataskaitos

61. apgailestauja, kad 2008 m. metinėje ataskaitoje Audito Rūmai vėl pabrėžia, kad kai 
kuriose metinės veiklos ataskaitose vis dar nėra pateikta pakankamai duomenų, kurių 
reikia jų rengiamam patikinimo pareiškimui;

62. reiškia savo susirūpinimą dėl to, kad Audito Rūmai vis dar nustato trūkumų, susijusių su 
priežiūros ir kontrolės sistemų veikimu bei Komisijos generalinių direktorių 
pareiškimuose pateiktomis atitinkamomis išlygomis dėl patikinimo, be kita ko, dėl jų 
poveikio patikinimui dėl atliktų operacijų teisėtumo bei tvarkingumo, taip pat primena 
valstybėms narėms ir Komisijai apie jų atitinkamą atsakomybę šioje srityje;

Skaidrumas ir etika

63. primygtinai ragina, kad būtų viešai prieinami duomenys apie visus su Komisija 
dirbančius ekspertų ir darbo grupių narius, taip pat būtų atskleisti visi ES lėšų gavėjai;

64. primygtinai reikalauja, kad Komisija atsakytų už tai, kad būtų užtikrintas informacijos, 
teikiamos apie ES lėšų gavėjus, įskaitant išsamią informaciją apie gavėjus ir jų projektus, 
išsamumas, palyginamumas ir jos paieškos galimybės;

65. palankiai vertina tai, kad informacija apie ES lėšų gavėjus bus skelbiama plačiau, bus 
lengvai prieinama ir suprantama skatytojui, ir ragina nustatyti nacionalinių, regioninių ir 
tarptautinių tinklalapių, kurie būtų prieinami iš centrinio portalo, standartinę struktūrą ir 
formą;

66. dar kartą pabrėžia poreikį persvarstyti dabartinį Europos Komisijos narių elgesio 
kodeksą, kad būtų pašalinti trūkumai, pvz., a) nepateikiama sąvokos „interesų konfliktas“ 
apibrėžtis, b) nenurodoma, kaip reikia elgtis kilus interesų konfliktui, c) trūksta aiškumo 
kalbant apie dovanų priėmimą ir naudojimąsi vaišingumu ir d) nėra paskirtos institucijos, 
kuri nagrinėtų skundus ir atleistų Pirmininką nuo (galimos) pareigos atlikti savęs 
vertinimą;

67. tikisi, kad Komisija, vadovaudamasi 2010 m. sausio 27 d. pasiektu bendru José Manuelio 
Barroso ir Parlamento darbo grupės Parlamento ir Komisijos pagrindų susitarimo 
persvarstymo klausimais susitarimu, pradės konsultavimosi su Parlamentu dėl dabartinio 
Europos Komisijos narių elgesio kodekso procesą ir vėlaisiai iki 2010 m. rugpjūčio mėn. 
priims pakeistą Europos Komisijos narių elgesio kodeksą;

68. primena, kad svarbus visiškas informacijos apie Komisijos narių kabinetų darbuotojus, 
kurie įdarbinti ne pagal Pareigūnų tarnybos nuostatus, skaidrumas ir viešumas;

69. taip pat primena, kad į privalomą Komisijos narių elgesio kodeksą reikėtų įtraukti 
pamatines etikos normas ir pagrindinius principus, kurių Komisijos nariai turėtų laikytis 
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eidami pareigas, visų pirma skiriant darbo kolegas, ypač savo kabinetų narius;
Valdymas ir administravimo reforma

70. pažymi, kad nedaug sumažėjo (nuo 31,8 % 2007 m. iki 30,9 % 2009 m.) darbuotojų, 
vykdančių administracines ir koordinavimo funkcijas, tačiau šiuo atveju kalbama tik apie 
dalį bendrųjų administravimo išlaidų; primena savo ankstesnius prašymus imtis 
priemonių, kad šioje srityje būtų galima pasiekti  20 % dydį (minėtosios 2009 m. 
balandžio 23 d. rezoliucijos 217 punktas);

71. ragina Komisiją pateikti kartu su parengiamaisiais 2011 m. biudžeto dokumentais 
(anksčiau tai buvo darbo dokumentai, susijęs su preliminariu biudžeto projektu), 
personalo planą, kuriame būtų numatyta personalą sumažinti 3 % ir tai būtų pirmasis 
žingsnis siekiant minėtųjų 20 % iki antrosios J. M. Barroso vadovaujamos Komisijos 
kadencijos pabaigos;

Agentūrų valdymas 

72. primena savo prašymus (minėtosios 2009 m. balandžio 23 d. rezoliucijos 254 ir 
255 punktai) plėtoti ir taikyti reguliavimo agentūrų bendrą valdymo sistemą ir pradėti 
naudoti efektyvią ES agentūrų stebėsenos sistemą;

73. taip pat pabrėžia, kad nepaisant kai kurių agentūrų nepriklausomo statuso, už biudžeto 
įvykdymą atsakinga lieka Komisija, remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
317 straipsnio 1 dalimi, Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 54, 55 ir 185 
straipsniais ir Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002 37 straipsniu ir 41 straipsnio 2 
dalimi;

Kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF)

74. susirūpinęs, kadangi per devynis mėnesius OLAF vykdė daug tyrimų, o nacionaliniuose 
teismuose toliau svarstomų OLAF tirtų bylų skaičius buvo nedidelis, ir mano, kad reikia 
įvertinti OLAF personalo išteklius siekiant patikrinti, ar didesnis personalas galėtų 
pagerinti padėtį šiose dvejose srityse;

75. palankiai vertina naujos Komisijos įsipareigojimą vėl atnaujinti diskusijas Taryboje 
OLAF reformos klausimais ir skubiai pateikti žadėtą ir ilgai lauktą svarstymų dokumentą;

76. pakartoja, jog svarbu atsižvelgti į Parlamento 2008 m. lapkričio 20 d. per pirmąjį 
svarstymą priimtą poziciją dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies 
keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1073/99 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos 
(OLAF) atliekamų tyrimų, pasiūlymo 1, ir nori dar kartą pažymėti, kad, siekiant 
sustiprinti OLAF ateityje, tarnyba turėtų priklausyti Komisijai ir išlaikyti 
nepriklausomumą;

77. pageidauja iš anksto susipažinti su pasiūlymo dėl Europos prokuratūros, nurodytos 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 86 straipsnyje, įsteigimo;

78. atkreipia dėmesį į savo minėtoje 2008 m. lapkričio 20 d. priimtoje pozicijoje išdėstytus 
pasiūlymus dėl tinkamų kandidatų OLAF generalinio direktoriaus postui užimti 

                                               
1 OL C 16 E, 2010 1 22, p. 201.
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reikalavimų; mano, kad pranešimo apie laisvą darbo vietą sąlygose turi būti nurodyti šie 
reikalavimai ir pabrėžia, jog visa atrankos procedūra turėtų būti vykdoma tarpinstituciniu 
lygmeniu visapusiškai gerbiant Parlamento prerogatyvas;

SEKTORIŲ KLAUSIMAI

Pajamos

79. džiaugiasi tuo, kad Audito Rūmai mano, jog valstybių narių Komisijai pateiktos 
tradicinių nuosavų išteklių ataskaitos buvo patikimos ir kad jose nebuvo esminių klaidų, 
ir kad valstybės narės PVM ir BNP grindžiamus nuosavus išteklius teisingai apskaičiavo, 
o Komisija juos teisingai surinko ir įrašė į Bendrijos sąskaitas;

80. tačiau pažymi, jog, kalbat apie PVM grindžiamus nuosavus išteklius, 2008 m. padidėjo 
nepanaikintų išlygų skaičius, todėl ragina Komisiją bendradarbiaujant su valstybėmis 
narėmis toliau dėti pastangas ir užtikrinti, kad išlygos būtų panaikintos per pagrįstą laiką;

81. ragina Komisiją, kalbant apie BNP grindžiamus nuosavus išteklius, pasinaudoti Audito 
Rūmų 2008 m. metinės ataskaitos 4.36 punkte nurodyta rekomendacija ir pranešti 
Parlamentui, ką ji ketina daryti, kad galėtų pagrįstai užtikrinti Audito Rūmų prašomų 
duomenų tikslumą;

Bendroji žemės ūkio politika

82. džiaugiasi, kad Audito Rūmai remdamiesi savo atliktu auditu teigiamai įvertino, jog 
išskyrus kaimo plėtros sritį, 2008 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų su žemės ūkio ir 
gamtinių išteklių politikos sritimi susijusiuose mokėjimuose reikšmingų klaidų nebuvo; 
džiaugiasi galėdamas pažymėti, jog 27 ES valstybių narių klaidų rodiklis neviršija 2 % 
ribos, kurią toleruoja Audito Rūmai;

83. susirūpinęs pažymi, kad įvairiose valstybėse narėse išmokoms už plotą schemos taikymo 
srityje labai skiriasi klaidų, nustatytų atliekant patikras vietoje, rodikliai, ir aktyviai 
ragina negriauti visos sistemos patikimumo;  ragina skubiai imtis gerai organizuotų 
priemonių, kurios būtų ir administracinė parama gerų rezultatų pasiekusioms valstybėms 
narėms, ir veiksmingas atsakas;

84. apgailestauja, kad nustatyta, jog su kaimo plėtra susijusių išlaidų srityje padaryta daug 
klaidų, nors ir aptiktų klaidų skaičius mažesnis nei praėjusiais metais;

85. džiaugiasi Komisijos atliktu žemės ūkio išlaidų ataskaitų ir metinių suvestinių, kurias 
pateikė valstybės narės, kokybės įvertinimu, kuriame daroma išvada, kad 2008 m. 
dauguma valstybių narių vykdė savo teisinius įsipareigojimus ir apskritai vadovavosi 
Komisijos gairėmis;

86. pakartoja, kad kaip praėjusiais metais integruota administravimo ir kontrolės sistema 
(angl. IACS) apskritai buvo veiksminga ribojant klaidų ar netvarkingų išlaidų riziką, 
tačiau apgailestauja, kad Audito Rūmai nustatė, jog labai pablogėjo mokėjimo agentūrų 
veikla šiose trijose tikrinti pasirinktose valstybėse narėse: Bulgarijoje, Rumunijoje ir JK 
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(Škotijoje) (2008 m. metinės ataskaitos 5.32 punktas);
87. ragina supaprastinti visų pirma Komisijos lygmeniu, o vėliau – šalių lygmeniu sudėtingas 

taisykles ir tiksliau apibrėžti tinkamumo finansuoti kriterijus, ypač agrarinės 
aplinkosaugos schemų sektoriuje kalbant apie kaimo plėtros planus, ir ragina visoms 
susijusioms šalims pateikti išsamesnius ir aiškesnius nurodymus ir gaires, taip pat rengti 
mokymus;

88. apgailestauja, kad žemės sklypų identifikavimo sistema, kuria naudojasi nacionalinės 
institucijos, nėra teisingai taikoma kai kuriose valstybėse narėse: Bulgarijoje, Ispanijoje, 
Lenkijoje ir Jungtinėje Karalystėje, kuriose Audito Rūmai aptiko esminių šios sistemos 
trūkumų; 

89. išreiškia susirūpinimą, kad padaryta su išlaidomis susijusių klaidų vykdant programą 
SAPARD Bulgarijoje ir Rumunijoje, ir dėl to Žemės ūkio generalinis direktoratas 
metinėje veiklos ataskaitoje numatė išlygų;

90. pabrėžia, kaip svarbu skubiai atlikti nuodugnius ex post auditus, kad būtų nustatyta, 
kurios išlaidos nėra tinkamos finansuoti ir (arba) kurie patvirtinamieji dokumentai nėra 
tinkami, kad tuomet būtų galima atlikti būtinus pataisymus;

91. susirūpinęs, kad Audito Rūmai nustatė, jog esama trūkumų valstybių narių geros 
agrarinės ir aplinkosauginės žemės būklės (GAAB) užtikrinimo reikalavimų apibrėžtyse, 
kad kai kuriems naudos gavėjams yra mokama parama pagal BIS arba pagal BIPS, nors 
jie atitinkamoje žemėje nieko nedaro (2008 m. metinės ataskaitos 5.49 punktas);

92. mano, kad Komisija turėtų pašalinti šį trūkumą ir išspręsti naudos gavėjų, kurie neatitinka 
ūkininko apibrėžties, kaip nurodė Audito Rūmai 2008 m. metinėjė ataskaitoje, klausimą, 
siekiant suteikti didesnį patikinimo lygį, kurį galima užtikrinti pasinaudojant 
sertifikavimo įstaigų darbu;

93. atsižvelgdamas į Audito Rūmų pastabas, ragina Komisiją pagerinti patikras tose 
valstybėse narėse, kuriose nebuvo vadovaujamasi Bendrijos teisės aktais ir išmokos 
skiriamos nesilaikant reglamentų nuostatų;

94. pažymi, kad Komisija ketvirtadalyje mokėjimo agentūrų nustatė su skolininkų 
sąskaitomis susijusių trūkumų ir pasiūlė maždaug 25,3 milijono eurų vertės finansinių 
pataisymų; taip pat nurodo, kad šie pataisymai sudaro apie 1,95 % nuo 1 295 milijonų 
eurų, kurie turi būti susigrąžinti iki 2008 finansinių metų pabaigos; pažymi, nors tai yra 
šiek tiek mažiau nei 2 % reikšmingumo lygis, šie trūkumai rodo, kad bendru skolininkų 
sąskaitų lygmeniu egzistuoja reikšmingų klaidų rizika;

95. prašo Komisijos imtis išsamių tolesnių veiksmų ir užtikrinti, kad skolos būtų teisingai ir 
tinkamai priskirtos Bendrijos biudžetui;

Sanglauda

96. pabrėžia, kad visišką pirmenybę ir toliau reikia skirti bendrų klaidų rodiklių, kurie ir 2008 
m. šioje išlaidų srityje buvo dideli, mažinimui ir Komisijos priežiūros ir lėšų 
susigrąžinimo sistemos gerinimui;

97. susirūpinęs, kad klaidos sanglaudos finansavimo srityje rodo, jog mažiausiai 11 % visos 
kompensuotos sumos neturėjo būti išmokėta, ir kad 2007 m. padėtis nebuvo geresnė, ir 
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kad kaip praėjusiais metais sistemos sudėtingumas ir pasidalijamojo valdymo padariniai 
aiškiai nurodomi kaip pagrindinės problemos;

98. pakartotinai ragina dar supaprastinti Komisijos siūlomas taisykles ir tuo pat metu pradėti 
taikyti veiksmingesnę kontrolę nacionaliniu ir ES lygmenimis siekiant užtikrinti 
veiksmingą struktūrinių ir Sanglaudos fondų lėšų naudojimą; mano, kad labai svarbu 
objektyviai įvertinti 2008–2009 m. pradėtų taikyti supaprastinimo priemonių poveikį, ir 
ragina Komisiją įvertinimą atlikti iki 2010 m. pabaigos;

99. pažymi, kad 2008 m. pateiktas Komisijos pasidalijamojo struktūrinių veiksmų valdymo 
priežiūros stiprinimo veiksmų planas 2008 m. nebuvo iki galo įgyvendintas ir neišspręsta 
pagrindinė problema, t. y. problema, susijusi su pernelyg sudėtingomis taisyklėmis ir 
įgyvendinimo reikalavimais, kurie skiriasi atskirose valstybėse narėse ar net kartais 
regionuose; be to, pabrėžia, jog veiksmų plano poveikio dar negalima įvertinti, nes 
Komisijos kompensuojamoms išlaidoms tebeturi įtakos ankstesniais metais padarytos 
klaidos, kaip Audito Rūmai teisingai pastebėjo metinėje ataskaitoje (6.34 punktas);

100.palankiai vertina Komisijos įsipareigojimą 2010 m. vasario mėn. pateikti pranešimą dėl 
šio veiksmų plano pirminio poveikio ir laukia šio pranešimo; pataria Audito Rūmams 
kitose metinės ataskaitose atidžiai įvertinti (išanalizuoti) šį pranešimą;

101.apgailestauja, kad Komisija ketina ne kaip anksčiau kaip 2012 m. pateikti pasiūlymą dėl
toleruotinos klaidų rizikos sanglaudos politikos srityje, kurioje padaroma daugiausia 
klaidų;

102.ragina Komisiją skubos tvarka atlikti REGIO GD ir EMPL GD kontrolės veiklai skirtų 
išteklių ir jos rezultatų sąnaudų ir naudos santykio pradinę analizę;

103.pažymi, kad pirmi teigiami sustiprintų kontrolės ir teisinio pagrindo, taip pat Komisijos 
veiksmų plano rezultatai, kalbant apie 2007–2013 m. programinio laikotarpio klaidų 
rodiklį, turėtų būti matomi tik nuo 2010 m. pabaigos;

104.susirūpinęs, kad baigiantis 2000–2006 m. programiniam laikotarpiui nacionalinės 
institucijos, jusdamos spaudimą įsisavinti visas paskirtas lėšas, galėjusios pateikti didesnį 
skaičių nenumatytų projektų; pabrėžia, jog reikia užtikrinti, kad ši situacija nepasikartotų 
dabartiniu programiniu laikotarpiu, ir ragina Komisiją prireikus griežtai taikyti 
korekcines ir atgrasomąsias priemones (mokėjimų nutraukimas ir finansiniai pataisymai) 
valstybėms narėms;

105.atsižvelgdamas į tai, apgailestauja, kad lėtai pradėtos su 2007–2013 m. programiniu 
laikotarpiu susijusios programos, nes valstybės narės vėlavo pateikti atitikties vertinimo 
ataskaitas ir audito strategijas; pritaria Audito Rūmų nuomonei ir yra sunerimęs, kad dėl 
šio vėlavimo gali padidėti galimybė, jog pradiniame etape remiantis kontrolės sistemomis 
nepavyks užkirsti kelio klaidoms ir jų nustatyti; dar kartą ragina Komisiją kuo 
kruopščiausiai atlikti priežiūros funkciją;

106.prašo Komisijos būsimoje suvestinėje ataskaitoje ir generalinių direktoratų metinėse 
veiklos ataskaitose pateikti aiškią informaciją ir nurodyti valstybes nares, kurių kontrolės 
sistemos mažiausiai veiksmingos, bei parengti metinę valstybių narių klasifikaciją pagal 
kiekvieną fondą; taip ragina Audito Rūmus remiantis savo auditais parengti tokį patį 
sąrašą;

107.atkreipia dėmesį į Audito Rūmų pastabą, panašią kaip ir 2007 m., kad metinėse veiklos 
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ataskaitose pateiktų išlygų apimtis ir mastas nepakankamai atskleidžia netvarkingumo ir 
neveiksmingų kontrolės sistemų problemų opumą; mano, kad generalinių direktoratų 
požiūris turėtų būti išmintingesnis ir išlygų apimtis atitinkamai turėtų būti didesnė;

108.palankiai vertina Komisijos teikiamas finansinių pataisymų ketvirtines ataskaitas ir tai, 
kad Komisija 2008 m. ir 2009 m. aktyviau vykdo finansinius pataisymus; apgailestauja, 
kad finansinių pataisymų sistema valstybės narėms daro mažą atgrasomąjį poveikį, nes 
bet kokias Komisijos ar Audito Rūmų nustatytas netinkamas finansuoti išlaidas valstybė 
narė gali pakeisti tinkamomis finansuoti išlaidomis; mano, jog Komisija turėtų užtikrinti, 
kad ateityje tik pačių valstybių narių aptiktus trūkumus galima būtų pakeisti kitomis 
išlaidomis atitinkamai valstybei narei neprarandant nė kiek lėšų;

109.apgailestauja dėl prastos kai kurių valstybių narių Komisijai teikiamų grąžinamų sumų ir 
finansinių pataisymų ataskaitų kokybės, nes tai mažina Komisijos Parlamentui teikiamų 
ketvirtinių ataskaitų naudingumą ir išsamumą; ragina Komisiją imtis tolesnių veiksmų ir 
užtikrinti, kad valstybės narės vykdytų savo įsipareigojimus, ir šiuo tikslu griežtai tikrinti 
ir vertinti pateikiamų duomenų patikimumą ir išsamumą, taip pat laukia naujų 
sertifikavimo įstaigoms skirtų gairių ir Komisijos rekomendacijų, kaip pagerinti 
pranešimų teikimo procedūras; ragina Komisiją būsimoje suvestinėje ataskaitoje nurodyti 
pranešimų teikimo reikalavimų iki galo nevykdančias valstybes nares; 

110.pažymi, kad labai skiriasi pažeidimai, apie kuriuos 2008 m. valstybės narės pranešė 
OLAF, ir yra susirūpinęs dėl to, kad pranešimų teikimo sistema gali tapti mažiau 
nuoseklesnė;

111.prašo Komisiją, kad ji remdamasi savo pačios atliktais tyrimais, patikrintų pranešimų 
teikimo sistemų veiksmingumą tais atvejais, kai pažeidimų, apie kuriuos pranešta, 
skaičius yra labai nedidelis;

Vidaus politikos kryptys

Moksliniai tyrimai, energetika ir transportas

112.palankia vertina tai, kad šiose politikos srityse truputį sumažėjo klaidų skaičius, palyginti 
su praėjusiais metais, ir pagerėjo su vėluojančiais mokėjimais susijusi padėtis, nes Audito 
Rūmai nustatė, jog Komisija labai pagerino savo veiklą 2008 m. mokėjimus paramos 
gavėjams vykdydama laiku;

113.ragina Komisiją kiek įmanoma 2008 m. stengtis išlaikyti šią teigiamą tendenciją šioje 
srityje, kurioje ji vykdo tiesioginį finansų valdymą;

114.tačiau susirūpinęs pažymi, kad apskritai kalbant apie mokslinius tyrimus, energetiką ir 
transportą, Audito Rūmai nustatė nemažą skaičių klaidų, padarytų vykdant mokėjimus 
paramos gavėjams ir taikant Komisijos priežiūros ir kontrolės sistemas, kuriomis 
remiantis nepakankamai sumažinama per didelių išlaidų atlyginimui būdinga rizika;

115.yra ypač susirūpinęs dėl keturių mokslinių tyrimų tarnybų vis dar paliktos išlygos dėl 
neišaiškintų klaidų, kurios turi įtakos rengiant šeštosios bendrosios programos (6BP) 
įgyvendinimo išlaidų deklaracijas, kiekio;

116.taip pat pažymi, kad esama ES lėšų gavėjams taikomų sąlygų sisteminių skirtumų, 
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kalbant apie skirtingus sektorius, programas ir valdymo modelius;
117.susirūpinęs dėl to, kad gali nukentėti ES viešasis įvaizdis, jei suinteresuotos šalys 

nuspręs, kad žemės ūkio srityje taikomos griežtesnės kontrolės sistemos nei mokslinių 
tyrimų srityje;

118.pažymi, kad teisinės nuostatos, susijusios su mokslinių tyrimų finansavimu, anksčiau 
nebuvo taikomos, ir ragina Komisiją ištaisyti šią padėtį ir užtikrinti visapusišką ir 
nuoseklų esamų teisinių nuostatų taikymą;

119.taip pat primena jau minėtoje 2009 m. lapkričio 23 d. rezoliucijoje (117 ir kiti punktai) 
išdėstytus prašymus, o visų pirma prašymą nedaryti atgaline data galiojančių pakeitimų, 
ir ragina Komisiją geros teisėkūros tikslais pateikti realių pasiūlymų tikslų ir procedūrų 
atžvilgiu;

120.apgailestauja, kad trūksta aiškios informacijos apie su sistema GALILEO susijusį turtą; 
prašo Komisiją gauti informaciją, reikalingą siekiant atlikti inventorizaciją, patikrinti 
pripažinimo kriterijus ir įvertinti Europos kosmoso agentūros turimo GALILEO turto 
vertę; prašo, kad Komisija Parlamentui šią informaciją atsiųstų iki 2010 m. pabaigos; 

121.susirūpinęs dėl to, kad šiuo metu galiojančios dabartinei bendrajai programai skirtos 
nuostatos neatitinka modernios mokslinių tyrimų aplinkos poreikių, ir mano, kad labai 
svarbu modernizavimas ir paprastinimas, kai kalbama apie naują bendrąją programą;

122.mano, kad padėčiai gerinti būtina supaprastinti deklaruotų išlaidų apskaičiavimo 
taisykles, ir ragina Komisiją toliau dėti pastangas ir nustatyti lengviausiai programų lėšų 
gavėjams taikomas taisykles; prašo aiškiai apibrėžti būtinus kriterijus, skirtus įvertinti, ar 
naudos gavėjų išlaidų skaičiavimo metodikos atitinka teisės aktų reikalavimus;

123.pabrėžia, jog Komisija turi užtikrinti griežtą kontrolės priemonių taikymą, visų pirma 
didindama audito sertifikatų patikimumą ir veiksmingai įgyvendindama savo ex post
auditų strategiją, prireikus skirdama baudas ir laiku atlikdama susigrąžinimus arba 
pataisymus, kai nepagrįstai kompensuojamos deklaruotos išlaidos, kaip rekomendavo 
Audito Rūmai;

124. taip pat prašo, kad Komisija apsvarstytų generalinių direktoratų veiklos padalijimą, dėl 
kurio dar ir todėl, kad nėra ir integruotos valdymo informacinės sistemos, Audito Rūmų 
nuomone, apsunkinamas koordinavimas, visų pirma prižiūrint su audito rezultatais 
susijusius tolesnius veiksmus;

Išorės veiksmai

125.remdamasis 2007 m. ir 2008 m. patirtimi pažymi, jog itin svarbu užtikrinti, kad šioje 
politikos srityje toliau būtų gerinamas išlaidų, ypač susijusių su Europos išorės veiksmų 
tarnybos (EIVT) steigimu, skaidrumas;

126.ragina Komisiją iki 2008 m. biudžeto įvykdymo priėmimo procedūros pabaigos pateikti 
konkrečius išsamius visaapimančius EIVT personalo įdarbinimo, organizavimo ir 
kontrolės struktūros planus, kuriuose būtų aiškiai nurodyta, kiek ketinama didinti 
darbuotojų skaičių ir kaip juos paskirstyti, taip pat numatomas poveikis biudžetui ir 
Statuto bei finansinio reglamento pokyčiai, ir nedelsiant pradėti derybas su biudžeto 
institucija remiantis pateiktais pasiūlymais; mano, kad netinkama derėtis remiantis 
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silpnais pagrindų susitarimais;
127.yra tvirtai įsitikinęs, kad steigiant EIVT jokiu būdu neturėtų silpnėti Parlamento, kaip 

biudžeto įvykdymo patvirtinimo institucijos, teisė vykdyti analitinę priežiūrą; tikisi, kad 
Komisija, teikdama pasiūlymus dėl dabartinio finansinio reglamento persvarstymo, į tai 
atsižvelgs1; pabrėžia, kad pastarasis persvarstymas turėtų sudaryti dalį įprasto kas trejus 
metus atliekamo persvarstymo; atmeta Komisijos siūlomą idėją taikyti pagreitintą 
procedūrą;

128.su dideliu susirūpinimu atkreipia dėmesį į bendrą Audito Rūmų vertinimą, kuriame 
teigiama, kad visų susijusių generalinių direktoratų (AIDCO, RELEX, ELARG ir ECHO) 
priežiūros ir kontrolės sistemos iki šiol tik iš dalies veiksmingos, taip pat į Audito Rūmų 
išvadą, kad šios politikos sričių grupės mokėjimuose aptikta esminių klaidų; pažymi, kad, 
kaip ir anksčiau, klaidų randama daugiausia delegacijų ir paramos gavėjų lygmeniu;

129.palankiai vertina AIDCO GD atliktus jo priežiūros ir kontrolės sistemų patobulinimus; 
tačiau ragina bendradarbiavimo tarnybą „EuropeAid“ atlikti būtinus jos ex-ante
patikrinimų patobulinimus, kreiptis pagalbos į išorės auditorius ir ištaisyti savo metinio 
audito plano, CRIS audito modulio ir bendros audito rezultatų stebėsenos netikslumus ir 
trūkumus;

130.ragina RELEX GD stiprinti savo ex-post kontrolę ir ištaisyti Audito Rūmų aptiktus 
trūkumus, susijusius su jo finansų valdymu ir projektų priežiūra; teigiamai vertina tai, kad 
RELEX GD pripažįsta būtinybę skirti šiai problemai daugiau dėmesio;

131.atkreipia dėmesį į nemažą skaičių OLAF tiriamų galimų sukčiavimo atvejų (102 bylos), 
susijusių su šia politikos sričių grupe: po vidaus tyrimų tai antras pagal dydį skaičius; 
teigiamai vertina tai, kad OLAF, atlikdamas tiriamąjį ir prevencinį darbą bei vykdydamas 
intensyvesnę bendradarbiavimo veiklą, ypatingą dėmesį skiria išorės pagalbai;

132.apgailestauja, kad delsiama užtikrinti skaidrų ES lėšų, kurias administruoja tarptautinės 
organizacijos ir ypač JT (pagal jungtinio valdymo principą), panaudojimą; apgailestauja, 
kad Audito Rūmams teko susidurti su sunkumais gaunant iš JT audito ataskaitas ir 
patvirtinamuosius dokumentus, nors Komisija ne kartą ragino laikytis Finansinio ir 
administracinio pagrindų susitarimo (angl. FAFA) nuostatų; pripažįsta pažangą ir ją 
sveikina, ypač tai, kad 2009 m. balandžio mėn. sudarytas susitarimas dėl misijų tikrinimo 
įgaliojimų ir pasirašytos bendros atskaitomybės gairės;

133.todėl pabrėžtinai reiškia didžiulį nusivylimą ir nepasitenkinimą dėl to, kad Komisija iki 
šiol nepajėgė imtis veiksmų ir sukurti patikimos Europos krizių valdymo įgyvendinimo 
priemonės, nors buvo raginama tai padaryti ankstesnėse rezoliucijose dėl biudžeto 
įvykdymo patvirtinimo; dar kartą primygtinai ragina tai nedelsiant atlikti ir kreipiasi į 
naująją Komisiją su prašymu artimiausiu metu persvarstant finansinį reglamentą suteikti 
sau galimybę pačiai valdyti Donorų patikos fondo lėšas;

Plėtra ir humanitarinė pagalba

134.apgailestauja, jog Audito Rūmų išvadoje pažymima, kad biudžetinės paramos 
įsipareigojimus neigiamai paveikė daugybė kiekybiškai neįvertinamų klaidų; primygtinai 

                                               
1 2009 m. spalio 22 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl institucinių Europos išorės veiksmų tarnybos steigimo 
aspektų (Priimti tekstai, P7_TA(2009)0057) (E. Broko pranešimas).
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ragina Komisiją dar griežčiau vertinti šiuos mokėjimus; todėl su pasitenkinimu atkreipia 
dėmesį į tai, kad 2009 m. vasario mėn. persvarstytos šio tipo mokėjimų finansinės 
procedūros;

135.su pasitenkinimu pažymi, kad aiškumo ir struktūros požiūriais pagerėjo Komisijos 
vertinimai, kuriuose nurodoma, kaip laikomasi pagal Kotonu susitarimą nustatytų 
reikalavimų; tačiau apgailestauja, kad Audito Rūmai aptiko nemažai atvejų, kai Komisija 
nepajėgė struktūriškai aiškiai formaliai parodyti, kad valstybės finansai valdomi 
pakankamai skaidriai, atskaitingai ir veiksmingai ar bent jau kad vykdoma patikima ir 
aktuali reformų programa;

136.pritaria Audito Rūmams, kad Komisija turėtų stengtis pagrįsti savo sprendimus dėl teisės 
į biudžeto paramą ir užtikrinti, kad į visus būsimus finansavimo susitarimus būtų įtrauktas 
išsamus ir aiškus pagrindas, kuriuo remiantis būtų vertinama, kaip laikomasi mokėjimo 
sąlygų;

137.pažymi, kad biudžeto paramos požiūriu Parlamento uždavinys – reikalauti, kad Komisija 
atsiskaitytų už lėšų panaudojimo rezultatus, taip pat pažymi, kad biudžeto parama yra 
pagalbos priemonė, kurią taikant būtina keisti požiūrį į priežiūros pobūdį ir nuo skiriamų 
lėšų kontrolės pereiti prie rodikliais grindžiamų rezultatų tikrinimo;

138.pakartoja savo raginimą laipsniškai susieti vystymosi pagalbą apskritai ir biudžeto 
paramą konkrečiai su paramą gaunančios šalies vyriausybės išduotu ir finansų ministro 
pasirašytu ex-ante šalies atskleidimo pareiškimu dėl pasirinktų klausimų, darančių įtaką 
paramą gaunančios šalies valdymui ir jos atskaitomybės struktūrai;

139.ragina Komisiją imtis iniciatyvos ir pateikti šį pasiūlymą kitiems tarptautiniams 
donorams, ypač Pasaulio bankui, kad susitarus su kitais donorais būtų parengta ir 
įgyvendinta ši priemonė; laukia, kol Komisija pateiks Parlamentui informaciją apie 
galimą šių derybų laiką;

140.ragina Komisiją apibrėžti strateginius tikslus ir adekvačius veiklos rodiklius, kuriais 
remiantis būtų galima atlikti veiksmingą ES veiksmų poveikio vertinimą;

141.pabrėžia būtinybę didinti pagalbos veiksmingumą ir mažinti pagalbos susiskaidymą; 
mano, kad turėtų būti sumažintas didžiulis skaičius Komisijos ir valstybių narių 
vadovaujamų projektų (maždaug 400 000), o prioritetas teikiamas veiksmingesnėms 
programoms ir geresniam savitarpio koordinavimui su ES donorais; tai turi būti daroma 
pagrindinį dėmesį skiriant mažesniam skaičiui prioritetinių veiklos, kuri vykdoma 
kiekvienoje paramą gaunančioje šalyje, sričių ir nepamiršta įtraukti mažų, tačiau 
efektyviai konkrečioje srityje dirbančių NVO;

Nevyriausybinės organizacijos (NVO)

142.teigiamai vertina Komisijos pareiškimą apie tai, kad pastebimai pagerėjo tarnybos 
„EuropeAid“ žinios apie NVO ir pilietinės visuomenės organizacijas, taigi Komisija 
geriau informuojama apie vystymosi srityje dirbančias pilietinės visuomenės 
organizacijas;

143.atkreipia dėmesį į Komisijos nario Siimo Kallaso 2010 m. sausio 27 d. raštu pateiktus 
komentarus, tačiau pakartoja savo 2007 m. rezoliucijoje dėl biudžeto įvykdymo 
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patvirtinimo išdėstytą raginimą teikti Parlamentui išsamią informaciją apie NVO skiriamą 
finansavimą ES biudžeto ir EPF lėšomis; mano, kad į šią informaciją turėtų būti įtraukti 
šie duomenys apie kiekvieną NVO tipo paramos gavėją: pavadinimas ir vieta, 2008 m. 
išmokėtos sumos ir susijusios biudžeto eilutės, mokėjimo tikslas, atsakingasis GD, 
vykdytos procedūros (pirkimas, dotacija, kita), taip pat nurodyta, ar paramos gavėjas 
užregistruotas Komisijos interesų atstovų registre;

144.todėl palankiai vertina Komisijos nario Marošo Ševčovičo įsipareigojimą teikti 
Parlamentui šią informaciją, apie kurį jis paskelbė per 2010 m. sausio 18 d. vykusį savo, 
kaip kandidato į Komisijos narius, klausymą; primygtinai ragina imtis šių veiksmų ir iki 
2008 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros pabaigos gerokai pasistūmėti juos 
vykdant;

145.be to, laikosi nuomonės, kad kartu su minėtąja informacija turėtų būti pateikiamas 
komentaras, kuriame būtų paaiškinta Komisijos politika ir tikslai, susiję su NVO ir 
panašių organizacijų finansavimu; jeigu pasirodytų, kad iš duomenų bazės neįmanoma 
gauti konkrečių duomenų apie NVO tipo paramos gavėjus, ragina pateikti bent duomenis 
apie visus paramos gavėjus, kurie užregistruoti Komisijos interesų atstovų registre; mano, 
kad pastaruoju atveju Komisija taip pat turėtų paaiškinti, kokių veiksmų ji ketina imtis 
siekdama užtikrinti, kad ateityje į jos paramos gavėjų duomenų bazę būtų įtraukta 
informacija apie paramos gavėjo tipą, t. y., ar tas paramos gavėjas yra fizinis asmuo, ar 
komercinė bendrovė, ar viešoji įstaiga, ar nekomercinė privati įstaiga, ar pilietinės 
visuomenės organizacija, ar kt.;

146.ragina Komisiją pateikti kompetentingam Parlamento komitetui išsamią informaciją apie 
NVO finansavimą iš ES biudžeto;

 Rumunija ir Bulgarija

147.reiškia susirūpinimą dėl silpno nacionalinių Bulgarijos ir Rumunijos institucijų vykdyto 
pasirengimo narystei lėšų tvarkymo ir teigiamai vertina Komisijos įgyvendintas 
priemones, įskaitant mokėjimų nutraukimą, atidžią abiejų valstybių narių stebėseną ir 
glaudų bendradarbiavimą su jomis – visa tai padėjo stipriai pagerinti padėtį; tačiau ir 
toliau nerimauja dėl esminių trūkumų, susijusių su galimais dviejų Bulgarijos 
įgyvendinimo agentūrų nukrypimais tvarkant PHARE fondo lėšas, net jeigu sutarčių dėl 
PHARE programos lėšų sudarymas buvo nutrauktas;

148.apgailestauja, kad nepasiekta pastebimos pažangos stengiantis išspręsti klausimus dėl 
nustatytų trūkumų (ypač kai jie susiję su Nacionaliniu kelių infrastruktūros fondu); taigi 
pritaria Komisijos apdairiai pasirinktam principui ir jos įsipareigojimui atidžiai stebėti 
padėtį, gilintis į išvadas ir konsultuoti Bulgarijos valdžios institucijas bei teikti joms 
pagalbą, kad nustatyti trūkumai būtų ištaisyti; ragina Komisiją vadovautis ypatingo 
budrumo ir griežtumo kriterijais tvirtinant Bulgarijos valdžios institucijų siūlomų veiklos 
programų atitikties vertinimo ataskaitas ir prieš pradedant išmokėti tarpinius 2007–
2013 m. programavimo laikotarpio mokėjimus;

149.atkreipia dėmesį į tai, kad 2008 m. liepos mėn. Komisija, atsižvelgdama į savo tarnybų 
nustatytus trūkumus ir nukrypimus, sustabdė Rumunijoje pagal SAPARD programą 
numatytus mokėjimus ir palankiai vertina Rumunijos pateiktą veiksmų planą, skirtą šiems 



PE429.615v01-00 36/50 PR\792166LT.doc

LT

trūkumams pašalinti, kurio dėka Komisija 2009 m. liepos mėn. atnaujino mokėjimus;
150.pritaria Komisijai, kuri, atsižvelgdama į savo tarnybų nustatytus trūkumus ir nukrypimus, 

susijusius su lėšų tvarkymu, ir siekdama apsaugoti ES finansų interesus, 2008 m. 
sustabdė Bulgarijoje mokėjimus pagal tris pasirengimo narystei programas –
PHARE / Pereinamojo laikotarpio priemonę, ISPA ir SAPARD; palankiai vertina 
teigiamą Bulgarijos reakciją į visas rekomendacijas, kurios dėka Komisija galėjo 
atnaujinti mokėjimus 2009 m.;

151.tačiau apgailestauja dėl trūkumų, ypač dėl nesugebėjimo atpažinti netinkamas paraiškas 
paramai gauti ir adekvačiai išspręsti su šiais trūkumais susijusio klausimo, ir ragina 
Bulgariją glaudžiai bendradarbiaujant su Komisija ir atidžiai stebint nepriklausomam 
auditoriui patvirtinti išsamų veiksmų planą;

152.palankiai vertina atnaujintą Komisijos informaciją dėl ES lėšų įgyvendinimo Bulgarijoje 
ir Rumunijoje padėties; tačiau ragina Komisiją ir toliau atidžiai stebėti šių valstybių narių 
sistemas ir tai, kaip įgyvendinami patvirtinti veiksmų planai, taip pat siūlo OLAF toliau 
teikti paramą šioms valstybėms narėms joms vykdant savo įsipareigojimus, susijusius su 
ES finansinių interesų apsauga;

Plėtra

153.palankiai vertina Komisijos priemones, kurių ji, glaudžiai bendradarbiaudama su 
nacionalinėmis valdžios institucijomis, ėmėsi siekdama gerinti bendrą pasirengimo 
narystei pagalbos teikimo veiklą Kroatijoje ir atidžiai stebėti sąlygas, kuriomis siekiama 
užtikrinti visišką IPA fondų decentralizaciją; pabrėžia, kad patirtis, įgyta sprendžiant 
pasirengimo narystei lėšų įgyvendinimo problemas Bulgarijoje ir Rumunijoje, ir 
Komisijos pagalba turėtų padėti Kroatijos valdžios institucijoms išvengti panašių 
sunkumų įgyvendinant pasirengimo narystei lėšas savo šalyje;

154.ragina Komisiją remti Turkijos valdžios institucijas, siekiančias ištaisyti du pagrindinius 
trūkumus (nepakankamas pasirengimas programavimui ir netolygi sektorių veikla), kurie 
pasirengimo narystei pagalbos teikimo požiūriu lėmė tai, kad bendra veikla Turkijoje 
vertinama kaip vidutiniškai nepatenkinama;

155.pritaria kovos su korupcija veiksmams, kurių Komisija ėmėsi šalyse kandidatėse ir kitose 
Vakarų Balkanų šalyse, ir ragina įgyvendinti nepriklausomų teismų stiprinimo, 
profesionalios teisėsaugos vystymo ir kovos su korpucija rėmimo projektus regioninės ir 
nacionalinės pagalbos pagrindu;

Administravimo išlaidos

156.su pasitenkinimu pažymi, kad Audito Rūmų atlikto audito metu nenustatyta jokių esminių 
klaidų, susijusių su administracinių išlaidų teisėtumu ir tvarkingumu.



PR\792166LT.doc 37/50 PE429.615v01-00

LT

IŠVADOS DĖL SPECIALIŲJŲ AUDITO RŪMŲ ATASKAITŲ

I dalis>

Specialioji ataskaita Nr. 10/2008 dėl EB vystymosi pagalbos į Pietus nuo Sacharos esančių 
Afrikos šalių sveikatos paslaugų sektoriui

157.ragina Komisiją 10-ojo tarpinio EPF persvarstymo metu svarstyti galimybę didinti 
pagalbą sveikatos pasaugos sektoriui, taip pagrįsti savo įsipareigojimą siekti TVT 
sveikatos apsaugos srityje ir užtikrinti, kad Komisijos pagalba sveikatos apsaugos 
sektoriui būtų teikiama atsižvelgiant į jos politikos prioritetą remti sveikatos apsaugos 
sistemas;

158.primena Komisijai pagal Vystomojo bendradarbiavimo priemonę prisiimtą įsipareigojimą 
iki 2009 m. skirti 20 proc. visų Europos vystymosi politikos išlaidų sveikatos apsaugai ir 
pagrindiniam lavinimui ir ragina ją nuolat informuoti Parlamentą, kokia procentinė dalis 
visos į Pietus nuo Sacharos esančioms Afrikos šalims teikiamos vystymosi pagalbos 
skiriama kiekvienos šalies pagrindinio ir vidurinio lavinimo bei svarbiausių sveikatos 
apsaugos paslaugų sektoriams;

159.ragina Komisiją užtikrinti pakankamą skaičių sveikatos apsaugos ekspertų, kurie 
veiksmingai dalyvautų sveikatos apsaugos sektorių dialoge, t. y. pasirūpinti, kad į visas 
delegacijas, kurių pagrindiniai uždaviniai siejami su sveikatos apsaugos sektoriumi, būtų 
įtraukta sveikatos apsaugos specialistų, glaudžiau bendradarbiauti su Europos Bendrijų 
humanitarinės pagalbos tarnybos (angl. ECHO) konsultantais sveikatos apsaugos 
klausimais šalyse, kuriose yra pasibaigę konfliktai, kurti artimesnę partnerystę su PSO 
biurais atitinkamose šalyse siekiant pasinaudoti jų profesine kompetencija ir sudaryti 
oficialius susitarimus su ES valstybėmis narėmis dėl naudojimosi jų ekspertų žiniomis; 
ragina Komisiją informuoti Parlamentą apie tai, kiek sveikatos apsaugos ir švietimo 
specialistų esama atitinkamai regione, delegacijų lygmeniu ir jų būstinėse, ir pateikti 
ataskaitą, kurioje būtų nurodyta, ar Komisijai pavyko padidinti jų skaičių;

160.ragina Komisiją ir toliau aktyviau naudoti sveikatos apsaugos sektoriaus biudžeto 
paramą, teikiant bendrąją biudžeto paramą daugiau dėmesio skirti siekiui gerinti 
sveikatos apsaugos paslaugas, taip pat toliau naudotis politikos vystymo ir kompetencijos 
ugdymo rėmimo projektais;

161.ragina Komisiją parengti mechanizmus ir stebėsenos priemones, skirtus užtikrinti, kad 
adekvati dalis bendrosios biudžeto paramos būtų skirta svarbiausioms reikmėms, ypač 
sveikatos apsaugos sektoriuje, vadovautis tikslais, su kurių pagalba būtų galima tiesiogiai 
apskaičiuoti politikos rezultatus, teikti kompetencijai ugdyti reikalingą paramą ir 
informuoti Parlamentą apie veiksmus, kurių imtasi šiuo tikslu;

162.ragina Komisiją nustatyti aiškesnes kiekvienos priemonės ir jų derinio taikymo gaires, 
taip pat artimiau ir veiksmingiau bendradarbiauti su pasauliniu fondu paramą 
gaunančiose šalyse;

163.ragina Komisiją bendradarbiaujant su Audito Rūmais nustatyti, kaip būtų galima pašalinti 
Audito Rūmų ataskaitoje nurodytus trūkumus, ir informuoti Parlamentą apie šių diskusijų 
rezultatus;

II dalis.
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Specialioji ataskaita Nr. 12/2008 dėl 2000–2006 m. struktūrinės pasirengimo narystei 
politikos priemonės (ISPA) 

164.ragina Komisiją atidžiai stebėti, kaip įgyvendinami buvę ISPA projektai, įvertinti, kaip 
ateityje taikant panašias priemones (pvz., IPA) būtų galima išvengti delsimo įgyvendinti 
projektus ar mažiau vėluoti juos įgyvendinant, ir imtis visų būtinų veiksmų siekiant 
užkirsti kelią vėlavimui parengti būsimuosius orientacinius dokumentus;

165.ragina projektų paraiškų teikėjus ateityje įgyvendinant panašias priemones griežčiau ir 
realistiškiau planuoti veiklą ir rasti būdų pagreitinti procedūroms – tiek Komisijos 
lygmeniu, tiek paramą gaunančių šalių nacionalinių administravimo institucijų lygmeniu;

166.ragina Komisiją toliau atlikti savo sistemų auditą siekiant užtikrinti, kad būtų sukurtos 
patikimos struktūrinių ir Sanglaudos fondų valdymo sistemos ir ateityje išvengta galimų 
itin didelės rizikos situacijų;

III dalis

Specialioji ataskaita Nr. 1/2009 dėl bankininkystės priemonių Viduržemio jūros regione 
pagal MEDA programą ir ankstesnius protokolus

167.atkreipia Komisijos dėmesį į būtinybę gerinti veiksmingą Bendrijos, Europos investicijų 
banko (EIB) ir kitų tarptautinių bei vietos partnerių teikiamos techninės paramos 
koordinavimą, taip pat nenutrūkstamus informacijos mainus, ypač vietos lygmeniu, 
siekiant užtikrinti daugiau nuoseklumo ir veiksmų išbaigtumą;

168.pažymi, kad nors vėliau pradėta vykdyti geresnė stebėsena, pirmaisiais programos 
MEDA metais ji buvo vykdoma neadekvačiai, ypač tais atvejais, kai Komisija visiškai 
kliovėsi iki 2005 m. EIB vykdyta stebėsena;

169.pabrėžia valdymo susitarimo dėl minėtųjų bankininkystės priemonių, kurios Komisijos 
vardu patikėtos EIB, svarbą užtikrinant tinkamą stebėseną, įtraukti aplinkos apsaugos 
aspektus, apsaugoti Bendrijos finansinius interesus ir užtikrinti, kad tarpininkai ir rėmėjai 
vykdytų savo finansinius ir atskaitomybės įsipareigojimus;

170.pabrėžia, kad svarbu vykdyti specialiai parengtą bankininkystės priemonių vertinimo ir 
stebėsenos programą remiantis Europos kaimynystės ir partnerystės priemone;

IV Dalis

Specialioji ataskaita Nr. 2/2009 dėl Europos Sąjungos 2003–2007 m. visuomenės sveikatos 
programos: ar ši programa veiksminga priemonė sveikatai gerinti?

Specialioji ataskaita Nr. 2/2009 dėl Europos Sąjungos 2003–2007 m. visuomenės sveikatos 
programos: ar ši programa veiksminga priemonė sveikatai gerinti?

171.mano, kad 2003–2007 m. visuomenės sveikatos programos tikslai ambicingi, tačiau 
nepakankamai aiškūs ir nesuderinti su ribotomis biudžeto galimybėmis; pažymi, kad dėl 
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to į programą įtraukta pernelyg daug veiklos sričių: kai kuriais atvejais šios sritys netgi 
nesusijusios su projektais; pažymi, kad dėl šio nekonkretumo, taip pat dėl to, kad 
rengiama daugybė didžiulės apimties projektų ir Komisija nėra visapusiškai informuota 
apie visus vykdomus projektus, nukentėjo programos kokybė; todėl ragina Komisiją 
informuoti Parlamentą apie tai, kaip planuojama įgyvendinti dabartinę visuomenės 
sveikatos programą, ir pabrėžia, kad atliekant programos tarpinį ir ex-post vertinimus 
turėtų būti išspręstas programos nekonkretumo klausimas;

172.pažymi, kad Audito Rūmai suabejojo kai kurių visuomenės sveikatos programos dalių 
naudingumu, ir apgailestauja, kad tam tikrais atvejais pagal programą ketinama finansuoti 
projektus (ypač susijusius su sveikatos veiksniais), kurių Europos pridėtinė vertė 
nedidelė;

173.todėl mano, kad rengiant bet kokią naują visuomenės sveikatos programą daugiau 
dėmesio turėtų būti skirta tinklams ir pažangiosios patirties mainams ir kad siekiant 
skatinti pažangiosios patirties mainus turėtų būti labiau taikomas atviras koordinavimo 
metodas;

174.ragina Komisiją suformuluoti aiškią bet kokios numanomos programos, kuria bus 
pakeista dabartinė visuomenės sveikatos programa, intervencijos logiką; pabrėžia, kad tai 
turėtų būti padaryta atliekant programos ex-ante vertinimą, kuris turės būti pateiktas kartu 
su Komisijos pasiūlymu dėl šios programos;

175.ragina Audito Rūmus pateikti oficialią nuomonę apie Komisijos ex-ante poveikio 
vertinimą tuo metu, kai Parlamentui ir Tarybai bus pateiktas svarstyti Komisijos 
pasiūlymas dėl programos sprendimo; mano, kad Audito Rūmai, rengdami nuomonę, 
turėtų atsižvelgti į pirmiau išdėstytus Parlamento svarstymus;

V dalis

Specialioji ataskaita Nr. 3/2009 dėl 1994–1999 m. ir 2000–2006 m. programavimo 
laikotarpiais pagal struktūrines priemones numatytų išlaidų, skirtų nuotekoms valyti, 
veiksmingumo

176.atkreipia dėmesį į tai, kad kai kurie nuotekų valymo įrenginiai išnaudoti nepakankamai, ir 
ragina ES finansuojamus valymo įrenginius išsaugoti ekonomiškai veiksmingą 
funkcionavimo sistemą; todėl ragina Komisiją ir valstybes nares rasti būdų užtikrinti, kad 
ES finansuojami valymo įrenginiai būtų tinkamai sujungti su kanalizacijos sistemomis; 
pabrėžia, kad valstybės narės atsakingos už valymo įrenginių veiklą, ir ragina valstybes 
nares dėti pastangas siekiant užtikrinti adekvačią nuotekų valymo kokybę ir visapusiškai 
išnaudoti pajėgumus;

177.pripažįsta, kad Komisija įdėjo daug pastangų, kad būtų pradėtas atitinkamos direktyvos 
(Tarybos direktyva 86/278/EB1 – Nuotekų dumblo direktyva) persvarstymas, ragina 
pagreitinti persvarstymo procedūrą siekiant į ją įtraukti naujausius pokyčius ir suderinti 
skirtingą valstybių narių praktiką šioje srityje, taip pat ragina valstybes nares užtikrinti ES 
reikalavimus atitinkančią nuotekų dumblo kokybę;

178.pabrėžia būtinybę griežčiau tikrinti įgyvendinamus projektus ir užkirsti kelią galimiems 
                                               
1  1986 m. birželio 12 d. Tarybos direktyva 86/278/EEB dėl aplinkos, ypač dirvožemio, apsaugos naudojant 
žemės ūkyje nuotėkų dumblą (OL L 191, 1986 7 15, p. 23).
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neatitikimams; todėl ragina Komisiją toliau rengti vidaus gaires ir kontrolinius sąrašus, 
kurie bus naudojami vertinimo proceso metu, kad būtų užtikrinta nuoseklesnė paraiškų 
subsidijoms gauti pateikimo procedūra, ir tinkamai reaguoti tais atvejais, kai būtina gauti 
informacijos arba nesiimama reikiamų veiksmų;

VI dalis

Specialioji ataskaita Nr. 4/2009 dėl to, kaip Komisija administruoja nevalstybinius 
subjektus, dalyvaujančius EB vystomojo bendradarbiavimo procese

179.apgailestauja, tačiau negali sutikti su esamomis ES politikos įsipareigojimų, susijusių su 
nevalstybinių subjektų dalyvavimu vystomojo bendradarbiavimo procese, ir su faktinės 
įgyvendinimo veiklos spragomis, ir todėl tikisi, kad kompetentingas Komisijos narys 
pateiks Komisijos ir jos delegacijų būstinių visapusiškos politinės paramos 
nevalstybiniams subjektams įrodymų, taip pat įrodymų, kad pastarųjų atžvilgiu imamasi 
vadovaujamųjų veiksmų siekiant veiksmingai įgyvendinti politikos įsipareigojimus; taip 
pat apgailestauja, kad sėkmingo vystymosi kriterijus aprėpia tik ekonominį vystymąsi, 
nes vadovaujantis šiuo požiūriu ignoruojama tai, kad labai padidėjo atotrūkis tarp 
turtingesniųjų ir skurstančiųjų; ragina Komisiją užtikrinti, kad iki 2010 m. pabaigos 
kiekvienoje delegacijoje visą etatą dirbtų bent vienas ekspertas, kuris spręstų 
nevalstybinių subjektų politikos, ryšių ir sutarčių klausimus;

180.pažymi, kad toms besivystančioms šalims, kurios pačios ėmėsi rūpintis savo vystymosi 
procesu, pavyko gerokai sumažinti skurdą; pabrėžia, kad vystymosi proceso metu 
pagrindinį vaidmenį atlieka valstybė, ir ragina Komisiją bei jos delegacijas toliau gerinti 
santykius su šalių partnerių vyriausybėmis siekiant, kad nevalstybiniai subjektai 
veiksmingiau dalyvautų ir kad su jais būtų konsultuojamasi;

181.labai apgailestauja dėl to, kad trūksta išsamių ir patikimų duomenų, ir tikisi, kad Komisija 
nedelsdama imsis taisomųjų veiksmų, kadangi patikimi duomenys būtini norint pradėti 
vertinti rezultatus; todėl ragina Komisiją prieš 2011 m. biudžeto procedūros pradžią 
pateikti Parlamentui išsamią ES finansavimo, kurį nukreipia nevalstybiniai subjektai, 
vadovaudamiesi skirtingomis, susijusioms šalims paskirstytomis, biudžeto eilutėmis, 
ataskaitą;

182.laikosi nuomonės, kad pagalbos kokybė svarbesnė už jos kiekį, ir ragina Komisiją atlikti 
svarbų vaidmenį skatinant stiprų ir veiksmingą donorų koordinavimą, gerinant dabartinę 
pagalbos teikimo sistemą ir taip spręsti klausimą dėl akivaizdžiai chaotiško vystymosi 
pagalbos skirstymo; ragina Komisiją svarstyti, ar tai ne tinkamas metas persvarstyti visą 
nevalstybinių subjektų (bendro) finansavimo sistemą atsižvelgiant į Audito Rūmų 
pastabas ir užtikrinti, kad nevalstybiniai subjektai galėtų pasikliauti skaidriomis ir 
veiksmingomis dalyvavimo programose ir projektuose taisyklėmis;

183.ragina Komisiją tinkamai atsižvelgti į tai, kad donorai yra politiniai subjektai ir kad tam 
tikrais atvejais gali kilti donorų ir paramą gaunančių valstybių interesų konfliktų; 
pabrėžia, kad stiprios demokratiškos nacionalinės institucijos ir tinkamai nustatyta 
gerovės paskirstymo politika yra prielaida tvarumui užtikrinti; laikosi nuomonės, kad 
siekiant nuoseklesnės programavimo, tolesnių programų ir projektų bei adekvataus 
vertinimo politikos turėtų būti pereita nuo bendrai finansuojamų nevalstybiniams 
subjektams skirtų projektų prie 100 proc. ES finansuojamų projektų;
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184.mano, kad tam tikra prasme iš dalies sutampa Komisijos atliktas ES pagalbos, kuri 
teikiama padedant pilietinės visuomenės organizacijoms, vertinimas1 ir Audito Rūmų 
specialioji ataskaita, ir ragina Audito Rūmus bei Komisijos vertinimo skyrius keistis 
informacija apie planuojamą veiklą ir informuoti Parlamentą apie šio bendradarbiavimo 
rezultatus;

185.ragina Komisiją pateikti pasiūlymus dėl finansinio reglamento pakeitimų, kuriuos atlikus 
ES būtų laikoma stipria veikėja tarp kitų tarptautinių donorų;

VII dalis

Specialioji ataskaita Nr. 5/2009 dėl Komisijos iždo valdymo

186.mano, kad Komisija turėtų tobulinti savo atliekamos skirtingos iždo valdymo veiklos 
priežiūrą ir, kaip rekomenduoja Audito Rūmai, turėtų būti reguliariau rengiami abiejų 
susijusių GD (Biudžeto GD ir Ekonomikos ir finansų GD) posėdžiai siekiant visos 
Komisijos lygmeniu dalytis informacija apie riziką ir keistis su iždo ir turto valdymo 
veikla susijusia patirtimi ir geriausia šios srities praktika;

187.mano, kad Komisija ir toliau turėtų imtis visų būtinų veiksmų ir užtikrinti, kad visus 
metus būtų veiksmingai ir atidžiai tikrinama galima finansinė rizika; palankiai vertina tai, 
kad Komisija, norėdama toliau gerinti padėtį, jau pasiūlė Audito Rūmams ir susitarė nuo 
2008 m. pabaigos siųsti susijusioms finansinėms organizacijoms skirtą oficialų bendrą 
laišką, siekdama iš jų gauti tikslios, išsamios ir standartizuotos informacijos apie patikos 
sąskaitas;

188.ragina Komisijos Biudžeto GD parengti kontrolinį kiekvieno 12 mėnesių laikotarpio 
planą atsižvelgiant į rizikos analizę ir metų laikotarpiu bei jiems pasibaigus atlikti 
patikrinimą, o pasibaigus atitinkamiems metams ne vėliau kaip per tris mėnesius pranešti 
Parlamentui apie iškilusias problemas;

189.ragina Komisiją paskubėti rengiant rizikos veiksnių, susijusių su jos atliekamomis iždo 
operacijomis (Biudžeto GD), apžvalgą, kuri yra jos metinių ataskaitų dalis ir kurioje 
pateikiama aiški ir išsami jai kylančios rizikos, šios rizikos valdymo būdų ir taikomų 
rizikos kontrolės, mažinimo arba šalinimo priemonių santrauka.

190.mano, kad vardan skaidrumo Komisija turėtų aiškiau dokumentuoti savo procedūras, 
susijusias su lėšų pervedimu iš vienos valstybių narių nuosavų išteklių sąskaitos į kitą, 
taip pat turėtų išsamiau dokumentuoti kiekvienu atveju vykdomą specifinę atrankos 
procedūrą;

191.ragina Komisiją gerinti savo duomenų bazių įrašų saugojimo tvarką, optimizuoti 
kryžminius patikrinimus ir atsižvelgti į Audito Rūmų pastabą dėl geresnio koordinavimo, 
kuris būtinas norint atsižvelgti į bendrą riziką, su kuria Komisija gali susidurti kiekvieno 
komercinio banko atveju, kai susiję generaliniai direktoratai nustato komercinių bankų 
kontroliuojančiųjų fondų sąskaitų limitus;

192.palankiai vertina ir remia Komisijos veiksmus stengiantis pasiūlyti dabartinę laikinai 
sumokėtų baudų tvarkymo sistemą, kuri buvo persvarstyta 2008 m., ir tikisi, kad 

                                               
1 http://ec.europa.eu/europeaid/how/evaluation/evaluation_reports/2008/1259_docs_en.htm.
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Komisijos pasiūlyme dėl sprendimo šiuo klausimu, kurį Biudžeto GD pateikė 2009 m. 
pradžioje, bus užtikrintas didesnis jos saugumas.

VIII dalis

Specialioji ataskaita Nr. 6/2009 dėl Europos Sąjungos pagalbos maistu nepasiturintiems 
asmenims: tikslų, taikomų priemonių ir metodų įvertinimas

193.palankiai vertina tai, kad Audito Rūmai atliko šios programos auditą ir tai, kad Komisija 
parengė pasiūlymą dėl reformos (COM(2008)0563); nurodo, kad 2009 m. kovo 26 d. 
Parlamentas priėmė teisėkūros rezoliuciją, kuria palaiko pasiūlymą dėl reformos1; 
pabrėžia, kad ES pagalbos maistu veiksmai papildo jau esamus valstybių narių veiksmus;

194.primena, kad valstybių narių valdžios institucijų teikiama socialinė pagalba retai 
nukreipta į maisto prieinamumą ir kad pastebima tendencija, jog labdaros organizacijos 
valdo socialiai atskirtoms ir ribinėms gyventojų grupėms skirtas iniciatyvas dėl maisto ir 
jas vykdo pasitelkdamos savanorius;

195.mano, kad reikia geresnių kriterijų siekiant, kad pagalba būtų skiriama toms šalims ir 
gavėjams, kuriems jos labiausiai reikia;

196.mano, kad programoje dalyvaujančios valstybės narės turėtų parengti efektyvias kovos su 
maisto švaistymu priemones;

197.primena Komisijai, kad subsidiarumo principas jokiu būdu nesumažina Komisijos 
įsipareigojimų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 317 straipsnį, pagal kurį 
Komisija vykdo biudžetą „savo pačios atsakomybe“ ir „atsižvelgdama į patikimo finansų 
valdymo principus“;

198.tikisi, kad Komisija, siekdama, jog biudžeto valdymo institucijos turėtų visą ir objektyvią 
informaciją apie programos rezultatus, įgyvendins Audito Rūmų rekomendacijas;

IX dalis

Specialioji ataskaita Nr. 7/2009 dėl „Galileo“ programos kūrimo ir patvirtinimo etapo 
valdymo

199.apgailestauja dėl to, kad, anot Audito Rūmų išvadų, programos „Galileo“ rengimo ir 
patvirtinimo etapu buvo netinkamai administruojama; pažymi, kad technologijų kūrimas 
vėluoja penkerius metus, palyginti su pradiniu planu, ir kad numatytas rengimo ir 
patvirtinimo etapų biudžetas beveik padvigubėjo nuo 1 100 000 000 iki 
2 100 000 000 eurų;

200.prašo Komisijos laikytis Audito Rūmų rekomendacijų rengiant komunikatą dėl „Galileo" 
ateities – numatyti aiškesnius programos „Galileo“ politinius tikslus ir pagal juos 
numatyti strateginius ir veiklos uždavinius, kad būtų sudarytas pagrįstas „Galileo“ 
veiksmų iki visiško parengimo naudoti planas;

201.išreiškia susirūpinimą dėl to, kad Audito Rūmai nustatė, jog bendrai įmonei „Galileo“ 
                                               
1 Priimti tekstai, P6_TA(2009)0188.
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nepavyko pasiekti daugumos savo tikslų ir kad jos veikla labai ribojama dėl 
administravimo problemų; prašo Komisijos pagal Audito Rūmų rekomendaciją užtikrinti, 
kad steigiamų naujų bendrų įmonių administracinė struktūra nekliudytų bendros įmonės 
veiklai;

202.mano, kad Europos mokesčių mokėtojai turėtų būti informuoti apie trečiųjų šalių 
dalyvavimą programose „Galileo“ ir EGNOS; todėl prašo, kad Komisija pateiktų 
Parlamentui išsamesnę informaciją apie bet kokį su programomis „Galileo“ ir EGNOS 
susijusį ES ir trečiųjų šalių bendradarbiavimą;

203.ragina Komisiją ir Europos GNSS priežiūros institucija savo finansinėse ataskaitose, ir 
Audito Rūmus savo ataskaitose biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai pateikti aiškią 
ir išsamią informaciją apie programų „Galileo“ ir EGNOS vykdymo metu įgytą 
kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, kuris priklauso Europos Sąjungai;

204.ragina Komisiją parengti atnaujintus projekto „Galileo“ biudžeto skaičiavimus, 
ekonominės naudos analizę ir atitinkamai informuoti Parlamentą;

X dalis

Specialioji ataskaita Nr. 8/2009 dėl kompetencijos tinklų ir integruotų projektų Bendrijos 
mokslinių tyrimų politikoje: ar jais buvo pasiekti numatyti tikslai?

Pradinis proceso etapas

205.pažymi, kad yra nemažai nepatenkintų lūkesčių – mažiau nei 55 proc. ex post vertintų 
projektų išlaikė savo pradinį puikų įvertinimą; prašo Komisijos persvarstyti savo 
vertinimo procedūras;

206.primena, kad puikų įvertinimą gauna tik mažuma paraiškų (15–20 proc.), o paraiškos 
pateikimo išlaidas (kurios kai kada siekia 300 000 eurų) padengia paraiškų teikėjai; 
turėdamas tai mintyje, primygtinai ragina Komisiją nuosekliai, veiksmingai ir apgalvotai 
naudotis veiksmų laisve (pvz., taikant daugiaetapes procedūras), kad būtų kuo 
veiksmingiau naudojamos lėšos, skiriamos moksliniams tyrimams, o ne moksliniams 
tyrimams administruoti;

207.apgailestauja, kad, atsižvelgiant į paraiškų nagrinėjimo proceso baigtį, tik 53–86 proc. 
visų suinteresuotųjų šalių visiškai suprato Šeštojoje bendrojoje programoje taikytų 
priemonių pobūdį; apgailestauja, kad tam tikrais atvejais priemonės pasirinkimą aiškiai 
lėmė mokesčių, o ne esminiai sumetimai; pažymi, kad kompetencijos tinklų partnerių 
gausa, taip pat Komisijos išskirtinis dėmesys teisinei integracijai yra ypatingas sunkumas, 
ir pažymi, kad ekspertų grupė kompetencijos tinklų ateities klausimais rekomendavo, kad 
didesnės partnerystės organizacijos turėtų būti sudaromos tik išimtiniais atvejais, kai tai 
tinkamai pagrįsta1;

Kompetencijos tinklų kūrimas

                                               
1 Ekspertų grupės galutinė ataskaita dėl kompetencijos tinklų ateities (2008 m. rugsėjo mėn., „GA“), p. 21.
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208.apgailestauja, kad, nepaisant Parlamento reikalavimų įgyvendinti labiau į paslaugas ir 
vartotojus orientuotas mokslinių tyrimų programas, labai nedidelė pažanga pasiekta 
įgyvendinant „vieno langelio“ principą visuose su moksliniais tyrimais susijusiuose 
generaliniuose direktoratuose ir standartizuojant paraiškų teikimo procedūras, būtinus 
dokumentus ir nuolatinius ryšius; pabrėžia, kad visuomenė laiko Komisiją vienu 
subjektu;

209.taigi reikalauja, kad Komisija pagaliau imtųsi tinkamų veiksmų siekdama užtikrinti 
iniciatyvų požiūrį į pagalbą vartotojams ir įgyvendinti vidaus kokybės kontrolę, įskaitant 
antrojo lygmens standartizaciją ir nuoseklų valdymą; ragina Komisiją internete paskelbti 
visus teisės aktus, kuriais grindžiamos sutartys dėl dotacijų, taip pat, jei reikia, nuorodas į 
Belgijos teisę;

210.primena nuolatinius Parlamento raginimus mažinti administracinę naštą, ypač taikant 
dotacijų procedūras1; apgailestaudamas pažymi, kad sutarties sudarymas trunka 
vidutiniškai 13 mėn. – 4 mėn. ilgiau, palyginti su Penktąja bendrąja programa;
atsižvelgdamas į Septintąją bendrąją programą reikalauja, kad Komisija pasinaudotų 
esamomis administracinėmis priemonėms (pvz., asmens tapatybės kodais (angl. Personal 
Identification Codes – PIC), juridinio asmens įgaliotais atstovais (angl. Legal Entity 
Appointed Representatives – LEARs);

211.išreiškia nepasitenkinimą, kad Šeštojoje bendrojoje programoje nebuvo pasiektas tikslas 
įtraukti daugiau privačiojo sektoriaus dalyvių, ypač MVĮ; pritaria Audito Rūmų 
nuomonei, kad kai kurios nuostatos buvo nepalankios jiems dalyvauti; apskritai laikosi 
nuomonės, kad teisės nuostatos ir taisyklės (taip pat ir pavyzdinės sutartys bei 
rekomendacijos) yra pernelyg sudėtingos ir trukdo veiksmingai ir efektyviai įgyvendinti 
mokslinių tyrimų politiką;

212.pažymi, kad vertinant dėmesys sutelkiamas į sąnaudų tikrinimą, o ne į rezultato 
vertinimą; pritaria Audito Rūmų nuomonei, kad siekiant užtikrinti projekto pažangą ir 
sėkmę būtina jo pradžioje tinkamai apibrėžti konkrečius, išmatuojamus, pasiekiamus, 
svarbius ir savalaikius (angl. SMART) tikslus; pabrėžia, kad ataskaitų teikimo 
reikalavimai turi būti nustatomi kaip tikslinga integracijos pažangos ir esminės pažangos 
stebėjimo ir vertinimo priemonė2 ir neturi būti naudojama skiriant nuobaudas ar kišantis į 
kitą savarankišką vadybinę koordinatoriaus veiklą, jei ji neprieštarauja teisės nuostatoms;

Tvarumas ir būsimoji plėtra

213.apgailestauja dėl to, kad dažniausiai nepavykdavo pasiekti tvarios integracijos po 
pradinio finansavimo laikotarpio ir kad, Audito Rūmų vertinimu, penkerių metų pradinio 
finansavimo laikotarpis nebuvo realus tikslas; pritaria pasiūlymui taikyti itin 
konkurencingus atrankos kriterijus, skiriant ilgalaikį finansavimą kompetencijos 
tinklams, kurie pretenduoja į savaiminį tvarumą (GA, p. 28);

214.susidomėjęs atkreipia dėmesį ekspertų grupės pasiūlymą išnagrinėti galimybę skelbti 
                                               
1 SEC(2006)0866 – C6-0231/2006 – 2006/0900(CNS)
2 GA, p. 26.
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suderintus ERA-NET ir Septintosios bendrosios programos kvietimus teikti paraiškas dėl 
nacionalinių ir Bendrijos lėšų gavimo1, taip pat visas priemones, kuriomis siekiama 
didinti CORDIS duomenų bazės skaidrumą ir prieinamumą, kad būtų užtikrintas 
keitimasis mokslinių tyrimų rezultatais Europos mokslinių tyrimų erdvėje (keitimasis 
geriausios praktikos pavyzdžiais);

215. yra labai susirūpinęs dėl to, kad pritaikius Komisijos audito strategiją vertinant Šeštąją 
bendrąją programą jau iškeltos dvi bylos buvusiems dalyviams; pabrėžia, kad 
patikimumas yra bet kokio ilgalaikio bendradarbiavimo pagrindas, ir dar kartą ragina 
Komisiją, siekiant užtikrinti teisinį aiškumą, iš naujo neperskaičiuoti (naujai aiškinant 
Šeštosios bendrosios programos pavyzdinės sutarties specifikacijose (II priedas)2

numatytų išlaidų kompensavimo kriterijus) pagal Šeštąją bendrąją programą vykdomų 
projektų finansinių ataskaitų, kurias Komisija jau patvirtino ir apmokėjo; ragina Komisiją 
dėti daugiau pastangų siekiant surasti sprendimą, ypač pritaikius vienodas procedūras ir 
atsižvelgus į gavėjų sąžiningus ir teisėtus lūkesčius supaprastinti susigrąžinimo 
procedūras, ir išreiškia norą vesti sprendimo ieškojimu grindžiamą dialogą;

216.ragina Komisiją ieškoti sprendimų, kuriais būtų užtikrinamas bendrųjų programų 
įgyvendinimo ir planavimo patikimumas ir laikotarpio vidurio tęstinumas, ypač 
Aštuntosios bendrosios programos atveju, ir, svarbiausia, nuosekliai taikyti nustatytus 
terminus ir griežtas darbo tvarkos taisykles.

XI dalis

Specialioji ataskaita Nr. 9/2009 dėl Europos personalo atrankos tarnybos vykdomos 
personalo atrankos veiklos efektyvumo ir veiksmingumo

217.ragina Europos personalo atrankos tarnybą (EPSO) vykdant savo vystymo programą 
atsižvelgti į Audito Rūmų rekomendacijas;

218.mano, kad EPSO ir visos ES institucijos turėtų tobulinti bendravimą su piliečiais, kalbant 
apie pačią nešališkos europinės tarnautojų sistemos sąvoką, ir gerinti ES, kaip darbdavio, 
įvaizdį;

219.atsižvelgdamas į tai, pažymi, kad EPSO taip pat turėtų siekti geriau bendrauti su valstybių 
narių valdžios institucijomis, norint keistis geriausios praktikos pavyzdžiais visuomenės 
informavimo ir jai skirtos reklamos srityje, taip pat tikslingos įsidarbinimo galimybių 
reklamos, kurios reikia siekiant pritraukti profesionalų dėmesį, srityje; mano, kad reikėtų 
panašiai bendrauti su tam tikromis tarptautinėmis organizacijomis;

220.yra įsitikinęs, kad ilgainiui galėtų būti naudinga glaudžiau bendradarbiauti su 
universitetais, kadangi, viena vertus, ES institucijos pritrauktų pageidaujamų darbuotojų 
ir, kita vertus, suteiktų absolventams daugiau karjeros galimybių;

221.ragina EPSO toliau stengtis nustatyti tarp kandidatų, o vėliau – tarp konkurso laimėtojų 
pastebimą geografinį disbalansą ir užkirsti jam kelią;

222.apgailestauja dėl to, kad nei Audito Rūmų ataskaitoje, nei EPSO dokumentuose tinkamai 
                                               
1 GA, p. 27.
2 2009 m. baland˛io 23 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo 
dėl 2007 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį, III skirsnis –
Komisija ir vykdomosios įstaigos (OL L 255, 2009 9 26, p. 36).
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neanalizuojamas vidutinės ir aukštesniosios grandies vadovaujančio personalo įdarbinimo 
procesas, visų pirma šioje srityje pastebimas geografinis disbalansas; siūlo, kad kitoje 
specialioje ataskaitoje (arba tolesnėje ataskaitoje) Audito Rūmai analizuotų šį klausimą;

223.mano, kad EPSO turėtų geriau administruoti konkurso laimėtojų rezervo sąrašus ir teikti 
konkurso laimėtojams informaciją apie laisvas darbo vietas, siekiant padėti juos ilgainiui 
įdarbinti; taip pat mano, kad reikia dėti pastangų siekiant sutrumpinti konkursą laimėjusių 
kandidatų laukimo būti įdarbintiems laikotarpį; 

224.nėra įsitikinęs, kad praktiška ir rentabilu komandiruoti ES institucijų pareigūnus visą 
darbo dieną dirbti EPSO atrankos komisijų nariais;

225.ragina EPSO vengti bet kokių dviprasmybių pranešimuose apie konkursus ir peržiūrėti 
savo patikros procedūras, taikomas siekiant užtikrinti atitiktį tinkamumo reikalavimams;

226.be to, ragina EPSO tobulinti savo apeliacijos procedūras, pvz., skirti skirtingas komisijas 
pirmajame ir antrajame etapuose;

227.pažymi, kad Tarnautojų teisme EPSO iškeltos ir dar neišspręstos kelios bylos, susijusios 
su atrankos procedūros trūkumais, ypač dėl kalbų; laikosi nuomonės, kad, kai tik bus 
išspręstos minėtosios bylos, reikėtų padaryti naudingas išvadas ir jas integruoti į EPSO 
vystymo programą;

XII dalis

Specialioji ataskaita Nr. 10/2009 dėl žemės ūkio produktams skirtų informavimo ir 
skatinimo priemonių

228.apgailestauja, kad taikoma sistema nesudaro sąlygų išmatuoti priemonės veiksmingumo 
ir kad, net jeigu politikos poveikis teigiamas, labai sunku atlikti vertinimą dėl konkrečių 
tikslų, aiškios strategijos ir atitinkamų rodiklių nebuvimo;

229.ragina Komisiją nurodyti politikos tikslus, nepamirštant, kad deklaruojamas užmojis turi 
atitikti numatytą biudžetą, ir šiuos tikslus išdėstyti taikant SMART metodą, taip pat 
apibrėžti ir stebėti tinkamus veiklos rodiklius;

230.ragina Komisiją toliau tobulinti atrankos procedūrą, ypač išlaikant reikalavimą į 
pasiūlymus įtraukti informaciją apie tikėtiną susijusių priemonių poveikį ir apie tai, kaip 
tas poveikis bus vertinamas;

231.ragina valstybes nares padėti tobulinti atrankos procedūrą ir tikrinti pasiūlymų 
tinkamumą bei griežtinti atranką; taip pat ragina valstybes nares teikti Komisijai 
informaciją apie savo nacionalinę skatinimo pagalbą ir priemones;

232.ragina valstybes nares tobulinti savo viešojo pirkimo procedūras, taikomas atrenkant 
įgyvendinančias institucijas, ir ypač vengti labai trumpų terminų, sistemingai taikyti 
oficialias procedūras ir užtikrinti, kad pasiūlymus teikiančios organizacijos atitiktų 
atrankos kriterijus;

XIII dalis

Specialioji ataskaita Nr. 11/2009 dėl Komisijos vykdyto „LIFE gamta“ projektų valdymo ir 
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jų tvarumo

233.pažymi, kad priemonės „LIFE gamta“ priežiūra ir valdymas yra sudėtingas procesas, 
kuriame dalyvauja įvairios valstybių narių suinteresuotosios šalys. vis dėlto pažymi, kad 
skiriant finansinių išteklių sumą reikia užtikrinti, jog būtų investuojama rentabiliai ir 
tvariai;

234.ragina Komisiją peržiūrėti savo atrankos modelį, kad pirmenybė būtų teikiama tiems 
„LIFE gamta“ projektų pasiūlymams, kuriuos taikant būtų užtikrinamas rezultatų 
tęstinumas; taip pat siūlo Komisijai svarstyti klausimą, ar reikėtų atskirti su gamta ir su 
aplinka susijusių politikos krypčių valdymą;

235.primygtinai ragina Komisiją glaudžiai bendradarbiauti su Europos aplinkos agentūra ir 
Europos biologinės įvairovės teminiu centru rengiant tinkamus pasiūlymų atrankos 
kriterijus ir rodiklius tvarumo požiūriu, taip pat imtis reikiamų iniciatyvų siekiant 
tobulinti projektų stebėseną atsižvelgiant į pasiektus rezultatus, ir parengti tinkamus 
projektų rezultatų stebėjimo rodiklius bei kriterijus;

236.ragina Komisiją peržiūrėti savo ryšių strategiją, daugiausia dėmesio skiriant svarbios 
informacijos ir padarytų išvadų sklaidai, ir užtikrinti, kad iš paramos gavėjų būtų 
reikalaujama teikti daugiau techninių duomenų apie taikytus metodus, padarytas išvadas 
ir įgytą geriausią patirtį;

237.ragina valstybes nares, kurios pačios atsakingos už tvarią gamtos apsaugą, glaudžiai 
bendradarbiauti su Komisija ir kitomis valstybėmis narėmis ir keistis „LIFE gamta“ 
projektų valdymo geriausios praktikos pavyzdžiais;

238.ragina Komisiją įdiegti tolesnės priežiūros (finansavimo po LIFE) sistemą, kad būtų 
galima vertinti finansuojamų projektų veiksmingumą ir užtikrinti ES finansavimo 
poveikio tvarumą užbaigus projektus;

239.ragina Komisiją imtis reikiamų priemonių, kurios padėtų išspręsti su ilgalaike projektų 
priežiūra susijusias teisines problemas ir panaikinti jos įgyvendinimo kliūtis.

XIV dalis

Specialioji ataskaita Nr. 12/2009 dėl Vakarų Balkanams skirtų Komisijos projektų 
teisingumo ir vidaus reikalų srityje veiksmingumo

240.su pasitenkinimu pažymi, kad Komisija, kitaip negu vykdydama ankstesnes pasirengimo 
narystei programas, stengėsi spręsti svarbių struktūrinių teisingumo ir vidaus reikalų 
reformų ankstesniu plėtros etapu klausimą, ir labai teigiamai vertina šį prioritetizavimą; 
atsižvelgdamas į tai, primygtinai ragina Komisiją ir toliau skirti ypatingą dėmesį 
pagalbai, kurią ji teikia Vakarų Balkanų šalių teisingumo ir vidaus reikalų sektoriui, ir 
tęsti pradėtą darbą;

241.primena, kad aplinka, kurioje Komisija užtikrina teisingumo ir vidaus reikalų projektų 
valdymą politiniu ir instituciniu požiūriais, sudėtinga; atsižvelgdamas į Audito Rūmų 
ataskaitos išvadas, kuriose pabrėžiama, kad investicijų projektai buvo vykdomi 
sėkmingiau negu institucinės plėtros projektai, tikisi, jog Komisija kaip galėdama 
sustiprins projektų, kuriuos vykdant siekiama stiprinti institucinius pajėgumus, ir 
susijusiame regione įgyvendinamų investicijų projektų ryšį;
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242.pritaria Audito Rūmų nuomonei, kad pasirinkti įgyvendinti vietos veiksmai ir projektai 
laikomi lemiamu veiksniu norint sėkmingai skatinti teisinės valstybės principą, taip pat 
mano, kad nepakankamas įsipareigojimas ir savarankiškumas vietos lygmeniu silpnina 
projektų tvarumą; ragina Komisiją užtikrinti, kad teikiama pagalba būtų derinama su 
stipriu paramos gavėjų noru aktyviai skatinti institucijų reformas ir didinti paramos 
gavėjų dalyvavimą projektuose;

243.kaip ir Audito Rūmai mano, kad Vakarų Balkanų šalims teikiama ES pagalba apskritai 
veiksminga, tačiau esama realios rizikos, susijusios su projektų tvarumu; su 
pasitenkinimu pažymi, kad projektų sąlygų ir bendro finansavimo kartu su paramos 
gavėjais dėka vykdant pasirengimo narystei pagalbos priemonės programą turėtų būti 
skatinamas projektų tvarumas ir savarankiškumas; laikosi nuomonės, kad priežiūros 
planai padėtų toliau užtikrinti dar didesnį projektų ilgalaikiškumą, ir ragina Komisiją 
svarstyti galimybę numatyti juos kaip sąlygą ES finansinei paramai gauti;

244.tikisi, kad Komisija jau dabar dės visas pastangas siekdama užtikrinti su integruotos sienų 
kontrolės infrastruktūra susijusios intervencijos parengimą ir įgyvendinimą ir kad taip bus 
paskatintas regionų bendradarbiavimas;

245.ragina Komisiją dėti visas įmanomas pastangas siekiant, kad vietoje būtų užtikrintas 
geresnis įvairių paramos teikėjų bendradarbiavimas ir kad būtų veiksmingiau derinami jų 
veiksmai;

246.mano, kad regione turi būti gerokai paskatintas ES – didžiausios donorės – matomumas, 
kuris atitiktų jos indėlį; laukia Komisijos pasiūlymo šiuo klausimu;

XV dalis

Specialioji ataskaita Nr. 13/2009 dėl įgyvendinimo užduočių delegavimo vykdomosioms 
įstaigoms: ar šis pasirinkimas sėkmingas?“

247.pabrėžia, kad remiantis delegavimo principais Komisija ir toliau atsako už politiką ir 
veiklos priežiūrą;

248.tačiau apgailestauja, kad, audito duomenimis, Komisija nepakankamai veiksmingai 
kontroliuoja įstaigų veiklą, ir pabrėžia, kad reikia parengti naujus rodiklius, pagal kuriuos 
atsakingi generaliniai direktoratai galėtų geriau tikrinti įstaigų veiklos rezultatus;

249.mano, kad vykdomųjų įstaigų steigimas turėtų būti motyvuojamas ne tik remiantis 
darbuotojų samdymo apribojimais, bet ir siekiant tobulinti paslaugų teikimą pagal 
programas, kurių politiką aiškiai atskyrus nuo įgyvendinimo funkcijų Komisija galėtų 
sutelkti pastangas strateginiams klausimams spręsti;

250.remia Komisijos ketinimą nesteigti papildomų vykdomųjų įstaigų, jeigu iki 2013 m. 
nebus nustatyta naujų Komisijos kompetencijos sričių, o geriau pasinaudoti galimybe ir 
išplėsti esamų įstaigų įgaliojimus;

251.išreiškia susirūpinimą, kad Audito Rūmų ataskaitoje nurodoma, jog vykdomosiose 
įstaigose vyrauja tokia įdarbinimo praktika, kai eiti laikinas pareigas samdomi žemesnio 
rango darbuotojai, o iš sutartininkų reikalaujama turėti daugiau darbo patirties negu to 
reikalaujama iš panašias pareigas atliekančių sutartininkų Komisijoje; mano, kad dėl šios 
priežasties sumažėja darbo vietų patrauklumas, nors ir, palyginti su Komisijos 
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sutartininkams taikomu ilgiausiu trejų metų sutarties terminu, siūlomos pratęsiamos 
sutartys, ir įspėja, jog dėl to gali nukentėti tam tikros įstaigos veiklos kokybė;

252.mano, kad ateityje nagrinėjant šį klausimą turėtų būti vertinamas galimas neigiamas 
trumpesnio laikotarpio sutarčių ir didesnės darbuotojų kaitos poveikis įstaigų veiklai;

253.mano, kad vienas iš didelių galimų vykdomosios įstaigos pranašumų yra specializuotų 
darbuotojų įdarbinimas, ir prašo Komisiją persvarstyti vykdomųjų įstaigų darbuotojų 
priėmimo į darbą kriterijus ir sąlygas;

254.prašo Komisijos pateikti išsamią lyginamąją Komisijos darbuotojų ir vykdomųjų įstaigų 
darbuotojų atlyginimų skirtumų veiksnių analizę, atsižvelgiant į įvairius įgūdžių ir 
išsilavinimo reikalavimus;

255.ragina Komisiją vadovautis Audito Rūmų rekomendacijomis ir:

a) rinkti ir naudoti patikimus su pavestomis užduotimis susijusio darbo krūvio ir 
našumo duomenis tiek prieš pavedant veiklą išorės subjektams, tiek po to, kad būtų 
galima atlikti poveikio vertinimą;

b) atlikti tarpusavio vertinimą siekiant nustatyti sėkmės veiksnius ir išvadas, dėl kurių 
geriausiai dirbančios vykdomosios įstaigos pasiekė geresnių rezultatų, ir taikyti įgytą 
patirtį visoms programoms, kurias ir toliau valdo Komisijos tarnybos;

c) pasitelkiant nedidelį skaičių atitinkamų veiklos rodiklių, kurie būtų kitų metų tikslų 
pagrindas, geriau prižiūrėti įstaigas nustatant į rezultatus orientuotus specialiuosius 
tikslus;

XVI dalis

Specialioji ataskaita Nr. 14/2009 „Ar pieno ir pieno produktų valdymo priemonės padėjo 
pasiekti pagrindinius tikslus?“

256.nurodo, kad Audito Rūmai 2001 m. specialioje ataskaitoje rekomendavo panaikinti pieno 
kvotas ir kad į šią rekomendaciją atkreipė dėmesį Taryba, Komisija ir Europos 
Parlamentas; prašo, kad Audito Rūmai nekeltų painiavos dėl bendros žemės ūkio 
politikos (BŽŪP) plėtojimo, taip pat ragina Komisiją toliau įgyvendinti politinius 
sprendimus, kurie padėtų išvengti bet kokio nereikalingo sąmyšio pieno sektoriuje;

257.pažymi, kad Audito Rūmai ypač susirūpinę dėl padarinių kalnų vietovėms ir mažiau 
palankioms vietovėms; pabrėžia, kad Europos Parlamentas taip pat išreiškia susirūpinimą 
šiuo klausimu, tačiau primena Audito Rūmams, kad pieno kvotos ir žemės ūkio parama 
neturėtų būti naudojama kaip priemonė šių regionų interesams patenkinti; laikosi 
nuomonės, kad ES kaimo vietovių politikos ir subsidijų tikslas yra (ir toks turėtų būti) 
padėti prisitaikyti prie šių problemų;

258.nepritaria tam, kad pirmiausia turėtų būti sprendžiami su ES vidaus pieno rinka susiję 
uždaviniai, o ne siekiama užtikrinti konkurencingumą pasaulio rinkoje; pabrėžia, kad 
pasaulinė konkurencija – tikrovė, kurios atžvilgiu ES turi imtis reikiamų priemonių, ir 
laikosi nuomonės, jog, kai pasaulinė rinka taps dar liberalesnė, ES pieno sektoriaus 
ūkininkai turėtų sugebėti joje konkuruoti; be to, laikosi nuomonės, kad ilgainiui 
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konkurencingumas pasaulio rinkoje taps būdu ūkininkų gerovei didinti, ir pabrėžia, jog, 
jei nebus stengiamasi tapti šių procesų dalimi, smerktinai išaugs bendrų fondų 
naudojimas, o Europos pieno gamintojai ilgainiui gaus mažiau pajamų;

259.pritaria Audito Rūmų nuomonei dėl poreikio tęsti pieno rinkos vystymo priežiūrą, todėl 
rekomenduoja, kad Komisija toliau vykdytų savo darbą, kurį ji gerai atlieka;

260.be to, primena, kad įvairūs BŽŪP tikslai yra prieštaringi, todėl mano, kad labiau negu bet 
kada anksčiau būtina rengti visapusiškas ir išsamias diskusijas BŽŪP tikslo klausimu.


