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SHORT JUSTIFICATION

As regards this Committee's responsibilities for financial control, the present proposal, 
together with the proposal on the financing of the common agricultural policy, form the core 
parts of the legislative proposals for the financial perspectives 2007-2013.

At the starting point of the new financial perspectives period, the draftsman considers a fresh 
approach to horizontal financial control issues to be essential. Major differences such as non-
differentiated expenditure in agriculture and differentiated expenditure in structural operations 
obviously limit the range of possible comparisons. However, the draftsman takes the view that 
some aspects concerning the functioning of shared management in agriculture and structural 
operations apply horizontally. This is particularly true for the concept of ex ante annual 
disclosure statements by Member States. The concept of disclosure statements aims at 
remedying specific difficulties arising from the split responsibilities in shared management. It 
is currently being developed in this Committee's discussions on the 2003 Commission 
discharge.  

The Commission's proposal would oblige Member States to communicate to the Commission 
descriptions of their financial management and control systems ex ante. Nevertheless, in the 
light of the European Court of Auditors' findings on persistent weaknesses of Member 
States' supervisory and control systems1, the draftsman remains concerned. The proposed 
measures may not be sufficient. Therefore he recommends to introduce an additional political 
commitment, i. e. an annual disclosure statement.

The draftsman welcomes the proposed Commission's cooperation with national audit 
bodies. In his view enhancing cooperation and coordination between the Commission and 
national audit institutions as well as between national audit bodies themselves would be a 
further step towards a Community internal control framework2.

PAKEITIMAI

Biudžeto kontrolės komitetas ragina atsakingą Regioninės plėtros komitetą į savo pranešimą 
įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas3 Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
12 straipsnio 2a dalis (nauja)

  
1 Europos audito rūmų metinis pranešimas dėl 2003 finansinių metų, 5.67–5.69 dalys.
2 Europos audito rūmų nuomonė Nr. 2/2004.
3 Dar nepaskelbta OL.
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2a. Nepažeisdama 1 straipsnyje numatytų 
įsipareigojimų, kiekviena valstybė narė 
kasmet (N metais) prieš gaudama Bendrijos 
lėšas padaro ex-ante atskleidimo 
pareiškimą, kuriame paskelbia, kad pagal 
Bendrijos teisę privalomos finansų 
kontrolės struktūros yra įsteigtos ir veikia.
Šį  atskleidimo pareiškimą pasirašo 
valstybės narės aukščiausio rango politikas 
ir atsakinga valdžios institucija (finansų 
ministras).

Pakeitimas 2
45 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Vertinimų tikslas – pagerinti fondų pagalbos 
kokybę, veiksmingumą ir darną bei 
patobulinti veiklos programų įgyvendinimą.
Taip pat vertinamas jų poveikis, 
atsižvelgiant į Bendrijos strateginius tikslus, 
Sutarties 158 straipsnį ir konkrečias 
struktūrines problemas, su kuriomis 
susiduria atitinkamos valstybės narės ir 
regionai, taip pat atsižvelgiant į tvarios 
plėtros būtinybę ir atitinkamus Bendrijos 
teisės aktus, susijusius su poveikiu aplinkai 
ir strateginiu aplinkos įvertinimu.

Vertinimų tikslas – pagerinti fondų pagalbos 
kokybę, veiksmingumą ir darną bei 
patobulinti veiklos programų įgyvendinimą.
Jie atitinkamai vertina vietines, 
nacionalines ir Bendrijos sąnaudas ir 
naudą. Taip pat vertinamas tų programų
poveikis, atsižvelgiant į Bendrijos 
strateginius tikslus, Sutarties 158 straipsnį ir 
konkrečias struktūrines problemas, su 
kuriomis susiduria atitinkamos valstybės 
narės ir regionai, taip pat atsižvelgiant į 
tvarios plėtros būtinybę ir atitinkamus 
Bendrijos teisės aktus, susijusius su poveikiu 
aplinkai ir strateginiu aplinkos įvertinimu.

Pakeitimas 3
46 straipsnio 3 dalies 3 pastraipa

Ex-ante (išankstinio) vertinimo tikslas –
optimizuoti biudžetinių lėšų paskirstymą 
veiklos programoms ir pagerinti programų 
rengimo kokybę. Atliekant vertinimą, 
nustatomi ir įvertinami vidutinės trukmės ir 
ilgalaikiai poreikiai, siekiami tikslai, 
laukiami rezultatai, skaičiais išreikšti tikslai, 
regionui siūlomos strategijos darnumas (jei 

Ex-ante (išankstinio) vertinimo tikslas –
optimizuoti biudžetinių lėšų paskirstymą 
veiklos programoms ir pagerinti programų 
rengimo kokybę. Atliekant vertinimą, 
nustatomi ir įvertinami vidutinės trukmės ir 
ilgalaikiai poreikiai, siekiami tikslai, 
laukiami rezultatai, skaičiais išreikšti tikslai, 
regionui siūlomos strategijos darnumas, 
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reikia), Bendrijos pridedamoji vertė, mastas, 
kokiu reikia atsižvelgti į Bendrijos 
prioritetus, ankstesnio programavimo 
pamokos, įgyvendinimo, monitoringo, 
vertinimo ir finansų valdymo procedūrų 
kokybė.

vietinių ir Bendrijos sąnaudų bei naudos 
analizė, Bendrijos pridedamoji vertė, 
mastas, kokiu reikia atsižvelgti į Bendrijos 
prioritetus, ankstesnio programavimo 
pamokos, įgyvendinimo, monitoringo, 
vertinimo ir finansų valdymo procedūrų 
kokybė.

Pakeitimas 4
75 straipsnio 3 dalis

Ne vėliau kaip iki kiekvienų metų sausio 31 
d. valstybės narės nusiunčia Komisijai savo 
prognozes, papildytas naujais duomenimis, 
apie paraiškas dėl mokėjimų einamaisiais ir 
kitais finansiniais metais.

Ne vėliau kaip iki kiekvienų metų sausio 31 
d. valstybės narės nusiunčia Komisijai savo 
prognozes, papildytas naujais duomenimis, 
apie paraiškas dėl mokėjimų einamaisiais ir 
kitais finansiniais metais. Prognozės turi 
atspindėti realias valstybės narės tam tikro 
laikotarpio išlaidų galimybes.

Pakeitimas 5
92 straipsnio 3 a dalis (nauja)

3a. Komisija kas trejus metus pradedant 
nuo 2007 m. pateikia Europos Parlamentui 
ir Tarybai automatiškai naikinamo 
įsipareigojimo tvarkos efektyvumo analizę.
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