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PASIŪLYMAI

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

1. su tam tikru susirūpinimu pažymi, kad Audito Rūmai kritikuoja pasidalijamąjį valdymą ir 
kad, jų nuomone, taikant šį valdymo būdą nepavyko ištaisyti kai kurių valstybių narių 
kontrolės sistemų, kurios nuo pat pradžių buvo netinkamos, trūkumų;

2. dar kartą apgailestauja, kad kai kurios valstybės narės nesugebėjo tinkamai kontroliuoti 
mokesčių mokėtojų pinigų, už kuriuos jos atsakingos, ir ragina Komisiją stengiantis padėti 
mokyti valstybių narių valdymo ir mokėjimo institucijų personalą teisingai taikyti 
taisykles, kad būtų laikomasi Bendrijos standartų;

3. pažymi, kad Audito Rūmų ataskaitoje teigiamai vertinama daugiau kaip 70 proc. 
Komisijos atlikto audito, kurio metu daugumoje atvejų buvo nustatyti pažeidimai, dėl 
kurių turėjo būti atlyginta žala; taip pat pažymi, kad, laikantis pagrindinių principų, prieš 
imantis veiksmų turi būti pažeidimų, nesvarbu, ar jie formalūs, finansiniai, ar susiję su 
sukčiavimu, akivaizdžių įrodymų;

4. pažymi, kad 2006 m. biudžetas turi būti apsvarstytas atsižvelgiant į taisykles, taikytas 
1999–2006 m. programavimo laikotarpiu, ir kad naujos taisyklės, taikomos 2007–2013 m. 
laikotarpiu, yra griežtesnės ir turėtų duoti geresnių rezultatų;

5. pritaria Komisijos pareikštai pozicijai, kad nustačius bet kuriuos pažeidimus turi būti 
imamasi tinkamų tolesnių veiksmų taikant korekcines priemones, įskaitant mokėjimų 
sustabdymą ir nepagrįstai arba neteisingai išmokėtų lėšų susigrąžinimą; atsižvelgdamas į 
tai, pažymi, kad minėtosios korekcinės priemonės taikomos vykdant daugiametes 
programas, taigi jos neturėtų būti traktuojamos tarsi momentinės padėties nuotraukos; 
taigi mano, kad 12 proc., t. y. Audito Rūmų pateikta 2006 m. netinkamai išmokėtų sumų 
dalis, yra per daug supaprastinti duomenys ir dėl to galima neteisingai ir klaidinančiai 
interpretuoti;

6. su tam tikru pasitikėjimu atkreipia dėmesį į Komisijos poziciją, kad netinkamai išmokėti 
pinigai neprarasti ir kad atitinkamos didelės sumos bus susigrąžintos; prašo Komisiją 
baigiantis paskutiniams iš 2006 m. finansuojamiems projektams informuoti Parlamentą 
apie visą susigrąžintą sumą ir, jei reikia, galimus nuostolius bei jų priežastis;

7. susirūpinęs atkreipia dėmesį į tai, kad kai kuriose senosiose ES valstybėse narėse labai 
sumažėjo mokėjimų, todėl labai padaugėjo neįvykdytų įsipareigojimų (RAL);

8. susirūpinęs atkreipia dėmesį į tai, kad dėl nuolatinių tam tikrų ES-15 valstybių narių 
valdymo sistemų kontrolės trūkumų kyla abejonių, ar gali būti užtikrinta, jog Europos 
lėšos būtų naudojamos teisėtai ir teisingai, kaip pabrėžė Komisija ir Audito Rūmai; 

Nacionalinės ES lėšų valdymo deklaracijos
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9. pabrėžia, kad pagal EB sutarties 274 straipsnį kiekviena valstybė narė prisiima visą 
atsakomybę už valdymą ir imasi reikalingų priemonių, kad kuo labiau sumažintų 
atitinkamų operacijų klaidų tikimybę;  pabrėžia, kad, kaip jau ragino Parlamentas savo 
rezoliucijose dėl 2003, 2004 ir 2005 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo, reikia atitinkamu 
politiniu lygmeniu pateikti nacionalines deklaracijas, kuriose būtų apimamos visos pagal 
pasidalijamąjį valdymą naudojamos Bendrijos lėšos ir užtikrinama, kad nacionalinės 
priežiūros ir kontrolės sistemos veikia tinkamai.
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