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Pakeitimas   1 

Tibor Szanyi 

 

Nuomonės projektas 

2 dalis 

 
Nuomonės projektas Pakeitimas 

2. primena, kad 2014 m. buvo pirmieji 

naujos daugiametės finansinės programos 

(DFP) vykdymo metai – per juos 

apibrėžiami Sąjungos išlaidų 2014–

2020 m. apimtis ir pasiskirstymas, todėl 

vykdymo lygis buvo žemesnis nei 

praėjusiais metais; 

2. primena, kad 2014 m. buvo pereinamieji 

metai, nes buvo pirmieji naujos 

daugiametės finansinės programos (DFP) 

vykdymo metai – per juos apibrėžiami 

Sąjungos išlaidų 2014–2020 m. apimtis ir 

pasiskirstymas, todėl vykdymo lygis buvo 

žemesnis nei praėjusiais metais; 

Or. en 

 

Pakeitimas   2 

Julie Girling 

 

Nuomonės projektas 

4 dalis 

 
Nuomonės projektas Pakeitimas 

4. atsižvelgdamas į tai mano, jog reikia 

paminėti, kad skyriuje, apimančiame 

kaimo plėtrą, aplinką, žuvininkystę ir 

sveikatą, nustatytas visoje 2014 m. Audito 

Rūmų ataskaitoje didžiausias klaidų lygis – 

6,2 proc. (vidutinis bendras ataskaitoje 

nustatytas lygis – 4,4 proc.); pabrėžia, kad 

šis klaidų lygis nustatytas atsižvelgiant į 

visas politikos sritis, kurias aprėpia šis 

skyrius; 

4. atsižvelgdamas į tai, labai susirūpinęs 

pažymi, kad kaimo plėtros, aplinkos, 

žuvininkystės ir sveikatos skyriuje yra 

visoje 2014 m. Audito Rūmų ataskaitoje 

didžiausias klaidų lygis – 6,2 proc. 

(vidutinis bendras ataskaitoje nustatytas 

lygis – 4,4 proc.); be to, pažymi, kad, 

atsižvelgiant į pagrindinius Audito Rūmų 

nustatytus trūkumus, daugelis iš jų buvo 

labai panašūs į trūkumus, apie kuriuos 

jau pranešta per praėjusius trejus metus; 

Or. en 
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25 dalis 

 
Nuomonės projektas Pakeitimas 

25. remdamasis turimais duomenimis ir 

biudžeto vykdymo ataskaita, laikosi 

nuomonės, kad Komisijai gali būti 

patvirtinta, jog 2014 finansinių metų 

biudžetas, atsižvelgiant į išlaidas aplinkos 

ir klimato politikos, visuomenės sveikatos 

ir maisto saugos srityse, įvykdytas. 

25. remdamasis turimais duomenimis ir 

biudžeto vykdymo ataskaita, laikosi 

nuomonės, kad Komisijai negali būti 

patvirtinta, jog 2014 finansinių metų 

biudžetas, susijęs su išlaidomis aplinkos ir 

klimato politikos, visuomenės sveikatos ir 

maisto saugos srityse, įvykdytas, nes 

Audito Rūmai nepateikė besąlygiško 

patikinimo pareiškimo. 

Or. en 

 

 


