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4.3.2015 A8-0024/3 

Pakeitimas  3 

Georgi Pirinski 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

2013 m. metin÷ ataskaita „ES finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu“ 

2014/2155(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

2 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

2. atkreipia d÷mesį į Komisijos ataskaitą 

„2013 m. Sąjungos finansinių interesų 

apsauga. Kova su sukčiavimu. Metin÷ 

ataskaita“ (Komisijos metin÷ ataskaita); 

palankiai vertina tai, kad Komisija nuo 

2011 m. prad÷jo taikyti daugybę įvairių 

teisinių ir administracinių priemonių ir taip 

sudar÷ naujų galimybių toliau tobulinti 

Sąjungos finansinių interesų apsaugos 

politiką; pabr÷žia, kad kovojant su 

sukčiavimu rezultatų iki šiol nepasiekta ne 

d÷l reguliavimo, bet d÷l įgyvendinimo 

stokos; prašo Komisijos kitoje Komisijos 

ataskaitoje anksčiau atsakyti į Parlamento 

reikalavimus, pateiktus jo ankstesniuose 

pranešimuose d÷l finansinių interesų 

apsaugos; 

2. atkreipia d÷mesį į Komisijos ataskaitą 

„2013 m. Sąjungos finansinių interesų 

apsauga. Kova su sukčiavimu. Metin÷ 

ataskaita“ (Komisijos metin÷ ataskaita); 

palankiai vertina tai, kad Komisija nuo 

2011 m. prad÷jo taikyti daugybę įvairių 

teisinių ir administracinių priemonių ir taip 

sudar÷ naujų galimybių toliau tobulinti 

Sąjungos finansinių interesų apsaugos 

politiką; pabr÷žia, kad kovojant su 

sukčiavimu pakankamų rezultatų iki šiol 

nepasiekta ne d÷l reguliavimo stokos, bet 

d÷l nepatenkinamo įgyvendinimo; prašo 

Komisijos kitoje Komisijos ataskaitoje 

anksčiau atsakyti į Parlamento 

reikalavimus, pateiktus jo ankstesniuose 

pranešimuose d÷l finansinių interesų 

apsaugos; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/4 

Pakeitimas  4 

Georgi Pirinski 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

2013 m. metin÷ ataskaita „ES finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu“ 

2014/2155(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

5 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

5. pažymi, kad nors bendras finansinis 

sukčiavimu nelaikomų pažeidimų, apie 

kuriuos pranešta 2013 m., poveikis 

sumaž÷jo iki maždaug 1,84 mlrd. EUR 

(buvo 36 proc. mažesnis nei 2012 m.), 

tokių pažeidimų nustatyta 17 proc. daugiau 

nei pra÷jusiais metais; taip pat pažymi, kad 

sukčiavimu laikomų pažeidimų, apie 

kuriuos pranešta 2013 m., skaičius išaugo 

30 proc., palyginti su 2012 m., o jų 

finansinis poveikis, susijęs su 

309 mln. EUR siekiančiu ES finansavimu, 

sumaž÷jo 21 proc.; 

5. pažymi, kad nors bendras finansinis 

sukčiavimu nelaikomų pažeidimų, apie 

kuriuos pranešta 2013 m., poveikis 

sumaž÷jo iki maždaug 1,84 mlrd. EUR 

(buvo 38 proc. mažesnis nei 2012 m.), 

tokių pažeidimų nustatyta 16 proc. daugiau 

nei pra÷jusiais metais; taip pat pažymi, kad 

sukčiavimu laikomų pažeidimų, apie 

kuriuos pranešta 2013 m., skaičius išaugo 

30 proc., palyginti su 2012 m., o jų 

finansinis poveikis, susijęs su 

309 mln. EUR siekiančiu ES finansavimu, 

sumaž÷jo 21 proc.; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/5 

Pakeitimas  5 

Georgi Pirinski 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

2013 m. metin÷ ataskaita „ES finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu“ 

2014/2155(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

7 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

7. reiškia susirūpinimą d÷l to, kad 2013 m. 

l÷šų susigrąžinimo sukčiavimo atvejais 

rodiklis siek÷ tik 23,74 proc., o tai yra 

žemesnis negu vidutinis 2008–2012 m. 

laikotarpio rodiklis (33,5 proc.); pažymi, 

kad l÷šų susigrąžinimo rodiklis 2013 m. 

įvykdytų pažeidimų atvejais, apie kuriuos 

pranešta, yra 67,9 proc.; pabr÷žia, kad 

valstybių narių valdžios institucijoms ir 

Komisijos tarnyboms tenka pareiga 

susigrąžinti netinkamai sumok÷tas sumas, 

ir ragina jas tinkamai vykdyti šią pareigą ir 

iš esm÷s pagerinti l÷šų susigrąžinimo 

rodiklį sukčiavimo atvejais, nes šis rodiklis 

yra akivaizdžiai žemas lyginant su 

susigrąžinimo rodikliu sukčiavimu 

nelaikomų pažeidimų atvejais; 

7. reiškia susirūpinimą d÷l to, kad 

OWNRES duomenų baz÷je 2013 m. l÷šų 

susigrąžinimo sukčiavimo atvejais rodiklis 

sudar÷ tik 23,74 proc., o tai yra žemesnis 

negu vidutinis 2008–2012 m. laikotarpio 

rodiklis (33,5 proc.); pažymi, kad l÷šų 

susigrąžinimo rodiklis 2013 m. įvykdytų 

pažeidimų atvejais, apie kuriuos pranešta, 

yra 67,9 proc.; pabr÷žia, kad valstybių 

narių valdžios institucijoms ir Komisijos 

tarnyboms apskritai tenka pareiga 

susigrąžinti netinkamai išmok÷tas sumas, ir 

ragina jas tinkamai vykdyti šią pareigą ir iš 

esm÷s pagerinti l÷šų susigrąžinimo rodiklį 

sukčiavimo atvejais, nes šis rodiklis 

apskritai yra akivaizdžiai žemas, palyginti 

su susigrąžinimo rodikliu sukčiavimu 

nelaikomų pažeidimų atvejais; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/6 

Pakeitimas  6 

Georgi Pirinski 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

2013 m. metin÷ ataskaita „ES finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu“ 

2014/2155(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

10 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

10. pažymi, kad žvelgiant į penkerių metų 

laikotarpį l÷šų susigrąžinimo rodiklis 

sukčiavimu laikomų pažeidimų atvejais, 

apie kurios pranešta, yra 54,4 proc., o 

sukčiavimu nelaikomų pažeidimų 

atvejais – 63,9 proc.; ragina Komisiją dar 

labiau pagerinti l÷šų susigrąžinimo procesą 

ir užtikrinti, kad jis būtų atliekamas dar 

punktualiau; 

10. pažymi, kad, žvelgiant į centralizuoto 

valdymo išlaidų penkerių metų laikotarpį, 

l÷šų susigrąžinimo rodiklis sukčiavimu 

laikomų pažeidimų atvejais, apie kurios 

pranešta, yra 54,4 proc., o sukčiavimu 

nelaikomų pažeidimų atvejais – 63,9 proc.; 

ragina Komisiją dar labiau pagerinti l÷šų 

susigrąžinimo procesą ir užtikrinti, kad jis 

būtų atliekamas punktualiau; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/7 

Pakeitimas  7 

Georgi Pirinski 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

2013 m. metin÷ ataskaita „ES finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu“ 

2014/2155(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

13 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

13. reiškia susirūpinimą d÷l to, kad 

2013 m. dauguma duomenų baz÷je 

OWNRES nustatytų sumų 28 ES 

valstyb÷se nar÷se buvo susijusios su 

muitin÷s procedūra „išleidimas į laisvą 

apyvartą“ tiek sukčiavimo (93 proc.), tiek 

pažeidimų (87 proc.) atvejais; ragina 

Komisiją imtis tinkamų veiksmų, kuriais 

būtų siekiama sustiprinti muitin÷s 

procedūrą „išleidimas į laisvą apyvartą“, 

kad ją vykdant nekiltų tokia didel÷ 

sukčiavimo ir pažeidimų gr÷sm÷; reiškia 

susirūpinimą d÷l to, kad kai kurie EIB 

finansuojami projektai buvo susiję su 

korupcija ir sukčiavimu; mano, kad 2013 

m. lapkričio 8 d. EIB dokumentas, 

kuriame nustatomas EIB politiką, 

taikoma korupcin÷s praktikos, 

sukčiavimo, slaptų susitarimų, prievartos, 

obstrukcijos, pinigų plovimo ir terorizmo 

finansavimo prevencijai ir atgrasymui 

nuo jų, rodo, kad EIB finansuojamų 

projektų įgyvendinimo metu kai kuriais 

atvejais nepakanka kontrol÷s; tod÷l prašo, 

kad įrodyto sukčiavimo ir korupcijos 

atvejais EIB prival÷tų laikinai sustabdyti 

ir (arba) užblokuoti bet kokį numatomą ar 

tebevykdomą atitinkamo projekto 

finansavimą; 

13. reiškia susirūpinimą d÷l to, kad 

2013 m. dauguma duomenų baz÷je 

OWNRES nustatytų sumų 28 ES 

valstyb÷se nar÷se susijusios su muitin÷s 

procedūra „išleidimas į laisvą apyvartą“ 

tiek sukčiavimo (93 proc.), tiek pažeidimų 

(87 proc.) atvejais; ragina Komisiją imtis 

tinkamų veiksmų, kuriais būtų siekiama 

sustiprinti muitin÷s procedūrą „išleidimas į 

laisvą apyvartą“, kad ją vykdant nekiltų 

tokia didel÷ sukčiavimo ir pažeidimų 

gr÷sm÷;  

[Išbrauktas tekstas turi būti perkeltas į 

naują dalį antraštin÷je dalyje „Išlaidos“.] 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/8 

Pakeitimas  8 

Georgi Pirinski 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

2013 m. metin÷ ataskaita „ES finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu“ 

2014/2155(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

33 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

33. atkreipia d÷mesį į tai, kad 2013 m. 

Komisija pri÷m÷ 217 sprendimų nutraukti 

mok÷jimus sanglaudos politikos srityje ir 

kad 131 iš jų vis dar galiojo metų 

pabaigoje (susijusi suma – beveik 

2 mln. EUR); taip pat pripažįsta, kad 

Komisija 2013 m. pri÷m÷ keturis 

sprendimus sustabdyti mok÷jimus, o 

2014 m. sausį – du tokius sprendimus; 

33. atkreipia d÷mesį į tai, kad 2013 m. 

Komisija 217 atvejų atnaujino nutrauktus 

mok÷jimus sanglaudos politikos srityje ir 

kad 131 mok÷jimų nutraukimo 

sprendimai vis dar galiojo metų pabaigoje 

(susijusi suma – 1,977 mln. EUR); taip pat 

pripažįsta, kad Komisija 2013 m. pri÷m÷ 

15 sprendimų sustabdyti mok÷jimus, o 

2014 m. sausį – 2 tokius sprendimus; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/9 

Pakeitimas  9 

Georgi Pirinski 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

2013 m. metin÷ ataskaita „ES finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu“ 

2014/2155(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

36 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

36. pažymi, kad Komisijos 2012 m. 

valstyb÷ms nar÷ms pateiktos 

rekomendacijos – ypač d÷l kovos su 

sukčiavimu koordinavimo tarnybų, 

bendrųjų taisyklių sukčiavimo klausimu, 

viešųjų pirkimų reformos, sukčiavimu 

laikomų pažeidimų, apie kuriuos pranešta, 

patikrų ir kontrol÷s bei rizikos vertinimo 

sistemų – iš esm÷s buvo tinkamos, ir 

apgailestauja, kad į kai kurias problemas 

nebuvo visapusiškai reaguota; pavyzdžiui, 

atkreipia d÷mesį į tai, kad ne visos 

valstyb÷s nar÷s prad÷jo rengtis 2014–

2020 m. daugiamet÷s finansin÷s programos 

(DFP) ir jos sukčiavimo prevencijos 

nuostatų įgyvendinimui; ragina valstybes 

nares įgyvendinti Komisijos 

rekomendacijas, pateiktas 2012 m., ir 

užtikrinti visapusišką Komisijos 2011 m. 

ataskaitoje joms pateiktų rekomendacijų 

įgyvendinimą bei pateikti pagrįstą 

paaiškinimą tais atvejais, kai jos negal÷jo 

imtis veiksmų d÷l rekomendacijų; 

36. pažymi, kad Komisijos 2012 m. 

valstyb÷ms nar÷ms pateiktos 

rekomendacijos, apie kurių įgyvendinimo 

būklę pranešama Komisijos metin÷je 2013 

m. ataskaitoje, ypač d÷l kovos su 

sukčiavimu koordinavimo tarnybų, 

bendrųjų taisyklių sukčiavimo klausimu, 

viešųjų pirkimų reformos, sukčiavimu 

laikomų pažeidimų, apie kuriuos pranešta, 

patikrų ir kontrol÷s bei rizikos vertinimo 

sistemų, iš esm÷s buvo tinkamos, ir 

apgailestauja, kad į kai kurias problemas 

nebuvo visapusiškai reaguota; pavyzdžiui, 

atkreipia d÷mesį į tai, kad ne visos 

valstyb÷s nar÷s prad÷jo rengtis 2014–

2020 m. daugiamet÷s finansin÷s programos 

(DFP) ir jos sukčiavimo prevencijos 

nuostatų įgyvendinimui; ragina valstybes 

nares įgyvendinti Komisijos 

rekomendacijas, pateiktas 2012 m., ir 

užtikrinti visapusišką Komisijos 2011 m. ir 

2013 m. ataskaitose valstyb÷ms nar÷ms 

pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą bei 

pateikti pagrįstą paaiškinimą tais atvejais, 

kai jos negal÷jo imtis veiksmų d÷l 

rekomendacijų; 

Or. en 
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Pakeitimas  10 

Georgi Pirinski 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

2013 m. metin÷ ataskaita „ES finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu“ 

2014/2155(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

36 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 36a. reiškia susirūpinimą d÷l to, kad 

keletas EIB finansuojamų projektų buvo 

susiję su korupcija ir sukčiavimu; mano, 

kad 2013 m. lapkričio 8 d. EIB 

dokumentas, kuriame nustatoma EIB 

politika, taikoma korupcin÷s praktikos, 

sukčiavimo, slaptų susitarimų, prievartos, 

obstrukcijos, pinigų plovimo ir terorizmo 

finansavimo prevencijai ir atgrasymui 

nuo jų, rodo, kad EIB finansuojamų 

projektų įgyvendinimo metu kai kuriais 

atvejais nepakanka kontrol÷s; tod÷l prašo, 

kad įrodyto sukčiavimo ir korupcijos 

atvejais EIB prival÷tų laikinai sustabdyti 

ir (arba) užblokuoti bet kokį numatomą ar 

tebevykdomą atitinkamo projekto 

finansavimą; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/11 

Pakeitimas  11 

Georgi Pirinski 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

2013 m. metin÷ ataskaita „ES finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu“ 

2014/2155(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

52 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

52. ragina Komisiją toliau taikyti griežtą 

mok÷jimų nutraukimo ir sustabdymo 

politiką; 

52. ragina Komisiją grįžti prie mok÷jimų 

nutraukimo ir sustabdymo politikos, 

siekiant išvengti tinkamo ES l÷šų 

panaudojimo pažeidimų ir klaidų rizikos; 

prašo Komisijos pateikti ataskaitą apie tai, 

kaip mok÷jimų nutraukimas ir 

sustabdymas realiai padeda mažinti 

pažeidimų ir klaidų skaičių; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/12 

Pakeitimas  12 

Georgi Pirinski 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

2013 m. metin÷ ataskaita „ES finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu“ 

2014/2155(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

59 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

59. pažymi, kad 2013 m. OLAF pateik÷ 

353 rekomendacijas d÷l administracinių, 

drausminių, finansinių ar teisminių 

veiksmų, kurių turi imtis atitinkamos ES 

institucijos, organai, biurai, agentūros ar 

atsakingos nacionalin÷s institucijos, ir kad 

rekomenduota susigrąžinti apie 

402,8 mln. EUR; yra susirūpinęs d÷l to, 

kad remiantis OLAF teismin÷mis 

rekomendacijomis 2006–2013 m. 

laikotarpiu apkaltinamųjų nuosprendžių 

dalis sudaro tik 54 proc.; yra susirūpinęs, 

nes maža apkaltinamųjų nuosprendžių 

dalis taip pat sudaro blogą įspūdį apie 

OLAF tyrimų rezultatų kokybę ir 

panaudojimo galimybes; ragina Komisiją 

skubiai pagerinti OLAF veiksmingumą; 

mano, kad išsami ir tinkama OLAF 

reikalų priežiūra, atliekama jo priežiūros 

komiteto (nesikišant į vykstančius 

tyrimus), yra būtina, tod÷l ragina 

Komisiją ir OLAF pagerinti dabartinę 

pad÷tį, kurioje priežiūros komitetas negali 

atlikti savo užduoties; taip pat 

apgailestauja d÷l to, kad trūksta 

informacijos apie apkaltinamųjų 

nuosprendžių dalį su Sąjungos biudžetui 

kenkiančiomis nusikalstamomis veikomis 

susijusiais atvejais; 

59. džiaugiasi gerais rezultatais, 

nurodytais 2013 m. OLAF ataskaitoje; 

pažymi, kad vidutin÷ tyrimų trukm÷ 

palaipsniui sumaž÷jo nuo 29,3 m÷nesio 

2011 m., 23,6 m÷nesio 2012 m. iki 21,8 

m÷nesio 2013 m.; pažymi, kad 2013 m. 

OLAF pateik÷ 353 rekomendacijas d÷l 

administracinių, drausminių, finansinių ar 

teisminių veiksmų, kurių turi imtis 

atitinkamos ES institucijos, organai, biurai, 

agentūros ar atsakingos nacionalin÷s 

institucijos, ir kad rekomenduota 

susigrąžinti apie 402,8 mln. EUR; yra 

susirūpinęs d÷l to, kad remiantis OLAF 

teismin÷mis rekomendacijomis 2006–

2013 m. laikotarpiu priimtų apkaltinamųjų 

nuosprendžių dalis sudaro tik 54 proc.;  

Or. en 
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Pakeitimas  13 

Georgi Pirinski 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

2013 m. metin÷ ataskaita „ES finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu“ 

2014/2155(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

61 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

61. atkreipia d÷mesį į tai, kad 2013 m. 

OLAF, kaip pati teigia, gavo didžiausią iki 

šiol užfiksuotą informacijos kiekį ir 

skelbiasi parengusi precedento neturintį 

skaičių rekomendacijų; pažymi, kad taip 

pat pakito metodas, pagal kurį 

skaičiuojami ateinančios informacijos ir 

parengtų rekomendacijų atvejai; prašo 

priežiūros komiteto išanalizuoti šių 

duomenų pokyčių padarinius ir OLAF 

pateiktų rekomendacijų kokybę; 

61. atkreipia d÷mesį į tai, kad 2013 m. 

OLAF gavo didžiausią iki šiol užfiksuotą 

informacijos kiekį ir pateik÷ precedento 

neturintį skaičių rekomendacijų;  

Or. en 
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Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

62 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

62. ragina OLAF priežiūros komitetą 

informuoti Parlamentą apie OLAF tyrimų 

trukmę ir apie trukm÷s skaičiavimo 

metodą, nes šis metodas 2012 m. buvo 

pakeistas; pabr÷žia, kad d÷l šio pakeitimo 

gali būti dirbtinai sumažinta matomoji 

tyrimų trukm÷; prašo priežiūros komiteto 

atidžiai išanalizuoti OLAF teikiamos 

informacijos, įskaitant ataskaitas 

institucijoms, kokybę; 

62. ragina OLAF priežiūros komitetą 

informuoti Parlamentą apie OLAF tyrimų 

trukmę ir apie trukm÷s skaičiavimo 

metodą, nes šis metodas 2012 m. buvo 

pakeistas; prašo priežiūros komiteto 

atidžiai išanalizuoti OLAF teikiamos 

informacijos, įskaitant ataskaitas 

institucijoms, kokybę; 

Or. en 

 

 

 


