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PASIŪLYMAI

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

1. dar kartą pažymi, kad padalyto valdymo koncepcija neveiksminga; mano, kad dėl 
daugiamečių išlaidų ir kompensavimo bei dėl to, kad operacijų teisėtumą ir tvarkingumą 
liudijančiame patikinimo pareiškime (DAS) buvo išanalizuota mažai pavyzdžių, bus 
beveik neįmanoma gauti teigiamą DAS atsakymą į klausimą dėl struktūrinių fondų; mano, 
kad Audito Rūmai turėtų tiksliau atskirti, kur slypi stuktūrinių fondų išlaidų trūkumai; 

2. smerkia tai, kad valstybėms narėms nepavyko kontroliuoti ir valdyti mokesčių 
mokėtojų pinigų, už kuriuos jos yra atsakingos, ir pabrėžia, kad kai kurios valstybės narės 
veidmainiauja kaltindamos Komisiją, jog pastarajai nepavyko kontroliuoti išlaidų, už 
kurias šios valstybės narės atsakingos;

3. pabrėžia, kad Europos Parlamento kantrybė diskutuojant su valstybėmis narėmis baigia 
išsekti ir kad jis nepritars būsimoms struktūrinių fondų finansinėms perspektyvoms ir 
bendrosioms nuostatoms tol, kol:

a) valstybės narės sutiks pateikti metinį struktūrinių fondų veiklos operacijų 
teisėtumą ir tvarkingumą liudijantį patikinimo pareiškimą ir kad jį bus galima 
audituoti,

b) valstybės narės sukurs visoje Europos Sąjungoje suderintus standartus 
atitinkančias audituojamas kontrolės sistemas, kurių ex-ante įvertinimas buvo 
atliktas,

c) valstybės narės sutiks grąžinti Komisijai bent 50 proc. neteisėtų išlaidų;

4. pažymi, kad Audito Rūmai nerado trūkumų Komisijos vidaus kontrolės sistemoje ir 
nurodytuose patobulinimuose;  apgailestauja, kad dėl išteklių trūkumo atrankiniu būdu  
buvo patikrintos tik nedaugelio valstybių narių sistemos; 

5. prašo Komisijos pranešti Parlamentui apie valstybes, kurioms į savo kontrolės sistemas 
nepavyko nedelsiant įdiegti suderintų patobulinimo priemonių ir kurios iki šiol pateikia 
neišsamias 8 straipsnio formuluotes;

6. skatina Komisiją sustabdyti tarpinius valstybių narių mokesčius, jei jie yra labai 
nereguliarūs, arba kai valstybių narių valdymo kontrolės sistemoje pastebima daug 
trūkumų.


