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PASIŪLYMAI

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

1. pažymi, kad 2007 m. valstybės narės pranešė apie 3 832 pažeidimus (palyginti su 
2006 m., jų padaugėjo 19,2 proc.), kad bendra dėl pažeidimų susidariusi suma 2007 m. 
buvo apie 828 milijonus eurų, kad įtariamo sukčiavimo atvejai sudarė 12–15 proc. visų 
pažeidimų, apie kuriuos pranešta 2007 m., ir kad bendra dėl pažeidimų susidariusi suma 
Europos regioninės plėtros fonde, palyginti su 2006 m., padidėjo 48 proc.; dar kartą 
pabrėžia, jog valstybės narės privalo užtikrinti, kad jų šalyse būtų naudojama pakankamai 
finansų kontrolės priemonių, ir pažymi, kaip svarbu imtis prevencinių veiksmų valstybėse 
narėse, kad daugiau pažeidimų būtų nustatoma dar neišmokėjus lėšų pareiškėjams;

2. pažymi, kad Komisija paskelbė keletą ataskaitų, kuriose įvertinta Bulgarijos ir Rumunijos 
teismų reformos ir kovos su korupcija pažanga, remiantis kooperacijos ir patikros 
mechanizmais, atkreipia dėmesį į atskirą ES fondų Bulgarijoje valdymo ataskaitą, kurioje 
išryškėja tvarių politinių įsipareigojimų ir jų įgyvendinimo poreikis, jei tikimasi visiškai 
pasiekti užsibrėžtus tikslus; pažymi, kad konkrečiai Bulgarijos atveju Komisija laikinai 
sustabdė ES finansavimą dėl tikrinimo ir audito metu rastų pažeidimų; todėl ragina 
valstybes nares skubiai imtis veiksmų, kad būtų galima toliau taikyti konkrečias 
įgyvendinimo priemones, kurios nurodytos šiose ataskaitose;

3. apgailestauja, kad 18 proc. atvejų pranešimai pateikiami po daugiau nei dvejų metų, ir 
pabrėžia, kaip svarbu sumažinti atotrūkį tarp pažeidimų ir įtariamo sukčiavimo atvejų 
nustatymo ir pranešimo apie juos, kad Komisija galėtų teisingai ir tinkamu momentu 
išanalizuoti kintančius pažeidimų ir sukčiavimo būdus ir tendencijas;

4. primygtinai ragina aštuonias valstybes nares (Estiją, Prancūziją, Vokietiją, Airiją, 
Liuksemburgą, Latviją, Ispaniją ir Švediją), kurios dar nepradėjo naudoti elektroninių 
kovos su sukčiavimu informacinių sistemų modulių (angl. AFIS/ECR), kuriais naudojantis 
pranešimai būtų siunčiami elektroniniu būdu, nedelsiant pradėti juos naudoti, siekiant iki 
2009 m. pabaigos pagerinti informacijos kokybę ir jos pateikimą laiku;

5. pažymi, kad pažeidimo klasifikacija (nurodant, ar tai įtariamo sukčiavimo atvejis, ar ne) 
yra dalis valstybių narių atskaitomybės, kurią reikia patobulinti, kadangi keturios 
valstybės narės (Prancūzija, Airija, Liuksemburgas ir Ispanija) iki šiol nepateikė jokios 
klasifikacijos, o trys valstybės narės (Danija, Vokietija ir Švedija) pateikė tik mažos dalies 
pažeidimų, apie kuriuos pranešta, klasifikaciją;

6. apgailestauja, kad nepaisant to, jog visų tiesioginių pagal ES sanglaudos politiką skirtų 
išmokų gavėjai valdančiųjų institucijų turi būti paskelbti, remiantis 2007–2013 m. fondų 
veiklos įgyvendinimo tvarka (Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1828/2006), Komisijos 
tinklalapyje esanti duomenų bazė yra neišsami; todėl ragina valstybes nares ir Komisiją šį 
skaidrumo įsipareigojimą įvykdyti iki galo ir laiku – iki 2009 m. birželio mėn., t. y. iki 
Parlamento rezoliucijoje nurodyto termino;

7. remia Komisijos poziciją, kad, pastebėjus pažeidimus, reikia imtis korekcinių veiksmų, 
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įskaitant išmokų sustabdymą ir neteisėtai ar klaidingai išmokėtų lėšų susigrąžinimą, ir kad 
Parlamentui bent dukart per metus būtų pateikiama ataskaita, kurioje būtų nurodoma, 
kokių priemonių imamasi šiais klausimais.
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