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Grozījums Nr. 1
Vasilica Viorica Dăncilă
Atzinuma projekts
1. punkts
Atzinuma projekts

Grozījums

1. norāda, ka 2008. gadā veiktie
starpposma maksājumi 2007.–2013. gada
laikposmam veido tikai 32 % izdevumu un
ka Revīzijas palātas piezīmes īpaši attiecas
uz 2000.–2006. gada plānošanas perioda
izdevumiem, kuri veidoja 68 % no
kohēzijas maksājumiem 2008. gadā; tādēļ
norāda, ka tiesiskā regulējuma
pastiprināšanas attiecībā uz 2007.–
2013. gadu un 2008. un 2009. gadā ieviesto
vienkāršošanas pasākumu ietekme vēl nav
jūtama;

1. norāda, ka 2008. gadā veiktie
starpposma maksājumi 2007.–2013. gada
laikposmam veido tikai 32 % izdevumu,
bet 68 % maksājumu 2008. gadā bija
paredzēti kohēzijas politikai, un ka
Revīzijas palātas ziņojums attiecas uz
2000.–2006. gada plānošanas perioda
izdevumiem vai Eiropas Savienību, ko
veido 25 dalībvalstis, neņemot vērā pēdējo
notikumu attīstību attiecībā uz spēkā
esošo noteikumu un regulējuma
vienkāršošanu, kas nozīmē, ka tiesiskā
regulējuma pastiprināšanas attiecībā uz
2007.–2013. gadu un 2008. un 2009. gadā
ieviesto vienkāršošanas pasākumu ietekme
vēl nav jūtama;
Or. ro

Grozījums Nr. 2
Jan Olbrycht
Atzinuma projekts
2. punkts
Atzinuma projekts

Grozījums

2. ar nepacietību gaida, ka Komisija
publicēs 2010. gada februārī plānoto
paziņojumu par rīcības plāna ietekmi, kurā
vajadzētu būt ietvertiem arī Komisijas
veiktās pirmās revīzijas rezultātiem
attiecībā uz to projektu statistisko paraugu,
kas īstenoti 2007.–2013. gada plānošanas
periodā;

2. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu
Eiropas Parlamentam, Padomei un
Revīzijas palātai par rīcības plāna ietekmi,
lai stiprinātu Komisijas nozīmi
uzraudzības īstenošanā, iekļaujot to
strukturālu darbību kopīgā pārvaldes
sistēmā, un norāda, ka šajā ziņojumā ir
vērojams 2008. un 2009. gadā veikto
finanšu korekciju nozīmīgs pieaugums un
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ka tajā ir ietverti arī Komisijas veiktās
pirmās revīzijas rezultāti attiecībā uz to
projektu statistisko paraugu, kas īstenoti
2007.–2013. gada plānošanas periodā; ar
gandarījumu konstatē, ka saskaņā ar
revīzijas rezultātiem provizoriskais kļūdu
īpatsvars ir 5 % liels un tas liecina par
2007.–2013. gada plānošanas periodā
ieviestās vienkāršošanas pozitīvo ietekmi;
Or. en

Grozījums Nr. 3
Franz Obermayr
Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)
Atzinuma projekts

Grozījums
3.a norāda, ka Revīzijas palāta Īpašaja
ziņojumā Nr. 16/2009 pauda kritiku par
Turcijai sniegtās pirmspievienošanās
palīdzības pārvaldību, konstatējot
trūkumus, cita starpā saistībā ar šīs
palīdzības īstenošanu, uzraudzību un
novērtēšanu; turklāt norāda, ka Turcija
nav izpildījusi daudzus nosacījumus
jaunu sarunu sadaļu atvēršanai; attiecīgi
ierosina pārskatīt un, iespējams, pat
pārtraukt vai apturēt pirmsiestāšanās
palīdzības sniegšanu Turcijai;
Or. de

Grozījums Nr. 4
Vasilica Viorica Dăncilă
Atzinuma projekts
4. punkts
Atzinuma projekts

Grozījums

4. norāda, ka publiskā iepirkuma
PE439.361v01-00
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publiskā iepirkuma noteikumu
pārkāpšanu, aicina Komisiju pārbaudīt
iemeslus, kuru dēļ šie pārkāpumi ir
notikuši;

noteikumu pārkāpšana ir viens no
biežākajiem radušos trūkumu iemesliem;
aicina Komisiju pārbaudīt, kā rodas šī
neatbilstība Kopienas publiskā iepirkuma
noteikumiem;

Or. ro

Grozījums Nr. 5
Georgios Stavrakakis
Atzinuma projekts
4. punkts
Atzinuma projekts

Grozījums

4. norāda, ka publiskā iepirkuma
noteikumu pārkāpšana ir viens no
biežākajiem radušos trūkumu iemesliem;
aicina Komisiju pārbaudīt, kā rodas šī
neatbilstība Kopienas publiskā iepirkuma
noteikumiem;

4. norāda, ka publiskā iepirkuma
noteikumu pārkāpšana ir viens no
biežākajiem radušos trūkumu iemesliem;
aicina Komisiju pārbaudīt, kā rodas šī
neatbilstība Kopienas publiskā iepirkuma
noteikumiem; šajā sakarībā atzinīgi vērtē
Revīzijas palātas konstatējumus un
Komisijas veiktās iniciatīvas
struktūrfondu pārvaldības vienkāršošanai
un uzskata, ka šīs iniciatīvas ievērojami
palīdzēs samazināt kļūdu īpatsvaru;
Or. el

Grozījums Nr. 6
Vasilica Viorica Dăncilă
Atzinuma projekts
5. punkts
Atzinuma projekts

Grozījums

5. vērš uzmanību uz kohēzijas politikas
izdevumu īpašo raksturu, ko nosaka
daudzgadu pārvaldības sistēma, un uzsver,
ka finanšu korekcijas tiek veiktas
turpmākajos gados, kā arī plānošanas
perioda beigās, kas kopumā ļauj Komisijai

5. aicina Komisiju ņemt vērā kohēzijas
politikas izdevumu īpašo raksturu, ko
nosaka daudzgadu pārvaldības sistēma, un
ņemt vērā to, ka visas finanšu korekcijas
tiek veiktas turpmākajos gados, kā arī
plānošanas perioda beigās, kas kopumā
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konstatēt un novērst lielu skaitu nepilnību;

ļauj Komisijai konstatēt un novērst lielu
skaitu nepilnību;
Or. ro

Grozījums Nr. 7
Vasilica Viorica Dăncilă
Atzinuma projekts
7. punkts
Atzinuma projekts

Grozījums

7. norāda, ka Komisijai nav ziņots par
krāpšanas gadījumiem saistībā ar revīzijā
izskatītajiem projektiem un ka Revīzijas
palātas pārskatā uzrādītais kļūdu līmenis
ne vienmēr liecina par krāpšanu;

7. uzskata, ka, tā kā Komisijas veiktajā
revīzijā netika reģistrēti krāpšanas
gadījumi, Revīzijas palātas pārskatā
uzrādītās kļūdas neietilpst šajā kategorijā;

Or. ro

Grozījums Nr. 8
Franz Obermayr
Atzinuma projekts
7. punkts
Atzinuma projekts

Grozījums

7. norāda, ka Komisijai nav ziņots par
krāpšanas gadījumiem saistībā ar revīzijā
izskatītajiem projektiem un ka Revīzijas
palātas pārskatā uzrādītais kļūdu līmenis ne
vienmēr liecina par krāpšanu;

7. norāda, ka Komisijai nav ziņots par
krāpšanas gadījumiem saistībā ar revīzijā
izskatītajiem projektiem un ka Revīzijas
palātas pārskatā uzrādītais kļūdu līmenis ne
vienmēr liecina par krāpšanu; tomēr
norāda, ka ir svarīgi novērst korupciju un
krāpšanu, jo īpaši kohēzijas politikas
jomā;
Or. de
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Grozījums Nr. 9
Vasilica Viorica Dăncilă
Atzinuma projekts
10. punkts
Atzinuma projekts

Grozījums

10. norāda, ka Komisijas rīcības plāns ir
ļāvis veikt pasākumus saskaņā ar visiem
Revīzijas palātas ieteikumiem; atzinīgi
vērtē Komisijas veikto, nodrošinot
apmācību un konsultācijas programmu
pārvaldošām iestādēm, lai uzlabotu
kohēzijas politikas izdevumiem piemērotās
dalītās pārvaldības sistēmas darbību; aicina
Komisiju ieguldīt vēl lielāku darbu,
sniedzot konsultācijas dalībvalstīm un
mudinot tās uzlabot līdzekļu atgūšanas
procedūras un ziņojumu sniegšanu.

10. norāda, ka Komisijas rīcības plāns ir
ļāvis veikt pasākumus saskaņā ar visiem
Revīzijas palātas ieteikumiem; atzinīgi
vērtē Komisijas veikto, nodrošinot
apmācību un konsultācijas programmu
pārvaldošām iestādēm, lai uzlabotu
kohēzijas politikas izdevumiem piemērotās
dalītās pārvaldības sistēmas darbību; aicina
Komisiju ieguldīt vēl lielāku darbu,
sniedzot konsultācijas dalībvalstīm un
mudinot tās uzlabot ziņojumu sniegšanas
procedūras un procedūras līdzekļu
atgūšanai neatbilstošas izmantošanas
gadījumos.
Or. ro

Grozījums Nr. 10
Ramona Nicole Mănescu
Atzinuma projekts
10.a punkts (jauns)
Atzinuma projekts

Grozījums
10.a atzinīgi vērtē Revīzijas palātas
lēmumu iekļaut 2010. gada darba
programmā Eiropas Sociālā fonda un
Eiropas Reģionālās attīstības fonda
revīzijas tūrisma, sieviešu profesionālās
apmācības un sabiedrības apgādes ar
dzeramo ūdeni jomā, kas ir īpaši svarīgas
vietējo kopienu attīstībā.
Or. en
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Grozījums Nr. 11
Ramona Nicole Mănescu
Atzinuma projekts
10.b punkts (jauns)
Atzinuma projekts

Grozījums
10.b aicina Revīzijas palātu veikt vairāk
darbības rezultātu revīziju, lai novērtētu
pareizu finanšu pārvaldību un jo īpaši
struktūrfondu un Kohēzijas fonda
programmu efektivitāti un iedarbīgumu;
tādēļ uzskata, ka Revīzijas palātai būtu
īpaši jākoncentrējas uz 12 jaunajām
dalībvalstīm un dalībvalstīm, kuras
visvairāk skāra finanšu krīze;
Or. en

Grozījums Nr. 12
Ramona Nicole Mănescu
Atzinuma projekts
10.c punkts (jauns)
Atzinuma projekts

Grozījums
10.c aicina Revīzijas palātu izvērtēt, kā
vadošās iestādes veic struktūrfondu un
Kohēzijas fonda ārējo novērtēšanu, un
pievērst īpašu uzmanību novērtējumu
objektivitātei, kad par novērtējumu maksā
vērtētā struktūra;
Or. en

Grozījums Nr. 13
Ramona Nicole Mănescu
Atzinuma projekts
10.d punkts (jauns)
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Atzinuma projekts

Grozījums
10.d aicina Revīzijas palātu novērtēt
dalībvalstu revīzijas iestāžu spēju veikt
revīziju, ņemot vērā to cilvēkresursus, un
šo iestāžu objektivitāti, veicot pārvaldības
kontroles sistēmu atbilstības novērtējumu.
Or. en
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