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10.5.2017 A8-0159/12 

Grozījums Nr.  12 

Gilles Pargneaux 

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 

25. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

25. pieņem zināšanai, ka 241 gadījumā 

tika ziņots par kontrabandas cigaretēm, kā 

rezultātā aplēstie tradicionālo pašu resursu 

zaudējumi bija EUR 31 miljons; apšauba to 

dalībvalstu muitas dienestu vērību (Čehija, 

Malta, Kipra, Luksemburga, Nīderlande, 

Portugāle un Zviedrija), kuras nav 

ziņojušas par nevienu cigarešu 

kontrabandas gadījumu 2015. gadā, un 

uzsver, ka ir nepieciešams uzlabot muitas 

dienestus minētajās dalībvalstīs; šajā 

saistībā arī norāda, ka kontrabanda 

Eiropas Savienībā un uz Eiropas 

Savienību nav statistiski nošķirta; 

25. pieņem zināšanai, ka 241 gadījumā 

tika ziņots par kontrabandas cigaretēm, kā 

rezultātā aplēstie tradicionālo pašu resursu 

zaudējumi bija EUR 31 miljons; apšauba 

atsevišķu to dalībvalstu muitas dienestu 

vērību, kuras nav ziņojušas par nevienu 

cigarešu kontrabandas gadījumu 

2015. gadā; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0159/13 

Grozījums Nr.  13 

Gilles Pargneaux 

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 

51. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

51. atbalsta Komisijas pieeju ieteikt 

uzlabot to dalībvalstu darbu, kas joprojām 

ziņo par ļoti mazu krāpniecisku pārkāpumu 

skaitu, attiecībā uz krāpšanas atklāšanu 

un/vai ziņošanu par krāpšanu (Apvienotā 

Karaliste, Austrija, Beļģija, Francija, 

Lietuva, Malta, Spānija un Zviedrija), jo 

īpaši to dalībvalstu darbu, kuras pēdējo 

piecu gadu laikā nav ziņojušas par 

nevienu gadījumu: Slovākija un Somija 

lauksaimniecības jomā un Dānija un 

Luksemburga kohēzijas politikas jomā; 

51. atbalsta Komisijas pieeju ieteikt 

uzlabot to dalībvalstu darbu, kas joprojām 

ziņo par ļoti mazu krāpniecisku pārkāpumu 

skaitu, attiecībā uz krāpšanas atklāšanu 

un/vai ziņošanu par krāpšanu; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0159/14 

Grozījums Nr.  14 

Gilles Pargneaux 

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 

56. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

56. atzinīgi vērtē to, ka Kopienas 

ex ante un ex post pārbaudēs tiek atklāts 

arvien vairāk pārkāpumu; tomēr uzskata, 

ka ir vieglāk veikt profilaksi, nekā atgūt 

zaudējumus un ka vienmēr būtu jāparedz 

to projektu neatkarīgs ex ante 

novērtējums, kurus paredzēts finansēt; 

tādēļ mudina dalībvalstis labāk veikt 

ex ante pārbaudes ar Komisijas palīdzību 

un izmantot visu pieejamo informāciju, lai 

nepieļautu kļūdas un nepamatotus 

maksājumus saistībā ar ES līdzekļiem; šajā 

sakarā atgādina, ka budžeta 

ierobežojumus nevar izmantot kā 

pamatojumu tam, lai samazinātu to 

darbinieku skaitu, kuri nodarbojas šādām 

ex ante pārbaudēm, jo pārkāpumu 

novēršana atmaksājas pati par sevi; 

56. atzinīgi vērtē to, ka Kopienas 

ex ante un ex post pārbaudēs tiek atklāts 

arvien vairāk pārkāpumu, un tādēļ uzskata, 

ka šādas kontroles būtu vēl vairāk 

jāpastiprina; tomēr uzskata, ka ir vieglāk 

veikt profilaksi, nekā atgūt zaudējumus; 

tādēļ mudina dalībvalstis labāk veikt 

ex ante pārbaudes ar Komisijas palīdzību 

un izmantot visu pieejamo informāciju, lai 

nepieļautu kļūdas un nepamatotus 

maksājumus saistībā ar ES līdzekļiem; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0159/15 

Grozījums Nr.  15 

Gilles Pargneaux 

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 

71. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

71. norāda, ka 2015. gadā korupcijas 

apkarošana joprojām bija viena no Eiropas 

pusgada un ar to saistītā ekonomikas 

pārvaldības procesa prioritātēm; atzinīgi 

vērtē pasākumus, kas veikti šajā sakarā, 

piemēram, tikšanās organizēšana ar 

dalībvalstu kontaktpunktiem, dalībvalstīm 

domātās pieredzes apmaiņas programmas 

īstenošanas sākšana un OLAF piedalīšanās 

Eiropas un starptautiskos korupcijas 

apkarošanas forumos Komisijas vārdā; 

71. ar gandarījumu norāda, ka 

2015. gadā korupcijas apkarošana joprojām 

bija viena no Eiropas pusgada un ar to 

saistītā ekonomikas pārvaldības procesa 

prioritātēm; atzinīgi vērtē pasākumus, kas 

veikti šajā sakarā, piemēram, tikšanās 

organizēšana ar dalībvalstu 

kontaktpunktiem, dalībvalstīm domātās 

pieredzes apmaiņas programmas 

īstenošanas sākšana un OLAF piedalīšanās 

Eiropas un starptautiskos korupcijas 

apkarošanas forumos Komisijas vārdā; 

Or. en 


