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PASIŪLYMAI

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

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

2. pažymi, kad į EAR pranešimą dėl 2007 m. išimties tvarka įeina 2000–2006 m. projektai, 
nes 2007 m.  iš esmės buvo parengiamasis 2007–2013 m. programų įgyvendinimo etapas; 
todėl pabrėžia, kad naujų 2007–2013 m. programiniam laikotarpiui nustatytų taisyklių, 
kurios yra paprastesnės ir griežtesnės už taisykles, galiojusias iki 2006 m., poveikis dar 
negali būti įvertintas;

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;

4. pažymi, kad sanglaudos politikos įgyvendinimas susijęs su didele rizika, ir pabrėžia, kad į 
šį faktą reikia atsižvelgti vertinant klaidų svarbą; laikosi nuomonės, kad veiksmingos 
kontrolės priemonės turi būti ekonomiškos ir atitikti tinkamo finansų valdymo 
reikalavimus; pabrėžia, kad norint, jog programos būtų įgyvendinamos sparčiai, reikia 
vengti nereikalingo sudėtingumo; 

5. pabrėžia būtinybę supaprastinti struktūrinių fondų panaudojimo procedūras, ypač valdymo 
ir kontrolės sistemas; pažymi, kad dėl sistemos sudėtingumo valstybėse narėse kartais 
padaroma pažeidimų; pritaria supaprastinimo priemonėms, kurias Komisija, reaguodama į 
dabartinę finansų krizę, pasiūlė persvarstydama 2007–2013 m. struktūrinių fondų 
taisykles; nekantriai laukia paskutinio Komisijos pasiūlymų dėl struktūrinių fondų 
supaprastinamo priemonių paketo, kurį numatyta pateikti 2009 m. pradžioje;

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;

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;

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 
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atitiktimi reikalavimams skirti išmoką, aiškinimą); pabrėžia, kad reikia pateikti daugiau 
paaiškinimų, ir prašo, kad aiškinimas, kaip taikyti finansinių klaidų taisymo taisykles, 
būtų suderintas.
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