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Pakeitimas 1
François Alfonsi

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. apgailestauja dėl to, kad regioninė 
politika – tai politikos sritis, kurioje, 
atsižvelgus į Sąjungos išlaidas, padaroma 
daugiausia klaidų: iš 243 mokėjimų, 
kuriuos patikrino Audito Rūmai, 49 proc. 
buvo su klaidomis; pabrėžia, kad klaidų 
lygis, palyginti su 2000–2006 m. 
programavimo laikotarpiu nustatytu klaidų 
lygiu, mažėjo ir kad tik dalis šių klaidų 
turės finansinį poveikį;

2. pabrėžia, kad klaidų lygis, palyginti su 
2000–2006 m. programavimo laikotarpiu 
nustatytu klaidų lygiu, labai stipriai 
mažėjo ir kad tik dalis šių klaidų turės 
finansinį poveikį;

Or. fr

Pakeitimas 2
Georgios Stavrakakis

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. apgailestauja dėl to, kad regioninė 
politika – tai politikos sritis, kurioje, 
atsižvelgus į Sąjungos išlaidas, padaroma 
daugiausia klaidų: iš 243 mokėjimų, 
kuriuos patikrino Audito Rūmai, 49 proc. 
buvo su klaidomis; pabrėžia, kad klaidų 
lygis, palyginti su 2000–2006 m. 
programavimo laikotarpiu nustatytu klaidų 
lygiu, mažėjo ir kad tik dalis šių klaidų 
turės finansinį poveikį;

2. apgailestauja dėl to, kad regioninė 
politika – tai politikos sritis, kurioje, 
atsižvelgus į Sąjungos išlaidas, padaroma 
klaidų: iš 243 mokėjimų, kuriuos patikrino 
Audito Rūmai, 49 proc. buvo su klaidomis;
vis dėlto pažymi, kad tik dalis šių klaidų 
turės finansinį poveikį ir kad 49 proc. yra 
mažiau negu 2000–2006 m. laikotarpiu; 
pabrėžia, kad klaidų lygis, palyginti su 
2000–2006 m. programavimo laikotarpiu 
nustatytu klaidų lygiu, mažėjo;

Or. en
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Pakeitimas 3
Jens Geier, Georgios Stavrakakis

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. apgailestauja dėl to, kad regioninė 
politika – tai politikos sritis, kurioje, 
atsižvelgus į Sąjungos išlaidas, padaroma 
daugiausia klaidų: iš 243 mokėjimų, 
kuriuos patikrino Audito Rūmai, 49 proc. 
buvo su klaidomis; pabrėžia, kad klaidų 
lygis, palyginti su 2000–2006 m. 
programavimo laikotarpiu nustatytu klaidų 
lygiu, mažėjo ir kad tik dalis šių klaidų 
turės finansinį poveikį;

2. apgailestauja dėl to, kad regioninė 
politika – tai politikos sritis, kurioje, 
atsižvelgus į Sąjungos išlaidas, padaroma 
daugiausia klaidų: iš 243 mokėjimų, 
kuriuos patikrino Audito Rūmai, 49 proc. 
buvo su klaidomis; pabrėžia, kad klaidų 
lygis, palyginti su 2000–2006 m. 
programavimo laikotarpiu nustatytu klaidų 
lygiu, mažėjo ir kad tik dalis šių klaidų 
turės finansinį poveikį; ragina Komisiją 
pasiekti, kad klaidų lygis nuolat mažėtų;

Or. en

Pakeitimas 4
Georgios Stavrakakis

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. primena, kad klaida padaroma tada, 
kai sandoris nėra atliekamas pagal 
teisines ir reguliavimo nuostatas, taigi 
deklaruojamos (ir kompensuojamos) 
išlaidos tampa neteisėtomis; taip pat 
pažymi, jog klaida nebūtinai reiškia, kad 
lėšos dingo, yra prarastos ar iššvaistytos 
ar kad tai sukčiavimo atvejis;

Or. en

Pakeitimas 5
Jan Olbrycht
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Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pažymi, kad Audito Rūmai ir Komisija 
laikosi skirtingų metodų apskaičiuodami 
klaidas; ragina suderinti metodologiją 
siekiant užtikrinti skaidrumą;

Or. en

Pakeitimas 6
Jan Olbrycht

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. pažymi, kad Audito Rūmų pranešime 
trūksta tikslumo, susijusio su labiausiai 
tikėtinu klaidų lygiu pastaraisiais metais, 
ir nuorodų į mažesnį klaidų lygį ar į 
Audito Rūmų apskaičiuotą vidutinį klaidų 
lygį; ragina taikyti aiškią ir nuoseklią su 
tuo susijusią metodologiją siekiant 
užtikrinti duomenų palyginamumą ir 
patikimą jų pokyčių iš metų į metus 
analizę;

Or. en

Pakeitimas 7
Ramona Nicole Mănescu

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pažymi, kad didelė apskaičiuoto klaidų 
lygio dalis susidarė dėl to, jog buvo 
nesilaikoma viešųjų pirkimų taisyklių ir 

3. pažymi, kad didelė apskaičiuoto klaidų 
lygio dalis susidarė dėl to, jog buvo 
nesilaikoma viešųjų pirkimų taisyklių ir 
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tinkamumo finansuoti taisyklių 
(atitinkamai 31 proc. ir 43 proc.);
atsižvelgdamas į tai, pažymi Audito Rūmų 
rekomendaciją nustatyti sritis, kuriose 
galėtų būti atliktas tolesnis 
supaprastinimas;

tinkamumo finansuoti taisyklių 
(atitinkamai 31 proc. ir 43 proc.);
atsižvelgdamas į tai, pažymi Audito Rūmų 
rekomendaciją nustatyti sritis, kuriose 
galėtų būti atliktas tolesnis 
supaprastinimas; pabrėžia, kad Komisija 
turi supaprastinti taisykles siekdama 
užtikrinti labiau naudotojams pritaikytas 
procedūras ir neatgrasinti galimų 
finansavimo gavėjų nuo dalyvavimo 
projektuose; ragina valstybes nares 
supaprastinti jų nacionalines nuostatas, 
dėl kurių labai dažnai padidėja 
administracinė našta, kuri nėra būtina 
pagal Sąjungos taisykles;

Or. en

Pakeitimas 8
Rosa Estaràs Ferragut

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pažymi, kad didelė apskaičiuoto klaidų 
lygio dalis susidarė dėl to, jog buvo 
nesilaikoma viešųjų pirkimų taisyklių ir 
tinkamumo finansuoti taisyklių 
(atitinkamai 31 proc. ir 43 proc.);
atsižvelgdamas į tai, pažymi Audito Rūmų 
rekomendaciją nustatyti sritis, kuriose 
galėtų būti atliktas tolesnis 
supaprastinimas;

3. pažymi, kad didelė apskaičiuoto klaidų 
lygio dalis susidarė dėl to, jog buvo 
nesilaikoma viešųjų pirkimų taisyklių ir 
tinkamumo finansuoti taisyklių 
(atitinkamai 31 proc. ir 43 proc.);
atsižvelgdamas į tai, pažymi Audito Rūmų 
rekomendaciją nustatyti sritis, kuriose 
galėtų būti atliktas tolesnis 
supaprastinimas; taigi ragina išnagrinėti 
techninės pagalbos aspektų sustiprinimo 
poreikį, ir, bet kokiu atveju, poreikį 
išlaikyti visišką finansinės priežiūros 
pajėgumą;

Or. es

Pakeitimas 9
François Alfonsi
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Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. taigi mano, kad reikia kruopščiai 
stengtis labiau sumažinti šį klaidų lygį;

Or. fr

Pakeitimas 10
Ramona Nicole Mănescu

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. apgailestauja dėl finansų inžinerijos 
priemonių įgyvendinimo trūkumų, ypač 
atsižvelgiant į tai, kad nepakankamai 
laikomasi teisės aktais nustatytų
reikalavimų mokant įnašus pagal veiklos 
programas į tokias priemones 
įgyvendinančius fondus, taip pat 
atsižvelgiant į netinkamas ataskaitas ir 
galiojančius patikrinimų reikalavimus;

4. apgailestauja dėl finansų inžinerijos 
priemonių įgyvendinimo trūkumų, ypač 
atsižvelgdamas į tai, kad nepakankamai 
laikomasi teisės aktais nustatytų 
reikalavimų mokant įnašus pagal veiklos 
programas į tokias priemones 
įgyvendinančius fondus, taip pat 
atsižvelgdamas į netinkamas ataskaitas ir 
galiojančius patikrinimų reikalavimus;
pažymi, kad reikėtų toliau plėtoti finansų 
valdymo priemonių potencialą, siekiant 
sudaryti sąlygas kokybiniams 
strateginiams projektams kurti bei 
privatiems subjektams, visų prima MVĮ, ir 
kapitalui dalyvauti Europos projektuose.
ragina Komisiją supaprastinti šių 
priemonių taisykles, nes dėl šių taisyklių 
dabartinio sudėtingumo šiomis 
priemonėmis per mažai naudojamasi;

Or. en

Pakeitimas 11
Rosa Estaràs Ferragut

Nuomonės projektas
4 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4. apgailestauja dėl finansų inžinerijos 
priemonių įgyvendinimo trūkumų, ypač 
atsižvelgiant į tai, kad nepakankamai 
laikomasi teisės aktais nustatytų 
reikalavimų mokant įnašus pagal veiklos 
programas į tokias priemones 
įgyvendinančius fondus, taip pat 
atsižvelgiant į netinkamas ataskaitas ir 
galiojančius patikrinimų reikalavimus;

4. apgailestauja dėl finansų inžinerijos 
priemonių įgyvendinimo trūkumų, ypač 
atsižvelgdamas į tai, kad nepakankamai 
laikomasi teisės aktais nustatytų 
reikalavimų mokant įnašus pagal veiklos 
programas į tokias priemones 
įgyvendinančius fondus, taip pat 
atsižvelgdamas į netinkamas ataskaitas ir 
galiojančius patikrinimų reikalavimus;
rekomenduoja atlikti išsamesnę analizę 
siekiant nustatyti realų šių priemonių 
poveikį ir įgyvendinimo gaires; 

Or. es

Pakeitimas 12
Jens Geier, Georgios Stavrakakis

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. apgailestauja dėl finansų inžinerijos 
priemonių įgyvendinimo trūkumų, ypač 
atsižvelgiant į tai, kad nepakankamai 
laikomasi teisės aktais nustatytų 
reikalavimų mokant įnašus pagal veiklos 
programas į tokias priemones 
įgyvendinančius fondus, taip pat 
atsižvelgiant į netinkamas ataskaitas ir 
galiojančius patikrinimų reikalavimus;

4. apgailestauja dėl finansų inžinerijos 
priemonių įgyvendinimo trūkumų, ypač 
atsižvelgdamas į tai, kad nepakankamai 
laikomasi teisės aktais nustatytų 
reikalavimų mokant įnašus pagal veiklos 
programas į tokias priemones 
įgyvendinančius fondus, taip pat 
atsižvelgdamas į netinkamas ataskaitas ir 
galiojančius patikrinimų reikalavimus;
ragina valstybes nares laikytis savo 
prievolės teikti ataskaitas;

Or. en

Pakeitimas 13
Ramona Nicole Mănescu
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Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pažymi, kad, atsižvelgiant į didžiausią 
dalį sandorių, kuriuos vykdant padaryta 
klaidų, valstybių narių institucijos turėjo 
pakankamai informacijos, kuri padėtų 
nustatyti klaidas ir imtis taisomųjų veiksmų 
prieš suteikiant patvirtinimą;

5. pažymi, kad, daugelio sandorių, kuriuos 
vykdant padaryta klaidų, atveju, valstybių 
narių institucijos turėjo pakankamai 
informacijos, kuri padėtų nustatyti klaidas 
ir imtis taisomųjų veiksmų prieš suteikiant 
patvirtinimą; ragina Komisiją stiprinti 
savo pagalbą vadovaujančioms 
institucijoms (atsižvelgiant į tai, kad 
dauguma klaidų randama pirmuoju 
kontrolės lygmeniu) rengiant už valdymą 
atsakingiems pareigūnams skirtus 
tikslinius seminarus, rekomendacinę 
medžiagą, skleidžiant geriausią praktiką ir 
juos mokant; pažymi, kad turėtų būti 
nuolat stebimas faktinis mokymo 
priemonių, skirtų vadovaujančioms 
institucijoms, perdavimas, siekiant 
patikrinti, ar žinios iš tikrųjų perduotos, ir 
ypatingą dėmesį kreipti į vietos lygmenį;

Or. en

Pakeitimas 14
Rosa Estaràs Ferragut

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pažymi, kad, atsižvelgiant į didžiausią 
dalį sandorių, kuriuos vykdant padaryta 
klaidų, valstybių narių institucijos turėjo 
pakankamai informacijos, kuri padėtų 
nustatyti klaidas ir imtis taisomųjų veiksmų 
prieš suteikiant patvirtinimą;

5. pažymi, kad, daugelio sandorių, kuriuos 
vykdant padaryta klaidų, atveju, valstybių 
narių institucijos turėjo pakankamai 
informacijos, kuri padėtų nustatyti klaidas 
ir imtis taisomųjų veiksmų prieš suteikiant 
patvirtinimą; ragina sukurti korekcines 
sistemas, įskaitant sankcijų įvedimą 
aiškiais aplaidumo atvejais.

Or. es
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Pakeitimas 15
Jan Olbrycht

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. palankiai vertina Komisijos 
paaiškinimą, kuriame pirmą kartą 
teigiama, kad daugelis klaidų padaroma 
tik trijose valstybėse narėse ir tik vykdant 
kelias veiklos programas.

Or. en


