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Grozījums Nr. 1
Jan Olbrycht

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka kohēzijai paredzētos līdzekļus 
reglamentē īpaši sarežģīti noteikumi un ka 
to izmantošana atšķiras no citām ES 
izdevumu jomām, tādēļ ir lielāka kļūdu 
varbūtība; vērš uzmanību uz to, ka kļūdu 
īpatsvars kohēzijas izdevumos vēl aizvien 
ir visaugstākais salīdzinājumā ar citiem ES 
maksājumiem un ka 2009. gadā tas bija 
lielāks par 5 %; ir informēts par kļūdu 
īpatsvara samazināšanos salīdzinājumā ar 
2008. gadu;

1. norāda, ka kohēzijai paredzētos līdzekļus 
reglamentē īpaši sarežģīti noteikumi un ka 
to izmantošana atšķiras no citām ES 
izdevumu jomām, tādēļ ir lielāka kļūdu 
varbūtība; vērš uzmanību uz to, ka kļūdu 
īpatsvars kohēzijas izdevumos ir 
samazinājies par 11 % salīdzinājumā ar 
2008. gadu un ka 2009. gadā tas bija tikai 
nedaudz lielāks par 5 %;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka kohēzijai paredzētos līdzekļus 
reglamentē īpaši sarežģīti noteikumi un ka 
to izmantošana atšķiras no citām ES 
izdevumu jomām, tādēļ ir lielāka kļūdu 
varbūtība; vērš uzmanību uz to, ka kļūdu 
īpatsvars kohēzijas izdevumos vēl aizvien 
ir visaugstākais salīdzinājumā ar citiem ES 
maksājumiem un ka 2009. gadā tas bija 
lielāks par 5 %; ir informēts par kļūdu 
īpatsvara samazināšanos salīdzinājumā ar 
2008. gadu;

1. norāda, ka kohēzijai paredzētos līdzekļus 
reglamentē īpaši sarežģīti noteikumi un ka 
to izmantošana atšķiras no citām ES 
izdevumu jomām, tādēļ ir lielāka kļūdu 
varbūtība; vērš uzmanību uz to, ka kļūdu 
īpatsvars kohēzijas izdevumos vēl aizvien 
ir visaugstākais salīdzinājumā ar citiem ES 
maksājumiem un ka 2009. gadā tas bija 
lielāks par 5 %; tomēr uzsver kļūdu 
īpatsvara būtisko samazināšanos 
salīdzinājumā ar 2008. gadu;

Or. fr
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Grozījums Nr. 3
Luís Paulo Alves

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka kohēzijai paredzētos līdzekļus 
reglamentē īpaši sarežģīti noteikumi un ka 
to izmantošana atšķiras no citām ES 
izdevumu jomām, tādēļ ir lielāka kļūdu 
varbūtība; vērš uzmanību uz to, ka kļūdu 
īpatsvars kohēzijas izdevumos vēl aizvien 
ir visaugstākais salīdzinājumā ar citiem ES 
maksājumiem un ka 2009. gadā tas bija 
lielāks par 5 %; ir informēts par kļūdu 
īpatsvara samazināšanos salīdzinājumā ar 
2008. gadu;

1. norāda, ka kohēzijai paredzētos līdzekļus 
reglamentē īpaši sarežģīti noteikumi un ka 
to izmantošana atšķiras no citām ES 
izdevumu jomām, tādēļ ir lielāka kļūdu 
varbūtība; vērš uzmanību uz to, ka kļūdu 
īpatsvars kohēzijas izdevumos vēl aizvien 
ir visaugstākais salīdzinājumā ar citiem ES 
maksājumiem un ka 2009. gadā tas bija 
lielāks par 5 %; ir informēts par kļūdu 
īpatsvara samazināšanos salīdzinājumā ar 
2008. gadu un šajā sakarībā prasa vēl 
vairāk vienkāršot noteikumus un sniegt 
lielāku tehnisko atbalstu, lai projektu 
īstenošanu dalībvalstīs un reģionos 
padarītu efektīvāku; atgādina, ka 
reģionālajām pašvaldībām jābūt tādām 
tehniskajām zināšanām, kas var palielināt 
to rīcībā nodoto resursu efektivitāti;

Or. pt

Grozījums Nr. 4
Jens Geier

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. pauž bažas par to, ka Reģionālās 
politikas ģenerāldirektorāts 2009. gada 
darbības pārskata ticamības deklarācijā 
apgalvo — no 79 attiecīgajām 
programmām 38 programmu gadījumā 
Reģionālās politikas ģenerāldirektorātam 
nav pamatotas pārliecības par pakārtoto 
darījumu likumību un pareizību saistībā ar 
deklarēto izdevumu atmaksāšanu 

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)
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2009. gadā; prasa sīkākus paskaidrojumus 
par trūkstošo informāciju attiecībā uz 
2009. gadā veikto atmaksāšanu; norāda, ka 
dalībvalstīm ir pienākums savos gada 
darbības pārskatos sniegt pietiekamu 
informāciju, un prasa Komisijai ierosināt 
soda sistēmu gadījumiem, kad iesniegtā 
informācija Komisijai neļauj pārliecināties 
par darījumu likumību un pareizību;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Jan Olbrycht

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. pauž bažas par to, ka Reģionālās 
politikas ģenerāldirektorāts 2009. gada 
darbības pārskata ticamības deklarācijā 
apgalvo — no 79 attiecīgajām 
programmām 38 programmu gadījumā 
Reģionālās politikas ģenerāldirektorātam 
nav pamatotas pārliecības par pakārtoto 
darījumu likumību un pareizību saistībā ar 
deklarēto izdevumu atmaksāšanu 
2009. gadā; prasa sīkākus paskaidrojumus 
par trūkstošo informāciju attiecībā uz 
2009. gadā veikto atmaksāšanu; norāda, ka 
dalībvalstīm ir pienākums savos gada 
darbības pārskatos sniegt pietiekamu 
informāciju, un prasa Komisijai ierosināt 
soda sistēmu gadījumiem, kad iesniegtā 
informācija Komisijai neļauj pārliecināties
par darījumu likumību un pareizību;

3. pauž bažas par to, ka Reģionālās 
politikas ģenerāldirektorāts 2009. gada 
darbības pārskata ticamības deklarācijā 
apgalvo — no 79 attiecīgajām 
programmām 38 programmu gadījumā 
Reģionālās politikas ģenerāldirektorātam 
nav pamatotas pārliecības par pakārtoto 
darījumu likumību un pareizību saistībā ar 
deklarēto izdevumu atmaksāšanu 
2009. gadā; prasa sīkākus paskaidrojumus 
par trūkstošo informāciju attiecībā uz 
2009. gadā veikto atmaksāšanu; norāda, ka 
dalībvalstīm ir pienākums savos gada 
darbības pārskatos sniegt pietiekamu 
informāciju, un prasa Komisijai ierosināt 
soda sistēmu gadījumiem, kad iesniegtā 
informācija Komisijai neļauj konstatēt
darījumu likumību un pareizību;

Or. pl
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Grozījums Nr. 6
Tamás Deutsch

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. Finanšu regulas pārskatīšanas 
kontekstā uzsver nepieciešamību saskaņot 
tām kohēzijas programmām 
piemērojamos noteikumus un pārvaldības 
shēmas, kuru pārvaldība ir dalīta; norāda, 
ka jebkuras ar pārvaldību saistītās 
neatbilstības starp Finanšu regulu un 
kohēzijas līdzekļu izmantošanu 
reglamentējošiem tiesību aktiem var 
novērst, labāk saskaņojot dažādos politikas 
virzienos paredzētos atbilstības kritērijus;

5. saistībā ar Finanšu regulas 
pārskatīšanu norāda, ka atsevišķas ar 
pārvaldību saistītās neatbilstības starp 
Finanšu regulu un kohēzijas līdzekļu 
izmantošanu reglamentējošiem tiesību 
aktiem var novērst, labāk saskaņojot 
dažādos politikas virzienos paredzētos 
atbilstības kritērijus;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Jan Olbrycht

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. Finanšu regulas pārskatīšanas kontekstā 
uzsver nepieciešamību saskaņot tām 
kohēzijas programmām piemērojamos
noteikumus un pārvaldības shēmas, kuru
pārvaldība ir dalīta; norāda, ka jebkuras ar 
pārvaldību saistītās neatbilstības starp 
Finanšu regulu un kohēzijas līdzekļu 
izmantošanu reglamentējošiem tiesību 
aktiem var novērst, labāk saskaņojot 
dažādos politikas virzienos paredzētos 
atbilstības kritērijus;

5. Finanšu regulas pārskatīšanas kontekstā 
uzsver nepieciešamību saskaņot 
noteikumus un pārvaldības shēmas, kas 
attiecas uz dalīto pārvaldību, un uzsver, 
ka kohēzijas politikas jomā šīs 
saskaņošanas pakāpei jābūt pēc iespējas 
lielākai; norāda, ka jebkuras ar pārvaldību 
saistītās neatbilstības starp Finanšu regulu 
un kohēzijas līdzekļu izmantošanu 
reglamentējošiem tiesību aktiem var 
novērst, labāk saskaņojot dažādos politikas 
virzienos paredzētos atbilstības kritērijus;

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

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. Finanšu regulas pārskatīšanas kontekstā 
uzsver nepieciešamību saskaņot tām 
kohēzijas programmām piemērojamos 
noteikumus un pārvaldības shēmas, kuru 
pārvaldība ir dalīta; norāda, ka jebkuras ar 
pārvaldību saistītās neatbilstības starp 
Finanšu regulu un kohēzijas līdzekļu 
izmantošanu reglamentējošiem tiesību 
aktiem var novērst, labāk saskaņojot 
dažādos politikas virzienos paredzētos 
atbilstības kritērijus;

5. Finanšu regulas pārskatīšanas kontekstā 
uzsver nepieciešamību saskaņot tām 
kohēzijas programmām piemērojamos 
noteikumus un pārvaldības shēmas, kuru 
pārvaldība ir dalīta, ja ir pierādīts, ka šāda 
saskaņošana var sniegt uzlabojumus, 
tomēr norāda, ka jāsaglabā tās 
procedūras, kuras izrādījušās efektīvas; 
norāda, ka jebkuras ar pārvaldību saistītās 
neatbilstības starp Finanšu regulu un 
kohēzijas līdzekļu izmantošanu 
reglamentējošiem tiesību aktiem var 
novērst, labāk saskaņojot dažādos politikas 
virzienos paredzētos atbilstības kritērijus;

Or. fr

Grozījums Nr. 9
Alain Cadec

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. Finanšu regulas pārskatīšanas kontekstā 
uzsver nepieciešamību saskaņot tām 
kohēzijas programmām piemērojamos 
noteikumus un pārvaldības shēmas, kuru 
pārvaldība ir dalīta; norāda, ka jebkuras ar 
pārvaldību saistītās neatbilstības starp 
Finanšu regulu un kohēzijas līdzekļu 
izmantošanu reglamentējošiem tiesību 
aktiem var novērst, labāk saskaņojot 
dažādos politikas virzienos paredzētos 
atbilstības kritērijus;

5. Finanšu regulas pārskatīšanas kontekstā 
uzsver nepieciešamību saskaņot tām 
kohēzijas programmām piemērojamos 
noteikumus un pārvaldības shēmas, kuru 
pārvaldība ir dalīta; norāda, ka jebkuras ar 
pārvaldību saistītās neatbilstības starp 
Finanšu regulu un kohēzijas līdzekļu 
izmantošanu reglamentējošiem tiesību 
aktiem var novērst, labāk saskaņojot 
dažādos politikas virzienos paredzētos 
atbilstības kritērijus; tomēr uzskata, ka 
vienkāršošanai, it īpaši saistībā ar 
Finanšu regulas pārskatīšanu, vispirms 
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jānotiek noteikumu un pārvaldības 
sistēmu ilgtermiņa stabilitātes jomā;

Or. fr

Grozījums Nr. 10
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a aicina Komisiju un dalībvalstis apsvērt 
iespēju izmantot principu „uzticības 
līgums”, kas ļauj samazināt kontroles 
pasākumu skaitu, kuri apgrūtina to 
sistēmu darbību, kas apliecinājušas savu 
efektivitāti kļūdu un krāpšanas 
apkarošanā;

Or. fr


