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PASIŪLYMAI

Biudžeto kontrolės komitetas ragina atsakingą Regioninės plėtros komitetą į savo pasiūlymą 
dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad struktūrinė politika yra politikos sritis, kuriai 2000–2006 metų 
programavimo laikotarpiui skirta antra pagal dydį ES biudžeto dalis, ir yra svarbiausia ES 
politika 2007–2013 m. laikotarpiu;

2. primena, kad 2006 finansinių metų ataskaitoje Europos Audito Rūmai nustatė, kad 
mažiausiai 12 % visų išlaidų, kompensuotų pagal struktūrinės politikos projektus, 
neturėjo būti kompensuota, o atliekant atrankinę patikrą nustatė, kad kompensacijų, 
apskaičiuotų su klaidomis, dalis sudaro 44 % ir kad didelė projektų dalis įvykdyta darant 
dideles klaidas, susijusias su reikalavimų nesilaikymu;

3. pabrėžia, kad šioje ataskaitoje Europos Audito Rūmai valstybių narių kontrolės sistemas 
įvertino kaip bendrai neveiksmingas arba tik vidutiniškai veiksmingas;

4. todėl pritaria ketinimui struktūrinių ir sanglaudos fondų tikslų dabartiniu 2007–2013 m. 
programavimo laikotarpiu siekti vadovaujantis valdymo ir partnerystės principais1;

5. ragina, kad nacionaliniai audito rūmai atliktų svarbesnį vaidmenį taikant kontrolės 
sistemas, kad fondų lėšos būtų deramai leidžiamos ir kad jie prisiimtų savo pareigas bei 
aktyviau veiktų;

6. ragina, kad valstybės narės konsultuotų ir mokytų projektų vykdytojus bei valdymo ir 
mokėjimo institucijas, taip pat audito įstaigas siekiant užtikrinti, kad visi veikėjai gerai 
išmanytų Bendrijos teisės aktuose nustatytus reikalavimus ir juos vykdytų;

7. džiaugiasi dėl valstybių narių metinių apžvalgų, kurios yra pirmas žingsnis link 
nacionalinių lėšų valdymo deklaracijų; tačiau ragina Komisiją pateikti pasiūlymą, kad 
būtų priimti tokie pat reikalavimai, gairės ir rekomendacinės pastabos struktūrinei 
politikai, kurie galioja bendrai žemės ūkio politikai;

8. Apgailestauja, kad ir vėl labai vėlai priimtos projektų įgyvendinimo nuostatos ir ragina 
atsakingas valdymo institucijas bei mokėjimo ir kontrolės institucijas nustatyti taisykles, 
skirtas administravimui supaprastinti (pvz., daugiau naudoti vienodo dydžio išmokas) ir 
jų laikytis.

                                               
1 Kaip nustatyta Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006 11 straipsnyje, OL L 210, 2006 7 31, p.25.
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