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Pakeitimas 1
Derek Vaughan

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pažymi, kad su sanglaudos politikos 
įgyvendinimu susijusių klaidų lygis 
pastaraisiais metais laipsniškai mažėjo; vis 
dėlto pažymi, kad regioninė politika tebėra 
viena iš tų politikos sričių, kurias 
įgyvendinant klaidų tikimybė yra ypač 
didelė: Audito Rūmams atlikus 2011 m. 
mokėjimų auditą 98 iš 168 mokėjimų iš 
ERPF ir Sanglaudos fondo ir 70 iš 160 ESF 
mokėjimų nustatyta įvairių rūšių klaidų;

1. pažymi, kad su sanglaudos politikos 
įgyvendinimu susijusių klaidų lygis 
pastaraisiais metais laipsniškai mažėjo; 
pabrėžia klaidų ir sukčiavimo skirtumą ir 
tai, kad tik 0,6 proc. klaidų valstybės 
narės nurodė kaip atsiradusias dėl 
sukčiavimo, susijusio su 2007–2013 m. 
ERPF, Sanglaudos fondo ir ESF 
programomis; vis dėlto pažymi, kad 
regioninė politika tebėra viena iš tų 
politikos sričių, kurias įgyvendinant klaidų 
tikimybė yra ypač didelė: Audito Rūmams 
atlikus 2011 m. mokėjimų auditą 98 iš 
168 mokėjimų iš ERPF ir Sanglaudos 
fondo ir 70 iš 160 ESF mokėjimų nustatyta 
įvairių rūšių klaidų; tačiau nurodo, kad 
šiuos skaičius būtų galima paaiškinti tuo, 
kad 2011 m. buvo atlikta dvigubai 
daugiau mokėjimų nei 2010 m. dėl 
programų užbaigimo;

Or. en

Pakeitimas 2
Georgios Stavrakakis, Derek Vaughan

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. primena, kad klaida padaroma tada, 
kai sandoris atliekamas ne pagal teisines 
ir reguliavimo nuostatas, taigi 
deklaruojamos (ir kompensuojamos) 
išlaidos tampa neteisėtomis; klaida 



PE504.157v01-00 4/10 AM\925214LT.doc

LT

nebūtinai reiškia, kad lėšos dingo, buvo 
prarastos ar iššvaistytos ar kad tai 
sukčiavimo atvejis;

Or. en

Pakeitimas 3
Derek Vaughan

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. tačiau pabrėžia, kad mažų ir didelių 
klaidų skirtumas nenustatytas: kai kurios 
mažos klaidos, pvz., netinkamai užpildyta 
forma, traktuojamos taip pat kaip 
didesnės klaidos, pvz., permoka ar 
nepakankamas mokėjimas;

Or. en

Pakeitimas 4
Michael Theurer

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. atkreipia dėmesį į sanglaudos politikos 
valdymo sistemos daugiametį pobūdį ir 
pabrėžia, kad galutinai įvertinti su politikos 
įgyvendinimu susijusius pažeidimus bus 
įmanoma tik programavimo laikotarpio 
pabaigoje; pritaria Komisijos prisiimtiems 
įsipareigojimams daugiausia dėmesio skirti 
rizikingiausioms programoms ir 
valstybėms narėms ir 2007–2013 m. 
programavimo laikotarpio pabaigoje laukia 
galutinių sustiprintos kontrolės nuostatų 
taikymo rezultatų;

2. atkreipia dėmesį į sanglaudos politikos 
valdymo sistemos daugiametį pobūdį ir 
pabrėžia, kad galutinai įvertinti su politikos 
įgyvendinimu susijusius pažeidimus bus 
įmanoma tik programavimo laikotarpio 
pabaigoje; pritaria Komisijos prisiimtiems 
įsipareigojimams daugiausia dėmesio skirti 
rizikingiausioms programoms ir 
valstybėms narėms ir 2007–2013 m. 
programavimo laikotarpio pabaigoje laukia 
galutinių sustiprintos kontrolės nuostatų 
taikymo rezultatų; ragina, be išlaidų 
atitikties teisės aktams, į kontrolę įtraukti 
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ir jų poveikį regionų ekonomikai;

Or. de

Pakeitimas 5
Derek Vaughan

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. atkreipia dėmesį į sanglaudos politikos 
valdymo sistemos daugiametį pobūdį ir 
pabrėžia, kad galutinai įvertinti su politikos 
įgyvendinimu susijusius pažeidimus bus 
įmanoma tik programavimo laikotarpio 
pabaigoje; pritaria Komisijos prisiimtiems 
įsipareigojimams daugiausia dėmesio skirti 
rizikingiausioms programoms ir 
valstybėms narėms ir 2007–2013 m. 
programavimo laikotarpio pabaigoje laukia 
galutinių sustiprintos kontrolės nuostatų 
taikymo rezultatų;

2. atkreipia dėmesį į sanglaudos politikos 
valdymo sistemos daugiametį pobūdį ir 
pabrėžia, kad galutinai įvertinti su politikos 
įgyvendinimu susijusius pažeidimus bus 
įmanoma tik programavimo laikotarpio 
pabaigoje; pritaria Komisijos prisiimtiems 
įsipareigojimams daugiausia dėmesio skirti 
rizikingiausioms programoms ir 
valstybėms narėms, siekiant, kur reikia, 
sustiprinti administracinius gebėjimus ir 
rinktis tinkamus darbuotojus; 2007–
2013 m. programavimo laikotarpio 
pabaigoje laukia galutinių sustiprintos 
kontrolės nuostatų taikymo rezultatų;

Or. en

Pakeitimas 6
Derek Vaughan

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pažymi, kad 80 proc. finansavimo 
administruojama valstybių narių 
lygmeniu ir kad Audito Rūmai nustatė, 
jog didžiosios daugumos klaidų, nustatytų 
regioninės politikos sandoriuose, atveju, 
valstybės narės galėjo rasti pakankamai 
informacijos, kad pačios nustatytų šias 
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klaidas; todėl pabrėžia, kad valstybių 
narių lygmeniu reikėtų įgyvendinti tokias 
priemones, kaip administracinių gebėjimų 
tobulinimas, viešųjų pirkimų ir 
reikalavimų atitikties taisyklių 
racionalizavimas, taip pat dėmesys 
supaprastinimui ir rizika grindžiamam 
požiūriui;

Or. en

Pakeitimas 7
Derek Vaughan

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pažymi, kad viešųjų pirkimų taisyklių 
pažeidimai tebėra dažniausia pažeidimų 
priežastis, kartu su reikalavimų atitikimo 
taisyklių nesilaikymu; atkreipia dėmesį į 
kitokį požiūrį į Komisijos ir Audito Rūmų 
taikomas pataisas, susijusias su viešųjų 
pirkimų klaidomis, ir ragina standartizuoti 
šią metodiką; atkreipia dėmesį į Komisijos 
pastangas rengti mokymus ir konsultacijas 
siekiant pagerinti žinias apie taikomas 
reikalavimų atitikimo taisykles;

3. pažymi, kad viešųjų pirkimų taisyklių 
pažeidimai tebėra dažniausia pažeidimų 
priežastis, kartu su reikalavimų atitikimo 
taisyklių nesilaikymu; atkreipia dėmesį į 
kitokį požiūrį į Komisijos ir Audito Rūmų 
taikomas pataisas, susijusias su viešųjų 
pirkimų pažeidimais, ir ragina 
standartizuoti šią metodiką; atkreipia 
dėmesį į Komisijos pastangas rengti 
mokymus ir konsultacijas siekiant pagerinti 
žinias apie taikomas reikalavimų atitikimo 
taisykles;

Or. en

Pakeitimas 8
Petru Constantin Luhan

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pažymi, kad viešųjų pirkimų taisyklių 
pažeidimai tebėra dažniausia pažeidimų 

3. pažymi, kad viešųjų pirkimų taisyklių 
pažeidimai tebėra dažniausia pažeidimų 
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priežastis, kartu su reikalavimų atitikimo 
taisyklių nesilaikymu; atkreipia dėmesį į 
kitokį požiūrį į Komisijos ir Audito Rūmų 
taikomas pataisas, susijusias su viešųjų 
pirkimų klaidomis, ir ragina standartizuoti 
šią metodiką; atkreipia dėmesį į Komisijos 
pastangas rengti mokymus ir konsultacijas 
siekiant pagerinti žinias apie taikomas 
reikalavimų atitikimo taisykles;

priežastis, kartu su reikalavimų atitikimo 
taisyklių nesilaikymu; prašo Komisijos 
veiksmingai spręsti pakartotinai Audito 
Rūmų nustatytas svarbias klaidas, 
susijusias su viešųjų pirkimų taisyklių 
laikymusi įgyvendinant ERPF ir 
Sanglaudos fondo programas; atkreipia 
dėmesį į kitokį požiūrį į Komisijos ir 
Audito Rūmų taikomas pataisas, susijusias 
su viešųjų pirkimų klaidomis, ir ragina 
standartizuoti šią metodiką; atkreipia 
dėmesį į Komisijos pastangas rengti 
mokymus ir konsultacijas siekiant pagerinti 
žinias apie taikomas reikalavimų atitikimo 
taisykles;

Or. ro

Pakeitimas 9
Markus Pieper

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. ragina struktūriniuose fonduose taip 
pat nustatyti griežtesnes sąlygas ir stebėti 
kompleksinės paramos teikimą, siekiant 
užtikrinti, kad visose valstybėse narėse 
būtų laikomasi viešųjų pirkimų taisyklių 
ir kitų su tinkamu struktūrinių fondų lėšų 
naudojimu susijusių taisyklių; ragina 
paramos lėšas valstybėms narėms 
išmokėti tik įrodžius, kad jos laikosi 
susijusių taisyklių;

Or. de

Pakeitimas 10
Markus Pieper

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. ragina vykdyti griežtesnę paramos 
sustabdymo politiką, kokią jau sėkmingai 
vykdo ESF, siekiant laiku užkirsti kelią 
neteisėtam struktūrinių fondų lėšų 
naudojimui ir jau iš anksto pagrįsti 
Komisijos vykdomą visiško netoleravimo 
politiką; rekomenduoja Komisijai 
apsvarstyti galimybę struktūriniams 
fondams nustatyti 50 / 50 taisyklę, arba 
netgi 100 proc. taisyklę, kaip jau įprasta 
žemės ūkio sektoriuje, kuria valstybės 
narės būtų įpareigojamos iki 100 proc. 
netinkamai panaudotos sumos grąžinti iš 
savo lėšų;

Or. de

Pakeitimas 11
François Alfonsi

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pažymi, kad Komisijos atliekami 
mokėjimai vis dažniau sustabdomi ir 
nutraukiami; pažymi, kad nepaisant to, jog 
Komisija užtikrina, kad nustačius trūkumus 
taisomieji veiksmai būtų sistemingai 
pradedami, Audito Rūmai mano, jog nėra 
jokios garantijos, kad finansinių klaidų 
ištaisymo mechanizmais teikiama 
kompensacija už nustatytas klaidas bus 
pakankama ir kad jais bus galima 
užtikrinti, kad tokios klaidos nebesikartotų;

5. pažymi, kad Komisijos atliekami 
mokėjimai vis dažniau sustabdomi ir 
nutraukiami; pažymi, kad nepaisant to, jog 
Komisija užtikrina, kad nustačius trūkumus 
taisomieji veiksmai būtų sistemingai 
pradedami, Audito Rūmai mano, jog nėra 
jokios garantijos, kad finansinių klaidų 
ištaisymo mechanizmais teikiama 
kompensacija už nustatytas klaidas bus 
pakankama ir kad jais bus galima 
užtikrinti, kad tokios klaidos nebesikartotų; 
todėl prašo, kad mokėjimų sustabdymo ar 
nutraukimo procedūros būtų geriau 
apibrėžtos ir pritaikytos;

Or. fr
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Pakeitimas 12
Derek Vaughan

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pažymi, kad Komisijos atliekami 
mokėjimai vis dažniau sustabdomi ir 
nutraukiami; pažymi, kad nepaisant to, jog 
Komisija užtikrina, kad nustačius trūkumus 
taisomieji veiksmai būtų sistemingai 
pradedami, Audito Rūmai mano, jog nėra 
jokios garantijos, kad finansinių klaidų 
ištaisymo mechanizmais teikiama 
kompensacija už nustatytas klaidas bus 
pakankama ir kad jais bus galima 
užtikrinti, kad tokios klaidos nebesikartotų;

5. pažymi, kad Komisijos atliekami 
mokėjimai vis dažniau sustabdomi ir 
nutraukiami; pažymi, kad nepaisant to, jog 
Komisija užtikrina, kad nustačius trūkumus 
taisomieji veiksmai būtų sistemingai 
pradedami, Audito Rūmai mano, jog nėra 
jokios garantijos, kad finansinių klaidų 
ištaisymo mechanizmais teikiama 
kompensacija už nustatytas klaidas bus 
pakankama ir kad jais bus galima 
užtikrinti, kad tokios klaidos nebesikartotų; 
pabrėžia, kad, siekiant geriau koordinuoti, 
valstybės narės turi glaudžiau 
bendradarbiauti su nacionalinėmis audito 
institucijomis;

Or. en

Pakeitimas 13
Petru Constantin Luhan

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pažymi, kad Komisijos atliekami 
mokėjimai vis dažniau sustabdomi ir 
nutraukiami; pažymi, kad nepaisant to, jog 
Komisija užtikrina, kad nustačius trūkumus 
taisomieji veiksmai būtų sistemingai 
pradedami, Audito Rūmai mano, jog nėra 
jokios garantijos, kad finansinių klaidų 
ištaisymo mechanizmais teikiama 
kompensacija už nustatytas klaidas bus 
pakankama ir kad jais bus galima 
užtikrinti, kad tokios klaidos nebesikartotų;

5. pažymi, kad Komisijos atliekami 
mokėjimai vis dažniau sustabdomi ir 
nutraukiami; pažymi, kad nepaisant to, jog 
Komisija užtikrina, kad nustačius trūkumus 
taisomieji veiksmai būtų sistemingai 
pradedami, Audito Rūmai mano, jog nėra 
jokios garantijos, kad finansinių klaidų 
ištaisymo mechanizmais teikiama 
kompensacija už nustatytas klaidas bus 
pakankama ir kad jais bus galima 
užtikrinti, kad tokios klaidos nebesikartotų; 
laikosi nuomonės, kad reikėtų patobulinti 
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kontrolės procedūrų veiksmingumą 
valstybėse narėse, siekiant nustatyti 
klaidas dar per pirmojo lygmens 
patikrinimą;

Or. ro

Pakeitimas 14
Markus Pieper

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. pažymi, kad valstybės narės 62 proc. 
klaidų panaudojant struktūrinių fondų 
lėšas būtų galėjusios nustatyti pačios, o 
silpnoji vieta visų pirma buvo 
nacionalinės tikrinimo institucijos, ir kad 
42 proc. patikrintų tikrinimo institucijų 
buvo nustatyta trūkumų ir jos buvo „tik iš 
dalies veiksmingos“, visų pirma viešųjų 
pirkimų srityje; todėl ragina Komisiją 
sertifikuojant tikrinimo institucijas 
prisiimti didesnę atsakomybę ir to 
nepalikti tik valstybėms narėms;

Or. de


