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Grozījums Nr. 1
François Alfonsi

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. pauž nožēlu, ka reģionālā politika 
ietilpa to Savienības finansēto politikas 
jomu grupā, kurās tika konstatēts 
visvairāk kļūdu — 49 % no Revīzijas 
palātas revidētajiem 243 maksājumiem 
bija kļūdaini; uzsver, ka šis kļūdu 
īpatsvars ir samazinājies salīdzinājumā ar 
2000.–2006. gada plānošanas laikposmā 
konstatētajiem kļūdu īpatsvariem un ka 
tikai daļai no atklātajām kļūdām būs 
finansiāla ietekme;

2. uzsver, ka kļūdu īpatsvars ir ļoti būtiski 
samazinājies salīdzinājumā ar 2000.–
2006. gada plānošanas laikposmā 
konstatētajiem kļūdu īpatsvariem un ka 
tikai daļai no atklātajām kļūdām būs 
finansiāla ietekme;

Or. fr

Grozījums Nr. 2
Georgios Stavrakakis

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. pauž nožēlu, ka reģionālā politika ietilpa 
to Savienības finansēto politikas jomu 
grupā, kurās tiek konstatēts visvairāk
kļūdu — 49 % no Revīzijas palātas 
revidētajiem 243 maksājumiem bija 
kļūdaini; uzsver, ka šis kļūdu īpatsvars ir 
samazinājies salīdzinājumā ar 2000.–
2006. gada plānošanas laikposmā 
konstatētajiem kļūdu īpatsvariem un ka 
tikai daļai no atklātajām kļūdām būs 
finansiāla ietekme;

2. pauž nožēlu, ka reģionālā politika ietilpa 
to Savienības finansēto politikas jomu 
grupā, kurās tiek konstatēts daudz kļūdu —
49 % no Revīzijas palātas revidētajiem 
243 maksājumiem bija kļūdaini; tomēr 
norāda, ka tikai daļai no šīm kļūdām būs 
finansiāla ietekme un ka 49 % biežums ir 
zemāks rādītājs nekā attiecīgais rādītājs 
laikposmā no 2000. līdz 2006. gadam; 
uzsver, ka kļūdu īpatsvars ir samazinājies 
salīdzinājumā ar 2000.–2006. gada 
plānošanas laikposmā konstatētajiem kļūdu 
īpatsvariem;

Or. en
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Grozījums Nr. 3
Jens Geier, Georgios Stavrakakis

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. pauž nožēlu, ka reģionālā politika ietilpa 
to Savienības finansēto politikas jomu 
grupā, kurās tiek konstatēts visvairāk 
kļūdu — 49 % no Revīzijas palātas 
revidētajiem 243 maksājumiem bija 
kļūdaini; uzsver, ka šis kļūdu īpatsvars ir 
samazinājies salīdzinājumā ar 2000.–
2006. gada plānošanas laikposmā 
konstatētajiem kļūdu īpatsvariem un ka 
tikai daļai no atklātajām kļūdām būs 
finansiāla ietekme;

2. pauž nožēlu, ka reģionālā politika ietilpa 
to Savienības finansēto politikas jomu 
grupā, kurās tiek konstatēts visvairāk 
kļūdu — 49 % no Revīzijas palātas 
revidētajiem 243 maksājumiem bija 
kļūdaini; uzsver, ka šis kļūdu īpatsvars ir 
samazinājies salīdzinājumā ar 2000.–
2006. gada plānošanas laikposmā 
konstatētajiem kļūdu īpatsvariem un ka 
tikai daļai no atklātajām kļūdām būs 
finansiāla ietekme; aicina Komisiju panākt 
kļūdu biežuma pastāvīgas samazināšanās 
tendenci;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Georgios Stavrakakis

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a atgādina, ka kļūdas tiek pieļautas tad, 
kad darījumu neveic saskaņā ar tiesību 
aktiem un regulatīvajiem noteikumiem, 
tādējādi padarot deklarētos (un 
atlīdzinātos) izdevumus par 
nelikumīgiem; norāda arī, ka kļūda ne 
vienmēr nozīmē to, ka līdzekļi ir pazuduši, 
zaudēti vai izšķērdēti vai ka ir notikusi 
krāpšana;

Or. en
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Grozījums Nr. 5
Jan Olbrycht

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a norāda uz Revīzijas palātas un 
Komisijas atšķirīgajām pieejām kļūdu 
apjoma noteikšanā; prasa saskaņot 
attiecīgo metodoloģiju, lai nodrošinātu 
pārredzamību;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Jan Olbrycht

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b norāda uz precizitātes trūkumu 
Revīzijas palātas ziņojumā par 
visiespējamāko kļūdu biežumu pēdējos 
gados un atsaucēm vai nu uz zemāko, vai 
vidējo kļūdas robežu, ko aprēķinājusi 
Revīzijas palāta; šajā sakarībā prasa 
piemērot skaidru un konsekventu 
metodoloģiju, lai nodrošinātu gada laikā 
notikušo datu izmaiņu salīdzināmību un 
ticamu analīzi;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Ramona Nicole Mănescu

Atzinuma projekts
3. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda, ka no aplēstā kļūdu skaita liels 
īpatsvars ir publiskā iepirkuma noteikumu 
un atbilstības noteikumu neievērošanai 
(attiecīgi 31 % un 43 %); šajā sakarībā 
norāda uz Revīzijas palātas ieteikumu 
noteikt jomas, kurās nepieciešama 
turpmāka vienkāršošana;

3. norāda, ka no aplēstā kļūdu skaita liels 
īpatsvars ir publiskā iepirkuma noteikumu 
un atbilstības noteikumu neievērošanai 
(attiecīgi 31 % un 43 %); šajā sakarībā 
norāda uz Revīzijas palātas ieteikumu 
noteikt jomas, kurās nepieciešama 
turpmāka vienkāršošana; uzsver, ka 
Komisijai ir jāvienkāršo noteikumi, lai 
nodrošinātu lietotājam vieglāk 
izmantojamas procedūras un neatņemtu 
drosmi potenciālajiem projektu 
dalībniekiem; aicina dalībvalstis 
vienkāršot savus valsts tiesību aktus, kuri 
ļoti bieži palielina administratīvo slogu, 
kas nav prasīts Savienības tiesību aktos;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Rosa Estaràs Ferragut

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda, ka no aplēstā kļūdu skaita liels 
īpatsvars ir publiskā iepirkuma noteikumu 
un atbilstības noteikumu neievērošanai 
(attiecīgi 31 % un 43 %); šajā sakarībā 
norāda uz Revīzijas palātas ieteikumu 
noteikt jomas, kurās nepieciešama 
turpmāka vienkāršošana;

3. norāda, ka no aplēstā kļūdu skaita liels 
īpatsvars ir publiskā iepirkuma noteikumu 
un atbilstības noteikumu neievērošanai 
(attiecīgi 31 % un 43 %); šajā sakarībā 
norāda uz Revīzijas palātas ieteikumu 
noteikt jomas, kurās nepieciešama 
turpmāka vienkāršošana; tādēļ prasa 
izanalizēt nepieciešamību pastiprināt 
tehnisko palīdzību un jebkurā 
gadījumā — nepieciešamību saglabāt 
finanšu kontroles elementu pilnīgu 
darbības jaudu;

Or. es
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Grozījums Nr. 9
François Alfonsi

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a tādēļ uzskata, ka jāveic rūpīgs darbs, 
lai vēl vairāk samazinātu šo kļūdas 
īpatsvaru;

Or. fr

Grozījums Nr. 10
Ramona Nicole Mănescu

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. pauž nožēlu par trūkumiem finansēšanas 
vadības instrumentu īstenošanā, proti, par 
regulatīvo prasību neievērošanu, piešķirot 
finansējumu no darbības programmām 
fondiem, kas šos instrumentus īsteno, kā 
arī par nepilnīgajām ziņošanas un 
pārbaudes prasībām;

4. pauž nožēlu par trūkumiem finansēšanas 
vadības instrumentu īstenošanā, proti, par 
regulatīvo prasību neievērošanu, piešķirot 
finansējumu no darbības programmām 
fondiem, kas šos instrumentus īsteno, kā 
arī par nepilnīgajām ziņošanas un 
pārbaudes prasībām; norāda, ka vēl vairāk 
jāpalielina finanšu inženierijas 
instrumentu potenciāls, lai varētu 
sagatavot kvalitatīvus stratēģiskos 
projektus un nodrošināt privāto 
dalībnieku, īpaši MVU, līdzdalību un 
privātā kapitāla ieplūdināšanu Eiropas 
projektos; aicina Komisiju vienkāršot šos 
instrumentus reglamentējošos 
noteikumus, jo to pašreizējā sarežģītība 
ierobežo to izmantošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Rosa Estaràs Ferragut
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Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. pauž nožēlu par trūkumiem finansēšanas 
vadības instrumentu īstenošanā, proti, par 
regulatīvo prasību neievērošanu, piešķirot 
finansējumu no darbības programmām 
fondiem, kas šos instrumentus īsteno, kā 
arī par nepilnīgajām ziņošanas un 
pārbaudes prasībām;

4. pauž nožēlu par trūkumiem finansēšanas 
vadības instrumentu īstenošanā, proti, par 
regulatīvo prasību neievērošanu, piešķirot 
finansējumu no darbības programmām 
fondiem, kas šos instrumentus īsteno, kā 
arī par nepilnīgajām ziņošanas un 
pārbaudes prasībām; iesaka veikt 
padziļinātu analīzi, lai noskaidrotu šo 
instrumentu patieso ietekmi, un izstrādāt 
pamatnostādnes to piemērošanas 
uzlabošanai;

Or. es

Grozījums Nr. 12
Jens Geier, Georgios Stavrakakis

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. pauž nožēlu par trūkumiem finansēšanas 
vadības instrumentu īstenošanā, proti, par 
regulatīvo prasību neievērošanu, piešķirot 
finansējumu no darbības programmām 
fondiem, kas šos instrumentus īsteno, kā 
arī par nepilnīgajām ziņošanas un 
pārbaudes prasībām;

4. pauž nožēlu par trūkumiem finansēšanas 
vadības instrumentu īstenošanā, proti, par 
regulatīvo prasību neievērošanu, piešķirot 
finansējumu no darbības programmām 
fondiem, kas šos instrumentus īsteno, kā 
arī par nepilnīgajām ziņošanas un 
pārbaudes prasībām; aicina dalībvalstis 
pildīt savus ziņošanas pienākumus;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Ramona Nicole Mănescu
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Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. norāda, ka daudzos kļūdaino darījumu 
gadījumos dalībvalstu iestāžu rīcībā bija 
pietiekama informācija, lai šīs kļūdas 
noteiktu un pirms izdevumu 
apstiprināšanas veiktu koriģējošus 
pasākumus.

5. norāda, ka daudzos kļūdaino darījumu 
gadījumos dalībvalstu iestāžu rīcībā bija 
pietiekama informācija, lai šīs kļūdas 
noteiktu un pirms izdevumu 
apstiprināšanas veiktu koriģējošus 
pasākumus; ņemot vērā to, ka lielākā daļa 
kļūdu tiek pieļautas pirmā līmeņa 
kontrolē, aicina Komisiju pastiprināt 
palīdzību vadošajām iestādēm, izmantojot 
īpašus konkrētajam mērķim veltītus 
seminārus, norādošas piezīmes, labākās 
prakses apmaiņu un par pārvaldību 
atbildīgo ierēdņu apmācību; norāda, ka ir 
jāievieš vadības iestādēm paredzēto 
apmācības pasākumu faktiskās nodošanas 
pastāvīga uzraudzība, lai pārbaudītu, vai 
zināšanas tiek faktiski nodotas, īpašu 
uzmanību pievēršot vietējam līmenim;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Rosa Estaràs Ferragut

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. norāda, ka daudzos kļūdaino darījumu 
gadījumos dalībvalstu iestāžu rīcībā bija 
pietiekama informācija, lai šīs kļūdas 
noteiktu un pirms izdevumu 
apstiprināšanas veiktu koriģējošus 
pasākumus.

5. norāda, ka daudzos kļūdaino darījumu 
gadījumos dalībvalstu iestāžu rīcībā bija 
pietiekama informācija, lai šīs kļūdas 
noteiktu un pirms izdevumu 
apstiprināšanas veiktu koriģējošus 
pasākumus; prasa ieviest koriģējošus 
mehānismus, tai skaitā sankcijas 
acīmredzamas nolaidības gadījumos;

Or. es
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Grozījums Nr. 15
Jan Olbrycht

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a atzinīgi vērtē Komisijas 
paskaidrojumu, kurā teikts, ka pirmoreiz 
lielākā daļa kļūdu ir koncentrētas tikai 
trijās dalībvalstīs un tikai dažās darbības 
programmās.

Or. en


