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Grozījums Nr. 1
Michael Theurer

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka starp kļūdu veidiem pastāv 
ievērojama atšķirība un ka būtiskas 
kļūdas, piemēram, līdzekļu pārmaksāšana 
vai nesamaksāšana pilnā apmērā vai 
krāpšana, būtu jānodala no nesvarīgām 
un kancelejiskām kļūdām, jo saskaņā ar
dalībvalstu ziņojumiem tikai 0,42 % kļūdu 
ERAF, Kohēzijas fonda un ESF 
programmās 2007.−2013. gada 
plānošanas periodā bija radušās 
krāpšanas dēļ;

2. atgādina dalībvalstīm, ka saskaņā ar 
Eiropas Savienības Revīzijas palātas 
viedokli dalībvalstu iestādēm bija 
pietiekami daudz informācijas, lai 56 % 
reģionālās politikas darījumu, kuros bija 
kļūdas, atklātu un izlabotu vismaz vienu 
vai vairākas kļūdas pirms izdevumu 
pareizības apliecināšanas Komisijai;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Georgios Stavrakakis

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a norāda, ka jebkādas publiskā 
iepirkuma procedūrā pieļautas kļūdas dēļ, 
neatkarīgi no tās lieluma vai nopietnības, 
Revīzijas palātai visus saistībā ar šo 
procedūru veiktos izdevumus nākas 
klasificēt kā kļūdu, pat ja nav radīti 
finansiāli zaudējumi un projekts ir 
īstenots atbilstīgi plānam;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Jan Olbrycht
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Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a vērš uzmanību uz to, ka Komisija un 
Revīzijas palāta izmanto atšķirīgas pieejas 
kļūdu īpatsvara aprēķināšanā attiecībā uz 
darījumiem, kuriem Komisija ir 
piemērojusi vienotās likmes korekcijas, un 
prasa standartizēt izmantotās metodes;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Michael Theurer

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. ņem vērā to, ka pašreizējā plānošanas 
periodā ERAF, Kohēzijas fonda un ESF 
programmās līdz 2012. gada beigām veikto 
finanšu korekciju apmērs ir 0,2 %;

3. ņem vērā to, ka ERAF, Kohēzijas fonda 
un ESF programmās 2012. gadā veikto 
finanšu korekciju un atgūto līdzekļu
apmērs ir vairāk nekā EUR 3 miljardi un 
ka atsevišķas pa politikas jomām sadalītas 
summas veido 8,8 % no ERAF 
maksājumiem, 2,2 % no Kohēzijas fonda 
maksājumiem un 3,8 % no ESF 
maksājumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Jan Olbrycht

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a vērš uzmanību uz kohēzijas politikas 
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pārvaldības sistēmas daudzgadu 
perspektīvu un uzsver to, ka galīgo 
novērtējumu par politikas īstenošanā 
pieļautajiem pārkāpumiem būs iespējams 
veikt, tikai beidzoties plānošanas 
periodam;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Georgios Stavrakakis

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzinīgi vērtē 2014.−2020. gada 
plānošanas periodam paredzētos jaunos 
noteikumus, kas pieņemti, piemērojot 
koplēmuma procedūru, piemēram, attiecībā 
uz revīzijas iestāžu un apliecinātājiestāžu 
iecelšanu, revīzijas iestāžu akreditāciju, 
revīziju pārbaudi un pārskatu 
apstiprināšanu, finanšu korekcijām un neto 
finanšu korekcijām, proporcionālu kontroli 
un ex ante nosacījumiem, kuru mērķis ir 
vēl vairāk samazināt kļūdu īpatsvaru.

5. atzinīgi vērtē 2014.−2020. gada 
plānošanas periodam paredzētos jaunos 
noteikumus, kas pieņemti, piemērojot 
koplēmuma procedūru, piemēram, attiecībā 
uz revīzijas iestāžu un apliecinātājiestāžu 
iecelšanu, revīzijas iestāžu akreditāciju, 
revīziju pārbaudi un pārskatu 
apstiprināšanu, finanšu korekcijām un neto 
finanšu korekcijām, proporcionālu kontroli 
un ex ante nosacījumiem, kuru mērķis ir 
vēl vairāk samazināt kļūdu īpatsvaru; šajā 
sakarībā atbalsta arī to, ka kohēzijas 
politikā aizvien lielāka uzmanība tiek 
pievērsta rezultātiem un tematiskai jomu 
apvienošanai, ar ko būtu jārada augsta 
pievienotā vērtība līdzfinansētajās 
darbībās.

Or. en

Grozījums Nr. 7
Jan Olbrycht

Atzinuma projekts
5. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

5. atzinīgi vērtē 2014.−2020. gada 
plānošanas periodam paredzētos jaunos 
noteikumus, kas pieņemti, piemērojot 
koplēmuma procedūru, piemēram, attiecībā 
uz revīzijas iestāžu un apliecinātājiestāžu 
iecelšanu, revīzijas iestāžu akreditāciju, 
revīziju pārbaudi un pārskatu 
apstiprināšanu, finanšu korekcijām un neto 
finanšu korekcijām, proporcionālu kontroli 
un ex ante nosacījumiem, kuru mērķis ir 
vēl vairāk samazināt kļūdu īpatsvaru.

5. atzinīgi vērtē 2014.−2020. gada 
plānošanas periodam paredzētos jaunos 
noteikumus, kas pieņemti, piemērojot 
koplēmuma procedūru, piemēram, attiecībā 
uz revīzijas iestāžu un apliecinātājiestāžu 
iecelšanu, revīzijas iestāžu akreditāciju, 
revīziju pārbaudi un pārskatu 
apstiprināšanu, finanšu korekcijām un neto 
finanšu korekcijām, proporcionālu kontroli 
un ex ante nosacījumiem, kuru mērķis ir 
vēl vairāk samazināt kļūdu īpatsvaru;
atzinīgi vērtē arī nopietnas nepilnības 
definīciju un gaidāmo palielināto 
korekciju līmeni atkārtotu nepilnību 
gadījumos;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Michael Theurer

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzinīgi vērtē 2014.−2020. gada 
plānošanas periodam paredzētos jaunos 
noteikumus, kas pieņemti, piemērojot 
koplēmuma procedūru, piemēram, attiecībā 
uz revīzijas iestāžu un apliecinātājiestāžu 
iecelšanu, revīzijas iestāžu akreditāciju, 
revīziju pārbaudi un pārskatu 
apstiprināšanu, finanšu korekcijām un neto 
finanšu korekcijām, proporcionālu kontroli 
un ex ante nosacījumiem, kuru mērķis ir 
vēl vairāk samazināt kļūdu īpatsvaru.

5. atzinīgi vērtē 2014.−2020. gada 
plānošanas periodam paredzētos jaunos 
noteikumus, kas pieņemti, piemērojot 
koplēmuma procedūru, piemēram, attiecībā 
uz revīzijas iestāžu un apliecinātājiestāžu 
iecelšanu, revīzijas iestāžu akreditāciju, 
revīziju pārbaudi un pārskatu 
apstiprināšanu, finanšu korekcijām un neto 
finanšu korekcijām, proporcionālu kontroli 
un ex ante nosacījumiem, kuru mērķis ir 
vēl vairāk samazināt kļūdu īpatsvaru;
atgādina, ka revīzijai ir jābūt orientētai uz 
rezultātiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 9
Jan Olbrycht

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a atzinīgi vērtē neseno Komisijas 
paziņojumu, kurā izklāstīta neto finanšu 
korekciju piemērošanas pieeja 
lauksaimniecības un kohēzijas politikas 
jomā nākamajā plānošanas periodā; cer, 
ka tiks izstrādāts deleģētais akts, kurā būs 
noteikti detalizēti noteikumi attiecībā uz 
pārvaldības un kontroles sistēmu darbības 
novērtēšanas kritērijiem, piemērojamo 
finanšu korekciju līmeņa noteikšanu un 
vienotās likmes korekciju piemērošanu.

Or. en


