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10.5.2017 A8-0159/5 

Grozījums Nr.  5 

Inés Ayala Sender 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0159/2017 

Julia Pitera 

2015. gada ziņojums par ES finanšu interešu aizsardzību — cīņa pret krāpšanu 

2016/2097(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

6. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

6. atzinīgi vērtē Komisijas tiesību aktu 

kopumu ar četrām deleģētajām un četrām 

īstenošanas regulām par ziņošanu par 

pārkāpumiem dalītās pārvaldības jomā, 

kuru mērķis ir uzlabot tās informācijas 

kvalitāti un konsekvenci, kuru dalībvalstis 

paziņo par pārkāpumiem un krāpšanas 

gadījumiem; pauž nožēlu par to, ka ar 

minētajām regulām netiek reglamentēti 

termiņi, kuros dalībvalstīm būtu pienākums 

ziņot par pārkāpumiem; pauž nožēlu par to, 

ka 2015. gadā 537 no 538 pārkāpumiem, 

par kuriem ziņojusi Īrija, bija saistīti ar 

vēsturisko ziņošanas programmu 

laikposmam no 2000. līdz 2006. gadam un 

ka 5105 no 5619 pārkāpumiem, par kuriem 

ziņojusi Spānija, bija saistīti ar 

pārkāpumiem kohēzijas politikas jomā, kas 

atklāti visā 2007.–2013. gada periodā, un 

par tiem visiem tika paziņots 2015. gadā; 

uzsver, ka jau daudzus gadus atkārtoti 

vērojama situācija, ka dalībvalstis datus 

neiesniedz savlaicīgi vai to sniegtie dati ir 

neprecīzi; uzsver, ka nav iespējams veikt 

salīdzinājumus un objektīvi novērtēt 

krāpšanas līmeni Eiropas Savienības 

dalībvalstīs; 

6. atzinīgi vērtē Komisijas tiesību aktu 

kopumu ar četrām deleģētajām un četrām 

īstenošanas regulām par ziņošanu par 

pārkāpumiem dalītās pārvaldības jomā, 

kuru mērķis ir uzlabot tās informācijas 

kvalitāti un konsekvenci, kuru dalībvalstis 

paziņo par pārkāpumiem un krāpšanas 

gadījumiem; pauž nožēlu par to, ka ar 

minētajām regulām netiek reglamentēti 

termiņi, kuros dalībvalstīm būtu pienākums 

ziņot par pārkāpumiem; pauž nožēlu par to, 

ka attiecībā uz paziņotajiem ar krāpšanu 

nesaistītajiem pārkāpumiem 2015. gadā 

537 no 538 pārkāpumiem, par kuriem 

ziņojusi Īrija, bija saistīti ar vēsturisko 

ziņošanas programmu laikposmam no 

2000. līdz 2006. gadam un ka 5105 no 

5619 pārkāpumiem, par kuriem ziņojusi 

Spānija, bija saistīti ar pārkāpumiem 

kohēzijas politikas jomā, kas atklāti visā 

2007.–2013. gada periodā, un par tiem 

visiem tika paziņots 2015. gadā, un ka 

Nīderlande 2014. gadā paziņoja tikai par 

1 gadījumu, kas bija saistīts ar 

zvejniecības nozari, salīdzinājumā ar 

53 gadījumiem 2015. gadā; uzsver, ka jau 

daudzus gadus atkārtoti vērojama situācija, 

ka dalībvalstis datus neiesniedz savlaicīgi 

vai to sniegtie dati ir neprecīzi; uzsver, ka 

nav iespējams veikt salīdzinājumus un 

objektīvi novērtēt krāpšanas līmeni Eiropas 
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Savienības dalībvalstīs; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0159/6 

Grozījums Nr.  6 

Inés Ayala Sender 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0159/2017 

Julia Pitera 

2015. gada ziņojums par ES finanšu interešu aizsardzību — cīņa pret krāpšanu 

2016/2097(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

35. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

35. pauž nopietnas bažas par to, ka 

katru gadu pieaug paziņoto krāpniecisko un 

ar krāpšanu nesaistīto pārkāpumu skaits 

saistībā ar Eiropas Lauksaimniecības 

garantiju fondu (ELGF) un Eiropas 

Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai 

(ELFLA) un tas notiek jau vismaz 5 gadus 

pēc kārtas — no 1970 gadījumiem 

2011. gadā līdz 4612 gadījumiem 

2015. gadā; tomēr norāda, ka ar ELGF 

saistīto pārkāpumu īpatsvars laika gaitā ir 

saglabājies stabils (+6 % salīdzinājumā ar 

2014. gadu un 10 % salīdzinājumā ar 

2011. gadu) un ar ELFLA saistīto 

pārkāpumu īpatsvars ir pastāvīgi pieaudzis; 

konstatē, ka iesaistītā summa samazinājās 

no EUR 211 miljoniem 2011. gadā līdz 

EUR 119 miljoniem 2012. gadā, bet 

pastāvīgi pieauga līdz EUR 394 miljoniem 

2015. gadā, saistībā ar ELFLA paziņoto 

pārkāpumu apjomam sasniedzot gandrīz 2 

% no visa fonda; mudina dalībvalstis ar 

vislielāko paziņoto pārkāpumu skaitu — 

Rumāniju, Itāliju, Spāniju, Poliju, 

Portugāli, Ungāriju un Lietuvu — 

nekavējoties un efektīvi situāciju noregulēt, 

lai šo tendenci mainītu; 

35. pauž nopietnas bažas par to, ka 

katru gadu pieaug paziņoto krāpniecisko un 

ar krāpšanu nesaistīto pārkāpumu skaits 

saistībā ar Eiropas Lauksaimniecības 

garantiju fondu (ELGF) un Eiropas 

Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai 

(ELFLA) un tas notiek jau vismaz 5 gadus 

pēc kārtas — no 1970 gadījumiem 

2011. gadā līdz 4612 gadījumiem 

2015. gadā; tomēr norāda, ka ar ELGF 

saistīto pārkāpumu īpatsvars laika gaitā ir 

saglabājies stabils (+6 % salīdzinājumā ar 

2014. gadu un 10 % salīdzinājumā ar 

2011. gadu) un ar ELFLA saistīto 

pārkāpumu īpatsvars ir pastāvīgi pieaudzis; 

konstatē, ka iesaistītā summa samazinājās 

no EUR 211 miljoniem 2011. gadā līdz 

EUR 119 miljoniem 2012. gadā, bet 

pastāvīgi pieauga līdz EUR 394 miljoniem 

2015. gadā, saistībā ar ELFLA paziņoto 

pārkāpumu apjomam sasniedzot gandrīz 2 

% no visa fonda; mudina dalībvalstis ar 

vislielāko paziņoto ar krāpšanu nesaistīto 

pārkāpumu skaitu — Rumāniju, Itāliju, 

Spāniju, Poliju, Portugāli, Ungāriju un 

Lietuvu — nekavējoties un efektīvi 

situāciju noregulēt, lai šo tendenci mainītu; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0159/7 

Grozījums Nr.  7 

Inés Ayala Sender 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0159/2017 

Julia Pitera 

2015. gada ziņojums par ES finanšu interešu aizsardzību — cīņa pret krāpšanu 

2016/2097(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

69. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

69. atzinīgi vērtē to, ka Parlaments, 

Komisija, Padome, Tiesa, Revīzijas palāta, 

Eiropas Ārējās darbības dienests, Eiropas 

Ekonomikas un sociālo lietu komiteja, 

Reģionu komiteja, Eiropas Ombuds un 

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs 

saskaņā ar Civildienesta noteikumu 22.a, 

22.b un 22.c pantu ir ieviesuši iekšējos 

noteikumus trauksmes cēlēju aizsardzībai, 

un sagaida turpmākus uzlabojumus 

attiecībā uz noteikumiem par trauksmes 

cēlēju aizsardzību; 

69. atzinīgi vērtē to, ka Parlaments, 

Komisija, Padome, Tiesa, Revīzijas palāta, 

Eiropas Ārējās darbības dienests, Eiropas 

Ekonomikas un sociālo lietu komiteja, 

Reģionu komiteja, Eiropas Ombuds, 

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs un 

lielākā daļa ES aģentūru saskaņā ar 

Civildienesta noteikumu 22.a, 22.b un 22.c 

pantu ir ieviesuši iekšējos noteikumus 

trauksmes cēlēju aizsardzībai, un sagaida 

turpmākus uzlabojumus attiecībā uz 

noteikumiem par trauksmes cēlēju 

aizsardzību; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0159/8 

Grozījums Nr.  8 

Inés Ayala Sender 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0159/2017 

Julia Pitera 

2015. gada ziņojums par ES finanšu interešu aizsardzību — cīņa pret krāpšanu 

2016/2097(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

85. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

85. pauž nožēlu par to, ka, neraugoties 

uz OLAF apgalvojumiem, ka tas dara visu 

iespējamo, lai saīsinātu izmeklēšanas laiku, 

izmeklēšanas posma ilgums kopš 

2012. gada ir pastāvīgi pieaudzis no 

22,5 mēnešiem līdz 25,1 mēnesim slēgtās 

lietās un no 17,3 mēnešiem līdz 

18,7 mēnešiem visās lietās; 

85. pieņem zināšanai to, ka OLAF 

dara visu iespējamo, lai saīsinātu 

izmeklēšanas laiku; atzinīgi vērtē to, ka, 

lai gan izmeklēšanas posma ilgums kopš 

2012. gada ir pastāvīgi pieaudzis no 

22,5 mēnešiem līdz 25,1 mēnesim slēgtās 

lietās, jo OLAF cenšas slēgt senākas, 

ilgstošas izmeklēšanas, un no 

17,3 mēnešiem līdz 18,7 mēnešiem visās 

lietās, kopējais lietu izmeklēšanas ilgums 

kopš 2012. gada ir samazinājies no 

30 mēnešiem līdz 27,9 mēnešiem slēgtās 

lietās un no 23,6 mēnešiem līdz 

21 mēnesim visās lietās; 

Or. en 


