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Grozījums Nr. 1
Derek Vaughan

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. konstatē, ka pēdējo gadu laikā kohēzijas 
politikas īstenošanā novēroto kļūdu skaits 
ir pakāpeniski samazinājies; tomēr norāda, 
ka reģionālā politika joprojām ir viena no 
politikas jomām, kurās ir vērojams īpaši 
daudz kļūdu, un ka Revīzijas palāta, veicot 
revīziju par 2011. gadu, konstatējusi 
dažāda veida kļūdas 98 maksājumos no 
168 pārbaudītajiem ERAF un Kohēzijas 
fonda maksājumiem un 70 maksājumos no 
160 pārbaudītajiem ESF maksājumiem;

1. konstatē, ka pēdējo gadu laikā kohēzijas 
politikas īstenošanā novēroto kļūdu skaits 
ir pakāpeniski samazinājies; uzsver 
atšķirību starp kļūdu un krāpšanu un to, 
ka dalībvalstis ziņoja — tikai 0,6 % kļūdu 
radušās krāpšanas dēļ ERAF, Kohēzijas 
fonda un ESF programmās 2007.–
2013. gada periodā; tomēr norāda, ka 
reģionālā politika joprojām ir viena no 
politikas jomām, kurās ir vērojams īpaši 
daudz kļūdu, un ka Revīzijas palāta, veicot 
revīziju par 2011. gadu, konstatējusi 
dažāda veida kļūdas 98 maksājumos no 
168 pārbaudītajiem ERAF un Kohēzijas 
fonda maksājumiem un 70 maksājumos no 
160 pārbaudītajiem ESF maksājumiem;
tomēr norāda — šos rādītājus varētu 
skaidrot ar to, ka, pabeidzot programmas, 
2011. gadā tika veikts divreiz vairāk 
maksājumu nekā 2010. gadā;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Georgios Stavrakakis, Derek Vaughan

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.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; kļūda ne vienmēr nozīmē 
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to, ka līdzekļi ir pazuduši, zaudēti vai 
izšķērdēti vai ka ir notikusi krāpšana;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Derek Vaughan

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1 a. tomēr uzsver, ka nav atšķirības starp 
nopietnām un mazsvarīgām kļūdām, 
dažas mazsvarīgas kļūdas, piemēram, 
veidlapas nepareiza aizpildīšana, tiek 
ņemtas vērā tādā pašā veidā kā 
nopietnākas kļūdas, piemēram, pārmaksa 
vai nepietiekama samaksa;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Michael Theurer

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. vērš uzmanību uz kohēzijas politikas 
pārvaldības sistēmas daudzgadu 
perspektīvu un uzsver to, ka galīgo 
novērtējumu par politikas īstenošanā 
pieļautajiem pārkāpumiem būs iespējams 
veikt tikai, beidzoties plānošanas 
periodam; atbalsta Komisijas apņemšanos 
lielāko uzmanību savos centienos pievērst 
riskantākajām programmām un 
dalībvalstīm un gaida pastiprināto 
pārbaužu noteikumu īstenošanas galīgos 
rezultātus, kas būs pieejami, beidzoties 
2007.−2013. gada plānošanas periodam;

2. vērš uzmanību uz kohēzijas politikas 
pārvaldības sistēmas daudzgadu 
perspektīvu un uzsver to, ka galīgo 
novērtējumu par politikas īstenošanā 
pieļautajiem pārkāpumiem būs iespējams 
veikt tikai, beidzoties plānošanas 
periodam; atbalsta Komisijas apņemšanos 
lielāko uzmanību savos centienos pievērst 
riskantākajām programmām un 
dalībvalstīm un gaida pastiprināto 
pārbaužu noteikumu īstenošanas galīgos 
rezultātus, kas būs pieejami, beidzoties 
2007.−2013. gada plānošanas periodam;
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iesaka kontroles procedūrā ietvert ne tikai 
izdevumu likumības pārbaudi, bet arī 
izdevumu ietekmes uz reģionālo 
ekonomiku pārbaudi;

Or. de

Grozījums Nr. 5
Derek Vaughan

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. vērš uzmanību uz kohēzijas politikas 
pārvaldības sistēmas daudzgadu 
perspektīvu un uzsver to, ka galīgo 
novērtējumu par politikas īstenošanā 
pieļautajiem pārkāpumiem būs iespējams 
veikt tikai, beidzoties plānošanas 
periodam; atbalsta Komisijas apņemšanos 
lielāko uzmanību savos centienos pievērst 
riskantākajām programmām un 
dalībvalstīm un gaida pastiprināto 
pārbaužu noteikumu īstenošanas galīgos 
rezultātus, kas būs pieejami, beidzoties 
2007.−2013. gada plānošanas periodam;

2. vērš uzmanību uz kohēzijas politikas 
pārvaldības sistēmas daudzgadu 
perspektīvu un uzsver to, ka galīgo 
novērtējumu par politikas īstenošanā 
pieļautajiem pārkāpumiem būs iespējams 
veikt tikai, beidzoties plānošanas 
periodam; atbalsta Komisijas apņemšanos 
lielāko uzmanību savos centienos pievērst 
riskantākajām programmām un 
dalībvalstīm, lai stiprinātu administratīvo 
spēju un vajadzības gadījumā izvēlētos 
piemērotu personāla komplektēšanu;
gaida pastiprināto pārbaužu noteikumu 
īstenošanas galīgos rezultātus, kas būs 
pieejami, beidzoties 2007.–2013. gada 
plānošanas periodam;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Derek Vaughan

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a norāda, ka 80 % līdzekļu tiek 
pārvaldīti dalībvalstu līmenī un ka 
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Eiropas Revīzijas palāta konstatēja —
attiecībā uz lielāko daļu kļūdu, kas 
novērotas reģionālās politikas darījumos, 
dalībvalstīm bija pieejama pietiekama 
informācija, lai noteiktu šīs kļūdas; tāpēc 
uzsver, ka dalībvalstu līmenī būtu jāīsteno 
tādi pasākumi kā administratīvās spējas 
palielināšana, iepirkšanas un izdevumu 
pamatotības noteikumu pilnveidošana un 
uzmanības pievēršana vienkāršošanai un 
uz risku pamatotai pieejai;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Derek Vaughan

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda, ka publiskā iepirkuma 
noteikumu pārkāpumi un izdevumu 
pamatotības noteikumu neievērošana ir 
visbiežāk sastopamie pārkāpumu veidi; 
vērš uzmanību uz to, ka Komisija un 
Revīzijas palāta izmanto atšķirīgas pieejas 
publiskā iepirkuma kļūdu koriģēšanai, un 
prasa standartizēt izmantotās metodes; ņem 
vērā Komisijas centienus nodrošināt 
apmācību un konsultācijas, lai vietējā 
līmenī uzlabotu zināšanas par izdevumu 
pamatotības noteikumiem;

3. norāda, ka publiskā iepirkuma 
noteikumu pārkāpumi un izdevumu 
pamatotības noteikumu neievērošana ir 
visbiežāk sastopamie pārkāpumu veidi; 
vērš uzmanību uz to, ka Komisija un 
Revīzijas palāta izmanto atšķirīgas pieejas 
publiskā iepirkuma pārkāpumu
koriģēšanai, un prasa standartizēt 
izmantotās metodes; ņem vērā Komisijas 
centienus nodrošināt apmācību un 
konsultācijas, lai vietējā līmenī uzlabotu 
zināšanas par izdevumu pamatotības 
noteikumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Petru Constantin Luhan

Atzinuma projekts
3. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda, ka publiskā iepirkuma 
noteikumu pārkāpumi un izdevumu 
pamatotības noteikumu neievērošana ir 
visbiežāk sastopamie pārkāpumu veidi; 
vērš uzmanību uz to, ka Komisija un 
Revīzijas palāta izmanto atšķirīgas pieejas 
publiskā iepirkuma kļūdu koriģēšanai, un 
prasa standartizēt izmantotās metodes; ņem 
vērā Komisijas centienus nodrošināt 
apmācību un konsultācijas, lai vietējā 
līmenī uzlabotu zināšanas par izdevumu 
pamatotības noteikumiem;

3. norāda, ka publiskā iepirkuma 
noteikumu pārkāpumi un izdevumu 
pamatotības noteikumu neievērošana ir 
visbiežāk sastopamie pārkāpumu veidi;
prasa Komisijai efektīvi risināt nopietnos 
trūkumus, ko vairākkārt konstatējusi 
Revīzijas palāta attiecībā uz ERAF un 
Kohēzijas fondu projektu īstenošanas 
atbilstību publisko iepirkumu 
noteikumiem; vērš uzmanību uz to, ka 
Komisija un Revīzijas palāta izmanto 
atšķirīgas pieejas publiskā iepirkuma kļūdu 
koriģēšanai, un prasa standartizēt 
izmantotās metodes; ņem vērā Komisijas 
centienus nodrošināt apmācību un 
konsultācijas, lai vietējā līmenī uzlabotu 
zināšanas par izdevumu pamatotības 
noteikumiem;

Or. ro

Grozījums Nr. 9
Markus Pieper

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a prasa arī struktūrfondu maksājumus 
pakļaut stingrākiem nosacījumiem un 
savstarpējās atbilstības pārraudzībai, lai 
nodrošinātu, ka visas dalībvalstis ievēro 
publisko iepirkumu noteikumus un citus 
noteikumus par struktūrfondu naudas 
līdzekļu pienācīgu izmantošanu; aicina 
izmaksāt naudas līdzekļus dalībvalstīm 
tikai tad, ja ir pierādījumi, ka tiek ievēroti 
atbilstīgie noteikumi;

Or. de
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Grozījums Nr. 10
Markus Pieper

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a aicina īstenot stingrāku maksājumu 
apturēšanas politiku, kas ir līdzīga 
politikai, kura pašlaik jau tiek veiksmīgi 
piemērota Eiropas Sociālā fonda 
maksājumiem, tādējādi ļaujot ar agrīnām 
darbībām novērst struktūrfondu naudas 
līdzekļu jebkādu nepiemērotu 
izmantošanu un no paša sākuma 
apstiprinot Komisijas izmantoto nulles 
pielaides pieeju; iesaka Komisijai apsvērt
50/50 noteikuma īstenošanu attiecībā uz 
struktūrfondu maksājumiem vai pat 
100 % noteikumu, kas jau ir parasta 
prakse lauksaimniecības jomā un kas 
prasa dalībvalstīm atmaksāt par saviem 
līdzekļiem pilnīgi visus nepareizi 
izmantotos naudas līdzekļus;

Or. de

Grozījums Nr. 11
François Alfonsi

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. konstatē, ka Komisija aizvien vairāk 
pārtrauc un aptur maksājumus; norāda —
lai gan Komisija nodrošina koriģējošu 
darbību sistemātisku sākšanu, tiklīdz tiek 
konstatētas nepilnības, Revīzijas palāta 
uzskata, ka tai nav pārliecības ne par to, ka 
ar finanšu korekcijas mehānismiem tiek 
atbilstoši kompensētas atklātās kļūdas, ne 
par to, ka ar tiem tiek novērsta šādu kļūdu 
atkārtošanās;

5. konstatē, ka Komisija aizvien vairāk 
pārtrauc un aptur maksājumus; norāda —
lai gan Komisija nodrošina koriģējošu 
darbību sistemātisku sākšanu, tiklīdz tiek 
konstatētas nepilnības, Revīzijas palāta 
uzskata, ka tai nav pārliecības ne par to, ka 
ar finanšu korekcijas mehānismiem tiek 
atbilstoši kompensētas atklātās kļūdas, ne 
par to, ka ar tiem tiek novērsta šādu kļūdu 
atkārtošanās; tāpēc prasa labāk noteikt un 
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pielāgot procedūras, kuru dēļ maksājumi 
tiek apturēti vai pārtraukti;

Or. fr

Grozījums Nr. 12
Derek Vaughan

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. konstatē, ka Komisija aizvien vairāk 
pārtrauc un aptur maksājumus; norāda —
lai gan Komisija nodrošina koriģējošu 
darbību sistemātisku sākšanu, tiklīdz tiek 
konstatētas nepilnības, Revīzijas palāta 
uzskata, ka tai nav pārliecības ne par to, ka 
ar finanšu korekcijas mehānismiem tiek 
atbilstoši kompensētas atklātās kļūdas, ne 
par to, ka ar tiem tiek novērsta šādu kļūdu 
atkārtošanās;

5. konstatē, ka Komisija aizvien vairāk
pārtrauc un aptur maksājumus; norāda —
lai gan Komisija nodrošina koriģējošu 
darbību sistemātisku sākšanu, tiklīdz tiek 
konstatētas nepilnības, Revīzijas palāta 
uzskata, ka tai nav pārliecības ne par to, ka 
ar finanšu korekcijas mehānismiem tiek 
atbilstoši kompensētas atklātās kļūdas, ne 
par to, ka ar tiem tiek novērsta šādu kļūdu 
atkārtošanās; uzsver, ka dalībvalstīm 
ciešāk jāsadarbojas ar valsts revīzijas 
iestādēm, lai nodrošinātu labāku 
koordinēšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Petru Constantin Luhan

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. konstatē, ka Komisija aizvien vairāk 
pārtrauc un aptur maksājumus; norāda —
lai gan Komisija nodrošina koriģējošu 
darbību sistemātisku sākšanu, tiklīdz tiek 
konstatētas nepilnības, Revīzijas palāta 
uzskata, ka tai nav pārliecības ne par to, ka 
ar finanšu korekcijas mehānismiem tiek 

5. konstatē, ka Komisija aizvien vairāk 
pārtrauc un aptur maksājumus; norāda —
lai gan Komisija nodrošina koriģējošu 
darbību sistemātisku sākšanu, tiklīdz tiek 
konstatētas nepilnības, Revīzijas palāta 
uzskata, ka tai nav pārliecības ne par to, ka 
ar finanšu korekcijas mehānismiem tiek 
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atbilstoši kompensētas atklātās kļūdas, ne 
par to, ka ar tiem tiek novērsta šādu kļūdu 
atkārtošanās;

atbilstoši kompensētas atklātās kļūdas, ne 
par to, ka ar tiem tiek novērsta šādu kļūdu 
atkārtošanās; uzskata, ka dalībvalstīs būtu 
jāpalielina kontroles procedūru 
efektivitāte, lai kļūdas varētu noteikt pat 
pirmā līmeņa pārbaudē;

Or. ro

Grozījums Nr. 14
Markus Pieper

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a norāda, ka 62 % gadījumu, kad tika 
izšķiesti struktūrfondu naudas līdzekļi, 
dalībvalstis būtu varējušas atklāt pašas un 
ka jo īpaši valsts revīzijas iestāžu 
sniegums šajā saistībā nav pietiekams, kā 
arī, ka 42 % pārbaudīto revīzijas iestāžu 
tika konstatēti trūkumi un tās darbojās 
tikai „mēreni efektīvā” līmenī, jo īpaši 
attiecībā uz publiskajiem iepirkumiem; 
tāpēc aicina Komisiju uzņemties lielāku 
atbildību, sertificējot revīzijas iestādes, un 
neatstāt šo uzdevumu tikai dalībvalstu 
ziņā;

Or. de


