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Grozījums Nr. 1
Bart Staes

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. ar interesi un atzinīgi vērtē Eiropas 
Revīzijas palātas (ERP) ziņojumā 
konstatēto un ieteikumus tam, kā pareizi 
izmantojami struktūrfondi;

1. ar zināmām bažām ir ņēmis vērā
Eiropas Revīzijas palātas (ERP) ziņojumā 
konstatēto un ieteikumus tam, kā pareizi 
izmantojami struktūrfondi;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Bart Staes

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka kohēzijas politika vēl arvien ir 
viena no galvenajām ES politikas jomām; 
akcentē šīs politikas nozīmi, ES reaģējot uz 
finanšu krīzi, un to, ka tā ir Eiropas 
ekonomikas atveseļošanas plāna 
pamatelements; tāpēc atzinīgi vērtē 
Komisijas ierosinātās darbības, kas 
paredzētas, lai sekmētu un paātrinātu 
kohēzijas programmu īstenošanu;

3. uzsver, ka kohēzijas politika vēl arvien ir 
viena no galvenajām ES politikas jomām; 
akcentē šīs politikas nozīmi, ES reaģējot uz 
finanšu krīzi, — ja dalībvalstis šo politiku 
pareizi īsteno, — un to, ka tā ir Eiropas 
ekonomikas atveseļošanas plāna 
pamatelements; tāpēc atzinīgi vērtē 
Komisijas ierosinātās darbības, kas 
paredzētas, lai sekmētu un paātrinātu 
kohēzijas programmu īstenošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Marian Harkin

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

5.a norāda, ka šādas vienkāršošanas 
procedūras ir galvenais elements, lai 
samazinātu administratīvo slogu valsts, 
reģionu un vietējā līmenī; taču uzsver, ka 
ir būtiski nodrošināt, lai šādu 
vienkāršošanas procedūru dēļ nākotnē 
neveidotos lielāka kļūdu iespējamība;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Marian Harkin

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver to, cik nozīmīgs ir Komisijas 
2008. gada 19. februārī pieņemtais rīcības 
plāns, lai pastiprinātu strukturālo darbību 
dalītas pārvaldības pārraudzību, kas 
izstrādāts kļūdu samazināšanai dalībvalstu 
maksājuma pieprasījumos; ir pārliecināts, 
ka šis jaunais rīcības plāns var būtiski 
uzlabot situāciju, cita starpā arī palīdzot 
dalībvalstīm attīstīt spēju pārbaudīt 
projekta izdevumu atbilstību; atzīmē, ka 
pirmajā progresa ziņojumā par minēto 
rīcības plānu iekļautie sākotnējie rezultāti 
liecina par labu progresu;

6. uzsver to, cik nozīmīgs ir Komisijas 
2008. gada 19. februārī pieņemtais rīcības 
plāns, lai pastiprinātu strukturālo darbību
dalītas pārvaldības pārraudzību, kas 
izstrādāts kļūdu samazināšanai dalībvalstu 
maksājuma pieprasījumos; ir pārliecināts, 
ka šis jaunais rīcības plāns var būtiski 
uzlabot situāciju, cita starpā arī palīdzot 
dalībvalstīm attīstīt spēju pārbaudīt 
projekta izdevumu atbilstību; atzīmē, ka 
pirmajā progresa ziņojumā par minēto 
rīcības plānu iekļautie sākotnējie rezultāti 
liecina par labu progresu; taču uzsver, ka 
jebkādu reālu progresu varēs novērtēt ne 
ātrāk kā 2010. gadā;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Bart Staes

Atzinuma projekts
6. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver to, cik nozīmīgs ir Komisijas 
2008. gada 19. februārī pieņemtais rīcības 
plāns, lai pastiprinātu strukturālo darbību 
dalītas pārvaldības pārraudzību, kas 
izstrādāts kļūdu samazināšanai dalībvalstu 
maksājuma pieprasījumos; ir pārliecināts, 
ka šis jaunais rīcības plāns var būtiski 
uzlabot situāciju, cita starpā arī palīdzot 
dalībvalstīm attīstīt spēju pārbaudīt 
projekta izdevumu atbilstību; atzīmē, ka 
pirmajā progresa ziņojumā par minēto 
rīcības plānu iekļautie sākotnējie rezultāti 
liecina par labu progresu;

6. uzsver to, cik nozīmīgs ir Komisijas 
2008. gada 19. februārī pieņemtais rīcības 
plāns, lai pastiprinātu strukturālo darbību 
dalītas pārvaldības pārraudzību, kas 
izstrādāts kļūdu samazināšanai dalībvalstu 
maksājuma pieprasījumos, kļūdu līmeni 
lēšot 11 % apmērā; ir pārliecināts, ka šis 
jaunais rīcības plāns var būtiski uzlabot 
situāciju, cita starpā arī palīdzot 
dalībvalstīm attīstīt spēju pārbaudīt 
projekta izdevumu atbilstību; atzīmē, ka 
pirmajā progresa ziņojumā par minēto 
rīcības plānu iekļautie sākotnējie rezultāti 
liecina par labu progresu;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Jan Olbrycht

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a jo īpaši atzīmē, ka pamatnostādņu 
dokumentā par vadības pārbaudēm, ko 
Komisija publicēja 2008. gada jūnijā 
saistībā ar rīcības plānu, ir uzsvērta 
preventīvo pasākumu nozīme, kurus veic 
pārvaldības iestādes, īstenojot efektīvu 
stratēģiju saziņai ar līdzekļu saņēmējiem; 
uzskata, ka visi līdzekļu saņēmējiem 
paredzētie informatīvie pasākumi ir 
noderīgi, lai samazinātu kļūdu skaitu, 
sevišķi tādā jomā kā izdevumu atbilstība;

Or. en
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Grozījums Nr. 7
Bart Staes

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a prasa, lai Komisija iesniegtu saistībā 
ar kohēzijas politikas jomām nepareizi 
izmaksāto atlīdzības summu sadalījumu 
pa dalībvalstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Bart Staes

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. atzinīgi vērtē Komisijas deklarēto 
nostāju attiecībā uz finanšu korekcijām, 
proti, ka pārkāpumus, iespējams, atklās un 
novērsīs ar daudzgadu korektīvās sistēmas 
palīdzību; atzīmē, ka Komisija pastāvīgi 
pārbauda, vai dalībvalstu iesniegtie dati ir 
pilnīgi un precīzi un vai patiešām ir 
panākts reāls progress, sniedzot ticamu 
apliecinājumu par dalībvalstu veiktajām 
korekcijām;

7. ņem vērā Komisijas deklarēto nostāju 
attiecībā uz finanšu korekcijām, proti, ka 
pārkāpumus, visticamāk, atklās un novērsīs 
ar daudzgadu korektīvās sistēmas 
palīdzību; atzīmē, ka Komisija pastāvīgi 
pārbauda, vai dalībvalstu iesniegtie dati ir 
pilnīgi un precīzi un vai patiešām ir 
panākts progress, sniedzot ticamu 
apliecinājumu par dalībvalstu veiktajām 
korekcijām;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Marian Harkin

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

7.a atzinīgi vērtē Komisijas ierosināto 
pārredzamības iniciatīvu, kurai varētu būt 
lielāka nozīme, novēršot nākotnē 
iespējamās kļūdas;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Bart Staes

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. ņem vērā ERP konstatēto kļūdu līmeni 
un piezīmes par to, ka ERP un Komisijai ir 
atšķirīgs viedoklis par summu, kura nav 
jāatlīdzina (sevišķi atšķirīgais viedoklis par 
noteikumiem, kas piemērojami izdevumu 
atbilstībai); uzsver, ka ir vajadzīgi papildu 
precizējumi, un prasa saskaņot to 
noteikumu skaidrojumu, kuri attiecas uz 
finanšu korekciju piemērošanu.

8. ņem vērā ERP konstatēto kļūdu līmeni 
un piezīmes par to, ka ERP un Komisijai ir 
atšķirīgs viedoklis par summu, kura nav 
jāatlīdzina (sevišķi atšķirīgais viedoklis par 
noteikumiem, kas piemērojami izdevumu 
atbilstībai); uzsver, ka ir vajadzīgi papildu 
precizējumi, un prasa saskaņot to 
noteikumu skaidrojumu, kuri attiecas uz 
finanšu korekciju piemērošanu; turklāt 
aicina tās dalībvalstis, kuras to vēl nav 
izdarījušas, iespējami drīz iesniegt savas 
gada deklarācijas par izdevumiem, kas 
veikti, īstenojot dalīto pārvaldību;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Jan Olbrycht

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a pauž zināmu gandarījumu, ka 
dalībvalstu kontroles sistēmas ir 
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uzlabojušās, par ko nepārprotami liecina 
statistika, taču pauž nožēlu, ka daudzās 
kontroles sistēmās dalībvalstīs joprojām ir 
iespējami ar atlīdzības maksājumiem 
saistīti pārkāpumi; uzskata, ka ir vēl 
vairāk jāuzlabo pirmā līmeņa kontroles 
efektivitāte gan valsts līmenī, gan tam 
pakārtotajos līmeņos; šai ziņā uzsver 
nozīmīgo pārraudzības pienākumu, ko 
pilda Komisija;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Marian Harkin

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a uzsver, ka ERP ziņojumā norādītais 
kļūdu līmenis nebūt nav attiecināms tikai 
uz krāpšanu, un tāpēc aicina Komisiju un 
ERP turpmākajos dokumentos to precīzi 
nošķirt;

Or. en
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