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PASIŪLYMAI

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

1. pažymi, kad sanglaudos fondams taikomos itin sudėtingos taisyklės ir jie naudojami 
kitaip, negu lėšos, skirtos kitoms ES išlaidų sritims, taigi gali pasitaikyti daugiau klaidų; 
atkreipia dėmesį į tai, kad klaidų procentas naudojant sanglaudos lėšas vis dar didžiausias 
iš visų ES mokėjimų – daugiau kaip 5 proc. 2009 m.; pastebi, kad klaidų sumažėjo, 
palyginti su 2008 m.;

2. pažymi, kad viešųjų pirkimų taisyklių pažeidimas tebėra viena iš dažniausių klaidų, kurios 
iš dalies susijusios su taisyklių sudėtingumu, priežasčių; rekomenduoja supaprastinti ir 
sutrumpinti viešųjų pirkimų taisykles siekiant sumažinti klaidų;

3. yra susirūpinęs dėl to, kad Regioninės politikos (REGIO) generalinis direktoratas 2009 m. 
metinės veiklos ataskaitos patikinimo pareiškime nurodė, kad 38 iš 79 atitinkamų 
programų REGIO DG negali pateikti pagrįsto patikinimo dėl atliktų operacijų, su 
kuriomis susijusias deklaruotos išlaidos atlygintos 2009 m., teisėtumo bei tvarkingumo; 
prašo pateikti išsamesnius duomenis, susijusius su trūkstama informacija apie 2009 m. 
grąžintas sumas; pažymi, kad valstybės narės savo metinės veiklos ataskaitose privalo 
pateikti pakankamai informacijos ir prašo Komisijos pasiūlyti sankcijų sistemą, kuri būtų 
taikoma tada, kai pagal pateiktą informaciją Komisija negali užtikrinti teisėtumo ir 
tvarkingumo;

4. džiaugiasi, kad Europos Audito Rūmai pateikė nuomonę Nr. 1/2010 tema „Europos 
Sąjungos biudžeto finansų valdymo gerinimas:  rizika ir iššūkiai“, ir atkreipia dėmesį į tai, 
kad daugelyje didelės rizikos sričių įgyvendinant Europos ekonomikos atkūrimo planą 
(EEAP), ypač sanglaudos ir kaimo plėtros srityse, priežiūros ir kontrolės sistemos iš dalies 
neefektyvios;

5. turėdamas mintyje Finansinio reglamento persvarstymą, pabrėžia, kad reikia suderinti 
bendrai valdomų sanglaudos programų taisykles ir valdymo planus; pažymi, kad valdymo 
pagal Finansinį reglamentą ir sanglaudos reglamentus sunkumų būtų galima išvengti 
geriau suderinus tinkamumo finansuoti įvairiose politikos srityse reikalavimus;

6. pažymi, kad programų INTERREG kontrolės ir audito sistemoms iš dalies trūksta 
vieningo metodo, kurį pripažino visų dalyvaujančių valstybių narių audito įstaigos; ragina 
valstybių narių institucijas, dalyvaujančias vykdant tarpvalstybinių programų auditą ir 
kontrolę, tarpusavyje pripažinti bendras taisykles ir standartus.


