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2.3.2016 A8-0026/1 

Grozījums Nr.  1 

Louis Aliot 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

2014. gada ziņojums par ES finansiālo interešu aizsardzību — cīņa pret krāpšanu 

2015/2128(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

11. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

11. pauž bažas, ka PVN iztrūkums un 

lēstie PVN iekasēšanas zaudējumi 

2013. gadā sasniedza EUR 168 miljardus; 

uzsver, ka 13 no 2014. gadā pārbaudītajām 

26 dalībvalstīm vidējais PVN iztrūkums 

pārsniedza 15,2 %; norāda, ka Komisijai 

nav pieejama informācija, ar kuru ir 

apmainījušās dalībvalstis, lai novērstu un 

apkarotu tā saukto karuseļveida krāpšanu; 

aicina visas dalībvalstis piedalīties visās 

Eurofisc darbības jomās, lai sekmētu 

informācijas apmaiņu ar mērķi sekmēt 

krāpšanas apkarošanu; atgādina, ka 

Komisija ir pilnvarota kontrolēt un 

uzraudzīt dalībvalstu veiktos pasākumus; 

aicina Komisiju pilnībā izmantot savas 

izpildu pilnvaras, lai kontrolētu 

dalībvalstis un palīdzētu tām apkarot 

krāpšanu PVN jomā un izvairīšanos no 

nodokļu maksāšanas; atzīst, ka Komisija 

kopš 2013. gada ir izmantojusi ātrās 

reaģēšanas mehānismu, lai cīnītos pret 

apjomīgu un pēkšņu krāpšanu, kas 

saistīta ar PVN; 

11. pauž bažas par lēstajiem PVN 

iekasēšanas zaudējumiem, kas 2013. gadā 

sasniedza EUR 168 miljardus; uzsver, ka 

13 no 2014. gadā pārbaudītajām 

26 dalībvalstīm vidējais PVN iztrūkums 

pārsniedza 15,2 %; norāda, ka Komisijai 

nav pieejama informācija, ar kuru ir 

apmainījušās dalībvalstis, lai novērstu un 

apkarotu tā saukto karuseļveida krāpšanu;  

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/2 

Grozījums Nr.  2 

Louis Aliot 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

2014. gada ziņojums par ES finansiālo interešu aizsardzību — cīņa pret krāpšanu 

2015/2128(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

22. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

22. atzinīgi vērtē to, ka ir kopumā 

samazinājušies pārkāpumi attiecībā uz 

Pirmspievienošanās palīdzību (PAA); pauž 

nožēlu par to, ka kopš 2010. gada stabili 

palielinās ar Pirmspievienošanās 

instrumentu (IPA) saistīto pārkāpumu 

apmērs un gadījumu skaits, un šajā 

negatīvajā tendencē galvenokārt vainojama 

Turcija, un aicina Komisiju darīt visu 

iespējamo, lai uzlabotu šo situāciju, jo 

īpaši ņemot vērā gaidāmos pasākumus ES 

un Turcijas sadarbības uzlabošanai; 

22. atzinīgi vērtē to, ka ir kopumā 

samazinājušies pārkāpumi attiecībā uz 

Pirmspievienošanās palīdzību (PAA); pauž 

nožēlu par to, ka kopš 2010. gada stabili 

palielinās ar Pirmspievienošanās 

instrumentu (IPA) saistīto pārkāpumu 

apmērs un gadījumu skaits, un šajā 

negatīvajā tendencē galvenokārt vainojama 

Turcija, un aicina Komisiju darīt visu 

iespējamo, lai apzinātu šo pārkāpumu 

iemeslus; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/3 

Grozījums Nr.  3 

Louis Aliot 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

2014. gada ziņojums par ES finansiālo interešu aizsardzību — cīņa pret krāpšanu 

2015/2128(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

25. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

25. aicina Komisiju harmonizēt sistēmu 

attiecībā uz ziņošanu par krāpšanu un 

paredzēt noteikumus attiecībā uz ziņošanu 

par visiem dalībvalstīs īstenotiem 

tiesvedības pasākumiem attiecībā uz ES 

resursu iespējamu krāpniecisku 

izmantošanu, tostarp prasību ziņot, 

konkrēti norādot īstenoto tiesvedības 

pasākumu, pamatojoties uz OLAF 

ieteikumiem tiesvedības jomā; 

25. aicina Komisiju harmonizēt sistēmu 

attiecībā uz ziņošanu par varbūtēju 

krāpšanu un paredzēt noteikumus attiecībā 

uz ziņošanu par visiem dalībvalstīs 

īstenotiem tiesvedības pasākumiem 

attiecībā uz ES resursu iespējamu 

krāpniecisku izmantošanu; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/4 

Grozījums Nr.  4 

Louis Aliot 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

2014. gada ziņojums par ES finansiālo interešu aizsardzību — cīņa pret krāpšanu 

2015/2128(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

36. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

36. atkārto aicinājumu katras dalībvalsts 

revīzijas palātām publiskot valsts 

deklarācijas par ES finansējuma 

izlietojumu; 

 

svītrots 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/5 

Grozījums Nr.  5 

Louis Aliot 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

2014. gada ziņojums par ES finansiālo interešu aizsardzību — cīņa pret krāpšanu 

2015/2128(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

41. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

41. mudina Komisiju vēl vairāk stiprināt 

savu uzraudzības lomu, izmantojot 

revīzijas, kontroles un pārbaudes darbības, 

novēršanas darbību plānus un agrīna 

brīdinājuma vēstules; aicina dalībvalstis 

pastiprināt centienus un izmantot savu 

potenciālu, lai konstatētu un labotu kļūdas, 

pirms Komisijai tiek pieprasīta 

kompensācija; šajā sakarībā uzsver 

preventīvo pasākumu īpašo nozīmi 

maksājumu novēršanā, tādējādi novēršot 

nepieciešamību pēc turpmākām darbībām 

nepareizi piešķirto līdzekļu atgūšanai; 

41. mudina Komisiju vēl vairāk stiprināt 

savu uzraudzības lomu, izmantojot 

revīzijas, kontroles un pārbaudes darbības, 

attiecībā uz budžetu, par kura izpildi tā ir 

atbildīga; aicina dalībvalstis pastiprināt 

centienus un izmantot savu potenciālu, lai 

konstatētu un labotu kļūdas, pirms 

Komisijai tiek pieprasīta kompensācija; 

šajā sakarībā uzsver preventīvo pasākumu 

īpašo nozīmi maksājumu novēršanā, 

tādējādi novēršot nepieciešamību pēc 

turpmākām darbībām nepareizi piešķirto 

līdzekļu atgūšanai; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/6 

Grozījums Nr.  6 

Louis Aliot 

on behalf of the ENF Group 

 

Ziņojums A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

2014. gada ziņojums par ES finansiālo interešu aizsardzību — cīņa pret krāpšanu 

2015/2128(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

52. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

52. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu 

2014. gada ziņojumā par Eiropas 

Savienības finanšu interešu aizsardzību 

(PIF), ka PIF direktīva un Eiropas 

Prokuratūras regula (EPPO regula) 

papildinās un stiprinās tiesisko 

regulējumu un ievērojami pastiprinās 

cīņu pret krāpšanu; atkārtoti pauž 

viedokli, ka pēc iespējas ātrāk ir jāpieņem 

PIF direktīva, kuras darbības jomā būtu 

jāiekļauj arī PVN, un kurā būtu skaidri 

jādefinē noziegumi finanšu interešu 

aizsardzības jomā, jāparedz minimālie 

noteikumi par maksimāli piemērojamo 

brīvības atņemšanu un noilgumu; 

atgādina par Tarrico lietu, kurā Tiesa 

vērsa uzmanību uz to, ka krāpšana PVN 

jomā patiešām ir iekļauta 1995. gada PIF 

konvencijas definīcijā par krāpšanu PIF 

jomā; 

svītrots 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/7 

Grozījums Nr.  7 

Louis Aliot 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

2014. gada ziņojums par ES finansiālo interešu aizsardzību — cīņa pret krāpšanu 

2015/2128(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

53. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

53. uzsver, ka drīzumā būtu jāpieņem arī 

EPPO regula, un prasa Padomei 

paskaidrot iemeslus šo sarunu 

novilcināšanai; 

svītrots 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/8 

Grozījums Nr.  8 

Louis Aliot 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

2014. gada ziņojums par ES finansiālo interešu aizsardzību — cīņa pret krāpšanu 

2015/2128(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

59. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

59. norāda, ka ārkārtas situācijās, 

piemēram, izmantojot līdzekļus bēgļu 

vajadzībām, bieži tiek pieļautas atkāpes no 

ierastajām publiskā iepirkuma procedūrām, 

paredzot tiešu piekļuvi attiecīgajiem 

līdzekļiem; pauž nožēlu, ka šā iemesla pēc 

bieži vien ir notikuši pārkāpumi; aicina 

Komisiju efektīvāk uzraudzīt šādu atkāpju 

izmantošanu un plaši lietoto praksi 

publiskā iepirkuma līgumu sadalīšanai, lai 

nepārsniegtu maksimālās robežas, tādējādi 

izvairoties no parastās publiskā iepirkuma 

procedūras piemērošanas; 

59. pauž bažas, ka ārkārtas situācijās, 

piemēram, izmantojot līdzekļus bēgļu 

vajadzībām, bieži tiek pieļautas atkāpes no 

ierastajām publiskā iepirkuma procedūrām, 

paredzot tiešu piekļuvi attiecīgajiem 

līdzekļiem; brīdina, ka šā iemesla pēc bieži 

vien ir notikuši pārkāpumi; atgādina, ka 

ārkārtas situācija neattaisno pārkāpumus 

vai neatbilstīgu līdzekļu izlietošanu; 

atgādina, ka pat īpaši smagā ārkārtas 

situācijā līdzekļi ir jāizlieto atbilstīgi 

noteikumiem un pienācīgi ievērojot ES un 

dalībvalstu finansiālās intereses; aicina 

Komisiju efektīvāk uzraudzīt šādu atkāpju 

izmantošanu un plaši lietoto praksi 

publiskā iepirkuma līgumu sadalīšanai, lai 

nepārsniegtu maksimālās robežas, tādējādi 

izvairoties no parastās publiskā iepirkuma 

procedūras piemērošanas; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/9 

Grozījums Nr.  9 

Louis Aliot 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

2014. gada ziņojums par ES finansiālo interešu aizsardzību — cīņa pret krāpšanu 

2015/2128(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

75. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

75. atkārto aicinājumu saistībā ar 

2013. gada ziņojumu par ES finansiālo 

interešu aizsardzību
1
 ātri atrisināt atlikušos 

problemātiskos jautājumus starp OLAF un 

tā Uzraudzības komiteju; atkārto, ka ne 

OLAF, ne tā Uzraudzības komiteja nevar 

efektīvi pildīt savus oficiālos pienākumus, 

īstenojot pašreizējo ierobežoto sadarbību; 

ar bažām norāda uz attīstības trūkumu šajā 

jautājumā un uzskata šo situāciju par 

nepieņemamu; aicina Komisiju pilnībā 

īstenot savu funkciju un aktīvi censties rast 

ilgtermiņa risinājumu, kas būtu 

nekavējoties jāievieš; 

______________ 
1
 Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0062. 

75. atkārto aicinājumu saistībā ar 

2013. gada ziņojumu par ES finansiālo 

interešu aizsardzību
1
 ātri atrisināt atlikušos 

problemātiskos jautājumus starp OLAF un 

tā Uzraudzības komiteju; atkārto, ka ne 

OLAF, ne tā Uzraudzības komiteja nevar 

efektīvi pildīt savus oficiālos pienākumus, 

īstenojot pašreizējo ierobežoto sadarbību; 

ar bažām norāda uz attīstības trūkumu šajā 

jautājumā un uzskata šo situāciju par 

nepieņemamu; aicina Komisiju pilnībā 

īstenot savu funkciju un aktīvi censties rast 

ilgtermiņa risinājumu, kas būtu 

nekavējoties jāievieš; pauž bažas par to, ka 

OLAF un tā Uzraudzības komitejas 

iekšējā konflikta dēļ varētu rasties 

nopietnas šaubas par pieņemto lēmumu 

godīgumu un leģitimitāti; 

_____________ 
1
 Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0062. 

Or. en 

 

 


