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IEROSINĀJUMI 

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju 

rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. atzinīgi vērtē šo gada ziņojumu, kas ir pašreizējās Komisijas pirmais ziņojums un pirmais 

arī jaunajā 2014.–2020. plānošanas periodā; uzsver, ka ES finansējums būtu pienācīgi 

jāpārvalda un pēc iespējas efektīvāk jāizmanto, ka ES finansiālo interešu aizsardzība ir 

viens no Līguma par Eiropas Savienības darbību pamatmērķiem un ka par ES finansiālo 

interešu aizsardzību un krāpšanas apkarošanu ir atbildīga gan pati ES, gan tās dalībvalstis; 

atzīmē — veicot vairāk pasākumu, Komisija un dalībvalstis ir kopumā uzlabojuši 

efektivitāti krāpniecisku un ar krāpšanu nesaistītu pārkāpumu apkarošanā, lai nodrošinātu 

ES finansējuma aizsardzību pret krāpšanu; 

2. atzīmē, no vienas puses, ka kohēzijas politika nav joma, kurā ir saņemts lielākais skaits 

ziņojumu par krāpnieciskiem pārkāpumiem, un, no otras puses, ka lielākā šādu pārkāpumu 

daļa šajā politikas jomā ir saistīta ar Eiropas Reģionālo attīstības fondu; tomēr pauž bažas 

par to, ka kohēzijas politikas jomā tika saņemti ziņojumi par 306 krāpnieciskiem 

pārkāpumiem un 4977 ar krāpšanu nesaistītiem pārkāpumiem; arī pauž bažas par to, ka 

salīdzinājumā ar 2013. gadu ziņoto krāpniecisko pārkāpumu skaits ir samazinājies par 

5 %, tomēr ar tiem saistīto līdzekļu apmērs ir pieaudzis par 76 %, savukārt ziņoto ar 

krāpšanu nesaistīto pārkāpumu skaits ir palielinājies par 7 % un ar tiem saistīto līdzekļu 

apmērs ir palielinājies par 33 %; uzsver, ka ne visi pārkāpumi ir krāpšana un ka ir jānošķir 

krāpnieciski pārkāpumi un ar krāpšanu nesaistīti pārkāpumi; 

3. norāda, ka dalībvalstīs (gan starp dalībvalstīm, gan pašu dalībvalstu teritorijā) šie 

pārkāpumi joprojām tiek dažādi definēti, klasificēti un atklāti un atšķiras arī ziņošana par 

tiem, galvenokārt tāpēc, ka pastāv atšķirīgas pārkāpumu definīcijas; uzskata, ka ir 

jāturpina šīs jomas noteikumu saskaņošana, un šajā sakarībā atzinīgi vērtē Komisijas 

2015. gada 8. jūlija deleģēto regulu par ziņošanu par pārkāpumiem, ar ko papildina 

Kopīgo noteikumu regulu; aicina Komisiju un dalībvalstis izstrādāt saskaņotas stratēģijas 

attiecībā uz šo pārkāpumu izskatīšanu un krāpšanas apkarošanu kohēzijas politikā; uzsver 

Komisijas profilaktiskos un koriģējošos pasākumus krāpniecisku pasākumu novēršanai, 

tostarp pārtraucot 193 maksājumus, kas bija paredzēti saskaņā ar kohēzijas politiku; 

4. aicina Komisiju un dalībvalstis attiecīgajā līmenī izveidot savstarpēji savienotas 

datubāzes, kurās iekļautu kohēzijas politikas jomas pārkāpumus, tostarp ar publisko 

iepirkumu saistītus pārkāpumus, un kuru informācija būtu izmantojama, lai jēgpilni un 

visaptveroši analizētu pārkāpumu biežumu, smaguma pakāpi un cēloņus, kā arī 

krāpnieciskos pārkāpumos iesaistītā finansējuma apmēru; uzsver, ka dalībvalstīm ir 

jānodrošina tas, ka Komisijai tiek pienācīgi un laicīgi iesniegti precīzi un salīdzināmi dati, 

nesamērīgi nepalielinot administratīvo slogu; 

5. norāda, ka Revīzijas palāta Īpašajā ziņojumā Nr. 10/2015 “Jāpastiprina centieni risināt 

publiskā iepirkuma problēmas saistībā ar ES kohēzijas politikas izdevumiem” analizēja ar 

publisko iepirkumu saistītās procedūras; norāda, ka publiskā iepirkuma noteikumu 

neievērošana noved pie kļūdām, kas savukārt var radīt kavējumus īstenošanas gaitā un 

finanšu korekcijas; aicina Komisiju un dalībvalstis līdz 2016. gada beigām panākt pilnīgu 

atbilstību ex ante priekšnosacījumam attiecībā uz publiskā iepirkuma tiesību akta efektīvu 
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piemērošanu; aicina dalībvalstis nodrošināt 2014. gada publiskā iepirkuma direktīvu 

pienācīgu un ātru transponēšanu; 

6. uzsver, ka ar krāpšanu nesaistītu pārkāpumu cēlonis bieži vien ir sarežģīto noteikumu un 

prasību nepietiekama pārzināšana; uzskata, ka šādu pārkāpumu skaits mazināsies, ja 

dalībvalstis un Komisija vienkāršos noteikumus un procedūras; uzskata — lai šos 

pārkāpumus, tostarp krāpšanu, izskaustu, par tiem ir jābūt informētām visām Eiropas 

Savienības, dalībvalstu, reģionālajām un pašvaldību iestādēm un plašai sabiedrībai; 

norāda, ka ir ārkārtīgi svarīgi visās ES finansējuma īstenošanā iesaistītajās iestādēs un 

struktūrvienībās ieviest krāpšanas novēršanai un apkarošanai labvēlīgu praksi, un aicina 

dalībvalstis sekmēt šādas paraugprakses apmaiņu; 

7. atgādina, ka Kopīgo noteikumu regula paredz iestādēm pieņemt efektīvus un 

proporcionālus krāpšanas apkarošanas pasākumus, kas būtu jāiestrādā valstu krāpšanas 

apkarošanas stratēģijās; aicina Komisiju pastiprināt preventīvas darbības; šajā sakarībā 

atzinīgi vērtē agrīnās risku noteikšanas sistēmas izveidi un jo īpaši aicina stiprināt vadošo 

iestāžu tehniskās un administratīvas spējas, lai varētu nodrošināt stingrākas kontroles 

sistēmas, ar kurām varētu samazināt krāpšanas risku un palielināt atklāšanas spējas, 

tostarp arī mazāk attīstītos reģionos, neradot nepamatotu finanšu un administratīvu slogu; 

uzsver, ka preventīvām darbībām vajadzētu paredzēt to darbinieku pastāvīgu apmācību un 

atbalstu, kas kompetentajās iestādēs ir atbildīgi par finansējuma pārvaldību un kontroli, kā 

arī paredzēt informācijas un paraugprakses apmaiņu; atgādina par pašvaldību un reģionālo 

iestāžu un partneru nozīmīgo lomu krāpšanas apkarošanā, nodrošinot pārredzamību un 

novēršot interešu konfliktus; 

8. mudina dalībvalstis un Komisiju pilnībā izmantot informācijas tehnoloģijas (IT) rīku 

sniegtās iespējas publiskā iepirkuma jomā, tostarp e-iepirkuma, labas prakses apmaiņas un 

preventīvas risku noteikšanas rīkus; atzinīgi vērtē Komisijas izstrādātu tiešsaistes 

brīdinājuma sistēmu par krāpšanas gadījumiem ARACHNE, kas identificē riskantākos 

projektus, pamatojoties uz noteiktiem riska rādītājiem, un aicina dalībvalstis šo sistēmu 

izmantot; 

9. atzinīgi vērtē Komisijas lēmumu 2018. gadā veikt vidusposma novērtējumu, lai 

konstatētu, vai jaunā kohēzijas politikas regulatīvā sistēma labāk novērš un samazina 

pārkāpumu, tostarp krāpšanas, risku, un ar nepacietību gaida detalizētu informāciju par 

jauno noteikumu ietekmi uz pārvaldības un kontroles sistēmām gan attiecībā uz 

pārkāpumiem un krāpšanu, gan vispārēju politikas īstenošanu; aicina Padomi apstiprināt 

priekšlikumu direktīvai par cīņu pret krāpšanu, kas skar ES finansiālās intereses, 

izmantojot krimināltiesības; 

10. aicina Padomi atbalstīt neatkarīgas Eiropas Prokuratūras (EPPO) izveidi — ar 

nosacījumu, ka ir konkrētāk definētas un skaidri nodalītas attiecības starp EPPO un 

pārējām ES iestādēm un struktūrām, lai nepieļautu kompetenču neefektīvu pārklāšanos —, 

ņemot vērā, ka ir jāatrod veids, kā apkarot krāpšanu, kas sniedzas pāri valstu robežām; 

11. norāda, ka ir vērojamas atšķirības starp Eiropas Krāpšanas apkarošanas biroja (OLAF) 

ievākto informāciju no dalībvalstu publiskā un privātā sektora avotiem attiecībā uz 

krāpšanu (OLAF 2014. gada ziņojums) un OLAF ieteikumiem dalībvalstīm, kuri paredz 

ārkārtīgi nevienmērīgu līdzekļu atgūšanu; aicina Komisiju atbalstīt iniciatīvas, kas paredz 

palielināt ar krāpšanas gadījumiem saistīto līdzekļu atgūšanas īpatsvaru. 
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