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Pakeitimas 1
Saskia Bricmont
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina Audito Rūmų 
nuomonę dėl 2018 m. Sąjungos ataskaitų; 
pabrėžia, kad apskaičiuotas bendras klaidų 
lygis Sąjungos biudžeto išlaidų srityje 
siekė 2,6 %, jis patenka į pastarųjų dvejų 
metų klaidų įverčių intervalo ribas ir yra 
tik šiek tiek didesnis nei visų laikų 
mažiausiais 2,4 % lygis 2017 m.; primena, 
kad tikslinė reikšmingumo riba yra 2 %, ir 
ragina Komisiją dėti daugiau pastangų, kad 
bendras klaidų lygis neviršytų minėtos 
ribos;

1. palankiai vertina Audito Rūmų 
nuomonę dėl 2018 m. Sąjungos ataskaitų; 
pabrėžia, kad apskaičiuotas bendras klaidų 
lygis Sąjungos biudžeto išlaidų srityje 
siekė 2,6 %, jis patenka į pastarųjų dvejų 
metų klaidų įverčių intervalo ribas, bet yra 
šiek tiek didesnis nei 2,4 % lygis 2017 m.; 
primena, kad tikslinė reikšmingumo riba 
yra 2 %, ir ragina Komisiją dėti daugiau 
pastangų, kad bendras klaidų lygis 
neviršytų minėtos ribos;

Or. en

Pakeitimas 2
Saskia Bricmont
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. vis dėlto pabrėžia, jog Sąjungai 
labai svarbu, kad Audito Rūmai 
sistemingai ir nepriklausomai vertintų 
visų Sąjungos biudžeto sričių klaidų lygį;

Or. en

Pakeitimas 3
Saskia Bricmont
Verts/ALE frakcijos vardu
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Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. susirūpinęs pažymi devynis 
įtariamo sukčiavimo atvejus, apie kuriuos 
2018 m. Audito Rūmai pranešė Europos 
kovos su sukčiavimu tarnybai (OLAF);

Or. en

Pakeitimas 4
Saskia Bricmont
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
2 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2c. pabrėžia, kad 2018 m. Audito 
Rūmai analizuodami tolesnius veiksmus 
apžvelgė 184 rekomendacijas; pažymi, kad 
Komisija visais arba dauguma aspektų 
įgyvendino 76 proc. rekomendacijų; 
apgailestauja, kad 11 rekomendacijų buvo 
neįgyvendinta iš viso; pritaria Audito 
Rūmų nuomonei, kad reikėtų įgyvendinti 
labiau struktūrizuotą ir dokumentais 
pagrįstą rizikos vertinimo planavimą;

Or. en

Pakeitimas 5
Saskia Bricmont
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
2 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2d. palankiai vertina 2018 m. Audito 
Rūmų paskelbtas 35 specialiąsias 
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ataskaitas įvairiose Sąjungos išlaidų 
srityse, kuriomis siekta išnagrinėti, ar 
įvykdyti Sąjungos politikai ir programoms 
nustatyti tikslai, ar rezultatai pasiekti 
veiksmingai ir efektyviai ir ar Sąjungos 
finansavimas suteikė pridėtinės vertės;

Or. en

Pakeitimas 6
Saskia Bricmont
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. teigiamai vertina Audito Rūmų 
specialiąsias ataskaitas dėl Europos 
Sąjungos skubiosios pagalbos Afrikai 
patikos fondo1 (ES patikos fondas Afrikai) 
ir Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonės2 
(Turkijai skirta priemonė); atkreipia 
dėmesį į Audito Rūmų išvadą, kad ES 
patikos fondas Afrikai, kurio lėšomis 
remiama veikla 26 Afrikos šalyse, yra 
lanksti priemonė, kuria galima greičiau 
nei pasitelkus tradicines finansavimo 
priemones pradėti įgyvendinti projektus, 
tačiau yra nepakankamai konkretus, kad 
veiksmai būtų efektyviai orientuojami į su 
juo susijusių precedento neturinčių 
problemų sprendimą; mano, kad Komisija 
turėtų persvarstyti ES patikos fondo 
Afrikai struktūrą, visų pirma siekiant 
padidinti jo konkretumą ir paspartinti 
įgyvendinimą, kad jis būtų 
veiksmingesnis; atkreipia dėmesį į Audito 
Rūmų išvadą, kad pirmoji pagal Turkijai 
skirtą priemonę mobilizuota 3 mlrd. EUR 
dalis (iš visos 6 mlrd. EUR sumos) sudarė 
sąlygas greitai reaguoti į pabėgėlių krizę, 
tačiau tik pusė projektų davė laukiamų 
rezultatų; mano, kad paramos grynaisiais 
pinigais projektų veiksmingumas turėtų 
būti didinamas; primygtinai ragina 

Išbraukta.
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Komisiją imtis veiksmų pagal Audito 
Rūmų rekomendacijas, įskaitant didesnes 
investicijas į savivaldybių infrastruktūrą 
ir socialinę bei ekonominę paramą 
siekiant patenkinti pabėgėlių poreikius, 
taip pat strategijos dėl perėjimo nuo 
humanitarinės pagalbos prie paramos 
vystymuisi, rengimą;
_________________
1 Specialioji ataskaita Nr. 32/2018 
„Europos Sąjungos skubiosios pagalbos 
Afrikai patikos fondas. Tai lanksti 
priemonė, tačiau reikia skirti dėmesio 
konkrečioms sritims“.
2 Specialioji ataskaita Nr. 27/2018 
„Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonė: 
naudinga parama, tačiau būtini 
patobulinimai siekiant užtikrinti, kad 
lėšos būtų racionaliau naudojamos“.

Or. en

Pakeitimas 7
Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Konstantinos Arvanitis

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. teigiamai vertina Audito Rūmų 
specialiąsias ataskaitas dėl Europos 
Sąjungos skubiosios pagalbos Afrikai 
patikos fondo1 (ES patikos fondas Afrikai) 
ir Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonės2 
(Turkijai skirta priemonė); atkreipia 
dėmesį į Audito Rūmų išvadą, kad ES 
patikos fondas Afrikai, kurio lėšomis 
remiama veikla 26 Afrikos šalyse, yra 
lanksti priemonė, kuria galima greičiau 
nei pasitelkus tradicines finansavimo 
priemones pradėti įgyvendinti projektus, 
tačiau yra nepakankamai konkretus, kad 
veiksmai būtų efektyviai orientuojami į su 
juo susijusių precedento neturinčių 
problemų sprendimą; mano, kad Komisija 

3. pažymi Audito Rūmų specialiąsias 
ataskaitas dėl Europos Sąjungos skubiosios 
pagalbos Afrikai patikos fondo1 (ES 
patikos fondas Afrikai) ir Pabėgėlių 
Turkijoje rėmimo priemonės2 (Turkijai 
skirta priemonė); reiškia susirūpinimą dėl 
išvadų, kad ES patikos fondas Afrikai yra 
nepakankamai konkretus, kad veiksmai 
būtų efektyviai orientuojami į su juo 
susijusių precedento neturinčių problemų 
sprendimą, ir kad projektai yra 
pasirenkami nepakankamai nuosekliai ir 
aiškiai; mano, kad Komisija turėtų 
persvarstyti ES patikos fondo Afrikai 
struktūrą, kad jis būtų įtraukesnis ir 
jautresnis priverstinai perkeltų gyventojų, 
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turėtų persvarstyti ES patikos fondo 
Afrikai struktūrą, visų pirma siekiant 
padidinti jo konkretumą ir paspartinti 
įgyvendinimą, kad jis būtų veiksmingesnis; 
atkreipia dėmesį į Audito Rūmų išvadą, 
kad pirmoji pagal Turkijai skirtą priemonę 
mobilizuota 3 mlrd. EUR dalis (iš visos 
6 mlrd. EUR sumos) sudarė sąlygas greitai 
reaguoti į pabėgėlių krizę, tačiau tik pusė 
projektų davė laukiamų rezultatų; mano, 
kad paramos grynaisiais pinigais projektų 
veiksmingumas turėtų būti didinamas; 
primygtinai ragina Komisiją imtis veiksmų 
pagal Audito Rūmų rekomendacijas, 
įskaitant didesnes investicijas į 
savivaldybių infrastruktūrą ir socialinę bei 
ekonominę paramą siekiant patenkinti 
pabėgėlių poreikius, taip pat strategijos 
dėl perėjimo nuo humanitarinės pagalbos 
prie paramos vystymuisi, rengimą;

migrantų ir priimančiųjų bendruomenių 
poreikiams; atkreipia dėmesį į Audito 
Rūmų išvadą, kad pirmoji pagal Turkijai 
skirtą priemonę mobilizuota 3 mlrd. EUR 
dalis (iš visos 6 mlrd. EUR sumos) sudarė 
sąlygas reaguoti į pabėgėlių krizę, tačiau 
tik pusė projektų davė laukiamų rezultatų; 
mano, kad paramos grynaisiais pinigais 
projektų veiksmingumas turėtų būti 
didinamas; primygtinai ragina Komisiją 
imtis veiksmų pagal Audito Rūmų 
rekomendacijas, įskaitant didesnes 
investicijas į nepaprastųjų atvejų 
infrastruktūrą ir socialinę bei ekonominę 
paramą siekiant užtikrinti pabėgėlių teises 
ir patenkinti poreikius; primygtinai ragina 
Komisiją pasiūlyti aiškias gaires dėl 
tinkamų atvejų, kuriais reikėtų sukurti 
specialiąsias priemones, ir pateikti 
išsamią ataskaitą apie finansavimą, kuris 
buvo iki šiol skirtas pagal šią priemonę;

_________________ _________________
1 Specialioji ataskaita Nr. 32/2018 
„Europos Sąjungos skubiosios pagalbos 
Afrikai patikos fondas. Tai lanksti 
priemonė, tačiau reikia skirti dėmesio 
konkrečioms sritims“.

1 Specialioji ataskaita Nr. 32/2018 
„Europos Sąjungos skubiosios pagalbos 
Afrikai patikos fondas. Tai lanksti 
priemonė, tačiau reikia skirti dėmesio 
konkrečioms sritims“.

2 Specialioji ataskaita Nr. 27/2018 
„Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonė: 
naudinga parama, tačiau būtini 
patobulinimai siekiant užtikrinti, kad lėšos 
būtų racionaliau naudojamos“.

2 Specialioji ataskaita Nr. 27/2018 
„Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonė: 
naudinga parama, tačiau būtini 
patobulinimai siekiant užtikrinti, kad lėšos 
būtų racionaliau naudojamos“.

Or. en

Pakeitimas 8
Saskia Bricmont
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. teigiamai vertina Audito Rūmų 
specialiąją ataskaitą dėl Sąjungos 

Išbraukta.
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paramos valstybių narių pastangoms 
kovoti su radikalizacija3, kuri buvo 
finansuojama, be kita ko, Vidaus 
saugumo fondo (VSF) ir Teisingumo 
programos lėšomis; pritaria Audito Rūmų 
nuomonei, kad Komisija turėtų gerinti 
Sąjungos finansuojamų veiksmų siekiant 
kovoti su radikalizacija bendro 
koordinavimo sistemą, padidinti praktinę 
paramą valstybių narių specialistams ir 
politikos formuotojams ir pagerinti 
rezultatų vertinimo sistemą;
_________________
3 Specialioji ataskaita Nr. 13/2018 
„Radikalizacijos, dėl kurios kyla 
terorizmo pavojus, problemos sprendimas: 
Komisija atsižvelgė į valstybių narių 
poreikius, tačiau buvo tam tikrų 
koordinavimo ir vertinimo trūkumų“.

Or. en

Pakeitimas 9
Saskia Bricmont
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. teigiamai vertina tai, kad Audito 
Rūmai nenustatė esminių trūkumų 
Komisijos finansinio patvirtinimo 
procedūrose, susijusiose su Prieglobsčio, 
migracijos ir integracijos fondu (PMIF) ir 
VSF, ir kad jie pritaria Komisijos 
finansinio patvirtinimo sprendimams; 
tačiau apgailestauja, kad trijose iš 18 
Audito Rūmų tikrintų operacijų nustatyta 
klaidų, o vienoje iš jų pagal pasidalijamąjį 
valdymą vykdytoje PMIF operacijoje 
nustatytas 9,4 % klaidų lygis; primygtinai 
ragina Komisiją šalinti sisteminius 
trūkumus, kuriuos nustatė Audito Rūmai, 
pvz., tai, kad neatliekamos patvirtinamųjų 

5. pažymi, kad Audito Rūmai 
nenustatė esminių trūkumų Komisijos 
finansinio patvirtinimo procedūrose, 
susijusiose su Prieglobsčio, migracijos ir 
integracijos fondu ir VSF, ir kad jie pritaria 
Komisijos finansinio patvirtinimo 
sprendimams; tačiau apgailestauja, kad 
Audito Rūmų tyrime atskleista viešųjų 
pirkimų taisyklių taikymo trūkumų ir tam 
tikrų sisteminių trūkumų Prieglobsčio, 
migracijos ir integracijos fondo ir VSF 
valdymo srityje; apgailestauja, kad trijose 
iš 18 Audito Rūmų tikrintų operacijų 
nustatyta klaidų, o vienoje iš jų pagal 
pasidalijamąjį valdymą vykdytoje PMIF 
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dokumentų ex post patikros, kai 
vykdomos mokėjimo prašymų ex ante 
administracinės patikros; ragina valstybes 
nares pagerinti viešųjų pirkimų, kuriuos 
organizuoja lėšų gavėjai, procedūrų 
teisėtumo ir tvarkingumo patikras.

operacijoje nustatytas 9,4 % klaidų lygis; 
primygtinai ragina Komisiją šalinti visus 
trūkumus, kuriuos nustatė Audito Rūmai, ir 
vadovautis Audito Rūmų 
rekomendacijomis, pvz., užtikrinti, kad, 
kai vykdomos mokėjimo prašymų ex ante 
administracinės patikros, būtų sistemingai 
naudojami dokumentai, kurių 
reikalaujama iš dotacijų gavėjų, kad būtų 
galima deramai ištirti pirkimo procedūrų 
teisėtumą ir tvarkingumą; ragina valstybių 
narių institucijas, atsakingas už 
Prieglobsčio, migracijos ir integracijos 
fondo ir VSF programas, tinkamai tikrinti 
viešųjų pirkimų, kuriuos organizuoja šių 
fondų lėšų gavėjai, procedūrų teisėtumą ir 
tvarkingumą.

Or. en

Pakeitimas 10
Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Konstantinos Arvanitis

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. teigiamai vertina tai, kad Audito 
Rūmai nenustatė esminių trūkumų 
Komisijos finansinio patvirtinimo 
procedūrose, susijusiose su Prieglobsčio, 
migracijos ir integracijos fondu (PMIF) ir 
VSF, ir kad jie pritaria Komisijos 
finansinio patvirtinimo sprendimams; 
tačiau apgailestauja, kad trijose iš 18 
Audito Rūmų tikrintų operacijų nustatyta 
klaidų, o vienoje iš jų pagal pasidalijamąjį 
valdymą vykdytoje PMIF operacijoje 
nustatytas 9,4 % klaidų lygis; primygtinai 
ragina Komisiją šalinti sisteminius 
trūkumus, kuriuos nustatė Audito Rūmai, 
pvz., tai, kad neatliekamos patvirtinamųjų 
dokumentų ex post patikros, kai vykdomos 
mokėjimo prašymų ex ante administracinės 
patikros; ragina valstybes nares pagerinti 
viešųjų pirkimų, kuriuos organizuoja lėšų 

5. teigiamai vertina tai, kad Audito 
Rūmai nenustatė esminių trūkumų 
Komisijos finansinio patvirtinimo 
procedūrose, susijusiose su Prieglobsčio, 
migracijos ir integracijos fondu (PMIF) ir 
VSF, ir kad jie pritaria Komisijos 
finansinio patvirtinimo sprendimams; 
tačiau apgailestauja, kad trijose iš 18 
Audito Rūmų tikrintų operacijų nustatyta 
klaidų, o vienoje iš jų pagal pasidalijamąjį 
valdymą vykdytoje PMIF operacijoje 
nustatytas labai neraminantis 9,4 % klaidų 
lygis; primygtinai ragina Komisiją šalinti 
sisteminius trūkumus, kuriuos nustatė 
Audito Rūmai, pvz., tai, kad neatliekamos 
patvirtinamųjų dokumentų ex post patikros, 
kai vykdomos mokėjimo prašymų ex ante 
administracinės patikros; ragina valstybes 
nares pagerinti viešųjų pirkimų, kuriuos 
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gavėjai, procedūrų teisėtumo ir 
tvarkingumo patikras.

organizuoja lėšų gavėjai, procedūrų 
teisėtumo ir tvarkingumo patikras.

Or. en

Pakeitimas 11
Saskia Bricmont
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. ragina Komisiją labiau laikytis 
2013 m. gruodžio 2 d. Europos 
Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės 
drausmės, bendradarbiavimo biudžeto 
klausimais ir patikimo finansų valdymo;

Or. en


