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Grozījums Nr. 1
Frédéric Daerden, Ilda Figueiredo

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. pauž nožēlu, ka joprojām nav iespējams 
novērtēt Komisijas rīcības plānu 
struktūrfondu pārvaldības uzlabošanai; 
uzsver, ka 82 % ESF 2000. līdz 
2006. gadā veikto finanšu korekciju ir 
attiecināmi uz Itāliju un Spāniju; uzskata, 
ka ir mērķtiecīgi jāstrādā ar attiecīgajām 
dalībvalstīm un jāizveido diferencēta
informācijas un sankciju sistēma, lai ātrāk 
novērstu kļūdas un veicinātu līdzekļu 
pareizu izlietošanu, izmantojot „vislabākās 
un vissliktākās prakses” piemērus;

3. pauž nožēlu, ka joprojām nav iespējams 
novērtēt Komisijas rīcības plānu 
struktūrfondu pārvaldības uzlabošanai; 
uzskata, ka ir mērķtiecīgi jāstrādā ar 
attiecīgajām dalībvalstīm un jāizveido 
informācijas sistēma, lai ātrāk novērstu 
kļūdas un veicinātu līdzekļu pareizu 
izlietošanu, izmantojot „vislabākās un 
vissliktākās prakses” piemērus; 

Or. fr

Grozījums Nr. 2
Marian Harkin

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a atzīmē, ka kļūdu biežums ne vienmēr 
liecina par krāpšanu, un tāpēc aicina 
turpmāk skaidri nošķirt šos divus 
jēdzienus;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Frédéric Daerden, Ilda Figueiredo

Atzinuma projekts
5. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

5. atzinīgi vērtē Komisijas centienus 
saņemt plašas atskaites no visām 
dalībvalstīm, to kontroles iestādēm 
iesniedzot pārbaudes ziņojumus un gada 
kopsavilkuma ziņojumus; aicina pārbaudīt 
pārskatatbildību, lai viena un tā pati 
informācija netiktu pieprasīta divreiz; 
uzskata par nepieņemamiem un sodāmiem 
gadījumus, kad dalībvalstu pārvaldes un 
uzraudzības iestādes neiesniedz atskaites 
vai iesniegtās atskaites ir nepilnīgas, tas 
pats attiecas uz finanšu noteikumu obligāto 
prasību neievērošanu; tādēļ prasa 
Komisijai izstrādāt priekšlikumus, kā 
uzlabot pašreizējo prasību sniegt 
ziņojumus un paplašināt to ar sankciju 
mehānismu;

5. atzinīgi vērtē Komisijas centienus 
saņemt plašas atskaites no visām 
dalībvalstīm, to kontroles iestādēm 
iesniedzot pārbaudes ziņojumus un gada 
kopsavilkuma ziņojumus; aicina pārbaudīt 
pārskatatbildību, lai viena un tā pati 
informācija netiktu pieprasīta divreiz; 
uzskata par nepieņemamiem un sodāmiem 
gadījumus, kad dalībvalstu pārvaldes un 
uzraudzības iestādes neiesniedz atskaites 
vai iesniegtās atskaites ir nepilnīgas, tas 
pats attiecas uz finanšu noteikumu obligāto 
prasību neievērošanu; tādēļ prasa 
Komisijai izstrādāt priekšlikumus, kā 
uzlabot pašreizējo prasību sniegt 
ziņojumus;

Or. fr

Grozījums Nr. 4
Marian Harkin

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a norāda, ka šīm vienkāršošanas 
procedūrām ir svarīga nozīme 
administratīvā sloga samazināšanā valsts, 
reģionu un vietējā līmenī, un uzsver, ka ir 
svarīgi pārliecināties, ka šādas procedūras 
nākotnē nepalielinās kļūdu biežumu;

Or. en


