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Pakeitimas 1
Bart Staes

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. susidomėjęs pritaria Europos Audito 
Rūmų (EAR) pranešime pateiktoms
išvadoms ir rekomendacijoms tinkamai 
naudoti struktūrinius fondus;

1. susirūpinęs atkreipia dėmesį į Europos 
Audito Rūmų (EAR) pranešime pateiktas
išvadas ir rekomendacijas tinkamai 
naudoti struktūrinius fondus;

Or. en

Pakeitimas 2
Bart Staes

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad sanglaudos politika yra 
viena iš svarbiausių ES politikos krypčių; 
pabrėžia jos svarbą Europos Sąjungai 
imantis veiksmų esant finansinei krizei ir 
pagrindinį jos vaidmenį įgyvendinant 
Europos ekonomikos atkūrimo planą; todėl 
pritaria Komisijos pasiūlytiems sanglaudos 
programų įgyvendinimo palengvinimo ir 
spartinimo veiksmams;

3. pabrėžia, kad sanglaudos politika yra 
viena iš svarbiausių ES politikos krypčių; 
pabrėžia jos svarbą Europos Sąjungai 
imantis veiksmų esant finansinei krizei –
kai valstybės narės tinkamai įgyvendina 
šią politiką – ir pagrindinį jos vaidmenį 
įgyvendinant Europos ekonomikos 
atkūrimo planą; todėl pritaria Komisijos 
pasiūlytiems sanglaudos programų 
įgyvendinimo palengvinimo ir spartinimo 
veiksmams;

Or. en

Pakeitimas 3
Marian Harkin

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pažymi, kad tokios supaprastinimo 
procedūros labai svarbios siekiant 
sumažinti administracinę naštą 
nacionaliniu, regioniniu ir vietiniu 
lygmenimis; vis dėlto pabrėžia, kad svarbu 
užtikrinti, jog minėtosios supaprastinimo 
procedūros nesukeltų klaidų pagausėjimo 
ateityje;

Or. en

Pakeitimas 4
Marian Harkin

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia Komisijos 2008 m. vasario 19 
d. priimto veiksmų plano stiprinti priežiūrą 
vykdant bendrą struktūrinės veiklos 
valdymą svarbą; teikiant šį veiksmų planą 
siekiama, kad būtų mažiau klaidų iš 
valstybių narių gaunamuose prašymuose 
dėl išmokų; yra įsitikinęs, kad šis naujas 
veiksmų planas turėtų labai pagerinti 
padėtį, visų pirma padėti valstybėms 
narėms tobulinti gebėjimus nustatyti, ar 
projektas atitinka reikalavimus skirti 
išmoką; pažymi, kad pirmojoje šio plano 
pažangos ataskaitoje pateikiama teigiamų 
rezultatų;

6. pabrėžia Komisijos 2008 m. vasario 19 
d. priimto veiksmų plano stiprinti priežiūrą 
vykdant bendrą struktūrinės veiklos 
valdymą svarbą; teikiant šį veiksmų planą 
siekiama, kad būtų mažiau klaidų iš 
valstybių narių gaunamuose prašymuose 
dėl išmokų; yra įsitikinęs, kad šis naujas 
veiksmų planas turėtų labai pagerinti 
padėtį, visų pirma padėti valstybėms 
narėms tobulinti gebėjimus nustatyti, ar 
projektas atitinka reikalavimus skirti 
išmoką; pažymi, kad pirmojoje šio plano 
pažangos ataskaitoje pateikiama teigiamų 
rezultatų; vis dėlto pabrėžia, kad bet kokią 
juntamą pažangą bus galima nustatyti ne 
anksčiau 2010 m. ar net vėliau;

Or. en
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Pakeitimas 5
Bart Staes

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia Komisijos 2008 m. vasario 19 
d. priimto veiksmų plano stiprinti priežiūrą 
vykdant bendrą struktūrinės veiklos 
valdymą svarbą; teikiant šį veiksmų planą 
siekiama, kad būtų mažiau klaidų iš 
valstybių narių gaunamuose prašymuose 
dėl išmokų; yra įsitikinęs, kad šis naujas 
veiksmų planas turėtų labai pagerinti 
padėtį, visų pirma padėti valstybėms 
narėms tobulinti gebėjimus nustatyti, ar 
projektas atitinka reikalavimus skirti 
išmoką; pažymi, kad pirmojoje šio plano 
pažangos ataskaitoje pateikiama teigiamų 
rezultatų;

6. pabrėžia Komisijos 2008 m. vasario 19 
d. priimto veiksmų plano stiprinti priežiūrą 
vykdant bendrą struktūrinės veiklos 
valdymą svarbą; teikiant šį veiksmų planą 
siekiama, kad iš valstybių narių 
gaunamuose prašymuose dėl išmokų būtų 
mažiau klaidų, kurių nustatyta 11 proc.; 
yra įsitikinęs, kad šis naujas veiksmų 
planas turėtų labai pagerinti padėtį, visų 
pirma padėti valstybėms narėms tobulinti 
gebėjimus nustatyti, ar projektas atitinka 
reikalavimus skirti išmoką; pažymi, kad 
pirmojoje šio plano pažangos ataskaitoje 
pateikiama teigiamų rezultatų;

Or. en

Pakeitimas 6
Jan Olbrycht

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. ypač pažymi, kad Komisijos, 
atsižvelgiant į 2008 m. vasario mėn. 
veiksmų planą, 2008 m. birželio mėn. 
paskelbtose valdymo patikrinimų gairėse 
pabrėžiama valdymo institucijos 
prevencinių priemonių, taikomų 
įgyvendinant veiksmingą komunikavimo 
su paramos gavėjais strategiją, svarba; 
mano, kad visa paramos gavėjams skirta 
informavimo veikla – tai priemonė, 
padedanti sumažinti klaidų, ypač 
nustatant atitiktį reikalavimams skirti 
išmoką;
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Or. en

Pakeitimas 7
Bart Staes

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. prašo Komisijos pateikti įgyvendinant 
sanglaudos politiką neteisingai išmokėtų 
kompensacijų sumas, išskirstytas pagal 
valstybes nares;

Or. en

Pakeitimas 8
Bart Staes

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pritaria Komisijos pareikštai pozicijai
dėl finansinių klaidų taisymo, t. y. kad 
pažeidimai galėtų būti nustatomi ir 
ištaisomi taikant daugiametę taisymo 
sistemą; pažymi, kad Komisija nuolat 
tikrina, ar valstybių narių pateikti 
duomenys išsamūs ir tikslūs, ir kad buvo 
padaryta apčiuopiama pažanga pateikiant 
patikimus įrodymus, kad valstybės narės 
ištaisė klaidas;

7. atkreipia dėmesį į Komisijos pareikštą
poziciją dėl finansinių klaidų taisymo, t. y. 
kad pažeidimai galėtų būti lengviau
nustatomi ir ištaisomi taikant daugiametę 
taisymo sistemą; pažymi, kad Komisija 
nuolat tikrina, ar valstybių narių pateikti 
duomenys išsamūs ir tikslūs, ir kad buvo 
padaryta pažanga pateikiant patikimus 
įrodymus, kad valstybės narės ištaisė 
klaidas;

Or. en

Pakeitimas 9
Marian Harkin

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. džiaugiasi Komisijos skaidrumo 
iniciatyva, kuri galėtų kur kas geriau 
padėti ateityje šalinti klaidas;

Or. en

Pakeitimas 10
Bart Staes

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. atsižvelgia į EAR nustatytas klaidas ir 
pastabas dėl EAR ir Komisijos skirtingo 
aiškinimo, susijusio su suma, kuri neturėjo 
būti grąžinta (ypač skirtingą taisyklių, 
susijusių su atitiktimi reikalavimams skirti 
išmoką, aiškinimą); pabrėžia, kad reikia 
pateikti daugiau paaiškinimų, ir prašo, kad 
aiškinimas, kaip taikyti finansinių klaidų 
taisymo taisykles, būtų suderintas.

8. atsižvelgia į EAR nustatytas klaidas ir 
pastabas dėl EAR ir Komisijos skirtingo 
aiškinimo, susijusio su suma, kuri neturėjo 
būti grąžinta (ypač skirtingą taisyklių, 
susijusių su atitiktimi reikalavimams skirti 
išmoką, aiškinimą); pabrėžia, kad reikia 
pateikti daugiau paaiškinimų, ir prašo, kad 
aiškinimas, kaip taikyti finansinių klaidų 
taisymo taisykles, būtų suderintas; be to, 
ragina valstybes nares, kurios dar 
nepateikė bendrai valdomų išlaidų 
metinių nacionalinių deklaracijų, kuo 
greičiau jas pateikti.

Or. en

Pakeitimas 11
Jan Olbrycht

Nuomonės projektas
8 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8a. išreiškia tam tikrą pasitenkinimą dėl 
to, kad statistiškai akivaizdžiai pagerėjo 
valstybių narių kontrolės sistemos, tačiau 
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apgailestauja dėl to, kad daugelyje 
valstybių narių taikomose kontrolės 
sistemose vis dar esama pažeidimų, 
susijusių su kompensacijomis, rizikos; 
mano, kad reikia toliau gerinti 
nacionalionio ir žemesnio už nacionalinį 
lygmens pirmo lygio kontrolės 
veiksmingumą; atsižvelgdamas į tai, 
pabrėžia Komisijos priežiūros svarbą;

Or. en

Pakeitimas 12
Marian Harkin

Nuomonės projektas
8 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8a. pabrėžia, kad EAR ataskaitoje 
nurodytas klaidų kiekis nebūtinai reiškia 
sukčiavimą ir todėl ragina Komisiją ir 
EAR rengiamuose dokumentuose tai 
aiškiai atskirti;

Or. en
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