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Pakeitimas 1
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. susirūpinęs pažymi, kad prašymai 
dėl didelės vertės mokėjimų buvo atidėti ir 
bus pateikti per kelerius ateinančius metus 
ir kad tai turėjo įtakos išankstinio 
finansavimo naudojimui ir neįvykdytiems 
įsipareigojimams bei turės įtakos 
mokėjimų asignavimų poreikiams kito 
DFP laikotarpio pradžioje;

2. susirūpinęs pažymi, kad prašymai 
dėl didelės vertės mokėjimų buvo atidėti ir 
bus pateikti per kelerius ateinančius metus 
ir kad tai turėjo įtakos išankstinio 
finansavimo naudojimui ir neįvykdytiems 
įsipareigojimams bei turės įtakos 
mokėjimų asignavimų poreikiams kito 
DFP laikotarpio pradžioje; pripažįsta, kad 
Europos Komisija imasi priemonių 
siekdama išvengti pernelyg didelio 
spaudimo mokėjimų asignavimų lygiui 
pirmaisiais 2021–2027 m. DFP metais;

Or. en

Pakeitimas 2
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. palankiai vertina tai, kad 2018 m. 
audito institucijos pirmą kartą pranešė apie 
klaidas naudojant bendrą metodiką, dėl 
kurios susitarė Komisija ir valstybės narės; 
pažymi, kad pastaruosius keletą metų 
nuolat mažėjo bendras įvertintas klaidų, 
susijusių su išlaidomis iš ES biudžeto, lygis 
(4,4 proc. 2014 m.; 3,8 proc. 2015 m.; 3,1 
proc. 2016 m.); 2,4 proc. 2017 m. ir 2,6 
proc. 2018 m.);

3. palankiai vertina tai, kad 2018 m. 
audito institucijos pirmą kartą pranešė apie 
klaidas naudojant bendrą metodiką, dėl 
kurios susitarė Komisija ir valstybės narės, 
ir kad buvo nustatyta, jog netinkamos 
finansuoti išlaidos ir viešųjų pirkimų 
procedūros – tai dažniausiai 
pasitaikančios pažeidimų rūšys; pažymi, 
kad pastaruosius keletą metų nuolat mažėjo 
bendras įvertintas klaidų, susijusių su 
išlaidomis iš ES biudžeto, lygis (4,4 proc. 
2014 m.; 3,8 proc. 2015 m.; 3,1 proc. 2016 
m.; 2,4 proc. 2017 m. ir 2,6 proc. 2018 m.);
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Or. en

Pakeitimas 3
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. palankiai vertina tai, kad Europos 
Komisija įgyvendino didelę dalį Audito 
Rūmų rekomendacijų dėl tolesnių 
veiksmų, ir pritaria Audito Rūmų 
įsipareigojimui pagal jų 2018–2020 m. 
laikotarpio strategiją stebėti pažangą 
įgyvendinant visas prieš trejus metus 
Komisijai pateiktas veiklos audito 
rekomendacijas;

Or. en

Pakeitimas 4
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pažymi, kad Europos Audito Rūmai 
2018 m. nustatė, jog labai padidėjo 
valstybių narių prašymų išmokėti lėšas iš 
Europos struktūrinių ir investicijų fondų 
(ESI fondų), kurie apima Europos socialinį 
fondą, skaičius; kartu pažymi, kad tų fondų 
lėšų įsisavinimas ir toliau buvo lėtesnis nei 
planuota – šis reiškinys prisidėjo prie ESI 
fondų neįvykdytų įsipareigojimų 
padidėjimo;

4. pažymi, kad Europos Audito Rūmai 
nustatė, jog 2018 m. labai padidėjo 
valstybių narių prašymų išmokėti lėšas iš 
Europos struktūrinių ir investicijų fondų 
(ESI fondų), kurie apima Europos socialinį 
fondą, skaičius, daugiausia dėl palyginti 
mažo ESI fondų mokėjimų prašymų 
skaičiaus pirmaisiais 2014–2020 m. 
programų metais; kartu pažymi, kad tų 
fondų lėšų įsisavinimas ir toliau buvo 
lėtesnis nei planuota – šis reiškinys 
prisidėjo prie ESI fondų neįvykdytų 
įsipareigojimų padidėjimo; ragina 
Komisiją išnagrinėti žemo lėšų 
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panaudojimo lygio priežastis ir 
supaprastinti naujas laikotarpio po 
2020 m. taisykles, kad būtų išvengta 
nepagrįstai sudėtingų ir (arba) 
apsunkinančių taisyklių, kurios 
nesuteiktų pridėtinės vertės ES politikai;

Or. en

Pakeitimas 5
Tomáš Zdechovský

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pažymi, kad Europos Audito Rūmai 
2018 m. nustatė, jog labai padidėjo 
valstybių narių prašymų išmokėti lėšas iš 
Europos struktūrinių ir investicijų fondų 
(ESI fondų), kurie apima Europos socialinį 
fondą, skaičius; kartu pažymi, kad tų fondų 
lėšų įsisavinimas ir toliau buvo lėtesnis nei 
planuota – šis reiškinys prisidėjo prie ESI 
fondų neįvykdytų įsipareigojimų 
padidėjimo;

4. pažymi, kad Europos Audito Rūmai 
nustatė, jog 2018 m. labai padidėjo 
valstybių narių prašymų išmokėti lėšas iš 
Europos struktūrinių ir investicijų fondų 
(ESI fondų), kurie apima Europos socialinį 
fondą, skaičius; kartu pažymi, kad tų fondų 
lėšų įsisavinimas ir toliau buvo lėtesnis nei 
planuota – šis reiškinys prisidėjo prie ESI 
fondų neįvykdytų įsipareigojimų 
padidėjimo; apgailestauja dėl šio vėlavimo 
įgyvendinti ESI fondus, nes dėl jo ir toliau 
bus daromas poveikis galutiniams šios 
DFP metams; visiškai pritaria Audito 
Rūmų rekomendacijai, kad Komisija turi 
imtis priemonių siekdama išvengti 
pernelyg didelio spaudimo mokėjimų 
asignavimų lygiui pirmaisiais 2021–
2027 m. DFP metais;

Or. en

Pakeitimas 6
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas
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4a. pažymi, kad dėl ESI fondų 
įgyvendinimo vėlavimo ir toliau daromas 
poveikis galutiniams DFP metams ir 
išankstinio finansavimo naudojimui bei 
dar neįvykdytiems įsipareigojimams ir bus 
daromas poveikis mokėjimų asignavimų 
poreikiams kitoje DFP; tuo tikslu 
rekomenduoja, kad Komisija imtųsi 
priemonių siekdama išvengti pernelyg 
didelio spaudimo asignavimų lygiui 
pirmaisiais kitos 2021–2027 m. DFP 
metais;

Or. en

Pakeitimas 7
Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Louise Rosenfield Phillips

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. susirūpinęs atkreipia dėmesį į tai, 
kad apskaičiuotas klaidų lygis ekonominės, 
socialinės ir teritorinės sanglaudos 
politikos srityje yra 5,0 proc., o tai gerokai 
viršija reikšmingumo ribą (2 proc.);

5. yra labai susirūpinęs dėl to, kad 
apskaičiuotas klaidų lygis ekonominės, 
socialinės ir teritorinės sanglaudos 
politikos srityje yra 5,0 proc., o tai gerokai 
viršija reikšmingumo ribą (2 proc.); ragina 
skubiai imtis veiksmų siekiant ateityje ir 
ypač naujuoju finansavimo laikotarpiu 
sumažinti klaidų lygį;

Or. en

Pakeitimas 8
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. susirūpinęs atkreipia dėmesį į tai, 
kad apskaičiuotas klaidų lygis ekonominės, 
socialinės ir teritorinės sanglaudos 

5. atkreipia dėmesį į ES sanglaudos 
politikos svarbą remiant Europos 
socialinių teisių ramsčio įgyvendinimą ir 
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politikos srityje yra 5,0 proc., o tai gerokai 
viršija reikšmingumo ribą (2 proc.);

padedant valstybėms narėms bei 
regionams atremti naujus ir nuolatinius 
iššūkius, pvz., globalizaciją, nedarbą, 
pramonės permainas, skaitmeninimą ir 
žmonių perkvalifikavimą; susirūpinęs 
atkreipia dėmesį į tai, kad apskaičiuotas 
klaidų lygis ekonominės, socialinės ir 
teritorinės sanglaudos politikos srityje yra 
5,0 proc., o tai gerokai viršija 
reikšmingumo ribą (2 proc.); pabrėžia, kad 
naujoji kontrolės ir patikinimo sistema 
buvo sukurta siekiant užtikrinti, kad 
metiniai likutiniai klaidų lygiai būtų 
žemesni už 2 % ribą; pritaria Audito 
Rūmų išvadoms, kad, siekiant sumažinti 
aukštą klaidų lygį, būtini tolesni 
patobulinimai, visų pirma susiję su 
valdymo institucijų, audito institucijų ir 
Komisijos vykdomu sistemos 
įgyvendinimu;

Or. en

Pakeitimas 9
Elena Lizzi

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. susirūpinęs atkreipia dėmesį į tai, 
kad apskaičiuotas klaidų lygis ekonominės, 
socialinės ir teritorinės sanglaudos 
politikos srityje yra 5,0 proc., o tai gerokai 
viršija reikšmingumo ribą (2 proc.);

5. susirūpinęs atkreipia dėmesį į tai, 
kad apskaičiuotas klaidų lygis ekonominės, 
socialinės ir teritorinės sanglaudos 
politikos srityje yra 5,0 proc., o tai gerokai 
viršija reikšmingumo ribą (2 proc.); 
primena, kad Audito Rūmai, išnagrinėję 
220 operacijų, nustatė ir kiekybiškai 
įvertino 36 klaidas, kurių neaptiko audito 
institucijos, ir prie šių klaidų reikia pridėti 
60 klaidų, kurios buvo nustatytos pačių 
institucijų;

Or. it

Pakeitimas 10
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Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. pažymi, kad vis dar esama 
trūkumų, susijusių su valdymo institucijų 
deklaruotų išlaidų tvarkingumu, ir kad, 
nepaisant naujausių patobulinimų, tebėra 
trūkumų ir neaptiktų ar neištaisytų 
klaidų; atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad 
audito institucijos atlieka labai svarbų 
vaidmenį sanglaudos išlaidų patikinimo ir 
kontrolės sistemoje, ir ragina jas ateityje 
pašalinti nurodytus trūkumus ir geriau 
pasinaudoti Komisijos patikinimo 
modeliu;

Or. en

Pakeitimas 11
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pîslaru, Sylvie Brunet, Jordi 
Cañas, Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. pabrėžia, kad dėl taisyklių 
sudėtingumo gali padidėti klaidų rizika, ir 
pažymi, kad paramos gavėjams itin 
sudėtinga tais atvejais, kai nacionaliniai 
tinkamumo reikalavimai viršija ES teisės 
aktuose nustatytus reikalavimus;

Or. en

Pakeitimas 12
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Nuomonės projektas
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8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. šiais metais dar kartą pabrėžia 
būtinybę imtis veiksmingų priemonių 
siekiant sumažinti tokio pobūdžio klaidų 
skaičių ir kartu pasiekti gerų rezultatų ir 
ragina Komisiją skubiai įgyvendinti 
Europos Audito Rūmų rekomendacijas 
šioje politikos srityje;

8. šiais metais dar kartą pabrėžia 
būtinybę imtis veiksmingų priemonių 
siekiant sumažinti tokio pobūdžio klaidų 
skaičių ir kartu pasiekti gerų rezultatų ir 
ragina Komisiją skubiai įgyvendinti 
Europos Audito Rūmų rekomendacijas 
šioje politikos srityje ir ypač ragina 
Komisiją geriau įgyvendinti tinkamas 
kontrolės priemones, kuriomis siekiama 
užtikrinti, kad jokia programa nebūtų 
užbaigiama esant reikšmingam klaidų 
lygiui ar neteisėtoms išlaidoms ir kad 
audito institucija finansų tarpininkų 
lygmeniu atliktų reguliarias patikras;

Or. en

Pakeitimas 13
Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Louise Rosenfield Phillips

Nuomonės projektas
9 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9a. atkreipia dėmesį į tai, kad Audito 
Rūmai nustatė, jog apskaičiuotas klaidų 
lygis didelės rizikos išlaidų, pvz., išlaidų 
kompensavimo, srityje yra 4,5 proc.; 
primena, kad pagal 1B išlaidų kategoriją 
(ekonominė, socialinė ir teritorinė 
sanglauda, įskaitant ESF) daugiausia 
lėšų skiriama kompensacijoms, taigi – 
didelės rizikos išlaidoms, ir kad 2018 m. 
vien ji lėmė didžiąją dalį apskaičiuoto 
didelės rizikos išlaidų klaidų lygio (43,0 % 
visų klaidų); ragina skubiai taikyti 
supaprastintą išlaidų apmokėjimą, kad 
būtų sumažintas klaidų lygis;

Or. en
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Pakeitimas 14
Tomáš Zdechovský

Nuomonės projektas
9 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9a. pripažįsta, kad 2018 m., palyginti 
su ankstesniais metais, labai padaugėjo 
įspėjamųjų raštų ir pertraukų dėl to, kad 
2018 m. vasario mėn. gauta daugiau 
patikinimo dokumentų rinkinių, ir dėl tais 
metais atliktų atitikties auditų rezultatų;

Or. en

Pakeitimas 15
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Nuomonės projektas
9 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9a. primena, kad Europos socialinio 
fondo (ESF) ir Jaunimo užimtumo 
iniciatyvos (JUI) tikslas – skatinti aukštą 
užimtumo lygį ir kurti daugiau geresnių 
darbo vietų, be kita ko, orientuojant JUI į 
regionus, kuriuose aukštas jaunimo 
nedarbo lygis, ir todėl ateinančiais metais 
šios priemonės turėtų toliau gauti 
finansinę ir politinę ES, nacionalinių ir 
regioninių institucijų paramą, kad būtų 
pasiekti jų tikslai;

Or. en

Pakeitimas 16
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Nuomonės projektas
9 b dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

9b. palankiai vertina Europos 
Komisijos įsipareigojimą Jaunimo 
užimtumo iniciatyvą padaryti nuolatine 
kovos su jaunimo nedarbu priemone; 
pakartoja, kad finansų valdymo 
procedūros, taip pat Jaunimo užimtumo 
iniciatyvos ataskaitų teikimo reikalavimai 
turėtų būti patobulinti ir geriau orientuoti 
į labiausiai nuo švietimo ir mokymo 
sistemos bei darbo rinkos nutolusį 
jaunimą;

Or. en

Pakeitimas 17
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Nuomonės projektas
9 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9a. primena, kad savo Specialiojoje 
ataskaitoje Nr. 5/2017 („Jaunimo 
nedarbas – ar kas pasikeitė įgyvendinus 
ES politiką?“) Audito Rūmai nustatė, jog, 
nors buvo padaryta tam tikros pažangos 
įgyvendinant Jaunimo garantijų 
iniciatyvą ir pasiekta tam tikrų rezultatų, 
padėtis neatitiko pirminių lūkesčių, kurie 
buvo iškelti pradėjus vykdyti Jaunimo 
garantijų iniciatyvą;

Or. en

Pakeitimas 18
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Nuomonės projektas
9 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas
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9b. pripažįsta, kad, nors ESF 
finansavimas buvo perorientuotas, 
atsižvelgiant į Audito Rūmų specialiojoje 
ataskaitoje Nr. 17/2015 pateiktas 
rekomendacijas, vis dar nepakankamai 
dėmesio skiriama rezultatams;

Or. en

Pakeitimas 19
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Nuomonės projektas
9 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9b. primena, kad 10 rekomendacijų, 
pateiktų specialiosiose ataskaitose (viena 
rekomendacija pateikta Specialiojoje 
ataskaitoje Nr. 16/2016 („ES švietimo 
tikslai: programos suderintos, bet yra su 
veiklos rezultatų vertinimu susijusių 
trūkumų“), dvi rekomendacijos pateiktos 
Specialiojoje ataskaitoje Nr. 14/2016 
(„Romų integracijai skirtos ES politikos 
iniciatyvos ir finansinė parama: per 
pastarąjį dešimtmetį padaryta didelė 
pažanga, tačiau būtina dėti daugiau 
pastangų vietoje“) ir septynios – 
Specialiojoje ataskaitoje Nr. 6/2018 
(„Laisvas darbuotojų judėjimas – 
užtikrinta pagrindinė laisvė, bet 
tikslingesnis ES lėšų naudojimas 
padidintų darbuotojų judumą“)), vis dar 
turi būti įgyvendintos, didžioji jų dalis – 
iki 2019 m. gruodžio 31 d.;  ypač atkreipia 
dėmesį į Specialiąją ataskaitą Nr. 
14/2016, kurioje teigiama, kad dauguma 
projektų buvo įgyvendinti, kaip planuota, 
tačiau „geriausios praktikos“ kriterijai, 
kuriais prisidedama prie sėkmingos romų 
įtraukties, ne visada buvo taikomi ir buvo 
sudėtinga stebėti veiklos rezultatus; 
primena, kad patikimų ir išsamių 
duomenų apie romus trūkumas yra ne tik 
su projektais, bet ir su politikos 
formavimu ES ir nacionaliniu lygmenimis 
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susijusi problema; apgailestauja dėl to, 
kad, jei nebus imtasi skubių veiksmų. ši 
padėtis gali likti nepakitusi;

Or. en

Pakeitimas 20
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoş Pîslaru, 
Monica Semedo, Jordi Cañas, Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli

Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. primena Europos Audito Rūmų 
specialiosios ataskaitos Nr. 05/2019 
(„Europos pagalbos labiausiai 
skurstantiems asmenims fondas (EPLSAF). 
Parama vertinga, bet kol kas nenustatyta, 
kiek ja prisidedama mažinant skurdą“) 
išvadas, visų pirma Audito Rūmų išvadą, 
kad EPLSAF lėšomis ne tik mažinamas 
skurdas teikiant pagalbą maistu (ši pagalba 
sudaro 83 proc. EPLSAF biudžeto) – dėl jo 
novatoriškų socialinės politikos elementų 
valstybės narės turi galimybių skatinti 
socialinę įtrauktį;

10. primena Europos Audito Rūmų 
specialiosios ataskaitos Nr. 05/2019 
(„Europos pagalbos labiausiai 
skurstantiems asmenims fondas (EPLSAF). 
Parama vertinga, bet kol kas nenustatyta, 
kiek ja prisidedama mažinant skurdą“) 
išvadas, visų pirma Audito Rūmų išvadą, 
kad EPLSAF – tai svarbi priemonė 
užtikrinant maisto tiekimą ir materialinės 
paramos teikimą ir EPLSAF lėšomis ne 
tik mažinamas skurdas teikiant pagalbą 
maistu (ši pagalba sudaro 83 proc. 
EPLSAF biudžeto) – dėl jo novatoriškų 
socialinės politikos elementų valstybės 
narės turi galimybių skatinti socialinę 
įtrauktį;

Or. en

Pakeitimas 21
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Nuomonės projektas
11 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

11. susirūpinęs pažymi, kad dėl 
stebėsenos apribojimų EPLSAF indėlis 
mažinant skurdą nebuvo nustatytas, ir 

11. remia EPLSAF, kuriuo siekiama 
sumažinti itin sunkių formų skurdą 
Europos Sąjungoje, kaip antai maisto 
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ypač apgailestauja dėl to, kad Komisija 
neturi duomenų, kurie rodytų santykinę 
EPLSAF svarbą bendrai paramai 
nepasiturintiems asmenims Sąjungoje;

nepriteklių, benamystę ir vaikų skurdą; 
pabrėžia, kad iš 2018 m. laikotarpio 
vidurio vertinimo rezultatų matyti, jog 
fondas daro didelį poveikį beveik 
kiekvienoje valstybėje narėje ir kad 
remiamos maisto, materialinės pagalbos ir 
socialinės įtraukties priemonės keičia 
labiausiai skurstančių asmenų, įskaitant 
tuos, kuriems kitokiu atveju gali būti 
neteikiama pagrindinė socialinė parama 
arba kuriems reikia skubios paramos, 
padėtį; pažymi, kad atlikus vertinimą 
nustatyta keletas fondo įgyvendinimo 
trūkumų ir kad Audito Rūmai pasiūlė 
tikslingiau nukreipti fondo lėšas į tuos 
asmenis, kuriems labiausiai reikia 
paramos, ir kad Komisija turi patobulinti 
surinktus duomenis, kad geriau parodytų 
santykinę EPLSAF svarbą bendrai paramai 
nepasiturintiems asmenims Sąjungoje;

Or. en

Pakeitimas 22
Sylvie Brunet, Monica Semedo, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi 
Cañas, Atidzhe Alieva-Veli

Nuomonės projektas
11 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

11. susirūpinęs pažymi, kad dėl 
stebėsenos apribojimų EPLSAF indėlis 
mažinant skurdą nebuvo nustatytas, ir 
ypač apgailestauja dėl to, kad Komisija 
neturi duomenų, kurie rodytų santykinę 
EPLSAF svarbą bendrai paramai 
nepasiturintiems asmenims Sąjungoje;

11. mano, kad ES veiksmai, skirti 
labiausiai skurstantiems asmenims, yra 
nepaprastai svarbūs atsižvelgiant į tai, kad 
Europos Sąjungoje vidutiniškai daugiau 
kaip vienam iš penkių asmenų ir vienam 
iš keturių vaikų vis dar kyla skurdo ar 
socialinės atskirties rizika; pažymi, kad 
dėl stebėsenos apribojimų ir visos ES 
duomenų trūkumo EPLSAF indėlis 
mažinant skurdą dar nebuvo kiekybiškai 
įrodytas; vis dėlto primena, jog, 
atsižvelgiant į turimus duomenis, 
pateiktus Audito Rūmų specialiojoje 
ataskaitoje1a, matyti, kad kai kuriose 
valstybėse narėse šio fondo veiksmai 
sudaro didelę visos socialinės paramos 
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veiksmų dalį ir kad, maisto bankų 
duomenimis, trečdalis jų tiekiamo maisto 
finansuojamas EPLSAF lėšomis ir kad 
EPLSAF sudaro sąlygas būti mažiau 
priklausomais nuo nereguliaraus 
dovanojimo srauto, taigi sudaro galimybę 
geriau planuoti konkrečių maisto 
produktų paskirstymą; 

_________________
1a Europos Audito Rūmų specialioji 
ataskaita Nr. 5/2019 „Europos pagalbos 
labiausiai skurstantiems asmenims fondas 
(EPLSAF). Parama vertinga, bet kol kas 
nenustatyta, kiek ja prisidedama mažinant 
skurdą“, 2019 m. balandžio mėn., p. 19. 

Or. en

Pakeitimas 23
Anne Sander

Nuomonės projektas
11 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

11. susirūpinęs pažymi, kad dėl 
stebėsenos apribojimų EPLSAF indėlis 
mažinant skurdą nebuvo nustatytas, ir 
ypač apgailestauja dėl to, kad Komisija 
neturi duomenų, kurie rodytų santykinę 
EPLSAF svarbą bendrai paramai 
nepasiturintiems asmenims Sąjungoje;

11. susirūpinęs pažymi, kad dėl 
EPLSAF stebėsenos apribojimų nebuvo 
nustatytas jo indėlis į skurdo mažinimą, ir 
ypač apgailestauja dėl to, kad Komisija 
neturi duomenų, kurie rodytų esminę 
EPLSAF, kaip Europos solidarumo 
vektoriaus, padedančio šalinti socialinius 
skirtumus Sąjungoje, svarbą, teikiant 
bendrą paramą, įskaitant pagalbą maistu, 
nepasiturintiems asmenims Sąjungoje;

Or. fr

Pakeitimas 24
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Nuomonės projektas
11 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

11a. šiuo tikslu primena, kad, vertinant 
fondo veiksmingumą, laikotarpio vidurio 
vertinime teigiama, jog galėtų būti toliau 
nagrinėjamas papildomų priemonių 
teikimas ir stebėsena;

Or. en

Pakeitimas 25
Tomáš Zdechovský

Nuomonės projektas
11 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

11a. apgailestauja dėl to, kad pagalbos 
tikslingumas bet kokiai pažeidžiamai 
grupei paliktas partnerių organizacijų 
nuožiūrai, todėl yra rizikos, kad kils riboto 
finansavimo išskaidymo poveikis; taip pat 
apgailestauja dėl to, kad Audito Rūmai 
negalėjo nustatyti, kokiu mastu EPLSAF 
ir kitos paramos sistemos (tiek 
nacionalinės, tiek ESF) papildė viena 
kitą, ir pabrėžia, kad reikia toliau gerinti 
EPLSAF ir ESF sąveiką 2019 ir 2020 m.;

Or. en

Pakeitimas 26
Guido Reil

Nuomonės projektas
11 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

11a. atsižvelgdamas į tai, susirūpinęs 
pažymi, kad FEANTSA – Europos 
nacionalinių darbo su benamiais 
organizacijų federacijos ir Abbé Pierre'o 
fondo duomenimis, ES yra 700 000 
benamių, o tai reiškia, kad per 



AM\1194669LT.docx 17/24 PE644.907v01-00

LT

pastaruosius dešimt metų jų padaugėjo 
maždaug 70 proc.; mano, kad šis 
padidėjimas susijęs su struktūrinėmis 
priežastimis, pvz., su migracija, kurią 
skatina skurdas, įperkamo būsto trūkumu, 
didėjančia nelygybe ir skurdu; todėl 
palankiai vertina pagalbą maistu ir kitą 
materialinę pagalbą – I tipo EPLSAF 
priemones, kartu pabrėždamas, kad tik 
struktūrinės priemonės gali padėti 
sumažinti benamystę;

Or. de

Pakeitimas 27
Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Louise Rosenfield Phillips

Nuomonės projektas
12 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

12a. pabrėžia, kad reikia griežčiau 
tikrinti viešuosius pirkimus per visą 
finansavimo ciklą;

Or. en

Pakeitimas 28
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Nuomonės projektas
12 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

12a. pripažįsta Europos Komisijos ir 
valstybių narių pastangas šioje srityje ir 
ragina jas toliau plėtoti rizikos vertinimo 
priemonę ARACHNE aktyviai 
dalyvaujant valstybėms narėms; šiuo 
tikslu ragina valstybes nares kuo plačiau 
naudoti duomenų bazę ARACHNE, kad 
būtų užkirstas kelias sukčiavimui 
naudojant ES lėšas ir jų neteisėtam 
naudojimui;
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Or. en

Pakeitimas 29
Elena Lizzi

Nuomonės projektas
14 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

14. su pasitenkinimu pažymi, kad 
įvertintas klaidų lygis „Konkurencingumo 
augimui ir darbo vietų kūrimui skatinti“ 
srityje siekia 2,0 proc., o tai yra didelis 
sumažėjimas, palyginti su 2017 m. (4,2 
proc.) ir 2016 m. (4,1 proc.), ir pažymi, 
kad dauguma klaidų buvo susijusios su 
išlaidomis moksliniams tyrimams, o su 
kitomis išlaidomis susijusios klaidos yra 
nedidelės;

14. pažymi, kad įvertintas klaidų lygis 
„Konkurencingumo augimui ir darbo vietų 
kūrimui skatinti“ srityje siekia 2,0 proc., ir 
pažymi, kad dauguma klaidų buvo 
susijusios su išlaidomis moksliniams 
tyrimams, o su kitomis išlaidomis 
susijusios klaidos yra mažesnės;

Or. it

Pakeitimas 30
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Nuomonės projektas
14 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

14. su pasitenkinimu pažymi, kad 
įvertintas klaidų lygis „Konkurencingumo 
augimui ir darbo vietų kūrimui skatinti“ 
srityje siekia 2,0 proc., o tai yra didelis 
sumažėjimas, palyginti su 2017 m. (4,2 
proc.) ir 2016 m. (4,1 proc.), ir pažymi, kad 
dauguma klaidų buvo susijusios su 
išlaidomis moksliniams tyrimams, o su 
kitomis išlaidomis susijusios klaidos yra 
nedidelės;

14. su pasitenkinimu pažymi, kad 
įvertintas klaidų lygis „Konkurencingumo 
augimui ir darbo vietų kūrimui skatinti“ 
srityje siekia 2,0 proc., o tai yra didelis 
sumažėjimas, palyginti su 2017 m. (4,2 
proc.) ir 2016 m. (4,1 proc.), ir pažymi, kad 
dauguma klaidų buvo susijusios su 
išlaidomis moksliniams tyrimams, o su 
kitomis išlaidomis susijusios klaidos yra 
nedidelės; pripažįsta Komisijos pastangas 
mažinti klaidų lygį, kuris yra žemesnis nei 
pastaruosius dvejus metus, ir dar kartą 
atkreipia dėmesį į konkurencingumo 
skyriaus išlaidų programų svarbą, nes jos 
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atlieka svarbų vaidmenį puoselėjant 
įtraukią visuomenę, skatinant augimą ir 
kuriant darbo vietas Europos Sąjungoje; 

Or. en

Pakeitimas 31
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Nuomonės projektas
15 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

15. pažymi, kad, pasak Komisijos, 
Europos Sąjungos užimtumo ir socialinių 
inovacijų programos (EaSI) laikotarpio 
vidurio įvertinimas parodė, kad jos tikslai 
tebėra aktualūs ir kad taikant programą 
veiksmingai pasiekiami atitinkami 
suinteresuotieji subjektai, efektyviai 
siekiama rezultatų ir įgyvendinami tikslai; 
taip pat pažymi, kad, nors trys programos 
kryptys („Progress“, EURES ir 
„Mikrofinansai ir socialinis verslumas“), 
regis, veikia nepriklausomai, buvo 
nustatyta keletas sričių, kuriose 
efektyvumas (sinergija) galėtų būti 
didesnis;

15. pažymi, kad, pasak Komisijos, 
Europos Sąjungos užimtumo ir socialinių 
inovacijų programos (EaSI) laikotarpio 
vidurio įvertinimas parodė, kad jos tikslai 
tebėra aktualūs ir kad taikant programą 
veiksmingai pasiekiami atitinkami 
suinteresuotieji subjektai, efektyviai 
siekiama kokybiškų rezultatų ir 
įgyvendinami tikslai, ypač atsižvelgiant į 
dabartines sudėtingas socialines ir 
ekonomines aplinkybes, susidariusias po 
finansų ir ekonomikos krizės; taip pat 
pažymi, kad, nors trys programos kryptys 
(„Progress“, EURES ir „Mikrofinansai ir 
socialinis verslumas“), regis, veikia 
nepriklausomai, buvo nustatyta keletas 
sričių, kuriose efektyvumas (sinergija) 
galėtų būti didesnis;

Or. en

Pakeitimas 32
Tomáš Zdechovský

Nuomonės projektas
15 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

15a. primygtinai ragina, kad pagal 
EaSI dalį ESF+ būtų patobulintas keliais 
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aspektais, įskaitant didesnį dėmesį 
nepalankioje padėtyje esančioms 
grupėms, didesnį biudžeto lankstumą ir 
geresnę dabartinių veiksmų tarpusavio 
integraciją;

Or. en

Pakeitimas 33
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Nuomonės projektas
15 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

15a. ragina Komisiją gerinti užimtumo 
ir socialinių inovacijų programos 
įgyvendinimą, visų pirma didinti 
lankstumą ir skirti tikslinę paramą 
grupėms, kurioms reikia specialiosios 
paramos, supaprastinti procedūras, 
gerinti vidinį nuoseklumą ir sąsajas su 
kitais fondais;

Or. en

Pakeitimas 34
Tomáš Zdechovský

Nuomonės projektas
15 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

15b. ypač pažymi, kad laikotarpio 
vidurio vertinime atkreiptas dėmesys į 
keletą būdų, kaip pagerinti užimtumo ir 
socialinių inovacijų programos 
įgyvendinimą, visų pirma supaprastinant 
procedūras, gerinant vidinį nuoseklumą ir 
sąsajas su kitais fondais;

Or. en
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Pakeitimas 35
Elena Lizzi

Nuomonės projektas
16 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

16. pažymi, kad Komisija 2018 m. 
baigė savo pirmąjį kompleksinį Europos 
Komisijos agentūrų, veikiančių užimtumo 
ir socialinės politikos srityje 
(EUROFOUND, CEDEFOP, ETF ir EU-
OSHA), vertinimą, kuris papildė trijų 
trišalių agentūrų steigiamojo reglamento 
peržiūrą; su pasitenkinimu pažymi, kad 
šiuo vertinimu buvo patvirtinta agentūrų 
svarba, efektyvumas, veiklos nuoseklumas 
ir pridėtinė vertė, taip pat poreikis 
sustiprinti jų bendradarbiavimą siekiant 
išnaudoti sinergiją;

16. pažymi, kad Komisija 2018 m. 
baigė savo pirmąjį kompleksinį Europos 
Komisijos agentūrų, veikiančių užimtumo 
ir socialinės politikos srityje 
(EUROFOUND, CEDEFOP, ETF ir EU-
OSHA), vertinimą, kuris papildė trijų 
trišalių agentūrų steigiamojo reglamento 
peržiūrą; tačiau pažymi, kad dėl šių 
keturių agentūrų, kurias dabar papildo ir 
Europos darbo institucija, patiriamos 
išlaidos ir naudojami ištekliai, tačiau ne 
visada veiksmingai; pabrėžia, kad svarbu 
racionalizuoti išlaidas, sumažinti 
švaistymą ir vengti darbo dubliavimosi;

Or. it

Pakeitimas 36
Guido Reil

Nuomonės projektas
16 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

16. pažymi, kad Komisija 2018 m. 
baigė savo pirmąjį kompleksinį Europos 
Komisijos agentūrų, veikiančių užimtumo 
ir socialinės politikos srityje 
(EUROFOUND, CEDEFOP, ETF ir EU-
OSHA), vertinimą, kuris papildė trijų 
trišalių agentūrų steigiamojo reglamento 
peržiūrą; su pasitenkinimu pažymi, kad 
šiuo vertinimu buvo patvirtinta agentūrų 
svarba, efektyvumas, veiklos nuoseklumas 
ir pridėtinė vertė, taip pat poreikis 
sustiprinti jų bendradarbiavimą siekiant 
išnaudoti sinergiją;

16. pažymi, kad Komisija 2018 m. 
baigė savo pirmąjį kompleksinį Europos 
Komisijos agentūrų, veikiančių užimtumo 
ir socialinės politikos srityje 
(EUROFOUND, CEDEFOP, ETF ir EU-
OSHA), vertinimą, kuris papildė trijų 
trišalių agentūrų steigiamojo reglamento 
peržiūrą;
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Or. de

Pakeitimas 37
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Nuomonės projektas
16 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

16. pažymi, kad Komisija 2018 m. 
baigė savo pirmąjį kompleksinį Europos 
Komisijos agentūrų, veikiančių užimtumo 
ir socialinės politikos srityje 
(EUROFOUND, CEDEFOP, ETF ir EU-
OSHA), vertinimą, kuris papildė trijų 
trišalių agentūrų steigiamojo reglamento 
peržiūrą; su pasitenkinimu pažymi, kad 
šiuo vertinimu buvo patvirtinta agentūrų 
svarba, efektyvumas, veiklos nuoseklumas 
ir pridėtinė vertė, taip pat poreikis 
sustiprinti jų bendradarbiavimą siekiant 
išnaudoti sinergiją;

16. teigiamai vertina tai, kad Komisija 
2018 m. baigė savo pirmąjį kompleksinį 
Europos Komisijos agentūrų, veikiančių 
užimtumo ir socialinės politikos srityje 
(EUROFOUND, CEDEFOP, ETF ir EU-
OSHA), vertinimą, kuris papildė trijų 
trišalių agentūrų steigiamojo reglamento 
peržiūrą; su pasitenkinimu pažymi, kad 
šiuo vertinimu buvo patvirtinta labai 
teigiama vertinimo ataskaita dėl agentūrų 
svarbos, veiksmingumo, efektyvumo, 
veiklos nuoseklumo ir pridėtinės vertės, 
taip pat poreikis sustiprinti jų 
bendradarbiavimą siekiant išnaudoti 
sinergiją;

Or. en

Pakeitimas 38
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Nuomonės projektas
16 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

16a. palankiai vertina tai, kad sukurta 
Europos darbo institucija (EDI), ir 
pabrėžia, jog reikia užtikrinti, kad būtų 
atidėta pakankamai finansinių išteklių jai 
įsteigti; primygtinai teigia, kad 
finansavimas negali būti teikiamas 
perskirstant kitų užimtumo ir socialinių 
reikalų agentūrų ir biudžeto eilučių 
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asignavimus ir kad jį teikiant neturėtų 
būti sumažinti EURES ištekliai ir 
pajėgumai; todėl pabrėžia, kad reikia 
išlaikyti aiškias ir atskiras EDI ir EURES 
biudžeto eilutes;

Or. en

Pakeitimas 39
Elena Lizzi

Nuomonės projektas
17 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

17. palankiai vertina taip, kad 
Komisija 2018 m. ėmėsi keturių teminių 
vertinimų (paramos jaunimo užimtumui, 
ESF paramos užimtumui ir mobilumui, 
ESF paramos švietimui ir mokymui ir ESF 
paramos socialinei įtraukčiai);

17. pažymi, kad Komisija 2018 m. 
ėmėsi keturių teminių vertinimų (paramos 
jaunimo užimtumui, ESF paramos 
užimtumui ir mobilumui, ESF paramos 
švietimui ir mokymui ir ESF paramos 
socialinei įtraukčiai);

Or. it

Pakeitimas 40
Marc Botenga

Nuomonės projektas
17 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

17. palankiai vertina taip, kad Komisija 
2018 m. ėmėsi keturių teminių vertinimų 
(paramos jaunimo užimtumui, ESF 
paramos užimtumui ir mobilumui, ESF 
paramos švietimui ir mokymui ir ESF 
paramos socialinei įtraukčiai);

17. palankiai vertina taip, kad Komisija 
2018 m. ėmėsi keturių teminių vertinimų 
(paramos jaunimo užimtumui, ESF 
paramos užimtumui ir mobilumui, ESF 
paramos švietimui ir mokymui ir ESF 
paramos socialinei įtraukčiai); be to, 
pabrėžia, kad skaidrumas ir piliečių 
informuotumas apie agentūrų egzistavimą 
yra labai svarbūs jų demokratinei 
atskaitomybei; mano, kad agentūrų 
išteklių ir duomenų tinkamumas naudoti 
ir lengvesnis naudojimas yra nepaprastai 
svarbūs; todėl ragina įvertinti, kaip šiuo 
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metu pateikiami ir prieinami duomenys 
bei ištekliai ir kokiu mastu piliečiams juos 
paprasta suprasti, atpažinti ir naudoti;

Or. en
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18. pripažįsta, kad Audito Rūmų 
rekomendacija, pagal kurią Komisija turėtų 
visose savo veiklos srityse turėtų 
nuosekliai vartoti terminus „indėlis“, 
„išdirbis“, „rezultatas“ ir „poveikis“, 
atitinkančius jos geresnio reglamentavimo 
gaires, įgyvendinta tik kai kuriais 
atžvilgiais, ir primygtinai ragina Komisiją 
siekti, kad ši rekomendacija būtų 
visapusiškai įgyvendinta;

18. susirūpinęs pažymi, kad Audito 
Rūmų rekomendacija, pagal kurią Komisija 
turėtų visose savo veiklos srityse 
nuosekliai vartoti terminus „indėlis“, 
„išdirbis“, „rezultatas“ ir „poveikis“, 
atitinkančius jos geresnio reglamentavimo 
gaires, įgyvendinta tik kai kuriais 
atžvilgiais, ir primygtinai ragina Komisiją 
siekti, kad ši rekomendacija būtų 
visapusiškai įgyvendinta;

Or. it


