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Pakeitimas 1
Ricardo Cortés Lastra

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. susirūpinęs atkreipia dėmesį į tai, kad 
pažeidimų, apie kuriuos pranešė Komisija, 
susijusių su struktūriniais fondais, 2008 m. 
padaugėjo 6,7 proc., palyginti su 2007 m., 
ir tai didžiausias procentais išreikštas 
padidėjimas, palyginti su ankstesniais 
metais, susijęs su Europos regioninės 
plėtros fondu (ERPF) ir Europos socialiniu 
fondu (ESF); vis dėlto su džiaugsmu 
pažymi, kad šių pažeidimų finansinis 
poveikis sumažėjo 27 proc.;

1. atkreipia dėmesį į tai, kad pažeidimų, 
apie kuriuos pranešė Komisija, susijusių su 
struktūriniais fondais, 2008 m. padaugėjo 
6,7 proc., palyginti su 2007 m., ir tai 
didžiausias procentais išreikštas 
padidėjimas, palyginti su ankstesniais 
metais, susijęs su Europos regioninės 
plėtros fondu (ERPF) ir Europos socialiniu 
fondu (ESF); vis dėlto su džiaugsmu 
pažymi, kad šių pažeidimų finansinis 
poveikis sumažėjo 27 proc.;

Or. es

Pakeitimas 2
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad bendras pažeidimų, apie 
kuriuos pranešta, skaičiaus padidėjimas 
rodo padidėjusias valstybių narių pastangas 
pagerinti savo kontrolės sistemas, taip pat 
tiki, kad naujosios taisyklės, nustatytos 
pagal struktūrinių fondų reglamentus 
2007–2013 m. laikotarpiui, padės 
sumažinti pažeidimų lygį ateinančiais 
metais;

2. mano, kad bendras pažeidimų, apie 
kuriuos pranešta, skaičiaus padidėjimas 
rodo padidėjusias valstybių narių pastangas 
pagerinti savo kontrolės sistemas, taip pat 
tiki, kad naujosios taisyklės, nustatytos 
pagal struktūrinių fondų reglamentus 
2007–2013 m. laikotarpiui, padės 
sumažinti pažeidimų lygį ateinančiais 
metais; dar kartą ragina stiprinti kontrolę 
pasitelkus nacionalines audito valdžios 
institucijas ir kitas įstaigas, užtikrinti 
daugiau skaidrumo naudojantis Europos 
fondų lėšomis ir kuo labiau sumažinti jų 
netinkamą panaudojimą; 
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Or. bg

Pakeitimas 3
Michail Tremopoulos

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad bendras pažeidimų, apie 
kuriuos pranešta, skaičiaus padidėjimas 
rodo padidėjusias valstybių narių pastangas 
pagerinti savo kontrolės sistemas, taip pat 
tiki, kad naujosios taisyklės, nustatytos 
pagal struktūrinių fondų reglamentus 
2007–2013 m. laikotarpiui, padės 
sumažinti pažeidimų lygį ateinančiais 
metais;

2. mano, kad bendras pažeidimų, apie 
kuriuos pranešta, skaičiaus padidėjimas 
rodo padidėjusias valstybių narių pastangas 
pagerinti savo kontrolės sistemas, taip pat 
tiki, kad naujosios taisyklės, nustatytos 
pagal struktūrinių fondų reglamentus 
2007–2013 m. laikotarpiui, padės 
sumažinti pažeidimų lygį ateinančiais 
metais; vis dėlto atkreipia dėmesį į tai, kad 
Komisijos Regioninės politikos ir 
Užimtumo, socialinių reikalų ir lygių 
galimybių generaliniams direktoratams 
atlikus 545 vykdomų programų valdymo ir 
kontrolės sistemų veikimo veiksmingumo 
vertinimą buvo padaryta išvada, kad 
2008 m. tik 31 proc. šių sistemų veikė 
gerai ir kad reikia didelių valstybių narių 
pastangų siekiant pagerinti jų valdymo ir 
kontrolės sistemų veikimą; 

Or. en

Pakeitimas 4
Erminia Mazzoni

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad bendras pažeidimų, apie 
kuriuos pranešta, skaičiaus padidėjimas 
rodo padidėjusias valstybių narių pastangas 
pagerinti savo kontrolės sistemas, taip pat 
tiki, kad naujosios taisyklės, nustatytos 

2. mano, kad bendras pažeidimų, apie 
kuriuos pranešta, skaičiaus padidėjimas 
rodo padidėjusias valstybių narių pastangas 
pagerinti savo kontrolės sistemas, taip pat 
tiki, kad naujosios taisyklės, nustatytos 
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pagal struktūrinių fondų reglamentus 
2007–2013 m. laikotarpiui, padės 
sumažinti pažeidimų lygį ateinančiais 
metais;

pagal struktūrinių fondų reglamentus 
2007–2013 m. laikotarpiui, padės 
sumažinti pažeidimų lygį ateinančiais 
metais; atkreipia dėmesį, kad Komisija, 
siekdama užtikrinti, kad būtų tinkamai 
palyginti duomenys apie pažeidimus 
pavienėse valstybėse narėse, pabrėžė, kad 
„didelis sumų, kurios gautos padarant 
pažeidimą ir apie kurias buvo pranešta, 
skaičius nebūtinai reiškia, kad vienose 
šalyse buvo daugiau sukčiavimo atvejų ir 
pažeidimų nei kitose. To priežastis gali 
būti daugiau atliktų patikrinimų.“1

Or. it

Pakeitimas 5
Jan Olbrycht

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. atkreipia dėmesį į Europos Audito Rūmų 
2008 m. biudžeto įgyvendinimo ataskaitą ir 
apgailestauja, kad remiantis klaidingais 
duomenimis buvo grąžinta apie 11 proc. 
per daug lėšų; mano, kad taip atsitiko iš 
dalies dėl besaikių administracinių 
procedūrų, ir pabrėžia, kad siekiant 
pagerinti struktūrinių fondų panaudojimą 
būtina supaprastinti nacionalinių ir 
Bendrijos teisės aktų, pagal kuriuos 
tvarkomi struktūriniai fondai, sistemą, 
ypač aktų, susijusių su valdymo ir 
stebėsenos procedūromis;

3. atkreipia dėmesį į Europos Audito Rūmų 
2008 m. biudžeto įgyvendinimo ataskaitą ir 
apgailestauja, kad Audito Rūmai skyriuje 
dėl sanglaudos politikos pabrėžė, jog buvo 
klaidingai grąžinta 11 proc. lėšų; 
pabrėžia, kad Audito Rūmų nustatyti 
pažeidimai kai kuriais atvejais galėjo 
baigtis sukčiavimu, ir atitinkamai laikosi 
nuomonės, kad reikėtų imtis ryžtingų 
veiksmų, kad šis klaidų lygis būtų 
sumažintas;

Or. pl

                                               
1 SEC(2009)1003, p. 87.
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Pakeitimas 6
Vasilica Viorica Dăncilă

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. atkreipia dėmesį į Europos Audito Rūmų 
2008 m. biudžeto įgyvendinimo ataskaitą ir 
apgailestauja, kad remiantis klaidingais 
duomenimis buvo grąžinta apie 11 proc. 
per daug lėšų; mano, kad taip atsitiko iš 
dalies dėl besaikių administracinių 
procedūrų, ir pabrėžia, kad siekiant 
pagerinti struktūrinių fondų panaudojimą 
būtina supaprastinti nacionalinių ir 
Bendrijos teisės aktų, pagal kuriuos 
tvarkomi struktūriniai fondai, sistemą, 
ypač aktų, susijusių su valdymo ir 
stebėsenos procedūromis;

3. atkreipia dėmesį į Europos Audito Rūmų 
2008 m. biudžeto įgyvendinimo ataskaitą, 
kuri apima Rumunijos ir Bulgarijos 
laikotarpį iki įstojimo į ES ir kurioje 
neatsižvelgiama į neseniai įvykusius 
pokyčius supaprastinus galiojančias 
taisykles ir nuostatas Europos lygmeniu,
ir apgailestauja, kad remiantis klaidingais 
duomenimis buvo grąžinta apie 11 proc. 
per daug lėšų;

Or. ro

Pakeitimas 7
Markus Pieper, Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Manfred Weber

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. atkreipia dėmesį į Europos Audito Rūmų 
2008 m. biudžeto įgyvendinimo ataskaitą ir 
apgailestauja, kad remiantis klaidingais 
duomenimis buvo grąžinta apie 11 proc. 
per daug lėšų; mano, kad taip atsitiko iš 
dalies dėl besaikių administracinių 
procedūrų, ir pabrėžia, kad siekiant 
pagerinti struktūrinių fondų panaudojimą 
būtina supaprastinti nacionalinių ir 
Bendrijos teisės aktų, pagal kuriuos 
tvarkomi struktūriniai fondai, sistemą, ypač 
aktų, susijusių su valdymo ir stebėsenos 
procedūromis;

3. atkreipia dėmesį į Europos Audito Rūmų
2008 m. biudžeto įgyvendinimo ataskaitą ir 
apgailestauja, kad remiantis klaidingais 
duomenimis buvo grąžinta apie 11 proc. 
per daug lėšų; mano, kad taip atsitiko iš 
dalies dėl besaikių administracinių 
procedūrų, ypač kvietimus dalyvauti 
konkurse reglamentuojančių nuostatų ir 
sąlygų, ir pabrėžia, kad siekiant pagerinti 
struktūrinių fondų panaudojimą būtina 
supaprastinti nacionalinių ir Bendrijos 
teisės aktų, pagal kuriuos tvarkomi 
struktūriniai fondai, sistemą, ypač aktų, 
susijusių su valdymo ir stebėsenos 
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procedūromis;

Or. de

Pakeitimas 8
Ricardo Cortés Lastra

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. atkreipia dėmesį į Europos Audito Rūmų 
2008 m. biudžeto įgyvendinimo ataskaitą ir 
apgailestauja, kad remiantis klaidingais 
duomenimis buvo grąžinta apie 11 proc. 
per daug lėšų; mano, kad taip atsitiko iš 
dalies dėl besaikių administracinių 
procedūrų, ir pabrėžia, kad siekiant 
pagerinti struktūrinių fondų panaudojimą 
būtina supaprastinti nacionalinių ir 
Bendrijos teisės aktų, pagal kuriuos 
tvarkomi struktūriniai fondai, sistemą, ypač 
aktų, susijusių su valdymo ir stebėsenos 
procedūromis;

3. atkreipia dėmesį į Europos Audito Rūmų 
2008 m. biudžeto įgyvendinimo ataskaitą ir 
apgailestauja, kad remiantis klaidingais 
duomenimis buvo grąžinta apie 11 proc. 
per daug lėšų; mano, kad taip atsitiko iš 
dalies dėl besaikių administracinių 
procedūrų, ir pabrėžia, kad siekiant 
pagerinti struktūrinių fondų panaudojimą 
būtina supaprastinti nacionalinių ir 
Bendrijos teisės aktų, pagal kuriuos 
tvarkomi struktūriniai fondai, sistemą, ypač 
aktų, susijusių su valdymo ir stebėsenos 
procedūromis; vis dėlto turi omenyje, kad 
Europos Audito Rūmų 2008 m. biudžeto 
įgyvendinimo ataskaitoje nenagrinėjamas 
2007–2013 m. laikotarpis, kai buvo 
patobulintos kontrolės sistemos;

Or. es

Pakeitimas 9
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pripažįsta, kad siekiant veiksmingai 
įsisavinti struktūrinių fondų lėšas buvo 
susidurta su didelėmis problemomis, ypač 
naujose valstybėse narėse, nes jos turėjo 
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laikytis griežtų ir dažnai sudėtingų 
naudojimosi fondų lėšomis reikalavimų; 
taigi džiaugiasi šių valstybių narių 
įdėtomis pastangomis pagerinti savo 
įgyvendinimo pajėgumus ir kviečia jas 
paspartinti šį darbą, kad galėtų parodyti 
apčiuopiamus rezultatus per priimtiną 
laiką;

Or. en

Pakeitimas 10
Michail Tremopoulos

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. taip pat atkreipia dėmesį, kad 
remiantis Europos Audito Rūmų 2008 m. 
biudžeto įgyvendinimo ataskaita 
didžiausia apskaičiuoto klaidų lygio dalis 
susijusi su tinkamumo finansuoti 
klaidomis; pabrėžia, kad kai kurių šių 
rizikos klaidų atveju, pvz., iškilus  
tinkamumo finansuoti klausimams ir 
esant viešųjų pirkimų taisyklių 
pažeidimams, Komisija ne tik turėtų atlikti 
auditą, bet ir parengti valstybėms narėms 
ir jų regioninėms ir vietos valdžios 
institucijoms skirtas prevencines gaires, 
kaip teisingai taikyti šias taisykles; 

Or. en

Pakeitimas 11
Michail Tremopoulos

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. atkreipia dėmesį į Komisijos atsakymą 
dėl Audito Rūmų pastabos 6.17, kuriame 
teigiama, kad dauguma projektų, kuriuos 
vykdant padaryta itin daug klaidų, 
vykdomi tik trijose valstybėse narėse, ir 
primygtinai ragina Komisiją imtis 
atitinkamų taisomųjų priemonių šių 
valstybių narių atžvilgiu;

Or. en

Pakeitimas 12
Michail Tremopoulos

Nuomonės projektas
3 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3c. primygtinai reikalauja, kad Komisija 
apribotų praktiką, į kurią atkreipė dėmesį 
Audito Rūmai, kai valstybės narės 
neatlikusios veiksmingo ex-ante 
patikrinimo pakeičia Komisijos atmestas 
netinkamas išlaidas naujomis išlaidomis, 
kurios taip pat netinkamos;

Or. en

Pakeitimas 13
Erminia Mazzoni

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pritaria 2008 m. gruodžio 16 d. 
Komisijos komunikatui „Siekiant bendro 
toleruotinos klaidų rizikos sąvokos 
supratimo“ (COM(2008)0866) ir 

5. pritaria 2008 m. gruodžio 16 d. 
Komisijos komunikatui „Siekiant bendro 
toleruotinos klaidų rizikos sąvokos 
supratimo“ (COM(2008)0866) ir pritaria 
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patobulinimams, kuriuos padarė kai 
kurios valstybės narės, derindamos savo 
pranešimų apie pažeidimus sistemas dėl 
to, kad pradėta plačiau naudotis Kovos su 
sukčiavimu informacine sistema (angl. 
AFIS);

nuomonei, kad kiekvienam sektoriui, 
tinkamai atsižvelgiant į jo atitinkamas 
ypatybes ir taisykles, reikėtų nustatyti 
atskirą toleruotiną klaidų rizikos lygį;
pritaria 5 proc. toleruotinam rizikos lygiui 
struktūriniams fondams ir siekdamas 
nesumažinti novatoriškų projektų 
galimybių rekomenduoja leisti jiems 
nustatyti aukštesnį toleruotiną lygį, nes 
juos įgyvendinant dėl jų eksperimentinio 
pobūdžio kyla didesnė klaidų rizika;

Or. it

Pakeitimas 14
Erminia Mazzoni

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. džiaugiasi kai kurių valstybių narių 
padarytais patobulinimais derinant savo 
pranešimo apie pažeidimus sistemas 
plačiau naudojantis kovos su sukčiavimu 
informacijos sistema (angl. AFIS); ragina 
valstybes nares, kurios dar nėra įdiegusios 
elektroninių pranešimo sistemų, kuo 
greičiau tai padaryti atsižvelgiant į 
teigiamus rezultatus, kurių jos pasiekė 
duomenų kokybės ir pranešimo terminų 
laikymosi srityse;

Or. it

Pakeitimas 15
Jan Olbrycht

Nuomonės projektas
6 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina Komisiją ir valstybes nares elgtis 
visapusiškai atsakingai ir labiau stengtis 
išvengti pažeidimų, administracinių klaidų 
ir trūkumų, taip pat prašo nustatyti 
aiškesnes ribas tarp pažeidimo ir įtariamo 
sukčiavimo sampratų.

6. ragina Komisiją ir valstybes nares elgtis 
visapusiškai atsakingai ir labiau stengtis 
išvengti pažeidimų, administracinių klaidų 
ir trūkumų, taip pat prašo nustatyti 
aiškesnes ribas tarp pažeidimo, klaidos ir 
įtariamo sukčiavimo sampratų.

Or. pl

Pakeitimas 16
Michail Tremopoulos

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina Komisiją ir valstybes nares elgtis 
visapusiškai atsakingai ir labiau stengtis 
išvengti pažeidimų, administracinių klaidų 
ir trūkumų, taip pat prašo nustatyti 
aiškesnes ribas tarp pažeidimo ir įtariamo 
sukčiavimo sampratų.

6. ragina Komisiją ir valstybes nares elgtis 
visapusiškai atsakingai ir labiau stengtis 
išvengti pažeidimų, administracinių klaidų 
ir trūkumų, taip pat prašo nustatyti 
aiškesnes ribas tarp pažeidimo ir įtariamo 
sukčiavimo sampratų. ragina valstybes 
nares paspartinti teisminės valdžios 
reformą ir kovą su sukčiavimu bei ragina 
Komisiją imtis taisomųjų priemonių 
tuomet, kai aptinkama nukrypimų nuo 
taisyklių, ir užtikrinti, kad dėl šio proceso 
neatsirastų naujų klaidų;

Or. en

Pakeitimas 17
Markus Pieper, Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Manfred Weber

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. kritiškai vertina tai, kad ankstesniuoju 
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etapu nebuvo įvardytas mažas itin 
suinteresuotų valstybių narių skaičius ir 
kad joms nebuvo skirta griežtesnė 
bausmė; mano, kad valstybių narių, į 
kurias buvo atkreiptas dėmesys keletą 
kartų, atveju Komisija, Audito Rūmai, 
OLAF ir Parlamentas turi nedelsiant 
parengti kiekvienai šaliai skirtą specialią 
tikrinimo ir kontrolės sistemą;

Or. de

Pakeitimas 18
Markus Pieper, Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Manfred Weber

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. ragina Komisiją ir Audito Rūmus 
atidžiau kontroliuoti, kaip vykdomi 
nacionaliniai įsipareigojimai viešai skelbti 
apie ES struktūrinių fondų paramą; 
atsižvelgdamas į tai, ragina Komisiją 
intensyviau tikrinti, ar parama teikiama 
teisėtai pagal struktūrinių fondų 
nuostatas;

Or. de


