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IEROSINĀJUMI 

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

kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. atzinīgi vērtē pēc četriem sarunu gadiem Parlamenta un Padomes 2016. gada novembrī 

panākto vienošanos attiecībā uz priekšlikumu Direktīvai par cīņu pret krāpšanu, kas 

skar Savienības finanšu intereses, izmantojot krimināltiesības (Direktīva (ES) 

2017/1371), ar kuru tiek noteikti minimālie noteikumi par noziedzīgu nodarījumu un 

sankciju noteikšanu tādā jomā kā krāpšana, kas skar Savienības finanšu intereses, 

ietverot pārrobežu PVN krāpšanu, kuras kopējais kaitējums ir vismaz EUR 10 miljoni; 

tomēr atgādina, ka Komisija līdz 2022. gada 6. jūlijam izvērtēs šo robežvērtību; aicina 

dalībvalstis pēc iespējas drīzāk īstenot šo direktīvu; 

2. atzinīgi vērtē to, ka ir pieņemta un stājusies spēkā Padomes Regula (ES) Nr. 2017/1939, 

ar ko izveido Eiropas Prokuratūru (EPPO), un Padomes paveikto, kā rezultātā 20 

dalībvalstis noslēdza vienošanos, balstoties uz ciešākas sadarbības procedūru, kas 

paredzēta Līguma par Eiropas Savienības darbību 86. pantā; aicina visas pārējās 

dalībvalstis pēc iespējas ātrāk uzsākt dalību EPPO ciešākas sadarbības procedūrā; 

atgādina, ka EPPO uzdevums būs izmeklēt lietas, saukt pie kriminālatbildības un sākt 

tiesvedību pret personām, kuras izdarījušas kriminālpārkāpumus, kas skar ES finanšu 

intereses, kuras noteiktas Direktīvā (ES) 2017/1371; 

3. aicina iesaistītās dalībvalstis un Komisiju sākt sagatavošanas darbu, lai pēc iespējas 

ātrāk uzsāktu EPPO darbību, un nodrošināt ciešu Parlamenta iesaisti procedūrās, jo 

īpaši saistībā ar galvenā prokurora iecelšanu; aicina Komisiju saskaņā ar EPPO regulas 

20. pantu pēc iespējas drīz iecelt EPPO pagaidu administratīvo direktoru; prasa 

nodrošināt EPPO pietiekamu darbinieku skaitu un resursus, pirms vēl tā tiek oficiāli 

atvērta; atgādina, ka EPPO ir jābūt neatkarīgai; 

4. prasa nodrošināt efektīvu sadarbību starp dalībvalstīm, EPPO, OLAF un Eurojust; 

atgādina, ka joprojām notiek sarunas par Eurojust regulu; uzsver, ka ir skaidri jāformulē 

Eurojust, OLAF un EPPO attiecīgās kompetences; uzsver — lai cīņa pret krāpšanu būtu 

īsteni efektīva ES līmenī, jaunizveidotajai EPPO, Eurojust un OLAF būs rūpīgi 

jāsadarbojas gan politikas, gan darbības ziņā, lai novērstu jebkādu iespējamu uzdevumu 

pārklāšanos; šajā sakarībā atgādina, ka pēc iespējas drīz būtu jāizstrādā un jāpieņem 

visu trīs iestāžu darba kārtība, ievērojot Padomes Regulas (ES) 2017/1939 99.–

101. pantu; uzskata, ka EPPO vajadzētu būt pilnvarām atrisināt kompetenču konfliktus 

gadījumos, kas ir svarīgi tās uzdevumu veikšanai; 

5. mudina Komisiju un dalībvalstis pieņemt pasākumus, lai aizsargātu informācijas avotu 

konfidencialitāti un tādējādi nepieļautu nekādas diskriminējošas darbības vai draudus; 

6. pauž nožēlu, ka Komisija ir pārtraukusi publicēt ES ziņojumus par korupcijas novēršanu 

un tā vietā korupcijas apkarošanas uzraudzību iekļāvusi Eiropas pusgada ekonomikas 

pārvaldības procesā; atkārtoti aicina Komisiju apsvērt minēto ziņojumu publicēšanas 

atsākšanu; 

7. pauž bažas par to, ka pieaug ar PVN saistīta krāpšana, jo īpaši tā sauktā karuseļveida 
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krāpšana; pieņem zināšanai Komisijas priekšlikumu Padomes direktīvai, ar kuru 

dalībvalstis varētu piemērot vispārējo apgrieztās maksāšanas sistēmu (GRCM), ievērojot 

dažus stingrus nosacījumus; atzīmē Komisijas priekšlikumu par PVN vienkāršošanas 

paketi un atbilstības nodrošināšanas izmaksu samazināšanu MVU, lai radītu vidi, kas 

veicina MVU izaugsmi un ir labvēlīga pārrobežu tirdzniecībai; aicina Komisiju 

nodrošināt visaptverošu ilgtermiņa ES mēroga risinājumu ar PVN saistītas krāpšanas 

problēmai; aicina visas dalībvalstis piedalīties visās Eurofisc darbības jomās, lai 

tādējādi atvieglotu informācijas apmaiņu un politikas koordināciju ar mērķi palīdzēt 

apkarot šāda veida krāpšanu, kas kaitē ES un valstu budžetiem; 

8. uzsver trauksmes cēlēju un pētniecisko žurnālistu lomu attiecībā uz to, lai novērstu un 

konstatētu krāpšanu, nodokļu nemaksāšanu, nodokļu apiešanu un pārkāpumus ar ES 

budžetu saistīto izdevumu jomā un ziņotu par tiem, kā arī attiecībā uz Savienības 

finanšu interešu aizsardzību; uzsver, ka trauksmes cēlēju aizsardzība ir būtiska, lai 

garantētu sabiedrisko labumu un ES finanšu intereses un veicinātu publiskas 

pārskatatbildības kultūru un integritāti gan publiskās, gan privātās iestādēs; ņem vērā 

sabiedrisko apspriešanu, ko Komisija rīkoja no 2017. gada marta līdz 2017. gada 

maijam, lai apkopotu viedokļus par trauksmes cēlēju aizsardzību vietējā un ES līmenī; 

gaida, kad Komisija turpmāko mēnešu laikā nāks klajā ar iniciatīvu par trauksmes cēlēju 

aizsardzības uzlabošanu ES; atgādina par 2017. gada 14. februāra rezolūciju par 

trauksmes cēlēju nozīmi ES finanšu interešu aizsardzībā; 

9. aicina Komisiju publicēt ikgadēju publisku pārskatu par ES līdzekļu izmantošanu, kā arī 

Eiropas Investīciju bankas (EIB) un Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas 

(ERAB) naudas pārvedumiem uz ārzonu struktūrām, tostarp bloķēto projektu skaitu un 

raksturu, paskaidrojuma piezīmes ar pamatojumu projektu bloķēšanai un turpmākos 

pasākumus, kas veikti, lai nodrošinātu, ka ES līdzekļi nekādā gadījumā tieši vai netieši 

nekaitē ES finanšu interesēm. 
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