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Pakeitimas 1
Vasilica Viorica Dăncilă

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pažymi, kad 2008 m. atlikti tarpiniai 
mokėjimai už 2007–2013 m. sudaro tik 
32 proc. išlaidų ir kad Audito Rūmų 
pastabos visų pirma susijusios su 
išlaidomis per 2000–2006 m. 
programavimo laikotarpį, 2008 m. 68 proc. 
šių išlaidų sudarė sanglaudos mokėjimai; 
todėl pažymi, kad teisinės sistemos 
stiprinimo poveikis 2007–2013 m. 
laikotarpiu ir supaprastinimo priemonės, 
priimtos 2008 m. ir 2009 m., dar negali 
būti matomos;

1. pažymi, kad 2008 m. atlikti tarpiniai 
mokėjimai už 2007–2013 m. sudaro tik
32 proc. išlaidų, tuo tarpu 2008 m. 
sanglaudos politikai buvo skirta 68 proc. 
mokėjimų; Audito Rūmų ataskaitoje 
nurodomos išlaidos per 2000–2006 m. 
programavimo laikotarpį arba 25 valstybių 
narių Europos Sąjungos išlaidos, 
neatsižvelgiant į naujausius procesus, 
susijusius su galiojančių taisyklių ir 
reglamentų supaprastinimu, o tai reiškia, 
kad teisinės sistemos stiprinimo poveikis 
2007–2013 m. laikotarpiu ir 
supaprastinimo priemonės, priimtos 
2008 m. ir 2009 m., dar negali būti 
matomos;

Or. ro

Pakeitimas 2
Jan Olbrycht

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. nekantriai laukia 2010 m. vasario mėn. 
planuojamo Komisijos komunikato dėl 
veiksmų plano poveikio paskelbimo,
komunikate taip pat turėtų būti nurodyti
pirmojo audito, kurį atliko Komisija 2007–
2013 m. programavimo laikotarpiu 
įgyvendintų projektų imties atžvilgiu, 
rezultatai;

2. teigiamai vertina Komisijos 
komunikatą Europos Parlamentui, 
Tarybai ir Audito Rūmams dėl veiksmų 
plano poveikio siekiant stiprinti Komisijos 
dalijamojo struktūrinių veiksmų valdymo 
priežiūros funkciją; komunikate 
parodomas didelis finansinių klaidų 
taisymų, taikytų 2008 m. ir 2009 m., 
padidėjimas, ir pirmojo audito, kurį atliko 
Komisija 2007–2013 m. programavimo 
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laikotarpiu įgyvendintų projektų imties 
atžvilgiu, rezultatai; su pasitenkinimu 
pažymi audito rezultatus, kurie rodo 
preliminarų 5 proc. klaidų lygį, o tai 
atspindi teigiamus 2007–2013 m. 
programavimo laikotarpiu įvesto 
supaprastinimo rezultatus;

Or. en

Pakeitimas 3
Franz Obermayr

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, kad Audito Rūmai savo 
specialiojoje ataskaitoje Nr. 16/2009 taip 
pat kritikavo Turkijos pasirengimo 
narystei paramą ir , inter alia, nustatė su 
įgyvendinimu, stebėsena ir vertinimu 
susijusių trūkumų; be to, pabrėžia, kad 
Turkija neįgyvendino daugelio naujų 
derybų skyrių pradėjimo sąlygų; taigi 
siūlo, kad pasirengimo narystei parama 
Turkijai būtų persvarstyta ir galimai 
sumažinta arba nutraukta;

Or. de

Pakeitimas 4
Vasilica Viorica Dăncilă

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pažymi, kad viešųjų pirkimų taisyklių 
pažeidimas yra viena iš dažniausių 
pažeidimų priežasčių; ragina Komisiją
patikrinti šio neatitikimo Bendrijos viešųjų 

4. ragina Komisiją atsižvelgiant į 
pastabas, susijusias su kai kuriais 
Bendrijos viešųjų pirkimų taisyklių 
pažeidimais, patikrinti šių neatitikimų 
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pirkimų taisyklėms kilmę; priežastis;

Or. ro

Pakeitimas 5
Georgios Stavrakakis

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pažymi, kad viešųjų pirkimų taisyklių 
pažeidimas yra viena iš dažniausių 
pažeidimų priežasčių; ragina Komisiją 
patikrinti šio neatitikimo Bendrijos viešųjų 
pirkimų taisyklėms kilmę;

4. pažymi, kad viešųjų pirkimų taisyklių 
pažeidimas yra viena iš dažniausių 
pažeidimų priežasčių; ragina Komisiją 
patikrinti šio neatitikimo Bendrijos viešųjų 
pirkimų taisyklėms kilmę; atsižvelgdamas į 
tai teigiamai vertina Audito Rūmų išvadas 
ir iniciatyvas, kurių ėmėsi Komisija 
siekdama supaprastinti struktūrinių fondų 
valdymą, ir mano, kad šios iniciatyvos bus 
svarbus indėlis į klaidų pasitaikymo 
mažinimą;  

Or. el

Pakeitimas 6
Vasilica Viorica Dăncilă

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. atkreipia dėmesį į specialų sanglaudos 
politikai skirtų lėšų pobūdį, kurį lemia 
daugiametė valdymo sistema ir pabrėžia, 
kad finansiniai pataisymai padaryti 
vėlesniais metais, taip pat programavimo 
laikotarpio pabaigoje, dėl to Komisija gali 
aptikti ir pataisyti daug trūkumų; 

5. ragina Komisiją atsižvelgti į specialų 
sanglaudos politikai skirtų lėšų pobūdį, 
kurį lemia daugiametė valdymo sistema ir 
atsižvelgti į tai, kad visi finansiniai 
pataisymai padaryti vėlesniais metais, taip 
pat programavimo laikotarpio pabaigoje, 
dėl to Komisija gali aptikti ir pataisyti daug 
trūkumų;

Or. ro
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Pakeitimas 7
Vasilica Viorica Dăncilă

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pažymi, kad Komisijai nebuvo pranešta 
apie jokį sukčiavimo atvejį, susijusį su 
audituojamais projektais, ir pabrėžia, kad
Audito Rūmų ataskaitoje nustatytas klaidų 
lygis nebūtinai yra nuoroda į sukčiavimą; 

7. mano, jog atsižvelgiant į tai, kad 
Komisijai atliekant auditą nebuvo 
nustatytas nė vienas sukčiavimo atvejis, 
Audito Rūmų ataskaitoje nustatytos 
klaidos nepatenka į šią kategoriją;

Or. ro

Pakeitimas 8
Franz Obermayr

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pažymi, kad Komisijai nebuvo pranešta 
apie jokį sukčiavimo atvejį, susijusį su 
audituojamais projektais, ir pabrėžia, kad 
Audito Rūmų ataskaitoje nustatytas klaidų 
lygis nebūtinai yra nuoroda į sukčiavimą;

7. pažymi, kad Komisijai nebuvo pranešta 
apie jokį sukčiavimo atvejį, susijusį su 
audituojamais projektais, ir pabrėžia, kad 
Audito Rūmų ataskaitoje nustatytas klaidų 
lygis nebūtinai yra nuoroda į sukčiavimą; 
vis dėlto pažymi, kad ypač svarbu kovoti 
su korupcija ir sukčiavimu sanglaudos 
politikos srityje;

Or. de

Pakeitimas 9
Vasilica Viorica Dăncilă

Nuomonės projektas
10 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

10. pastebi, kad dėl Komisijos veiksmų 
plano buvo sudarytos sąlygos imtis 
veiksmų, susijusių su visomis Audito 
Rūmų pateiktomis rekomendacijomis; 
teigiamai vertina Komisijos veiksmus, 
kuriuos vykdant programų institucijoms 
rengiami mokymai ir teikiamos gairės, 
siekiant gerinti pasidalijamojo valdymo 
sistemos, taikomos panaudojant sanglaudos 
politikai skirtas lėšas, veikimą; ragina 
Komisiją toliau didinti pastangas teikiant 
gaires valstybėms narėms ir skatinant jas 
stiprinti susigrąžinimo procedūras ir 
ataskaitų teikimą.

10. pastebi, kad dėl Komisijos veiksmų 
plano buvo sudarytos sąlygos imtis 
veiksmų, susijusių su visomis Audito 
Rūmų pateiktomis rekomendacijomis; 
teigiamai vertina Komisijos veiksmus, 
kuriuos vykdant programų institucijoms 
rengiami mokymai ir teikiamos gairės, 
siekiant gerinti pasidalijamojo valdymo 
sistemos, taikomos panaudojant sanglaudos 
politikai skirtas lėšas, veikimą; ragina 
Komisiją toliau didinti pastangas teikiant 
gaires valstybėms narėms ir skatinant jas 
stiprinti ataskaitų teikimo procedūras ir 
lėšų susigrąžinimo netinkamo 
panaudojimo atveju procedūras.

Or. ro

Pakeitimas 10
Ramona Nicole Mănescu

Nuomonės projektas
10 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

10a. teigiamai vertina Audito Rūmų 
sprendimą į 2010 m. metinę veiklos 
programą įtraukti Europos socialinio 
fondo ir Europos regioninės plėtros fondo 
auditą turizmo, moterų profesinio 
mokymo ir geriamojo vandens viešo 
tiekimo srityse, kurios ypač svarbios vietos 
bendruomenių vystymuisi.

Or. en
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Pakeitimas 11
Ramona Nicole Mănescu

Nuomonės projektas
10 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

10b. ragina Audito Rūmus atlikti daugiau 
veiklos auditų siekiant įvertinti patikimą 
finansų valdymą ir ypač struktūrinių 
fondų ir Sanglaudos fondo programų 
veiksmingumą ir efektyvumą; taigi mano, 
kad Audito Rūmai ypač didelį dėmesį 
turėtų skirti 12 naujų valstybių narių ir 
toms valstybėms narėms, kurioms finansų 
krizė padarė didžiausią įtaką.

Or. en

Pakeitimas 12
Ramona Nicole Mănescu

Nuomonės projektas
10 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

10c. ragina Audito Rūmus įvertinti, kaip 
valdymo institucijos atlieka struktūrinių 
fondų ir Sanglaudos fondo išorinį 
vertinimą ir ypač didelį dėmesį skirti 
vertinimo nepriklausomumui, kai 
vertinimą apmoka vertinamasis.

Or. en

Pakeitimas 13
Ramona Nicole Mănescu

Nuomonės projektas
10 d dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

10d. ragina Audito Rūmus žmogiškųjų 
išteklių požiūriu įvertinti valstybių narių 
audito institucijų gebėjimus vykdyti auditą 
ir jų savarankiškumą atliekant valdymo 
kontrolės sistemos atitikties vertinimą. 

Or. en


