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Grozījums Nr. 1
Petru Filip

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. Atzīmē, ka dalībvalstis 2007. gadā 
ziņoja par 3832 novirzēm (salīdzinājumā ar 
2006. gadu šis rādītājs pieauga par 
19,2 %), ka kopējā iesaistītā finanšu 
summa 2007. gadā bija aptuveni 
828 miljoni eiro, ka iespējamie krāpšanas 
gadījumi procentos no kopējā pārkāpumu 
skaita 2007. gadā veidoja ap 12–15 % un 
ka kopējā ar pārkāpumiem saistītā summa 
Eiropas Reģionālās attīstības fondā 
salīdzinājumā ar 2006. gadu ir pieaugusi 
par 48 %; uzsver, ka dalībvalstīm būtu 
jānodrošina savu finanšu kontroles 
mehānismu piemērotība, un pasvītro 
dalībvalstu preventīvās darbības nozīmi 
noviržu atklāšanas veicināšanai, pirms vēl 
maksājuma saņēmējiem maksājums ir 
pilnībā veikts.

1. Atzīst, ka novirzes ES līdzekļu 
izlietojumā sakarā ar nesaimniecisku 
darbību un reizēm pat krāpšanu pastāv 
daudzās dalībvalstīs. Atzīmē, ka 
dalībvalstis 2007. gadā ziņoja par 
3832 pārkāpumiem (salīdzinājumā ar 
2006. gadu šis rādītājs pieauga par 
19,2 %), ka kopējā iesaistītā finanšu 
summa 2007. gadā bija aptuveni 
828 miljoni eiro, ka iespējamie krāpšanas 
gadījumi procentos no kopējā pārkāpumu
skaita 2007. gadā veidoja ap 12–15 % un 
ka kopējā ar pārkāpumiem saistītā summa 
Eiropas Reģionālās attīstības fondā 
salīdzinājumā ar 2006. gadu ir pieaugusi 
par 48 %; uzsver, ka dalībvalstīm būtu 
jānodrošina savu finanšu kontroles 
mehānismu piemērotība, un pasvītro 
dalībvalstu preventīvās darbības nozīmi 
noviržu atklāšanas veicināšanai, pirms vēl 
maksājuma saņēmējiem maksājums ir 
pilnībā veikts. Izceļ faktu, ka krāpšanas 
un korupcijas apkarošana ir nepārtraukta 
visu dalībvalstu atbildība un ka, lai
panāktu reālus uzlabojumus, ir 
nepieciešama saskaņota darbība.

Or. en

Grozījums Nr. 2
Maria Petre

Atzinuma projekts
1. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

1. Atzīmē, ka dalībvalstis 2007. gadā 
ziņoja par 3832 pārkāpumiem
(salīdzinājumā ar 2006. gadu šis rādītājs 
pieauga par 19,2 %), ka kopējā iesaistītā 
finanšu summa 2007. gadā bija aptuveni 
828 miljoni eiro, ka iespējamie krāpšanas 
gadījumi procentos no kopējā pārkāpumu 
skaita 2007. gadā veidoja ap 12–15 % un 
ka kopējā ar pārkāpumiem saistītā summa 
Eiropas Reģionālās attīstības fondā 
salīdzinājumā ar 2006. gadu ir pieaugusi 
par 48 %; uzsver, ka dalībvalstīm būtu 
jānodrošina savu finanšu kontroles 
mehānismu piemērotība, un pasvītro 
dalībvalstu preventīvās darbības nozīmi 
noviržu atklāšanas veicināšanai, pirms vēl 
maksājuma saņēmējiem maksājums ir 
pilnībā veikts;

1. Atzīmē, ka dalībvalstis 2007. gadā 
ziņoja par 3832 pārkāpumiem
(salīdzinājumā ar 2006. gadu šis rādītājs 
pieauga par 19,2 %), ka kopējā iesaistītā 
finanšu summa 2007. gadā bija aptuveni 
828 miljoni eiro, ka iespējamie krāpšanas 
gadījumi procentos no kopējā pārkāpumu
skaita 2007. gadā veidoja ap 12–15 % un 
ka kopējā ar pārkāpumiem saistītā summa 
Eiropas Reģionālās attīstības fondā 
salīdzinājumā ar 2006. gadu ir pieaugusi 
par 48 %; apsveic dalībvalstis ar jau 
paveikto, bet uzsver, ka tām būtu 
jānodrošina savu finanšu kontroles 
mehānismu piemērotība, un pasvītro 
dalībvalstu preventīvās darbības nozīmi 
noviržu atklāšanas veicināšanai, pirms vēl 
maksājuma saņēmējiem maksājums ir 
pilnībā veikts;

Or. fr

Grozījums Nr. 3
Iratxe García Pérez

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. Atzīmē, ka dalībvalstis 2007. gadā 
ziņoja par 3832 pārkāpumiem
(salīdzinājumā ar 2006. gadu šis rādītājs 
pieauga par 19,2 %), ka kopējā iesaistītā 
finanšu summa 2007. gadā bija aptuveni 
828 miljoni eiro, ka iespējamie krāpšanas 
gadījumi procentos no kopējā pārkāpumu
skaita 2007. gadā veidoja ap 12–15 % un 
ka kopējā ar novirzēm saistītā summa 
Eiropas Reģionālās attīstības fondā
salīdzinājumā ar 2006. gadu ir pieaugusi 
par 48 %; uzsver, ka dalībvalstīm būtu 
jānodrošina savu finanšu kontroles 
mehānismu piemērotība, un pasvītro 

1. Atzīmē, ka dalībvalstis 2007. gadā 
ziņoja par 3832 pārkāpumiem
(salīdzinājumā ar 2006. gadu šis rādītājs 
pieauga par 19,2 %), ka kopējā iesaistītā 
finanšu summa 2007. gadā bija aptuveni 
828 miljoni eiro (vienāds ar vai nedaudz 
mazāk kā 1,83% no saistību 
apropriācijām), ka iespējamie krāpšanas 
gadījumi procentos no kopējā pārkāpumu
skaita 2007. gadā veidoja ap 12–15 %, ar 
aptuveno finansiālo ietekmi EUR 
141 miljons (kas veido 0,31 % no kopējām 
saistību apropriācijām, t. i., kritums,
salīdzinot ar EUR 157,56 miljoniem jeb 
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dalībvalstu preventīvās darbības nozīmi 
noviržu atklāšanas veicināšanai, pirms vēl 
maksājuma saņēmējiem maksājums ir 
pilnībā veikts;

0, 41% 2006. gadā); uzsver, ka 
dalībvalstīm būtu jānodrošina savu finanšu 
kontroles mehānismu piemērotība, un 
pasvītro dalībvalstu preventīvās darbības 
nozīmi noviržu atklāšanas veicināšanai, 
pirms vēl maksājuma saņēmējiem 
maksājums ir pilnībā veikts;

Or. es

Grozījums Nr. 4
James Nicholson

Atzinuma projekts
1. a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1a . Uzsver Rīcības plāna, kura mērķis ir 
samazināt kļūdu skaitu maksājumu 
prasījumos no dalībvalstīm, nozīmi 
pārraudzības stiprināšanā ar kopīgu 
pārvaldību strukturālām darbībām, ko 
Komisija pieņēma 2008. gada 
19. februārī; izsaka pārliecību, ka šis 
jaunais Rīcības plāns var būtiski uzlabot 
situāciju, it sevišķi palīdzot dalībvalstīm 
attīstīt spēju pārbaudīt projektu izmaksu 
atbilstību; norāda, ka pirmais progresa 
ziņojums saistībā ar šo Rīcības plānu 
vēsta par pozitīviem sākotnējiem 
rezultātiem;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Maria Petre

Atzinuma projekts
1. a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1a. Uzsver, ka ir jānodala krāpšanas un 
nesaimnieciskas darbības jēdzieni, jo 
pirmais ietver iepriekšēja nodoma 
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elementu, kamēr otrais apzīmē 
neapzinātas kļūdas; 

Or. fr

Grozījums Nr. 6
Petru Filip

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. Atzīmē, ka Komisija ir publicējusi 
vairākus ziņojumus, kuros izvērtēts tiesu 
reformas progress Bulgārijā un Rumānijā, 
kā arī cīņa pret korupciju sadarbības un 
pārbaudes mehānismu ietvaros, un 
atsevišķu ziņojumu par ES fondu 
apsaimniekošanu Bulgārijā, kur izcelta 
nepieciešamība pēc pastāvīgas politiskās 
gribas un ieviešanas reālajā dzīvē, lai 
varētu pilnībā ievērot laika orientierus, 
kas tika nosprausti, šīm valstīm iestājoties 
ES; atzīmē arī, ka konkrēti Bulgārijas 
gadījumā Komisija ir pagaidām apturējusi 
ES finansējuma piešķiršanu sakarā ar 
novirzēm, kas atklātas ar tās kontroles un 
revīzijas sistēmas palīdzību, tādēļ aicina
šīs dalībvalstis veikt steidzamus
pasākumus, lai varētu īstenot konkrētos 
turpmākos pasākumus, kas ieteikti šajos 
ziņojumos. 

2. Atzīmē, ka Komisija ir publicējusi 
vairākus ziņojumus, kuros izvērtēts tiesu 
reformas progress Bulgārijā un Rumānijā, 
kā arī cīņa pret korupciju sadarbības un 
pārbaudes mehānismu ietvaros; līdz ar to 
iedrošina šīs dalībvalstis konsekventi veikt 
pasākumus, lai varētu īstenot konkrētos 
turpmākos pasākumus, kas ieteikti šajos 
ziņojumos. 

Or. en

Grozījums Nr. 7
Rumiana Jeleva

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. Atzīmē, ka Komisija ir publicējusi 
vairākus ziņojumus, kuros izvērtēts tiesu 

2. Atzīmē, ka Komisija ir publicējusi 
vairākus detalizētus, izsmeļošus
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reformas progress Bulgārijā un Rumānijā, 
kā arī cīņa pret korupciju sadarbības un
pārbaudes mehānismu ietvaros, un 
atsevišķu ziņojumu par ES fondu 
apsaimniekošanu Bulgārijā, kur izcelta 
nepieciešamība pēc pastāvīgas politiskās 
gribas un ieviešanas reālajā dzīvē, lai 
varētu pilnībā ievērot laika orientierus, kas 
tika nosprausti, šīm valstīm iestājoties ES; 
atzīmē arī, ka konkrēti Bulgārijas gadījumā 
Komisija ir pagaidām apturējusi ES 
finansējuma piešķiršanu sakarā ar 
pārkāpumiem, kas atklāti ar tās kontroles 
un revīzijas sistēmas palīdzību, tādēļ aicina 
šīs dalībvalstis veikt steidzamus 
pasākumus, lai varētu īstenot konkrētos 
turpmākos pasākumus, kas ieteikti šajos 
ziņojumos.

ziņojumus, kuros kritiski izvērtēts tiesu 
reformas progress Bulgārijā un Rumānijā, 
kā arī cīņa pret korupciju sadarbības un 
pārbaudes mehānismu ietvaros, un 
atsevišķu ziņojumu par ES fondu 
apsaimniekošanu Bulgārijā, kur izcelta 
nepieciešamība pēc pastāvīgas politiskās 
gribas un ieviešanas reālajā dzīvē, lai 
varētu pilnībā ievērot laika orientierus, kas 
tika nosprausti, šīm valstīm iestājoties ES; 
atzīmē arī, ka Bulgārijas gadījumā 
Komisija ir pagaidām apturējusi ES 
finansējuma piešķiršanu sakarā ar 
pārkāpumiem, kas atklāti ar tās kontroles 
un revīzijas sistēmas palīdzību, tādēļ aicina 
šīs dalībvalstis veikt steidzamus 
pasākumus, lai varētu īstenot konkrētos 
turpmākos pasākumus, kas ieteikti šajos 
ziņojumos.

Or. en

Grozījums Nr. 8
Maria Petre

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. Atzīmē, ka Komisija ir publicējusi 
vairākus ziņojumus, kuros izvērtēts tiesu 
reformas progress Bulgārijā un Rumānijā, 
kā arī cīņa pret korupciju sadarbības un 
pārbaudes mehānismu ietvaros, un 
atsevišķu ziņojumu par ES fondu 
apsaimniekošanu Bulgārijā, kur izcelta 
nepieciešamība pēc pastāvīgas politiskās 
gribas un ieviešanas reālajā dzīvē, lai 
varētu pilnībā ievērot laika orientierus, kas 
tika nosprausti, šīm valstīm iestājoties ES; 
atzīmē arī, ka konkrēti Bulgārijas 
gadījumā Komisija ir pagaidām apturējusi 
ES finansējuma piešķiršanu sakarā ar 
novirzēm, kas atklātas ar tās kontroles un 
revīzijas sistēmas palīdzību, tādēļ aicina 
šīs dalībvalstis veikt steidzamus 

2. Atzīmē, ka Komisija ir publicējusi 
vairākus ziņojumus, kuros izvērtēts  
progress Bulgārijā un Rumānijā, un 
atsevišķu ziņojumu par ES fondu 
apsaimniekošanu Bulgārijā, kur izcelta 
nepieciešamība pēc pastāvīgas politiskās 
gribas un ieviešanas reālajā dzīvē, lai 
varētu pilnībā ievērot laika orientierus, kas 
tika nosprausti, šīm valstīm iestājoties ES;
tādēļ aicina šīs dalībvalstis veikt 
steidzamus pasākumus, lai varētu īstenot 
konkrētos turpmākos pasākumus, kas 
ieteikti šajos ziņojumos;
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pasākumus, lai varētu īstenot konkrētos 
turpmākos pasākumus, kas ieteikti šajos 
ziņojumos;

Or. fr

Grozījums Nr. 9
James Nicholson

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. Atzīmē, ka Komisija ir publicējusi 
vairākus ziņojumus, kuros izvērtēts tiesu 
reformas progress Bulgārijā un Rumānijā, 
kā arī cīņa pret korupciju sadarbības un 
pārbaudes mehānismu ietvaros, un 
atsevišķu ziņojumu par ES fondu 
apsaimniekošanu Bulgārijā, kur izcelta 
nepieciešamība pēc pastāvīgas politiskās 
gribas un ieviešanas reālajā dzīvē, lai 
varētu pilnībā ievērot laika orientierus, kas 
tika nosprausti, šīm valstīm iestājoties ES; 
atzīmē arī, ka konkrēti Bulgārijas gadījumā 
Komisija ir pagaidām apturējusi ES 
finansējuma piešķiršanu sakarā ar 
pārkāpumiem, kas atklāti ar tās kontroles 
un revīzijas sistēmas palīdzību, tādēļ aicina 
šīs dalībvalstis veikt steidzamus 
pasākumus, lai varētu īstenot konkrētos 
turpmākos pasākumus, kas ieteikti šajos 
ziņojumos.

2. Atzīmē, ka Komisija ir publicējusi 
vairākus ziņojumus, kuros izvērtēts tiesu 
reformas progress Bulgārijā un Rumānijā, 
kā arī cīņa pret korupciju sadarbības un 
pārbaudes mehānismu ietvaros, un 
atsevišķu ziņojumu par ES fondu 
apsaimniekošanu Bulgārijā, kur izcelta 
nepieciešamība pēc pastāvīgas politiskās 
gribas un ieviešanas reālajā dzīvē, lai 
varētu pilnībā ievērot laika orientierus, kas 
tika nosprausti, šīm valstīm iestājoties ES; 
atzīmē arī, ka konkrēti Bulgārijas gadījumā 
Komisija ir pagaidām apturējusi ES 
finansējuma piešķiršanu vienai darbības 
programmai sakarā ar pārkāpumiem, kas 
atklāti ar tās kontroles un revīzijas sistēmas 
palīdzību, tādēļ aicina šīs dalībvalstis veikt 
steidzamus pasākumus, lai varētu īstenot 
konkrētos turpmākos pasākumus, kas
ieteikti šajos ziņojumos.

Or. en

Grozījums Nr. 10
Emmanouil Angelakas

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. Atzīmē, ka Komisija ir publicējusi 2. Atzīmē, ka Komisija ir publicējusi 
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vairākus ziņojumus, kuros izvērtēts tiesu 
reformas progress Bulgārijā un Rumānijā, 
kā arī cīņa pret korupciju sadarbības un 
pārbaudes mehānismu ietvaros, un 
atsevišķu ziņojumu par ES fondu 
apsaimniekošanu Bulgārijā, kur izcelta 
nepieciešamība pēc pastāvīgas politiskās 
gribas un ieviešanas reālajā dzīvē, lai 
varētu pilnībā ievērot laika orientierus, kas 
tika nosprausti, šīm valstīm iestājoties ES; 
atzīmē arī, ka konkrēti Bulgārijas gadījumā 
Komisija ir pagaidām apturējusi ES 
finansējuma piešķiršanu sakarā ar 
pārkāpumiem, kas atklāti ar tās kontroles 
un revīzijas sistēmas palīdzību, tādēļ aicina 
šīs dalībvalstis veikt steidzamus 
pasākumus, lai varētu īstenot konkrētos 
turpmākos pasākumus, kas ieteikti šajos 
ziņojumos.

vairākus ziņojumus, kuros izvērtēts tiesu 
reformas progress Bulgārijā un Rumānijā, 
kā arī cīņa pret korupciju sadarbības un 
pārbaudes mehānismu ietvaros, un 
atsevišķu ziņojumu par ES fondu 
apsaimniekošanu Bulgārijā, kur izcelta 
nepieciešamība pēc pastāvīgas politiskās 
gribas un ieviešanas reālajā dzīvē, lai 
varētu pilnībā ievērot laika orientierus, kas 
tika nosprausti, šīm valstīm iestājoties ES; 
atzīmē arī, ka konkrēti Bulgārijas gadījumā 
Komisija ir pagaidām apturējusi ES 
finansējuma piešķiršanu sakarā ar 
pārkāpumiem, kas atklāti ar tās kontroles 
un revīzijas sistēmas palīdzību, tādēļ aicina 
šīs dalībvalstis veikt steidzamus 
pasākumus, lai varētu īstenot konkrētos 
turpmākos pasākumus, kas ieteikti šajos 
ziņojumos; visbeidzot, atbalsta šo valstu 
centienus un aicina tās veikt visus mērķa 
sasniegšanai nepieciešamos pasākumus.

Or. el

Grozījums Nr. 11
Miloš Koterec

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. Atzīmē, ka Komisija ir publicējusi 
vairākus ziņojumus, kuros izvērtēts tiesu 
reformas progress Bulgārijā un Rumānijā, 
kā arī cīņa pret korupciju sadarbības un 
pārbaudes mehānismu ietvaros, un 
atsevišķu ziņojumu par ES fondu 
apsaimniekošanu Bulgārijā, kur izcelta 
nepieciešamība pēc pastāvīgas politiskās 
gribas un ieviešanas reālajā dzīvē, lai 
varētu pilnībā ievērot laika orientierus, kas 
tika nosprausti, šīm valstīm iestājoties ES; 
atzīmē arī, ka konkrēti Bulgārijas gadījumā 
Komisija ir pagaidām apturējusi ES 
finansējuma piešķiršanu sakarā ar 
pārkāpumiem, kas atklāti ar tās kontroles 

2. Atzīmē, ka Komisija ir publicējusi 
vairākus ziņojumus, kuros izvērtēts tiesu 
reformas progress Bulgārijā un Rumānijā, 
kā arī cīņa pret korupciju sadarbības un 
pārbaudes mehānismu ietvaros, un 
atsevišķu ziņojumu par ES fondu 
apsaimniekošanu Bulgārijā, kur izcelta 
nepieciešamība pēc pastāvīgas politiskās 
gribas un ieviešanas reālajā dzīvē, lai 
varētu pilnībā ievērot laika orientierus, kas 
tika nosprausti, šīm valstīm iestājoties ES; 
atzīmē arī, ka konkrēti Bulgārijas gadījumā 
Komisija ir pagaidām apturējusi ES 
finansējuma piešķiršanu sakarā ar 
pārkāpumiem, kas atklāti ar tās kontroles 
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un revīzijas sistēmas palīdzību, tādēļ aicina 
šīs dalībvalstis veikt steidzamus 
pasākumus, lai varētu īstenot konkrētos 
turpmākos pasākumus, kas ieteikti šajos 
ziņojumos.

un revīzijas sistēmas palīdzību, tādēļ aicina 
šīs dalībvalstis, kas to vēl nav izdarījušas,
veikt steidzamus pasākumus, lai varētu 
īstenot konkrētos turpmākos pasākumus, 
kas ieteikti šajos ziņojumos.

Or. en

Grozījums Nr. 12
James Nicholson

Atzinuma projekts
2. a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2a. Atzīst, ka efektīva struktūrfondu 
apgūšana ir radījusi nopietnas grūtības, it 
īpaši jaunajām dalībvalstīm, jo tām ir 
prasīta atbilstība stingrām un nereti 
sarežģītām prasībām šo fondu 
izmantošanā; tādēļ atzinīgi vērtē šo 
dalībvalstu centienus uzlabot spēju tās 
īstenot un aicina paātrināt darbu, lai 
spētu uzrādīt taustāmus rezultātus 
pieņemamā termiņā;

Or. en

Grozījums Nr. 13
James Nicholson

Atzinuma projekts
3. a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3a. Uzskata, ka struktūrfondu 
programmas tiesiskā regulējuma 
sarežģītība, it sevišķi attiecībā uz 
pārvaldības un uzraudzības procedūrām, 
daļēji ir iemesls pārkāpumiem 
dalībvalstīs; tādēļ mudina Komisiju vēl 
vairāk vienkāršot sistēmu;

Or. en
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Grozījums Nr. 14
Markus Pieper

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. Mudina tās astoņas dalībvalstis 
(Franciju, Igauniju, Īriju, Latviju, 
Luksemburgu, Spāniju, Vāciju un 
Zviedriju), kurās vēl netiek izmantoti 
elektroniskie moduļi AFIS/ ECR 
elektroniskai ziņojumu veidošanai, īstenot 
šo pāreju drīzā laikā, lai uzlabotu savu datu 
kvalitāti un ziņošanas savlaicīgumu līdz 
2009. gada beigām.

4. Mudina tās septiņas dalībvalstis 
(Franciju, Igauniju, Īriju, Latviju, 
Luksemburgu, Spāniju un Zviedriju), kurās 
vēl netiek izmantoti elektroniskie moduļi 
AFIS/ ECR elektroniskai ziņojumu 
veidošanai, īstenot šo pāreju drīzā laikā, lai 
uzlabotu savu datu kvalitāti un ziņošanas 
savlaicīgumu līdz 2009. gada beigām; šajā 
kontekstā atzinīgi vērtē Vācijas kopīgi ar 
OLAF īstenoto pilotprojektu tīmekļa 
ziņošanas sistēmas ieviešanai.

Or. en

Grozījums Nr. 15
Iratxe García Pérez

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. Mudina tās astoņas dalībvalstis 
(Franciju, Igauniju, Īriju, Latviju, 
Luksemburgu, Spāniju, Vāciju un 
Zviedriju), kurās vēl netiek izmantoti 
elektroniskie moduļi AFIS/ ECR 
elektroniskai ziņojumu veidošanai, īstenot 
šo pāreju drīzā laikā, lai uzlabotu savu datu 
kvalitāti un ziņošanas savlaicīgumu līdz 
2009. gada beigām;

4. Mudina tās dalībvalstis, kurās vēl netiek 
izmantoti elektroniskie moduļi AFIS/ ECR 
elektroniskai ziņojumu veidošanai, īstenot 
šo pāreju drīzā laikā, lai uzlabotu savu datu 
kvalitāti un ziņošanas savlaicīgumu līdz 
2009. gada beigām;

Or. es
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Grozījums Nr. 16
Iratxe García Pérez

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. Uzsver, ka pārkāpuma ierindošana kādā 
kategorijā (norādot, vai tas ir vai nav 
iespējams krāpšanas gadījums) ir viens no 
dalībvalstīm veicamās ziņojumu 
veidošanas elementiem, kurš ir jāstiprina, 
ņemot vērā faktu, ka četras dalībvalstis 
(Francija, Īrija, Luksemburga un 
Spānija) vēl nav sniegušas vispār nekādu 
kvalifikāciju un ka vēl trīs valstis (Dānija, 
Vācija un Zviedrija) varēja sniegt 
klasifikāciju tikai attiecībā uz ierobežotu 
daļu no pārkāpumiem, par kuriem tās 
ziņojušas;

5. Uzsver, ka pārkāpuma ierindošana kādā 
kategorijā (norādot, vai tas ir vai nav 
iespējams krāpšanas gadījums) ir viens no  
dalībvalstīm veicamās ziņojumu 
veidošanas elementiem, kurš ir jāstiprina, 
ņemot vērā faktu, ka atsevišķas dalībvalstis 
vēl nav sniegušas vispār nekādu 
kvalifikāciju un ka vēl vairākas valstis 
varēja sniegt klasifikāciju tikai attiecībā uz 
ierobežotu daļu no pārkāpumiem, par 
kuriem tās ziņojušas;

Or. es

Grozījums Nr. 17
Giovanni Robusti

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. Pauž nožēlu, ka, lai gan visu tiešo ES 
kohēzijas politikas ieguvumu saņēmēju 
vārdi pārvaldības iestādēm ir jāpublicē 
saskaņā ar noteikumiem, kas regulē Fondu 
(2007–2013) izlietojumu (Komisijas 
Regula Nr. (EK) 1828/2006), Komisijas 
tīmekļa vietnē atrodamā datubāze ir 
nepilnīga; tādēļ mudina dalībvalstis un 
Komisiju pilnībā un savlaicīgi izpildīt šo 
caurskatāmības nodrošināšanas pienākumu 
vēl pirms 2009. gada jūnija — Parlamenta
rezolūcijā minētā termiņa.

6. Pauž nožēlu, ka, lai gan visu tiešo ES 
kohēzijas politikas ieguvumu saņēmēju 
vārdi pārvaldības iestādēm ir jāpublicē 
saskaņā ar noteikumiem, kas regulē Fondu 
(2007–2013) izlietojumu (Komisijas 
Regula Nr. (EK) 1828/2006), Komisijas 
tīmekļa vietnē atrodamā datubāze ir 
nepilnīga; tādēļ mudina dalībvalstis pilnībā 
un savlaicīgi izpildīt šo caurskatāmības 
nodrošināšanas pienākumu vēl pirms 
2009. gada jūnija — Parlamenta rezolūcijā 
minētā termiņa, un aicina Komisiju 
piemērot sodu atbildīgajām iestādēm 
pārredzamības pienākuma izpildes 
kavējuma vai tā neizpildes gadījumā.
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Or. it

Grozījums Nr. 18
Emmanouil Angelakas

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. Pauž nožēlu, ka, lai gan visu tiešo ES 
kohēzijas politikas ieguvumu saņēmēju 
vārdi pārvaldības iestādēm ir jāpublicē 
saskaņā ar noteikumiem, kas regulē Fondu 
(2007–2013) izlietojumu (Komisijas 
Regula Nr. (EK) 1828/2006), Komisijas 
tīmekļa vietnē atrodamā datubāze ir 
nepilnīga; tādēļ mudina dalībvalstis un 
Komisiju pilnībā un savlaicīgi izpildīt šo 
caurskatāmības nodrošināšanas pienākumu 
vēl pirms 2009. gada jūnija — Parlamenta 
rezolūcijā minētā termiņa.

6. Pauž nožēlu, ka, lai gan visu tiešo ES 
kohēzijas politikas ieguvumu saņēmēju 
vārdi pārvaldības iestādēm ir jāpublicē 
saskaņā ar noteikumiem, kas regulē Fondu 
(2007–2013) izlietojumu (Komisijas 
Regula Nr. (EK) 1828/2006), Komisijas 
tīmekļa vietnē atrodamā datubāze ir 
nepilnīga; tādēļ aicina Komisiju kopā ar 
dalībvalstīm strādāt pie datubāzes 
informācijas plūsmas paātrināšanas 
efektīvākai darbībai, pamatojoties uz 
pārredzamību; turklāt mudina dalībvalstis 
un Komisiju pilnībā un savlaicīgi izpildīt 
šo caurskatāmības nodrošināšanas 
pienākumu vēl pirms 2009. gada jūnija —
Parlamenta rezolūcijā minētā termiņa.

Or. el

Grozījums Nr. 19
James Nicholson

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. Atbalsta Komisijas nostāju par to, ka 
gadījumos, kad ir atklātas novirzes, tiks 
veikta koriģējoša darbība, tai skaitā 
maksājumu apturēšana un lieki vai 
nepareizi izmaksātu maksājumu 
atsaukšana, un ka tā ziņos Parlamentam 
vismaz divas reizes gadā par pasākumiem, 
kurus tā šajā sakarā ir veikusi;

7. Atbalsta Komisijas nostāju par to, ka 
gadījumos, kad ir atklāti pārkāpumi, tiks 
veikta koriģējoša darbība, tai skaitā 
maksājumu apturēšana un lieki vai 
nepareizi izmaksātu maksājumu 
atsaukšana; atgādina, ka Komisijai 
četrreiz gadā jāziņo par panākto progresu 
tās Rīcības plāna īstenošanā;
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Or. en

Grozījums Nr. 20
Emmanouil Angelakas

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. Atbalsta Komisijas nostāju par to, ka 
gadījumos, kad ir atklātas novirzes, tiks 
veikta koriģējoša darbība, tai skaitā 
maksājumu apturēšana un lieki vai 
nepareizi izmaksātu maksājumu 
atsaukšana, un ka tā ziņos Parlamentam 
vismaz divas reizes gadā par pasākumiem, 
kurus tā šajā sakarā ir veikusi.

7. Atbalsta Komisijas nostāju par to, ka 
gadījumos, kad ir atklāti nopietni
pārkāpumi, tiks veikta koriģējoša darbība, 
tai skaitā maksājumu apturēšana un lieki 
vai nepareizi izmaksātu maksājumu 
atsaukšana, un ka tā ziņos Parlamentam 
vismaz divas reizes gadā par pasākumiem, 
kurus tā šajā sakarā ir veikusi; tomēr 
aicina Komisiju pastiprināt dalībvalstīm 
sniegto atbalstu noviržu novēršanā un 
nepieciešamo zināšanu nodošanā 
kompetentajām valsts un reģionālajām 
institūcijām.

Or. el

Grozījums Nr. 21
Emmanouil Angelakas

Atzinuma projekts
7. a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7a. Aicina Komisiju ņemt vērā 
administratīvās izmaksas, kas dalībvalstu 
nacionālajām, reģionālajām un vietējām 
pārvaldēm jāveic, piemērojot nereti 
sarežģītās un dārgās prasības 
līdzfinansētu projektu uzraudzībā un 
pārbaudē;

Or. el
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Grozījums Nr. 22
Jean Marie Beaupuy

Atzinuma projekts
7. a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7a. Atzinīgi novērtē sasniegto rezultātu 
kvalitāti faktiski visos projektos un, lai 
negatīvi neietekmētu struktūrfondu 
pienācīgu izlietojumu, vērš uzmanību uz 
nepieciešamību izvairīties no neskaidrību 
radīšanas starp:
- administratīviem pārkāpumiem, kas 
jāizlabo,
- krāpšanu (t. i., 0, 16% no Komisijas 
veiktajiem maksājumiem laikā no 2000. 
līdz 2007. gadam), kas jāsoda;

Or. fr

Grozījums Nr. 23
Emmanouil Angelakas

Atzinuma projekts
7. b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7b. Uzsver, ka nepieciešamā likumīgas 
finanšu pārvaldības situācijas 
uzlabošanas pamatā jābūt plašākai 
Kopienas līdzekļu izmantošanas 
noteikumu un procedūru vienkāršošanai.

Or. el

Grozījums Nr. 24
Emmanouil Angelakas

Atzinuma projekts
7. c punkts (jauns)



AM\752694LV.doc 15/15 PE415.250v01-00

                                Ārējais tulkojums LV

Atzinuma projekts Grozījums

7c. Šim nolūkam aicina gan Komisiju, 
gan dalībvalstis metodiski izstrādāt 
padomus par veidiem, kā novērst 
pārkāpumus un administratīvas kļūdas 
un trūkumus.

Or. el
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