
 

AD\1079701LV.doc  PE567.819v02-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

Eiropas Parlaments 
2014-2019  

 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja 
 

2015/2128(INI) 

2.12.2015 

ATZINUMS 

Sniegusi Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja 

Budžeta kontroles komitejai 

par 2014. gada ziņojumu par ES finansiālo interešu aizsardzību — cīņa pret 

krāpšanu 

(2015/2128(INI)) 

Atzinuma sagatavotājs: Petr Ježek 

 



 

PE567.819v02-00 2/6 AD\1079701LV.doc 

LV 

PA_NonLeg 



 

AD\1079701LV.doc 3/6 PE567.819v02-00 

 LV 

IEROSINĀJUMI 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta 

kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

A. tā kā krāpšanas, korupcijas un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanai un 

Savienības finansiālo interešu aizsardzībai kopumā vajadzētu būt Savienības politiskās 

programmas nozīmīgam elementam; tā kā Savienībai un dalībvalstīm ir pienākums 

aizsargāt Savienības finansiālās intereses pret kriminālnoziegumiem, kas katru gadu rada 

ievērojamus finansiālus zaudējumus; 

B. tā kā dalībvalstu tiesisko un administratīvo sistēmu daudzveidība rada sarežģītus apstākļus 

pārkāpumu novēršanai un krāpšanas apkarošanai; tā kā jebkurš nepareizs ES līdzekļu 

izlietojums rada ne tikai individuālus zaudējumus, bet arī zaudējumus visai sabiedrībai; 

C. tā kā, ņemot vērā, ka ar tādiem instrumentiem kā Konvencija par Eiropas Kopienu 

finansiālo interešu aizsardzību (FIA konvencija) nav izdevies apkarot krāpšanu, korupciju, 

nelikumīgi iegūto līdzekļu legalizēšanu un citas nelikumīgas darbības, kas ietekmē 

Savienības finansiālās intereses, Komisija iesniedza divus likumdošanas priekšlikumus 

par krimināltiesību instrumentiem, FIA direktīvu un Eiropas Prokuratūras regulu, kas 

paredzēja stiprināt un padarīt efektīvākas krimināltiesības attiecībā uz ES finansiālo 

interešu aizsardzību; 

D. tā kā ir ļoti svarīgi sadarbībā ar dalībvalstu atbildīgajām iestādēm izveidot tādu Eiropas 

Prokuratūru, kura ir kompetenta veikt kriminālizmeklēšanu noziedzīgos nodarījumos, kas 

skar Eiropas Savienības finansiālās intereses, lai varētu apkarot pārrobežu krāpšanu un 

tādējādi nodrošināt ES budžeta aizsardzības prioritāti visā Eiropas Savienībā; 

E. tā kā dalībvalstis ir galvenokārt atbildīgas par pašu resursu, cita starpā PVN un muitas 

nodokļu, iekasēšanu; 

F. tā kā korupcija skar visas dalībvalstis un katru gadu ES ekonomikai izmaksā ap 

EUR 120 miljardiem, kā norādīts Komisijas pirmajā ziņojumā par Eiropas Savienības 

korupcijas apkarošanas politiku, kas publicēts 2014. gada februārī; 

G. tā kā korupcija var palīdzēt finansēt organizētās noziedzības vai terorisma tīklu darbības 

Eiropā; tā kā korupcija arī mazina iedzīvotāju uzticību iestādēm un demokrātiskajiem 

procesiem; 

H. tā kā papildus vispārpieņemtam apsvērumam, kas pamatojas uz tiesiskuma jēdzienā 

ietvertiem ētikas principiem, krāpšanas un korupcijas apkarošana arī sekmē Savienības 

konkurētspēju pasaules ekonomikā, 

1. atzinīgi vērtē to, ka Komisija īsteno jaunu ES līmeņa krāpšanas apkarošanas politiku 

saskaņā ar pareizas finanšu pārvaldības principu un ar mērķi nodrošināt ES finansiālo 

interešu pienācīgu aizsardzību; 

2. atzīst Eiropas Parlamenta un Padomes centienus palielināt ES finansiālo interešu 

aizsardzību, virzot uz pieņemšanu projektu direktīvai par krāpšanas apkarošanu ar 
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krimināltiesībām (FIA direktīva); mudina Padomi dot jaunu impulsu sarunām par FIA 

direktīvu, lai stiprinātu spēkā esošo tiesisko regulējumu, nosakot kopējus obligātus 

noteikumus attiecībā uz attiecīgo nodarījumu definēšanu, ietverot visas darbības, kas 

nelabvēlīgi ietekmē Savienības finansiālās intereses, un to attiecinot arī uz PVN jomu, un 

paredzot sankcijas un minimālos noteikumus par šādu lietu noilgumu, jo īpaši ņemot vērā 

ES Tiesas nolēmumu Taricco lietā, kurā Tiesa konstatēja, ka pastāv tieša saikne starp 

PVN iekasēšanu dalībvalstīs un ES finansiālajām interesēm; 

3. atkārtoti aicina Padomi informēt Parlamentu — kam noslēgumā būs jāsniedz piekrišana 

ierosinātajam tiesību aktam — par pašreizējām sarunām attiecībā uz Eiropas Prokuratūras 

izveidi un to cieši iesaistīt šajā procesā un atgādina par 2014. gada marta un 2015. gada 

aprīļa rezolūcijās paustajiem ieteikumiem; uzsver, ka Eiropas Prokuratūras regula būtu 

jāpieņem pēc iespējas drīzāk, lai Eiropas Prokuratūra būtu tiesīga izmeklēt visus FIA 

jomas noziegumus, tostarp krāpšanu PVN jomā, un saukt pie atbildības aizdomās turamās 

personas; 

4. uzsver, ka daudzās dalībvalstīs ir pastāvīgi augsti rādītāji attiecībā uz krāpšanu un 

izvairīšanos no nodokļu maksāšanas PVN jomā; pauž bažas, ka PVN ieņēmumu 

zaudējumi Eiropas Savienībā 2013. gadā tiek lēsti EUR 168 miljardu apjomā; aicina 

Komisiju pilnībā izmantot savas izpildu pilnvaras, lai kontrolētu dalībvalstis un palīdzētu 

tām apkarot krāpšanu PVN jomā un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas; 

5. ar bažām norāda, ka ar ES izdevumiem saistīto krāpniecisko pārkāpumu skaits, par kuriem 

tika ziņots 2014. gadā, ir samazinājies tikai par 4 % pēc tam, kad 2013. gadā tas 

palielinājās par 76 %; uzsver, ka ir svarīgi visā ES veicināt ziņošanu par krāpnieciskām 

darbībām, lai gūtu precīzāku situācijas raksturojumu un lai tādējādi varētu paredzēt 

vajadzīgos mehānismus un pārraudzības procedūras šīs problēmas efektīvākai risināšanai; 

šajā sakarībā uzsver, ka ir svarīgi, lai Komisiju publicētu datus, kas precīzi atspoguļo 

krāpniecisko darbību izplatību ES teritorijā; 

6. mudina dalībvalstis sadarboties krāpšanas apkarošanā, izmantojot esošos instrumentus un 

aģentūras, piemēram, EUROPOL, EUROJUST un OLAF, un uzlabot šo struktūru 

sadarbību un saskaņotību; 

7. atzinīgi vērtē dalībvalstu nacionālo kontaktpunktu tīkla izveidi un pretkorupcijas mērķu 

iekļaušanu ekonomikas pārvaldes Eiropas pusgada procesā; 

8. atzinīgi vērtē Komisijas pirmo pretkorupcijas ziņojumu un tās ieteikumus dalībvalstu 

administrācijām; aicina Komisiju ne vēlāk kā 2016. gada sākumā publicēt otro 

pretkorupcijas ziņojumu un informēt sabiedrību un visus publiskās pārvaldes līmeņus par 

tā publicēšanu; 

9. mudina Eiropas Komisiju veicināt ikgadēju dalībvalstu izvērtēšanu attiecībā uz to 

sniegumu korupcijas apkarošanas jomā; aicina Komisiju izveidot rādītāju un kritēriju 

sistēmu, lai noteiktu dalībvalstu korupcijas līmeni; tādēļ aicina Komisiju cieši sadarboties 

ar dalībvalstīm, lai garantētu visaptverošus, precīzus un uzticamus datus;  

10. pauž nelokāmu pārliecību — lai ES iestādes nodrošinātu savu ticamību, tām ir jārāda 

piemērs un jāievēro augstākie standarti attiecībā uz publisko izdevumu pilnīgu 

pārredzamību, godprātību un interešu konfliktiem, jo īpaši ņemot vērā pašreizējos 
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ekonomikas izaicinājumus; šajā sakarībā prasa Komisijai gaidāmajā otrajā ziņojumā 

iekļaut nodaļu par ES iestāžu sniegumu korupcijas apkarošanā; 

11. ņemot vērā, ka 85 % no ES budžeta pārvalda dalībvalstis, aicina Komisiju nodrošināt 

efektīvu koordināciju starp krāpšanas apkarošanas organizācijām un visu dalībvalstu 

iestādēm, izmantojot sadarbības mehānismus un informācijas apmaiņu; 

12. atkārtoti aicina Komisiju ātri ierosināt tiesību aktus par obligātu aizsardzības līmeni 

trauksmes cēlājiem Eiropas Savienībā; aicina Eiropas Savienības iestādes grozīt 

Civildienesta noteikumus, lai nodrošinātu, ka tie ne tikai oficiāli paredz ierēdņiem ziņot 

par pārkāpumiem, bet arī nosaka pienācīgu aizsardzību trauksmes cēlājiem; aicina tās 

Eiropas Savienības iestādes, kas vēl to nav izdarījušas, un pārējās struktūras nekavējoties 

īstenot Civildienesta noteikumu 22. panta c) apakšpunktu; 

13. atkārto, ka atbilstīgi LESD 325. panta 2. punktam „lai novērstu krāpšanu, kas apdraud 

Savienības finanšu intereses, dalībvalstis veic tādus pašus pasākumus, kādus tās veic, lai 

novērstu krāpšanu, kas apdraud viņu pašu finanšu intereses“; pauž viedokli, ka šis 

noteikums Eiropas Savienībā netiek ievērots; uzskata, ka Komisijai būtu jāizstrādā 

horizontāla politika krāpšanas un korupcijas apkarošanai; uzsver, ka Komisija arī ir 

atbildīga par līdzekļu lietderīgu izlietojumu, un tādēļ aicina Komisiju ieviest iekšējas 

veiktspējas prasības; 

14. norāda, ka absolūts priekšnosacījums ES efektīvai darbībai ir visaptveroša noziedzības 

apkarošana, tostarp arī attiecībā uz krāpšanu, korupciju, nelikumīgi iegūtu līdzekļu 

legalizēšanu, ar to saistīto organizēto noziedzību un citām nelikumīgām darbībām, kas 

skar ES finanšu intereses; uzsver, ka sistemātiski jāreaģē uz OLAF ieteikumiem. 
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