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Grozījums Nr. 1
Ricardo Cortés Lastra

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. ar bažām norāda, ka pārkāpumi attiecībā 
uz struktūrfondiem, par kuriem tika ziņots 
Komisijai, 2008. gadā salīdzinājumā ar 
2007. gadu ir palielinājušies par 6,7 % un 
ka vislielākais pārkāpumu īpatsvars tāpat 
kā iepriekšējos gados attiecas uz ERAF un 
ESF; tomēr ar gandarījumu norāda, ka to 
finanšu ietekme ir samazinājusies par 
27 %;

1. norāda, ka pārkāpumi attiecībā uz 
struktūrfondiem, par kuriem tika ziņots 
Komisijai, 2008. gadā salīdzinājumā ar 
2007. gadu ir palielinājušies par 6,7 % un 
ka vislielākais pārkāpumu īpatsvars tāpat 
kā iepriekšējos gados attiecas uz ERAF un 
ESF; tomēr ar gandarījumu norāda, ka to 
finanšu ietekme ir samazinājusies par 
27 %;

Or. es

Grozījums Nr. 2
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata kopējo paziņoto pārkāpumu 
palielinājumu par zīmi, ka dalībvalstis ir 
pielikušas pūles, lai uzlabotu savas 
kontroles sistēmas, un ir pārliecināts, ka ar 
struktūrfondu regulām ieviestie jaunie 
noteikumi laikposmam no 2007. līdz 
2013. gadam turpmākajos gados palīdzēs 
samazināt pārkāpumu līmeni;

2. uzskata kopējo paziņoto pārkāpumu 
palielinājumu par zīmi, ka dalībvalstis ir 
pielikušas pūles, lai uzlabotu savas 
kontroles sistēmas, un ir pārliecināts, ka ar 
struktūrfondu regulām ieviestie jaunie 
noteikumi laikposmam no 2007. līdz 
2013. gadam turpmākajos gados palīdzēs 
samazināt pārkāpumu līmeni; atkārtoti 
prasa, lai valstu revīzijas palātas un citas 
kontrolējošās iestādes veiktu stingrāku 
kontroli, tādējādi nodrošinot labāku 
pārredzamību attiecībā uz Eiropas fondu 
izmantošanu un iespējami lielāku 
nelikumību ierobežošanu šajā jomā;

Or. bg
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Grozījums Nr. 3
Michail Tremopoulos

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata kopējo paziņoto pārkāpumu 
palielinājumu par zīmi, ka dalībvalstis ir 
pielikušas pūles, lai uzlabotu savas 
kontroles sistēmas, un ir pārliecināts, ka ar 
struktūrfondu regulām ieviestie jaunie 
noteikumi laikposmam no 2007. līdz 
2013. gadam turpmākajos gados palīdzēs 
samazināt pārkāpumu līmeni;

2. uzskata kopējo paziņoto pārkāpumu 
palielinājumu par zīmi, ka dalībvalstis ir 
pielikušas pūles, lai uzlabotu savas 
kontroles sistēmas, un ir pārliecināts, ka ar 
struktūrfondu regulām ieviestie jaunie 
noteikumi laikposmam no 2007. līdz 
2013. gadam turpmākajos gados palīdzēs 
samazināt pārkāpumu līmeni; tomēr 
konstatē, ka Komisijas Reģionālās 
politikas ģenerāldirektorāta un 
Nodarbinātības, sociālo lietu un 
vienlīdzīgu iespēju ģenerāldirektorāta 
veiktajos novērtējumos par 545 darbības 
programmu pārvaldības un kontroles 
sistēmu reālo darbību konstatēts, ka 
2008. gadā tikai 31 % šādu sistēmu 
darbojās labi, un ka dalībvalstīm jāveic 
ievērojami pasākumi, lai uzlabotu šo 
pārvaldības un kontroles sistēmu darbību;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Erminia Mazzoni

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata kopējo paziņoto pārkāpumu 
palielinājumu par zīmi, ka dalībvalstis ir 
pielikušas pūles, lai uzlabotu savas 
kontroles sistēmas, un ir pārliecināts, ka ar 
struktūrfondu regulām ieviestie jaunie 
noteikumi laikposmam no 2007. līdz 
2013. gadam turpmākajos gados palīdzēs 

2. uzskata kopējo paziņoto pārkāpumu 
palielinājumu par zīmi, ka dalībvalstis ir 
pielikušas pūles, lai uzlabotu savas 
kontroles sistēmas, un ir pārliecināts, ka ar 
struktūrfondu regulām ieviestie jaunie 
noteikumi laikposmam no 2007. līdz 
2013. gadam turpmākajos gados palīdzēs 
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samazināt pārkāpumu līmeni; samazināt pārkāpumu līmeni; norāda uz 
to, ka Komisija vēlas nodrošināt pareizu 
salīdzinājumu attiecībā uz datiem par 
dalībvalstu pieļautajiem pārkāpumiem un 
tāpēc norādījusi, ka „liels skaits nepareizi 
izmaksātu summu... ne vienmēr nozīmē, 
ka attiecīgajā valstī ir vairāk krāpšanas 
un pārkāpumu gadījumu kā citās valstīs. 
Iemesls var būt arī biežākas pārbaudes”1.

Or. it

Grozījums Nr. 5
Jan Olbrycht

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. pieņem zināšanai Revīzijas palātas 
pārskatu par 2008. gada budžeta izpildi un 
pauž nožēlu par to, ka neatmaksāto 
līdzekļu īpatsvars kohēzijas politikas jomā 
tiek lēsts 11 % apmērā; uzskata, ka tā 
iemesls daļēji ir apgrūtinošās 
administratīvās procedūras, un uzsver, ka 
izpildes uzlabošanas procesā ir īpaši 
būtiski vienkāršot valstu un Kopienas 
tiesisko regulējumu, kas reglamentē 
struktūrfondus, jo īpaši attiecībā uz 
pārvaldības un kontroles procedūrām;

3. pieņem zināšanai Revīzijas palātas 
pārskatu par 2008. gada budžeta izpildi un 
pauž nožēlu par to, ka Revīzijas palāta 
kohēzijas politikas jomā konstatējusi 
kļūdas 11 % gadījumu; uzsver, ka 
Revīzijas palātas konstatētie pārkāpumi 
noteiktos gadījumos būtu varējuši izraisīt 
krāpšanu, un tāpēc uzskata par 
nepieciešamu konsekventi strādāt pie 
kļūdu līmeņa samazināšanas;

Or. pl

Grozījums Nr. 6
Vasilica Viorica Dăncilă

Atzinuma projekts
3. punkts

                                               
1 SEC (2009)1003, 87. lpp.
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Atzinuma projekts Grozījums

3. pieņem zināšanai Revīzijas palātas 
pārskatu par 2008. gada budžeta izpildi un 
pauž nožēlu par to, ka neatmaksāto 
līdzekļu īpatsvars kohēzijas politikas jomā 
tiek lēsts 11 % apmērā; uzskata, ka tā 
iemesls daļēji ir apgrūtinošās 
administratīvās procedūras, un uzsver, ka 
izpildes uzlabošanas procesā ir īpaši 
būtiski vienkāršot valstu un Kopienas 
tiesisko regulējumu, kas reglamentē 
struktūrfondus, jo īpaši attiecībā uz 
pārvaldības un kontroles procedūrām;

3. pieņem zināšanai Revīzijas palātas 
pārskatu par 2008. gada budžeta izpildi, 
kas ir laika posms, kurā notika Rumānijas 
un Bulgārijas pievienošanās, un tāpēc 
nav ņemtas vērā jaunākās norises 
attiecībā uz ES līmeņa noteikumu un 
regulu vienkāršošanu, un pauž nožēlu par 
to, ka neatmaksāto līdzekļu īpatsvars 
kohēzijas politikas jomā tiek lēsts 11 % 
apmērā;

Or. ro

Grozījums Nr. 7
Markus Pieper, Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Manfred Weber

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. pieņem zināšanai Revīzijas palātas 
pārskatu par 2008. gada budžeta izpildi un 
pauž nožēlu par to, ka neatmaksāto 
līdzekļu īpatsvars kohēzijas politikas jomā 
tiek lēsts 11 % apmērā; uzskata, ka tā 
iemesls daļēji ir apgrūtinošās 
administratīvās procedūras, un uzsver, ka 
izpildes uzlabošanas procesā ir īpaši būtiski 
vienkāršot valstu un Kopienas tiesisko 
regulējumu, kas reglamentē struktūrfondus, 
jo īpaši attiecībā uz pārvaldības un 
kontroles procedūrām;

3. pieņem zināšanai Revīzijas palātas 
pārskatu par 2008. gada budžeta izpildi un 
pauž nožēlu par to, ka neatmaksāto 
līdzekļu īpatsvars kohēzijas politikas jomā 
tiek lēsts 11 % apmērā; uzskata, ka tā 
iemesls daļēji ir apgrūtinošās 
administratīvās procedūras, jo īpaši —
konkursu nosacījumi, un uzsver, ka 
izpildes uzlabošanas procesā ir īpaši būtiski 
vienkāršot valstu un Kopienas tiesisko 
regulējumu, kas reglamentē struktūrfondus, 
jo īpaši attiecībā uz pārvaldības un 
kontroles procedūrām;

Or. de

Grozījums Nr. 8
Ricardo Cortés Lastra

Atzinuma projekts
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3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. pieņem zināšanai Revīzijas palātas 
pārskatu par 2008. gada budžeta izpildi un 
pauž nožēlu par to, ka neatmaksāto 
līdzekļu īpatsvars kohēzijas politikas jomā 
tiek lēsts 11 % apmērā; uzskata, ka tā 
iemesls daļēji ir apgrūtinošās 
administratīvās procedūras, un uzsver, ka 
izpildes uzlabošanas procesā ir īpaši būtiski 
vienkāršot valstu un Kopienas tiesisko 
regulējumu, kas reglamentē struktūrfondus, 
jo īpaši attiecībā uz pārvaldības un 
kontroles procedūrām;

3. pieņem zināšanai Revīzijas palātas 
pārskatu par 2008. gada budžeta izpildi un 
pauž nožēlu par to, ka neatmaksāto 
līdzekļu īpatsvars kohēzijas politikas jomā 
tiek lēsts 11 % apmērā; uzskata, ka tā 
iemesls daļēji ir apgrūtinošās 
administratīvās procedūras, un uzsver, ka 
izpildes uzlabošanas procesā ir īpaši būtiski 
vienkāršot valstu un Kopienas tiesisko 
regulējumu, kas reglamentē struktūrfondus, 
jo īpaši attiecībā uz pārvaldības un 
kontroles procedūrām; tomēr ņem vērā 
apstākli, ka Eiropas Revīzijas palātas 
pārskatā par 2008. gada budžeta izpildi 
nav veikta izpēte attiecībā uz laika posmu 
no 2007. līdz 2013. gadam, kurā notiek 
kontroles mehānismu uzlabošana;

Or. es

Grozījums Nr. 9
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a atzīst, ka struktūrfondu reālā 
izmantošana bija saistīta ar lielām 
grūtībām, jo īpaši jaunajās dalībvalstīs, jo 
tām bieži jāpilda stingras un sarežģītas 
prasības, lai varētu izmantot šos līdzekļus; 
tāpēc atzinīgi vērtē šo valstu centienus 
uzlabot līdzekļu izmantošanas iespējas un 
aicina minētās valstis rīkoties aktīvāk, lai 
atbilstošā laika posmā gūtu pienācīgus 
rezultātus;

Or. en
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Grozījums Nr. 10
Michail Tremopoulos

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a ņem vērā arī Eiropas Revīzijas palātas 
pārskatā par 2008. gada budžeta izpildi 
konstatēto, ka lielākā daļa pieļauto kļūdu 
bijušas atbilstīguma kļūdas; uzsver, ka 
attiecībā uz dažiem ar kļūdām saistītajiem 
riskiem, piemēram, jautājumiem par 
atbilstīgumu un pārkāpumiem publiskā 
iepirkuma procedūrās, Komisijai 
vajadzētu ne tikai veikt mērķtiecīgas 
pārbaudes, bet arī par šo tēmu sagatavot 
dalībvalstīm un to reģionālajām un 
vietējām iestādēm paredzētas 
pamatnostādnes, kurās būtu noteikts, kā 
pareizi piemērot minētos noteikumus;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Michail Tremopoulos

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b ņem vērā atbildi uz Revīzijas palātas 
pārskata 6.17. punkta apsvērumu, kurā 
Komisija paskaidro, ka lielākā daļa 
projektu ar daudzām kļūdām īstenoti vien 
trijās dalībvalstīs, un aicina Komisiju 
attiecībā uz šīm dalībvalstīm veikt 
piemērotus palīdzības pasākumus;

Or. en

Grozījums Nr. 12
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Michail Tremopoulos

Atzinuma projekts
3.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.c neatlaidīgi norāda uz to, ka Komisijai 
jāierobežo Revīzijas palātas konstatētā 
prakse, ka dalībvalstis bez pietiekamas ex-
ante pārbaudes neattaisnotus izdevumus 
aizstāj ar citiem izdevumiem, kas tāpat 
nav attaisnojami;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Erminia Mazzoni

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzinīgi vērtē Komisijas 2008. gada 
16. decembra paziņojumu „Uz vispārēju 
izpratni par pieļaujamā kļūdas riska 
jēdzienu” (COM(2008)0866), kā arī dažu 
dalībvalstu īstenotos uzlabojumus savu 
pārkāpumu paziņošanas sistēmu 
saskaņošanā, plašāk izmantojot 
Krāpšanas apkarošanas informācijas 
sistēmu (AFIS);

5. atzinīgi vērtē Komisijas 2008. gada 
16. decembra paziņojumu „Uz vispārēju 
izpratni par pieļaujamā kļūdas riska 
jēdzienu” (COM(2008)0866) un 
pievienojas viedoklim, ka dažādām 
nozarēm vajadzētu noteikt dažādu 
pieļaujamo kļūdu slieksni, pienācīgi 
ņemot vērā attiecīgās nozares pazīmes un 
noteikumus; piekrīt tam, ka attiecībā uz 
struktūrfondiem pieļaujamo kļūdu līmeni 
var noteikt 5 % apmērā, tomēr iesaka 
noteikt augstāku līmeni attiecībā uz 
inovatīviem projektiem, kuri to 
izmēģinājuma rakstura dēļ vairāk 
pakļauti kļūdu riskam, lai tādējādi 
nemazinātu šādu projektu potenciālu;

Or. it

Grozījums Nr. 14
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Erminia Mazzoni

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a atzinīgi vērtē uzlabojumus, ko 
vairākām dalībvalstīm izdevies panākt līdz 
ar AFIS sistēmu aktīvāku izmantošanu, 
lai saskaņotu sistēmas ziņošanai par 
pārkāpumiem; tā kā ar elektroniskajām 
ziņošanas sistēmām līdz šim gūti labi 
rezultāti attiecībā uz datu kvalitāti un 
ziņošanas termiņu ievērošanu, aicina tās 
iespējami ātri ieviest dalībvalstīs, kurās 
šādu sistēmu vēl nav;

Or. it

Grozījums Nr. 15
Jan Olbrycht

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. mudina Komisiju un dalībvalstis rīkoties 
ar pilnu atbildību un pielikt lielākas pūles, 
lai nepieļautu pārkāpumus, administratīvas 
kļūdas un trūkumus, un prasa precīzāk 
nodalīt pārkāpuma un aizdomu par 
krāpšanu jēdzienus.

6. mudina Komisiju un dalībvalstis rīkoties 
ar pilnu atbildību un pielikt lielākas pūles, 
lai nepieļautu pārkāpumus, administratīvas 
kļūdas un trūkumus, un prasa precīzāk 
nodalīt pārkāpuma, kļūdu un aizdomu par 
krāpšanu jēdzienus.

Or. pl

Grozījums Nr. 16
Michail Tremopoulos

Atzinuma projekts
6. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

6. mudina Komisiju un dalībvalstis rīkoties 
ar pilnu atbildību un pielikt lielākas pūles, 
lai nepieļautu pārkāpumus, administratīvas 
kļūdas un trūkumus, un prasa precīzāk 
nodalīt pārkāpuma un aizdomu par 
krāpšanu jēdzienus.

6. mudina Komisiju un dalībvalstis rīkoties 
ar pilnu atbildību un pielikt lielākas pūles, 
lai nepieļautu pārkāpumus, administratīvas 
kļūdas un trūkumus, un prasa precīzāk 
nodalīt pārkāpuma un aizdomu par 
krāpšanu jēdzienus; aicina dalībvalstis 
ātrāk īstenot tiesu sistēmas reformu un 
aktīvāk cīnīties pret krāpšanu, kā arī 
neatlaidīgi aicina Komisiju pārkāpumu 
atklāšanas gadījumā veikt korektīvus 
pasākumus un nodrošināt, ka no 
pārkāpumiem nerodas jaunas kļūdas;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Markus Pieper, Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Manfred Weber

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a kritizē to, ka jau agrāk netika 
nosauktas tās dažas dalībvalstis, kurās ir 
īpaši liels pārkāpumu skaits, un ka pret 
tām netika vērstas stingrākas sankcijas; 
uzskata, ka attiecībā uz tām valstīm, kurās 
atkārtoti tiek pieļauts liels pārkāpumu 
skaits, ir steidzami nepieciešami īpaši un 
katrai šādai valstij pielāgoti Komisijas, 
Revīzijas palātas, Eiropas Biroja 
krāpšanas apkarošanai un Parlamenta 
pārbaudes un kontroles mehānismi;

Or. de

Grozījums Nr. 18
Markus Pieper, Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Manfred Weber

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

6.b aicina Komisiju un Revīzijas palātu 
stingrāk kontrolēt, kā valstu līmenī tiek 
ievēroti publicēšanas pienākumi attiecībā 
uz maksājumiem no ES struktūrfondiem; 
aicina Komisiju aktīvāk pārbaudīt arī to, 
kāda ir maksājumu likumība atbilstoši 
struktūrfondu regulām;

Or. de


