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Pakeitimas 1
Jan Olbrycht

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pažymi, kad sanglaudos fondams 
taikomos itin sudėtingos taisyklės ir jie 
naudojami kitaip, negu lėšos, skirtos 
kitoms ES išlaidų sritims, taigi gali 
pasitaikyti daugiau klaidų; atkreipia dėmesį 
į tai, kad klaidų procentas naudojant 
sanglaudos lėšas vis dar didžiausias iš visų 
ES mokėjimų – daugiau kaip 5 proc. 
2009 m.; pastebi, kad klaidų sumažėjo, 
palyginti su 2008 m.;

1. pažymi, kad sanglaudos fondams 
taikomos itin sudėtingos taisyklės ir jie 
naudojami kitaip, negu lėšos, skirtos 
kitoms ES išlaidų sritims, taigi gali 
pasitaikyti daugiau klaidų; atkreipia dėmesį 
į tai, kad klaidų procentas naudojant 
sanglaudos lėšas sumažėjo nuo 11 proc. 
2008 m. iki šiek tiek daugiau kaip 5 proc. 
2009 m.;

Or. en

Pakeitimas 2
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pažymi, kad sanglaudos fondams 
taikomos itin sudėtingos taisyklės ir jie 
naudojami kitaip, negu lėšos, skirtos 
kitoms ES išlaidų sritims, taigi gali 
pasitaikyti daugiau klaidų; atkreipia dėmesį 
į tai, kad klaidų procentas naudojant 
sanglaudos lėšas vis dar didžiausias iš visų 
ES mokėjimų – daugiau kaip 5 proc. 
2009 m.; pastebi, kad klaidų sumažėjo, 
palyginti su 2008 m.;

1. pažymi, kad sanglaudos fondams 
taikomos itin sudėtingos taisyklės ir jie 
naudojami kitaip, negu lėšos, skirtos 
kitoms ES išlaidų sritims, taigi gali 
pasitaikyti daugiau klaidų; atkreipia dėmesį 
į tai, kad klaidų procentas naudojant 
sanglaudos lėšas vis dar didžiausias iš visų 
ES mokėjimų – daugiau kaip 5 proc. 
2009 m.; vis dėlto pabrėžia, kad klaidų 
labai sumažėjo, palyginti su 2008 m.;

Or. fr
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Pakeitimas 3
Luís Paulo Alves

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pažymi, kad sanglaudos fondams 
taikomos itin sudėtingos taisyklės ir jie 
naudojami kitaip, negu lėšos, skirtos 
kitoms ES išlaidų sritims, taigi gali 
pasitaikyti daugiau klaidų; atkreipia dėmesį 
į tai, kad klaidų procentas naudojant 
sanglaudos lėšas vis dar didžiausias iš visų 
ES mokėjimų – daugiau kaip 5 proc. 
2009 m.; pastebi, kad klaidų sumažėjo, 
palyginti su 2008 m.;

1. pažymi, kad sanglaudos fondams 
taikomos itin sudėtingos taisyklės ir jie 
naudojami kitaip, negu lėšos, skirtos 
kitoms ES išlaidų sritims, taigi gali 
pasitaikyti daugiau klaidų; atkreipia dėmesį 
į tai, kad klaidų procentas naudojant 
sanglaudos lėšas vis dar didžiausias iš visų 
ES mokėjimų – daugiau kaip 5 proc. 
2009 m.; pastebi, kad klaidų sumažėjo, 
palyginti su 2008 m., taigi ragina siekti 
dar didesnio paprastumo ir teikti daugiau 
techninės paramos siekiant valstybėms 
narėms ir regionams užtikrinti efektyvesnį
įgyvendinimą; pažymi, kad regionų 
valdžios institucijoms būtina suteikti 
techninių žinių, kurios joms padėtų 
padidinti turimų išteklių naudojimo 
našumą ir veiksmingumą;

Or. pt

Pakeitimas 4
Jens Geier

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. yra susirūpinęs dėl to, kad Regioninės 
politikos (REGIO) generalinis direktoratas 
2009 m. metinės veiklos ataskaitos 
patikinimo pareiškime nurodė, kad 38 iš 
79 atitinkamų programų REGIO DG negali 
pateikti pagrįsto patikinimo dėl atliktų 
operacijų, su kuriomis susijusias 
deklaruotos išlaidos atlygintos 2009 m., 
teisėtumo bei tvarkingumo; prašo pateikti 

(Tekstui lietuvių kalba pakeitimas įtakos 
neturi.)
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išsamesnius duomenis, susijusius su 
trūkstama informacija apie 2009 m. 
grąžintas sumas; pažymi, kad valstybės 
narės savo metinės veiklos ataskaitose 
privalo pateikti pakankamai informacijos ir 
prašo Komisijos pasiūlyti sankcijų sistemą, 
kuri būtų taikoma tada, kai pagal pateiktą 
informaciją Komisija negali užtikrinti 
teisėtumo ir tvarkingumo;

Or. en

Pakeitimas 5
Jan Olbrycht

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. yra susirūpinęs dėl to, kad Regioninės 
politikos (REGIO) generalinis direktoratas 
2009 m. metinės veiklos ataskaitos 
patikinimo pareiškime nurodė, kad 38 iš 
79 atitinkamų programų REGIO DG negali 
pateikti pagrįsto patikinimo dėl atliktų 
operacijų, su kuriomis susijusias 
deklaruotos išlaidos atlygintos 2009 m., 
teisėtumo bei tvarkingumo; prašo pateikti 
išsamesnius duomenis, susijusius su 
trūkstama informacija apie 2009 m. 
grąžintas sumas; pažymi, kad valstybės 
narės savo metinės veiklos ataskaitose 
privalo pateikti pakankamai informacijos ir 
prašo Komisijos pasiūlyti sankcijų sistemą, 
kuri būtų taikoma tada, kai pagal pateiktą 
informaciją Komisija negali užtikrinti
teisėtumo ir tvarkingumo;

3. yra susirūpinęs dėl to, kad Regioninės 
politikos (REGIO) generalinis direktoratas 
2009 m. metinės veiklos ataskaitos 
patikinimo pareiškime nurodė, kad 38 iš 
79 atitinkamų programų REGIO DG negali 
pateikti pagrįsto patikinimo dėl atliktų 
operacijų, su kuriomis susijusias 
deklaruotos išlaidos atlygintos 2009 m., 
teisėtumo bei tvarkingumo; prašo pateikti 
išsamesnius duomenis, susijusius su 
trūkstama informacija apie 2009 m. 
grąžintas sumas; pažymi, kad valstybės 
narės savo metinės veiklos ataskaitose 
privalo pateikti pakankamai informacijos ir 
prašo Komisijos pasiūlyti sankcijų sistemą, 
kuri būtų taikoma tada, kai pagal pateiktą 
informaciją Komisija negali nustatyti
teisėtumo ir tvarkingumo;

Or. pl
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Pakeitimas 6
Tamás Deutsch

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. turėdamas mintyje Finansinio 
reglamento persvarstymą, pabrėžia, kad 
reikia suderinti bendrai valdomų 
sanglaudos programų taisykles ir valdymo 
planus; pažymi, kad valdymo pagal 
Finansinį reglamentą ir sanglaudos 
reglamentus sunkumų būtų galima išvengti 
geriau suderinus tinkamumo finansuoti 
įvairiose politikos srityse reikalavimus;

5. turėdamas mintyje Finansinio 
reglamento persvarstymą, pažymi, kad kai 
kurių valdymo pagal Finansinį reglamentą 
ir sanglaudos reglamentus sunkumų būtų 
galima išvengti geriau suderinus 
tinkamumo finansuoti įvairiose politikos 
srityse reikalavimus;

Or. en

Pakeitimas 7
Jan Olbrycht

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. turėdamas mintyje Finansinio 
reglamento persvarstymą, pabrėžia, kad 
reikia suderinti bendrai valdomų
sanglaudos programų taisykles ir valdymo 
planus; pažymi, kad valdymo pagal 
Finansinį reglamentą ir sanglaudos 
reglamentus sunkumų būtų galima išvengti 
geriau suderinus tinkamumo finansuoti 
įvairiose politikos srityse reikalavimus;

5. turėdamas mintyje Finansinio 
reglamento persvarstymą, pabrėžia, kad 
reikia suderinti bendro valdymo taisykles ir 
valdymo planus ir sanglaudos politikos 
atveju reikėtų derinti kiek įmanoma 
daugiau; pažymi, kad valdymo pagal 
Finansinį reglamentą ir sanglaudos 
reglamentus sunkumų būtų galima išvengti 
geriau suderinus tinkamumo finansuoti 
įvairiose politikos srityse reikalavimus;

Or. en
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Pakeitimas 8
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. turėdamas mintyje Finansinio 
reglamento persvarstymą, pabrėžia, kad 
reikia suderinti bendrai valdomų 
sanglaudos programų taisykles ir valdymo 
planus; pažymi, kad valdymo pagal 
Finansinį reglamentą ir sanglaudos 
reglamentus sunkumų būtų galima išvengti 
geriau suderinus tinkamumo finansuoti 
įvairiose politikos srityse reikalavimus;

5. turėdamas mintyje Finansinio 
reglamento persvarstymą, pabrėžia, kad 
reikia suderinti bendrai valdomų 
sanglaudos programų taisykles ir valdymo 
planus, kai akivaizdu, kad tai galėtų duoti 
geresnių rezultatų ir būtų galima toliau 
taikyti nustatytas efektyvias procedūras; 
pažymi, kad valdymo pagal Finansinį 
reglamentą ir sanglaudos reglamentus 
sunkumų būtų galima išvengti geriau 
suderinus tinkamumo finansuoti įvairiose 
politikos srityse reikalavimus;

Or. fr

Pakeitimas 9
Alain Cadec

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. turėdamas mintyje Finansinio 
reglamento persvarstymą, pabrėžia, kad 
reikia suderinti bendrai valdomų 
sanglaudos programų taisykles ir valdymo 
planus; pažymi, kad valdymo pagal 
Finansinį reglamentą ir sanglaudos 
reglamentus sunkumų būtų galima išvengti 
geriau suderinus tinkamumo finansuoti 
įvairiose politikos srityse reikalavimus;

5. turėdamas mintyje Finansinio 
reglamento persvarstymą, pabrėžia, kad 
reikia suderinti bendrai valdomų 
sanglaudos programų taisykles ir valdymo 
planus; pažymi, kad valdymo pagal 
Finansinį reglamentą ir sanglaudos 
reglamentus sunkumų būtų galima išvengti 
geriau suderinus tinkamumo finansuoti 
įvairiose politikos srityse reikalavimus; vis 
dėlto mano, kad atliekant supaprastinimą, 
ypač susijusį su Finansinio reglamento 
persvarstymu, visų pirma reikia parengti 
pastovias taisykles ir ilgalaikio valdymo 
planus;
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Or. fr

Pakeitimas 10
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5 a. ragina Komisiją ir valstybes nares 
apsvarstyti, ar verta rekomenduoti taikyti 
vadinamosios pasitikėjimo sutarties
principą, kuris padėtų sumažinti sistemos 
patikrų, kurios, kaip nustatyta, naudingos 
siekiant kovoti su klaidomis ir 
sukčiavimu, skaičių;

Or. fr


