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Pakeitimas 1
Csaba Őry

Nuomonės projektas
1 dalis

Draft Opinion Pakeitimas

1. palankiai vertina tai, kad Audito Rūmai 
ir toliau vertino užimtumo ir socialinių 
reikalų sritį nagrinėdami daugelio 
operacijų imtį; apgailestauja dėl to, kad 
šios politikos srities klaidų lygis išaugo: 
2012 m. jis siekė 3,2 proc., palyginti su 
2,2 proc. ankstesniais metais; pažymi, kad 
šis klaidų lygis vis tiek buvo mažiausias 
atsižvelgiant į visas kitas politikos sritis;

1. palankiai vertina tai, kad Audito Rūmai 
ir toliau vertino užimtumo ir socialinių 
reikalų sritį nagrinėdami daugelio 
operacijų imtį; apgailestauja dėl to, kad 
šios politikos srities klaidų lygis išaugo: 
2012 m. jis siekė 3,2 proc., palyginti su 
2,2 proc. ankstesniais metais; pažymi, kad 
šis klaidų lygis vis tiek buvo mažiausias 
atsižvelgiant į visas kitas politikos sritis; be 
to, prašo Audito Rūmų taip pat įvertinti 
biudžeto eilutes, kuriose užimtumui ir 
socialiniams reikalams numatyta mažiau 
finansinių išteklių;

Or. en

Pakeitimas 2
Csaba Őry

Nuomonės projektas
6 dalis

Draft Opinion Pakeitimas

6. atkreipia dėmesį į Audito Rūmų pastabas 
dėl supaprastintų išlaidų metodų, kuriuos 
taikant sumažinama klaidų rizika ir 
paramos gavėjams tenkanti administracinė 
našta, taikymo naudos; palankiai vertina
tai, kad vykdant 26 proc. į imtį įtrauktų 
ESF operacijų 20122 m. jau buvo 
naudojamasi šiais metodais; remia platesnį 
supaprastintų išlaidų metodų 
panaudojimą būsimu daugiamečiu 
finansiniu laikotarpiu;

6. atkreipia dėmesį į Audito Rūmų pastabas 
dėl supaprastintų išlaidų metodų, kuriuos 
taikant sumažinama klaidų rizika ir 
paramos gavėjams tenkanti administracinė 
našta, taikymo naudos; atkreipia dėmesį į
tai, kad vykdant 26 proc. į imtį įtrauktų 
ESF operacijų 2012 m. jau buvo 
naudojamasi šiais metodais;
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Or. en

Pakeitimas 3
Csaba Őry

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Draft Opinion Pakeitimas

6a. žino, kad taikant supaprastintus 
išlaidų metodus galima sumažinti klaidų 
dažnį, tačiau mano, kad tokiu atveju 
nebegalima nustatyti, ar buvo tinkamai 
taikomos taisyklės.

Or. en


