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Pakeitimas 1
Michael Theurer

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad esama reikšmingo 
skirtumo tarp dviejų rūšių klaidų ir 
reikėtų skirti dideles klaidas, pvz., 
permokas ir (arba) nepriemokas ar 
sukčiavimą, ir nedideles bei korektūros 
klaidas, nes tik 0,42 proc. klaidų valstybės 
narės nurodė kaip atsiradusias dėl 
sukčiavimo, susijusio su 2007–2013 m. 
ERPF, Sanglaudos fondo ir ESF 
programomis;

2. primena valstybėms narėms, kad
56 proc. klaidų veikiamų regioninės 
politikos operacijų atveju Europos Audito 
Rūmai manė, jog valstybių narių 
institucijos turėjo pakankamai 
informacijos, kad prieš patvirtindamos 
išlaidas Komisijai galėtų nustatyti ir 
ištaisyti vieną arba daugiau klaidų;

Or. en

Pakeitimas 2
Georgios Stavrakakis

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pabrėžia, kad nesvarbu, kokio dydžio 
ar rimtumo klaida, nes aptikę bet kokią 
viešųjų pirkimų procedūros klaidą Audito 
Rūmai priskiria klaidoms visas šios 
procedūros išlaidas, net jei dėl tos klaidos 
nepatirta finansinių nuostolių ir projektas 
įgyvendintas taip, kaip planuota;

Or. en

Pakeitimas 3
Jan Olbrycht
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Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. atkreipia dėmesį į tai, kad Komisija ir 
Audito Rūmai laikosi skirtingo požiūrio į 
klaidų lygio skaičiavimą, kai tai susiję su 
operacijomis, kurioms Komisija taikė 
vienodo dydžio pataisymus, ir ragina 
standartizuoti klaidų lygio skaičiavimo 
metodiką;

Or. en

Pakeitimas 4
Michael Theurer

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pažymi, kad kauptinės finansinės 
pataisos, pritaikytos 2012 m. pabaigoje
ERPF, Sanglaudos fondo ir ESF 
programoms dabartiniu programavimo 
laikotarpiu, siekia 0,2 proc.;

3. pažymi, kad finansinių pataisų ir 
susigrąžinimų, pritaikytų 2012 m. ERPF, 
Sanglaudos fondo ir ESF programoms, 
suma sudaro per 3 mlrd. EUR ir kad 
atskiros sumos pagal politikos sritis siekia: 
8,8 proc. ERPF mokėjimų, 2,2 proc. 
Sanglaudos fondo mokėjimų ir 3,8 proc. 
ESF mokėjimų;

Or. en

Pakeitimas 5
Jan Olbrycht

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. atkreipia dėmesį į sanglaudos politikos 
valdymo sistemos daugiametį pobūdį ir 
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pabrėžia, kad galutinis pažeidimų, 
susijusių su šia politikos sritimi, 
įvertinimas bus galimas tik užbaigus 
programavimo laikotarpį;

Or. en

Pakeitimas 6
Georgios Stavrakakis

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pritaria naujoms taisyklėms, kurios bus 
taikomos 2014–2020 m. programavimo 
laikotarpiu ir dėl kurių sprendimas priimtas 
pagal bendro sprendimo procedūrą, 
įskaitant tokias priemones, kaip audito ir 
tvirtinančiųjų institucijų paskyrimas, audito 
institucijų akreditavimas, sąskaitų 
tikrinimas auditu ir pripažinimas, 
finansinių klaidų taisymai ir grynieji 
finansiniai pataisymai, proporcinga 
kontrolė, ex-ante sąlygos, kuriomis 
siekiama toliau mažinti klaidų lygį.

5. pritaria naujoms taisyklėms, kurios bus 
taikomos 2014–2020 m. programavimo 
laikotarpiu ir dėl kurių sprendimas priimtas 
pagal bendro sprendimo procedūrą, 
įskaitant tokias priemones, kaip audito ir 
tvirtinančiųjų institucijų paskyrimas, audito 
institucijų akreditavimas, sąskaitų 
tikrinimas auditu ir pripažinimas, 
finansinių klaidų taisymai ir grynieji 
finansiniai pataisymai, proporcinga 
kontrolė, ex-ante sąlygos, kuriomis 
siekiama toliau mažinti klaidų lygį; todėl 
taip pat pritaria tam, kad auga sanglaudos 
politikos orientacija į rezultatus ir 
sutelkimas pagal temas, kurie turėtų 
užtikrinti didelę bendrai finansuojamų 
operacijų pridėtinę vertę.

Or. en

Pakeitimas 7
Jan Olbrycht

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pritaria naujoms taisyklėms, kurios bus 5. pritaria naujoms taisyklėms, kurios bus 
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taikomos 2014–2020 m. programavimo 
laikotarpiu ir dėl kurių sprendimas priimtas 
pagal bendro sprendimo procedūrą, 
įskaitant tokias priemones, kaip audito ir 
tvirtinančiųjų institucijų paskyrimas, audito 
institucijų akreditavimas, sąskaitų 
tikrinimas auditu ir pripažinimas, 
finansinių klaidų taisymai ir grynieji 
finansiniai pataisymai, proporcinga 
kontrolė, ex-ante sąlygos, kuriomis 
siekiama toliau mažinti klaidų lygį.

taikomos 2014–2020 m. programavimo 
laikotarpiu ir dėl kurių sprendimas priimtas 
pagal bendro sprendimo procedūrą, 
įskaitant tokias priemones, kaip audito ir 
tvirtinančiųjų institucijų paskyrimas, audito 
institucijų akreditavimas, sąskaitų 
tikrinimas auditu ir pripažinimas, 
finansinių klaidų taisymai ir grynieji 
finansiniai pataisymai, proporcinga 
kontrolė, ex-ante sąlygos, kuriomis 
siekiama toliau mažinti klaidų lygį; taip 
pat džiaugiasi, kad nustatytas didelių 
trūkumų apibrėžimas ir tikėtinas 
padidėjęs pataisų dėl pasikartojančių 
trūkumų lygis.

Or. en

Pakeitimas 8
Michael Theurer

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pritaria naujoms taisyklėms, kurios bus 
taikomos 2014–2020 m. programavimo 
laikotarpiu ir dėl kurių sprendimas priimtas 
pagal bendro sprendimo procedūrą, 
įskaitant tokias priemones, kaip audito ir 
tvirtinančiųjų institucijų paskyrimas, audito 
institucijų akreditavimas, sąskaitų 
tikrinimas auditu ir pripažinimas, 
finansinių klaidų taisymai ir grynieji 
finansiniai pataisymai, proporcinga 
kontrolė, ex-ante sąlygos, kuriomis 
siekiama toliau mažinti klaidų lygį.

5. pritaria naujoms taisyklėms, kurios bus 
taikomos 2014–2020 m. programavimo 
laikotarpiu ir dėl kurių sprendimas priimtas 
pagal bendro sprendimo procedūrą, 
įskaitant tokias priemones, kaip audito ir 
tvirtinančiųjų institucijų paskyrimas, audito 
institucijų akreditavimas, sąskaitų 
tikrinimas auditu ir pripažinimas, 
finansinių klaidų taisymai ir grynieji 
finansiniai pataisymai, proporcinga 
kontrolė, ex-ante sąlygos, kuriomis 
siekiama toliau mažinti klaidų lygį;
primena, kad auditas turi būti orientuotas 
į rezultatus.

Or. en
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Pakeitimas 9
Jan Olbrycht

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. palankiai vertina pastarąjį Komisijos 
komunikatą, kuriame apibrėžiamas 
požiūris į grynuosius finansinių klaidų 
taisymus žemės ūkio ir sanglaudos 
politikos srityse kitu programavimo 
laikotarpiu; laukia deleguotojo akto, 
nustatančio taisykles, pagal kurias būtų 
nustatomi valdymo ir kontrolės sistemų 
veikimo vertinimo kriterijai, taikytinų 
finansinių klaidų taisymų ir nustatyto 
dydžio pataisymų lygiai.

Or. en


