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PASIŪLYMAI
Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą
dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:
1. pažymi, kad 2008 m. atlikti tarpiniai mokėjimai už 2007–2013 m. sudaro tik 32 proc.
išlaidų ir kad Audito Rūmų pastabos visų pirma susijusios su išlaidomis per 2000–
2006 m. programavimo laikotarpį, 2008 m. 68 proc. šių išlaidų sudarė sanglaudos
mokėjimai; todėl pažymi, kad teisinės sistemos stiprinimo poveikis 2007–2013 m.
laikotarpiu ir supaprastinimo priemonės, priimtos 2008 m. ir 2009 m., dar negali būti
matomos;
2. nekantriai laukia 2010 m. vasario mėn. planuojamo Komisijos komunikato dėl veiksmų
plano poveikio paskelbimo, komunikate taip pat turėtų būti nurodyti pirmojo audito, kurį
atliko Komisija 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu įgyvendintų projektų imties
atžvilgiu, rezultatai;
3. pažymi Audito Rūmų pastebėjimą, kad reprezentatyvioje statistinėje imtyje projektai,
kurie buvo paveikti klaidų, sudarė 43 proc. ir kad didelei jų daliai buvo skirtos per didelės
kompensacijos; vis dėlto mano, kad šį pastebėjimą turi sušvelninti Komisijos
patvirtinimas, jog ji žinojo apie trūkumų penkiose iš šešių atitinkamų programų
egzistavimą ir ėmėsi taisomųjų veiksmų; atkreipia dėmesį į antrą Komisijos paaiškinimą,
kuris paremtas Audito Rūmų metinės ataskaitos 6.20 punkto pastaboje, kad 58 proc.
klaidų sudaro atitikties klaidos ir jos neturėjo poveikio išlaidų kompensavimui;
4. pažymi, kad viešųjų pirkimų taisyklių pažeidimas yra viena iš dažniausių pažeidimų
priežasčių; ragina Komisiją patikrinti šio neatitikimo Bendrijos viešųjų pirkimų
taisyklėms kilmę;
5. atkreipia dėmesį į specialų sanglaudos politikai skirtų lėšų pobūdį, kurį lemia daugiametė
valdymo sistema ir pabrėžia, kad finansiniai pataisymai padaryti vėlesniais metais, taip pat
programavimo laikotarpio pabaigoje, dėl to Komisija gali aptikti ir pataisyti daug
trūkumų;
6. teigiamai vertina pastebimai aukštesnį įgyvendintų finansinių pataisymų lygį ir oficialų
pradėtų mokėjimų sustabdymą;
7. pažymi, kad Komisijai nebuvo pranešta apie jokį sukčiavimo atvejį, susijusį su
audituojamais projektais, ir pabrėžia, kad Audito Rūmų ataskaitoje nustatytas klaidų lygis
nebūtinai yra nuoroda į sukčiavimą;
8. pažymi Audito Rūmų pastabą, kad 2007–2013 m. programavimo laikotarpiui kontrolės
nuostatos yra dar labiau patobulintos, o atitinkami Komisijos ir valstybių narių įgaliojimai
– dar geriau išaiškinti; atsižvelgdamas į tai teigiamai vertina audito institucijos, įsteigtos
kiekvienai programai, naudą, ir kartu su Komisija tikisi, kad audito institucijos teikiama
metinė kontrolės ataskaita ir nuomonė turėtų sustiprinti nacionalinių kontrolės sistemų
teikiamą patikinimo pareiškimą;
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9. mano, kad nepaisant nemažo valdymo ir kontrolės sistemų, kurios buvo įvestos pagal
2008 m. veiksmų planą, pagerinimo, kuris sustiprino Komisijos struktūrinių veiksmų
priežiūros funkciją, Komisijos pastaba, kad tik 31 proc. sistemų dirba gerai ir kad daugiau
negu 60 proc. reikalingas pagerinimas, yra nepatenkinama; todėl ragina atsakingas
valstybes nares, regionines valdžios institucijas ir valdymo institucijas glaudžiai
bendradarbiauti su Komisija dedant pastangas pakeisti šią statistiką;
10. pastebi, kad dėl Komisijos veiksmų plano buvo sudarytos sąlygos imtis veiksmų, susijusių
su visomis Audito Rūmų pateiktomis rekomendacijomis; teigiamai vertina Komisijos
veiksmus, kuriuos vykdant programų institucijoms rengiami mokymai ir teikiamos gairės,
siekiant gerinti pasidalijamojo valdymo sistemos, taikomos panaudojant sanglaudos
politikai skirtas lėšas, veikimą; ragina Komisiją toliau didinti pastangas teikiant gaires
valstybėms narėms ir skatinant jas stiprinti susigrąžinimo procedūras ir ataskaitų teikimą.
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