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PASIŪLYMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą 
dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. susirūpinęs atkreipia dėmesį į tai, kad pažeidimų, apie kuriuos pranešė Komisija, susijusių 
su struktūriniais fondais, 2008 m. padaugėjo 6,7 proc., palyginti su 2007 m., ir tai 
didžiausias procentais išreikštas padidėjimas, palyginti su ankstesniais metais, susijęs su 
Europos regioninės plėtros fondu (ERPF) ir Europos socialiniu fondu (ESF); vis dėlto su 
džiaugsmu pažymi, kad šių pažeidimų finansinis poveikis sumažėjo 27 proc.;

2. mano, kad bendras pažeidimų, apie kuriuos pranešta, skaičiaus padidėjimas rodo 
padidėjusias valstybių narių pastangas pagerinti savo kontrolės sistemas, taip pat tiki, kad 
naujosios taisyklės, nustatytos pagal struktūrinių fondų reglamentus 2007–2013 m. 
laikotarpiui, padės sumažinti pažeidimų lygį ateinančiais metais;

3. atkreipia dėmesį į Europos Audito Rūmų 2008 m. biudžeto įgyvendinimo ataskaitą ir 
apgailestauja, kad išlaidų sanglaudos politikai nekompensavimo lygis pasiekė beveik 
11 proc.; mano, kad taip atsitiko iš dalies dėl besaikių administracinių procedūrų, ir 
pabrėžia, kad siekiant pagerinti struktūrinių fondų panaudojimą būtina supaprastinti 
nacionalinių ir Bendrijos teisės aktų, pagal kuriuos tvarkomi struktūriniai fondai, sistemą, 
ypač aktų, susijusių su valdymo ir stebėsenos procedūromis;

4. apgailestauja, kad beveik 18 proc. atvejų vis dar pranešama apie ilgesnius kaip dveji metai 
vėlavimus; pabrėžia, kad svarbu sutrumpinti laikotarpį nuo pažeidimo aptikimo iki 
pranešimo apie jį, kad Komisija galėtų teisingai ir laiku išanalizuoti kintančias tendencijas 
ir modelius, susijusius su pažeidimais ir sukčiavimu;

5. pritaria 2008 m. gruodžio 16 d. Komisijos komunikatui „Siekiant bendro toleruotinos 
klaidų rizikos sąvokos supratimo“ (COM(2008)0866) ir patobulinimams, kuriuos padarė 
kai kurios valstybės narės, derindamos savo pranešimų apie pažeidimus sistemas dėl to, 
kad pradėta plačiau naudotis Kovos su sukčiavimu informacine sistema (angl. AFIS);

6. ragina Komisiją ir valstybes nares elgtis visapusiškai atsakingai ir labiau stengtis išvengti 
pažeidimų, administracinių klaidų ir trūkumų, taip pat prašo nustatyti aiškesnes ribas tarp 
pažeidimo ir įtariamo sukčiavimo sampratų.


