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Pakeitimas 1
Frédéric Daerden, Ilda Figueiredo

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. apgailestauja, kad dar negalima atlikti 
Komisijos veiksmų plano, pagal kurį 
siekiama pagerinti struktūrinių fondų 
valdymą, vertinimo; pabrėžia, kad 
20002006 m. laikotarpiu 82 proc. ESF 
finansinių klaidų taisymo atvejų buvo 
susiję su Italija ir Ispanija; mano, kad 
kalbant apie minėtąsias valstybes nares 
būtina imtis tikslingų veiksmų ir taikyti 
pakopinę informavimo ir sankcijų sistemą 
siekiant greičiau pašalinti klaidas ir pateikti 
geriausios ir blogiausios patirties 
pavyzdžių siekiant skatinti tinkamai 
naudoti lėšas;

3. apgailestauja, kad dar negalima atlikti 
Komisijos veiksmų plano, pagal kurį 
siekiama pagerinti struktūrinių fondų 
valdymą, vertinimo; mano, kad kalbant 
apie minėtąsias valstybes nares būtina imtis 
tikslingų veiksmų ir taikyti informavimo 
sistemą siekiant greičiau pašalinti klaidas ir 
pateikti geriausios ir blogiausios patirties 
pavyzdžių siekiant skatinti tinkamai 
naudoti lėšas; 

Or. fr

Pakeitimas 2
Marian Harkin

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pabrėžia, kad klaidų skaičius 
nebūtinai reiškia, jog sukčiaujama, taigi 
ragina ateityje aiškiai skirti sukčiavimą 
nuo klaidų;

Or. en
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Pakeitimas 3
Frédéric Daerden, Ilda Figueiredo

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. teigiamai vertina Komisijos pastangas 
užtikrinti, kad visos valstybės narės 
išsamiai atsiskaitytų pateikdamos metines 
audito įstaigų kontrolės ataskaitas ir 
suvestines metines ataskaitas; prašo iš 
naujo apsvarstyti nuostatas dėl 
įpareigojimo atsiskaityti, kad nebūtų 
pakartotinai reikalaujama tos pačios 
informacijos; mano, kad atvejai, kai 
nacionalinės administravimo ir kontrolės 
įstaigos nepateikia ataskaitų arba pateikia 
neišsamias ataskaitas, taip pat kai 
nesilaikoma būtinųjų finansinio reglamento 
reikalavimų, nepriimtini ir kad šiais 
atvejais turėtų būti numatyta taikyti 
sankcijas; atsižvelgdamas į tai, prašo 
Komisijos pateikti pasiūlymų siekiant 
patobulinti ir išplėsti dabartinį įpareigojimą 
atsiskaityti numatant sankcijų sistemą;

5. teigiamai vertina Komisijos pastangas 
užtikrinti, kad visos valstybės narės 
išsamiai atsiskaitytų pateikdamos metines
audito įstaigų kontrolės ataskaitas ir 
suvestines metines ataskaitas; prašo iš 
naujo apsvarstyti nuostatas dėl 
įpareigojimo atsiskaityti, kad nebūtų 
pakartotinai reikalaujama tos pačios 
informacijos; mano, kad atvejai, kai 
nacionalinės administravimo ir kontrolės 
įstaigos nepateikia ataskaitų arba pateikia 
neišsamias ataskaitas, taip pat kai 
nesilaikoma būtinųjų finansinio reglamento 
reikalavimų, nepriimtini ir kad šiais 
atvejais turėtų būti numatyta taikyti 
sankcijas; atsižvelgdamas į tai, prašo 
Komisijos pateikti pasiūlymų siekiant 
patobulinti ir išplėsti dabartinį įpareigojimą 
atsiskaityti;

Or. fr

Pakeitimas 4
Marian Harkin

Nuomonės projektas
8 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8a. pabrėžia, kad šios supaprastinamo 
procedūros yra labai svarbios siekiant 
sumažinti administracinę naštą 
nacionaliniu, regioniniu ir vietos 
lygmenimis, pabrėžia, kad svarbu 
užtikrinti, jog dėl šių procedūrų ateityje 
nebūtų daromo daugiau klaidų;
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