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PASIŪLYMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. palankiai vertina Audito Rūmų nuomonę dėl 2019 m. Sąjungos ataskaitų; yra 
patenkintas tuo, kaip Komisija 2019 m. bendrai panaudojo lėšas, numatytas pagal 
biudžeto eilutes, skirtas teisingumui, teisėms, lygybei, pilietybei, migracijai ir vidaus 
reikalams;

2. apgailestauja dėl to, kad Audito Rūmai nesureagavo į ne kartą Parlamento išsakytą 
raginimą konkrečiai apskaičiuoti III išlaidų kategorijos („Saugumas ir pilietybė“) 
įvertintą klaidų lygį išlaidų srityje; 

3. teigiamai vertina tai, kad Audito Rūmai nenustatė esminių trūkumų Komisijos 
finansinio patvirtinimo procedūrose, susijusiose su Prieglobsčio, migracijos ir 
integracijos fondu (PMIF) ir Vidaus saugumo fondu (VSF), ir tai, kad jie pritaria 
Komisijos finansinio patvirtinimo sprendimams; vis dėlto apgailestauja dėl to, kad 
septyniose iš 19 Audito Rūmų tikrintų operacijų buvo klaidų, iš jų trijose buvo 
kiekybiškai įvertinamų klaidų, turėjusių finansinį poveikį ES biudžetui priskirtoms 
sumoms; 

4. pažymi, kad Teisingumo ir vartotojų reikalų GD paliko savo išlygą dėl su tiesioginio 
valdymo dotacijomis susijusio reikšmingo klaidų lygio, nes likutinis klaidų lygis yra 
2,65 proc.; atkreipia dėmesį į Komisijos įsipareigojimą pritaikyti metodiką, skirtą 
dotacijų pagal Teisių, lygybės ir pilietybės bei Teisingumo programą klaidų lygiui 
apskaičiuoti, atsižvelgiant į Audito Rūmų pastabas ir pradedant 2020 m. ex post audito 
kampanijos įgyvendinimu;

5. atkreipia dėmesį į tai, kad Migracijos ir vidaus reikalų GD paliko dvi išlygas, susijusias 
su pasidalijamuoju valdymu (vieną dėl PMIF ir VSF ir vieną dėl SOLID fondų 2007–
2013 m. laikotarpiu, su jais susijusios išlygos skirtos kelioms valstybėms narėms), ir 
vieną išlygą dėl tiesioginio valdymo dotacijų atsižvelgiant į reikšmingą klaidų lygį, nes 
likutinis klaidų lygis siekia 4,11 proc., o numatomas poveikis – 7,21 mln. EUR; pažymi, 
kad PMIF ir VSF atveju vidutinis likutinis klaidų lygis yra 1,57 proc., t. y. gerokai 
mažesnis už reikšmingumo ribą (2 proc.); reiškia susirūpinimą dėl pagalbos 
ekstremaliosios situacijos atveju projekto „Sienų kontrolės stiprinimas Kroatijos išorės 
sienos ruože dėl padidėjusio migracijos spaudimo“, kuris buvo vykdomas nuo 2018 m. 
rugsėjo mėn. iki 2019 m. pabaigos, įgyvendinimo ir atkreipia dėmesį į tai, kad Europos 
ombudsmenas pradėjo nagrinėti bylą 1598/2020/MMO.


