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4.3.2015 A8-0024/3 

Grozījums Nr.  3 

Georgi Pirinski 

S&D grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

2013. gada ziĦojums par ES finansiālo interešu aizsardzību — cīĦa pret krāpšanu 
2014/2155(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

2. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

2. Ħem vērā Komisijas ziĦojumu „Eiropas 
Savienības finansiālo interešu aizsardzība 
— CīĦa pret krāpšanu. 2013. gada 
ziĦojums“ (Komisijas gada ziĦojums); 
atzinīgi vērtē plašu tādu juridisko un 
administratīvo pasākumu klāstu, kurus 
Komisija veikusi kopš 2011. gada, tādējādi 
veidojot jaunu vidi, lai vēl vairāk uzlabotu 
Savienības finansiālo interešu aizsardzības 
politiku; uzsver, ka pašreizējā cīĦa pret 
krāpšanu nesniedz rezultātus nevis tādēĜ, 
ka nav regulējuma, bet gan tādēĜ, ka tas 
netiek īstenots; prasa, lai Komisijai 
nākamajā ziĦojumā savlaicīgāk reaăētu uz 
Parlamenta prasībām tā iepriekšējos PIF 
gada ziĦojumos; 

2. Ħem vērā Komisijas ziĦojumu „Eiropas 
Savienības finansiālo interešu aizsardzība 
— CīĦa pret krāpšanu. 2013. gada 
ziĦojums“ (Komisijas gada ziĦojums); 
atzinīgi vērtē plašu tādu juridisko un 
administratīvo pasākumu klāstu, kurus 
Komisija veikusi kopš 2011. gada, tādējādi 
veidojot jaunu vidi, lai vēl vairāk uzlabotu 
Savienības finansiālo interešu aizsardzības 
politiku; uzsver, ka pašreizējā cīĦa pret 
krāpšanu nesniedz pietiekamus rezultātus 
nevis tādēĜ, ka nav regulējuma, bet gan 
tādēĜ, ka tā īstenošanas līmenis nav 

apmierinošs; prasa, lai Komisijai nākamajā 
ziĦojumā savlaicīgāk reaăētu uz 
Parlamenta prasībām tā iepriekšējos PIF 
gada ziĦojumos; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/4 

Grozījums Nr.  4 

Georgi Pirinski 

S&D grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

2013. gada ziĦojums par ES finansiālo interešu aizsardzību — cīĦa pret krāpšanu 
2014/2155(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

5. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

5. norāda — lai gan to ar krāpšanu 
nesaistīto pārkāpumu kopējā finansiālā 
ietekme, par kuriem tika ziĦots 2013. gadā, 
samazinājās līdz aptuveni EUR 1,84 
miljardiem, kas ir par 36 % mazāk nekā 
2012. gadā, šādu reăistrēto pārkāpumu 
skaits pieauga par 17 %, salīdzinot ar 
iepriekšējo gadu; turklāt norāda, ka 
krāpniecisko pārkāpumu skaits, par kuriem 
tika ziĦots 2013. gadā, palielinājās par 
veseliem 30 %, salīdzinot ar 2012. gadu, 
savukārt šo pārkāpumu finansiālā ietekme, 
kas skāra EUR 309 miljonus ES 
finansējuma, samazinājās par 21%; 

5. norāda — lai gan to ar krāpšanu 
nesaistīto pārkāpumu kopējā finansiālā 
ietekme, par kuriem tika ziĦots 2013. gadā, 
samazinājās līdz aptuveni EUR 1,84 
miljardiem, kas ir par 38 % mazāk nekā 
2012. gadā, šādu reăistrēto pārkāpumu 
skaits pieauga par 16 %, salīdzinot ar 
iepriekšējo gadu; turklāt norāda, ka 
krāpniecisko pārkāpumu skaits, par kuriem 
tika ziĦots 2013. gadā, palielinājās par 
veseliem 30 %, salīdzinot ar 2012. gadu, 
savukārt šo pārkāpumu finansiālā ietekme, 
kas skāra EUR 309 miljonus ES 
finansējuma, samazinājās par 21%; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/5 

Grozījums Nr.  5 

Georgi Pirinski 

S&D grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

2013. gada ziĦojums par ES finansiālo interešu aizsardzību — cīĦa pret krāpšanu 
2014/2155(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

7. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

7. pauž bažas par to, ka 2013. gadā ar 
krāpšanas gadījumiem saistīto līdzekĜu 
atgūšanas īpatsvars bija tikai 23,74 %, kas 
ir zemāks par vidējo līmeni, proti, 33,5 % 
2008.–2012. gada laikposmā; norāda, ka 
attiecībā uz krāpšanas gadījumiem, par 
kuriem ziĦots 2013. gadā, līdzekĜu 
atgūšanas īpatsvars ir 67,9 %; uzsver 
dalībvalstu iestāžu un Komisijas dienestu 
atbildību attiecībā uz nepamatoti izmaksāto 
summu atgūšanu un aicina tos pienācīgi 
veikt šo pienākumu un ievērojami 
palielināt ar krāpšanas gadījumiem saistīto 
līdzekĜu atgūšanas īpatsvaru, kura līmenis 
ir Ĝoti zems, salīdzinot ar atgūšanas 
īpatsvaru ar krāpšanu nesaistīto pārkāpumu 
gadījumos; 

7. pauž bažas par to, ka 2013. gadā 
OWNRES datu bāzē ar krāpšanas 
gadījumiem saistīto līdzekĜu atgūšanas 
īpatsvars bija tikai 23,74 %, kas ir zemāks 
par vidējo līmeni, proti, 33,5 % 2008.–
2012. gada laikposmā; norāda, ka attiecībā 
uz krāpšanas gadījumiem, par kuriem 
ziĦots 2013. gadā, līdzekĜu atgūšanas 
īpatsvars ir 67,9 %; vispārīgi uzsver 
dalībvalstu iestāžu un Komisijas dienestu 
atbildību attiecībā uz nepamatoti izmaksāto 
summu atgūšanu un aicina tos pienācīgi 
veikt šo pienākumu un ievērojami 
palielināt ar krāpšanas gadījumiem saistīto 
līdzekĜu atgūšanas īpatsvaru, kura līmenis 
kopumā ir Ĝoti zems, salīdzinot ar 
atgūšanas īpatsvaru ar krāpšanu nesaistīto 
pārkāpumu gadījumos; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/6 

Grozījums Nr.  6 

Georgi Pirinski 

S&D grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

2013. gada ziĦojums par ES finansiālo interešu aizsardzību — cīĦa pret krāpšanu 
2014/2155(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

10. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

10. norāda, ka piecu gadu laikposmā 
līdzekĜu atgūšanas īpatsvars attiecībā uz 
pārkāpumiem, par kuriem tiek ziĦots kā par 
krāpnieciskiem, ir 54,4 %, savukārt 
attiecībā uz pārkāpumiem, kas nav saistīti 
ar krāpšanu, — 63,9 %; mudina Komisiju 
turpināt līdzekĜu atgūšanas procesa 
uzlabošanu un panākt, lai tas tiktu īstenots 
savlaicīgāk; 

10. norāda, ka saistībā ar izdevumiem 

centralizētajā pārvaldībā piecu gadu 
laikposmā līdzekĜu atgūšanas īpatsvars 
attiecībā uz pārkāpumiem, par kuriem tiek 
ziĦots kā par krāpnieciskiem, ir 54,4 %, 
savukārt attiecībā uz pārkāpumiem, kas 
nav saistīti ar krāpšanu, — 63,9 %; mudina 
Komisiju turpināt līdzekĜu atgūšanas 
procesa uzlabošanu un panākt, lai tas tiktu 
īstenots savlaicīgāk; 

Or. en 



 

AM\1052747LV.doc  PE550.024v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 
4.3.2015 A8-0024/7 

Grozījums Nr.  7 

Georgi Pirinski 

S&D grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

2013. gada ziĦojums par ES finansiālo interešu aizsardzību — cīĦa pret krāpšanu 
2014/2155(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

13. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

13. pauž bažas par to, ka 2013. gadā lielākā 
daĜa OWNRES datubāzē konstatēto 
summu ES 28 dalībvalstīs bija saistītas ar 
muitas procedūru „laišana brīvā apgrozībā“ 
gan attiecībā uz krāpnieciskiem 
gadījumiem (93 %), gan pārkāpumiem (87 
%); aicina Komisiju veikt atbilstīgus 
pasākumus, kuru mērėis ir uzlabot muitas 
procedūru „laišana brīvā apgrozībā“, lai to 
mazāk ietekmētu krāpšanas un pārkāpumu 
gadījumi; pauž bažas par to, ka vairākus 
EIB finansētos projektus ir skāruši 

korupcijas un krāpšanas gadījumi; 

uzskata, ka EIB 2013. gada 8. novembra 

dokuments, kurā noteikta EIB politika 

korupcijas, krāpšanas, slepenu 

vienošanos, spaidu, šėēršĜu likšanas, 

nelikumīgi iegūtu līdzekĜu legalizēšanas 

un terorisma finansēšanas novēršanai un 

izskaušanai, norāda uz to, ka vairākos 

EIB finansēto projektu īstenošanas 

gadījumos netiek īstenota pietiekama 

kontrole; tādēĜ prasa, lai tad, ja krāpšana 

un korupcija ir pierādīta, EIB būtu 

pienākums apturēt un/vai bloėēt jebkādu 

paredzētu un attiecīgajā brīdī īstenotu 

finansējuma sniegšanu konkrētajam 

projektam; 

13. pauž bažas par to, ka 2013. gadā lielākā 
daĜa OWNRES datubāzē konstatēto 
summu ES 28 dalībvalstīs bija saistītas ar 
muitas procedūru „laišana brīvā apgrozībā“ 
gan attiecībā uz krāpnieciskiem 
gadījumiem (93 %), gan pārkāpumiem (87 
%); aicina Komisiju veikt atbilstīgus 
pasākumus, kuru mērėis ir uzlabot muitas 
procedūru „laišana brīvā apgrozībā“, lai to 
mazāk ietekmētu krāpšanas un pārkāpumu 
gadījumi;  

(Svītrotais teksts ir jāpārceĜ uz jaunu 

punktu sadaĜā „Izdevumi”.) 

 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/8 

Grozījums Nr.  8 

Georgi Pirinski 

S&D grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

2013. gada ziĦojums par ES finansiālo interešu aizsardzību — cīĦa pret krāpšanu 
2014/2155(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

33. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

33. Ħem vērā, ka 2013. gadā Komisija 217 
gadījumos pārtrauca maksājumus 
kohēzijas politikas jomā un ka gada beigās 
131 no tiem vēl joprojām nebija nokārtots, 
un to summa bija gandrīz EUR 2 miljoni; 
Ħem vērā arī to, ka Komisija pieĦēma 
četrus apturēšanas lēmumus 2013. gadā un 
divus 2014. gada janvārī; 

33. Ħem vērā, ka 2013. gadā Komisija 
slēdza 217 lietas par maksājumu 

pārtraukšanu kohēzijas politikas jomā un 
ka gada beigās 131 no tiem vēl joprojām 
nebija nokārtots, un to summa bija gandrīz 
EUR 1,977 miljoni; Ħem vērā arī to, ka 
Komisija pieĦēma 15 apturēšanas lēmumus 
2013. gadā un divus 2014. gada janvārī; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/9 

Grozījums Nr.  9 

Georgi Pirinski 

S&D grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

2013. gada ziĦojums par ES finansiālo interešu aizsardzību — cīĦa pret krāpšanu 
2014/2155(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

36. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

36. Ħem vērā, ka ieteikumi, kurus Komisija 
2012. gadā sniedza dalībvalstīm, jo īpaši 
par krāpšanas apkarošanas koordinācijas 
dienestiem, vienotiem noteikumiem 
attiecībā uz krāpšanu, publiskā iepirkuma 
reformu, reăistrētajiem krāpnieciskajiem 
pārkāpumiem un pārbaužu un kontroles 
sistēmām un riska novērtējumu, kopumā 
bija atbilstīgi, un pauž nožēlu, ka dažas 
problēmas netika pilnībā Ħemtas vērā; 
piemēram, norāda uz to, ka ne visas 
dalībvalstis uzsāka sagatavošanās darbus 
2014.–2020. gada daudzgadu finanšu 
shēmas (DFS) un tās noteikumu par 
krāpšanas novēršanu īstenošanai; aicina 
dalībvalstis īstenot Komisijas 2012. gada 
ieteikumus, nodrošināt, ka pilnībā tiek 
īstenoti ieteikumi, ko Komisija tām 
sniegusi savā 2011. gada ziĦojumā, un 
sniegt argumentētu skaidrojumu 
gadījumos, kad tās nespēj veikt turpmākus 
pasākumus saskaĦā ar šiem ieteikumiem; 

36. Ħem vērā, ka ieteikumi, kurus Komisija 
2012. gadā sniedza dalībvalstīm un kuru 

īstenošanas statuss ir norādīts Komisijas 

2013. gada ziĦojumā, jo īpaši par 
krāpšanas apkarošanas koordinācijas 
dienestiem, vienotiem noteikumiem 
attiecībā uz krāpšanu, publiskā iepirkuma 
reformu, reăistrētajiem krāpnieciskajiem 
pārkāpumiem un pārbaužu un kontroles 
sistēmām un riska novērtējumu, kopumā 
bija atbilstīgi, un pauž nožēlu, ka dažas 
problēmas netika pilnībā Ħemtas vērā; 
piemēram, norāda uz to, ka ne visas 
dalībvalstis uzsāka sagatavošanās darbus 
2014.–2020. gada daudzgadu finanšu 
shēmas (DFS) un tās noteikumu par 
krāpšanas novēršanu īstenošanai; aicina 
dalībvalstis īstenot Komisijas 2012. gada 
ieteikumus, nodrošināt, ka pilnībā tiek 
īstenoti ieteikumi, ko Komisija tām 
sniegusi savā 2011. gada ziĦojumā, kā arī 
2013. gada ziĦojumā, un sniegt 
argumentētu skaidrojumu gadījumos, kad 
tās nespēj veikt turpmākus pasākumus 
saskaĦā ar šiem ieteikumiem; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  10 

Georgi Pirinski 

S&D grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

2013. gada ziĦojums par ES finansiālo interešu aizsardzību — cīĦa pret krāpšanu 
2014/2155(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

36.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  36.a pauž bažas par to, ka vairākus EIB 

finansētos projektus ir skāruši korupcijas 

un krāpšanas gadījumi; uzskata, ka EIB 

2013. gada 8. novembra dokuments, kurā 

noteikta EIB politika korupcijas, 

krāpšanas, slepenu vienošanos, spaidu, 

šėēršĜu likšanas, nelikumīgi iegūtu 

līdzekĜu legalizēšanas un terorisma 

finansēšanas novēršanai un izskaušanai, 

norāda uz to, ka vairākos EIB finansēto 

projektu īstenošanas gadījumos netiek 

īstenota pietiekama kontrole; tādēĜ prasa, 

lai tad, ja krāpšana un korupcija ir 

pierādīta, EIB būtu pienākums apturēt 

un/vai bloėēt jebkādu paredzētu un 

attiecīgajā brīdī īstenotu finansējuma 

sniegšanu konkrētajam projektam; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/11 

Grozījums Nr.  11 

Georgi Pirinski 

S&D grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

2013. gada ziĦojums par ES finansiālo interešu aizsardzību — cīĦa pret krāpšanu 
2014/2155(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

52. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

52. mudina Komisiju arī turpmāk īstenot 

tās stingro politiku attiecībā uz 

maksājumu pārtraukšanu un apturēšanu; 

52. mudina Komisiju atkal izmantot 

maksājumu pārtraukšanas un apturēšanas 
iespēju, lai novērstu pārkāpumus un 

kĜūdu risku ES līdzekĜu pareizā 

izmantošanā; prasa Komisijai ziĦot par to, 

kāda ir maksājumu pārtraukšanas un 

apturēšanas faktiskā ietekme pārkāpumu 

un kĜūdu samazināšanas jomā; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/12 

Grozījums Nr.  12 

Georgi Pirinski 

S&D grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

2013. gada ziĦojums par ES finansiālo interešu aizsardzību — cīĦa pret krāpšanu 
2014/2155(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

59. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

59. norāda, ka 2013. gadā OLAF sniedza 
353 ieteikumus, lai attiecīgās ES iestādes, 
struktūras, biroji, aăentūras vai valstu 
kompetentās iestādes veiktu 
administratīvos, disciplināros, finanšu vai 
tiesvedības pasākumus, un ka tika ieteikts 
atgūt aptuveni EUR 402,8 miljonus; pauž 
bažas, ka apsūdzības uzrādīšanas līmenis 
saistībā ar OLAF sniegtajiem juridiskajiem 
ieteikumiem par 2006.–2013. gadu ir tikai 
aptuveni 54 %; pauž bažas par to, ka 
zemais apsūdzības uzrādīšanas līmenis arī 

rada negatīvu iespaidu par OLAF veiktās 

izmeklēšanas rezultātu kvalitāti un 

izmantojamību; aicina Komisiju steidzami 

uzlabot OLAF efektivitāti; uzskata, ka ir 

Ĝoti svarīgi, lai Uzraudzības komiteja 

pilnīgi un atbilstīgi uzraudzītu OLAF 

darbību (neiejaucoties notiekošajā 

izmeklēšanas darbā), un tādēĜ mudina 

Komisiju un OLAF uzlabot pašreizējo 
situāciju, kad Uzraudzības komiteja 

nespēj īstenot tās uzdevumu; pauž nožēlu 

arī par to, ka nav pieejama informācija 

par notiesāšanas rādītājiem lietās, kas 

saistītas ar noziedzīgiem nodarījumiem 

pret Savienības budžetu; 

59. atzinīgi vērtē OLAF 2013. gada 
ziĦojumā norādītos pozitīvos rezultātus; 

norāda, ka vidējais izmeklēšanas ilgums ir 

pakāpeniski samazinājies no 

29,3 mēnešiem 2011. gadā, 23,6 mēnešiem 

2012. gadā līdz 21,8 mēnešiem 

2013. gadā; norāda, ka 2013. gadā OLAF 
sniedza 353 ieteikumus, lai attiecīgās ES 
iestādes, struktūras, biroji, aăentūras vai 
valstu kompetentās iestādes veiktu 
administratīvos, disciplināros, finanšu vai 
tiesvedības pasākumus, un ka tika ieteikts 
atgūt aptuveni EUR 402,8 miljonus; pauž 
bažas, ka apsūdzības uzrādīšanas līmenis 
saistībā ar OLAF sniegtajiem juridiskajiem 
ieteikumiem par 2006.–2013. gadu ir tikai 
aptuveni 54 %;  

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/13 

Grozījums Nr.  13 

Georgi Pirinski 

S&D grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

2013. gada ziĦojums par ES finansiālo interešu aizsardzību — cīĦa pret krāpšanu 
2014/2155(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

61. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

61. Ħem vērā — pamatojoties uz OLAF 

sniegto informāciju, 2013. gadā tas 
saĦēma vislielāko līdz šim reăistrēto 
informācijas apjomu un sniedza 
nepieredzēti daudz ieteikumu; norāda, ka 
ir mainījusies arī ienākošās informācijas 

un sniegto ieteikumu uzskaites metode; 

prasa Uzraudzības komitejai analizēt šo 

datu izmaiĦu ietekmi un OLAF sniegto 

ieteikumu kvalitāti; 

61. Ħem vērā, ka 2013. gadā OLAF 
saĦēma vislielāko līdz šim reăistrēto 
informācijas apjomu un sniedza 
nepieredzēti daudz ieteikumu;  

Or. en 
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62. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

62. aicina OLAF Uzraudzības komiteju 
informēt Parlamentu par OLAF 
izmeklēšanu ilgumu un tam piemērojamo 
aprēėināšanas metodi, kura tika mainīta 
2012. gadā; norāda, ka šīs izmaiĦas var 

mākslīgi samazināt izmeklēšanu šėietamo 

ilgumu; prasa Uzraudzības komitejai 
rūpīgi analizēt OLAF sniegtās informācijas 
kvalitāti, tostarp veikt iestādēm sniegto 
ziĦojumu analīzi; 

62. aicina OLAF Uzraudzības komiteju 
informēt Parlamentu par OLAF 
izmeklēšanu ilgumu un tam piemērojamo 
aprēėināšanas metodi, kura tika mainīta 
2012. gadā; prasa Uzraudzības komitejai 
rūpīgi analizēt OLAF sniegtās informācijas 
kvalitāti, tostarp veikt iestādēm sniegto 
ziĦojumu analīzi; 

Or. en 

 
 


