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Pakeitimas 1
Michael Gahler

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina tai, kad sumažėjo su 
pasirengimo narystei lėšomis, kurios buvo 
analizuojamos 2011 m. ataskaitoje, 
susijusių pažeidimų ir šių pažeidimų 
finansinis poveikis; teigiamai vertina tai, 
kad pasirengimo narystei tikslu neteisėtai 
sumokėtų ES išteklių susigrąžinimo 
rodiklis labai pagerėjo; taip pat pažymi, jog 
atsižvelgiant į pranešamus pažeidimus yra 
didelių naudos gavėjų skirtumų, kurie visų 
pirma priklauso nuo Pažeidimų valdymo 
sistemos (PVS) patvirtinimo ir 
įgyvendinimo etapo; todėl ragina Komisiją 
toliau atidžiai stebėti PVS įgyvendinimą 
visose šalyse, kuriose ši priemonė taikoma;

1. pažymi, kad sumažėjo su pasirengimo 
narystei lėšomis, kurios buvo 
analizuojamos 2011 m. ataskaitoje, 
susijusių pažeidimų ir šių pažeidimų 
finansinis poveikis; teigiamai vertina tai, 
kad pasirengimo narystei tikslu neteisėtai 
sumokėtų ES išteklių susigrąžinimo 
rodiklis labai pagerėjo, nors išieškojimo 
apimtys vis dar siekia tik 60 proc.; taip pat 
pažymi, jog atsižvelgiant į pranešamus 
pažeidimus yra didelių naudos gavėjų 
skirtumų, kurie visų pirma priklauso nuo 
Pažeidimų valdymo sistemos (PVS) 
patvirtinimo ir įgyvendinimo etapo; todėl 
ragina Komisiją toliau atidžiai stebėti PVS 
įgyvendinimą visose šalyse, kuriose ši 
priemonė taikoma; remia specialų 
Komisijos raginimą Kroatijai iki galo 
įdiegti PVS sistemą, kuri vis dar neįdiegta, 
nors buvo gauti visi mokymai ir 
palaikymas, taip pat ir raginimą tokią 
sistemą įdiegti buvusiajai Jugoslavijos 
Respublikai Makedonijai;

Or. en

Pakeitimas 2
Michael Gahler

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. reiškia susirūpinimą dėl to, kad Audito 
Rūmų 2011 m. metinės biudžeto vykdymo 
ataskaitos 7 skyriuje „Išorės santykiai, 

2. reiškia susirūpinimą dėl to, kad Audito 
Rūmų 2011 m. metinės biudžeto vykdymo 
ataskaitos 7 skyriuje „Išorės santykiai, 
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pagalba ir plėtra“ Audito Rūmai nurodė 
galutinių mokėjimų klaidas, kurios nebuvo 
nustatytos Komisijai vykdant kontrolę, ir 
padarė išvadą, kad Komisijos taikoma 
kontrolė nėra visapusiškai veiksminga; 
ragina Komisiją tobulinti savo stebėsenos 
mechanizmus, kad būtų užtikrintas 
veiksmingas ir tinkamas lėšų 
panaudojimas;

pagalba ir plėtra“ Audito Rūmai nurodė
galutinių mokėjimų klaidas, kurios nebuvo 
nustatytos Komisijai vykdant kontrolę, ir 
padarė išvadą, kad Komisijos taikoma 
kontrolė nėra visapusiškai veiksminga; 
ragina Komisiją vadovautis Audito Rūmų 
rekomendacijomis ir nuomone dėl 
biudžeto įvykdymo patvirtinimo ir tobulinti 
savo stebėsenos mechanizmus, kad būtų 
užtikrintas veiksmingas ir tinkamas lėšų 
panaudojimas;

Or. en

Pakeitimas 3
Renate Weber

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. susirūpinęs pažymi, kad dėl esamos 
ekonomikos krizės naujoje bendrojoje ES 
strategijoje Komisija nenumato didesnio 
ES finansavimo valstybių narių 
teisėsaugos institucijoms, kad būtų geriau 
apsaugoti ES finansiniai interesai; mano, 
kad ši strategija turi būti nuoseklus ir 
visapusis atsakas siekiant sumažinti 
kontrabandos apimtis ir padidinti 
surenkamas pajamas, ir turi užtikrinti, 
kad tokios investicijos ateityje atsipirktų;

Or. en

Pakeitimas 4
Pino Arlacchi

Nuomonės projektas
3 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3. palankiai vertina iniciatyvą reformuoti 
Europos kovos su sukčiavimu tarnybą 
(OLAF), kurios vienas iš pagrindinių tikslų 
yra stiprinti bendradarbiavimą su 
trečiosiomis šalimis; pažymi, kad ši 
reforma, be kita ko, suteiks OLAF 
galimybę sudaryti administracinius 
susitarimus su trečiųjų šalių 
kompetentingomis institucijomis ir 
tarptautinėmis organizacijomis, taip 
sustiprinant OLAF pajėgumus kovoti su 
sukčiavimu su ES išorės politika 
susijusiose srityse;

3. palankiai vertina iniciatyvą reformuoti 
Europos kovos su sukčiavimu tarnybą 
(OLAF), kurios vienas iš pagrindinių tikslų 
yra stiprinti bendradarbiavimą su 
trečiosiomis šalimis; pažymi, kad ši 
reforma, be kita ko, suteiks OLAF 
galimybę sudaryti administracinius 
susitarimus su trečiųjų šalių 
kompetentingomis institucijomis ir 
tarptautinėmis organizacijomis, taip 
sustiprinant OLAF pajėgumus kovoti su 
sukčiavimu su ES išorės politika 
susijusiose srityse, ir tikisi, kad greitai bus 
baigta dabartinė 1999 m. reglamento 
persvarstymo teisėkūros procedūra ir 
OLAF tarnyba turės jai reikalingus 
pagrindus dirbti kuo veiksmingiau;

Or. en

Pakeitimas 5
Michael Gahler

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. palankiai vertina iniciatyvą reformuoti 
Europos kovos su sukčiavimu tarnybą 
(OLAF), kurios vienas iš pagrindinių tikslų 
yra stiprinti bendradarbiavimą su 
trečiosiomis šalimis; pažymi, kad ši 
reforma, be kita ko, suteiks OLAF 
galimybę sudaryti administracinius 
susitarimus su trečiųjų šalių 
kompetentingomis institucijomis ir 
tarptautinėmis organizacijomis, taip 
sustiprinant OLAF pajėgumus kovoti su 
sukčiavimu su ES išorės politika 
susijusiose srityse;

3. palankiai vertina iniciatyvą reformuoti 
Europos kovos su sukčiavimu tarnybą 
(OLAF), kurios vienas iš pagrindinių tikslų 
yra stiprinti bendradarbiavimą su 
trečiosiomis šalimis; pažymi, kad ši 
reforma, be kita ko, suteiks OLAF 
galimybę sudaryti administracinius 
susitarimus su trečiųjų šalių 
kompetentingomis institucijomis ir 
tarptautinėmis organizacijomis, taip 
sustiprinant OLAF pajėgumus kovoti su 
sukčiavimu su ES išorės politika 
susijusiose srityse; palankiai vertina kovos 
su sukčiavimo strategiją 
(COM(2011) 376), taip pat ir dėl geresnių 
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kovos su sukčiavimu nuostatų įtraukimo į 
išlaidų programas pagal naują 2014–
2020 m. daugiametę finansinę programą; 
susirūpindamas pažymi Komisijos išvadą, 
kad yra nepakankamai atgrasomųjų 
priemonių prieš netinkamą baudžiamąjį 
ES biudžeto lėšų naudojimą valstybėse 
narėse ir palankiai vertina Komisijos 
pasiūlymus spręsti šią problemą bei 
rekomenduoja, kad kuo labiau būtų 
įtrauktos ir pagalbą gaunančios trečiosios 
šalys;

Or. en

Pakeitimas 6
Pino Arlacchi

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, kad reikia toliau stiprinti 
kovą su sukčiavimu muitinės srityje ir 
palankiai vertina Kovos su sukčiavimu 
tranzito srityje informacinės sistemos –
centrinės saugyklos, per kurią visos 
valdžios institucijos būtų informuojamos 
apie tranzitinių prekių judėjimą Europos 
Sąjungoje – sukūrimą;

Or. en

Pakeitimas 7
Renate Weber

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. teigiamai vertina veiksmų planą, skirtą 
kovoti su cigarečių ir alkoholio 

4. teigiamai vertina veiksmų planą, skirtą 
kovoti su cigarečių ir alkoholio 
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kontrabanda prie rytinės ES sienos, ir 
pažymi, kad dėl šios neteisėtos veiklos 
atsiranda didelių finansinių ES biudžeto ir 
valstybių narių biudžetų nuostolių 
(maždaug 10 mlrd. EUR); pabrėžia, kad ši 
veikla – tai svarbus tarptautinių 
struktūrinių nusikalstamų organizacijų 
finansavimo šaltinis, ir todėl pažymi 
minėto veiksmų plano išorės dimensijos 
stiprinimo svarbą;

kontrabanda prie rytinės ES sienos, ir 
pažymi, kad dėl šios neteisėtos veiklos 
atsiranda didelių finansinių ES biudžeto ir 
valstybių narių biudžetų nuostolių 
(maždaug 10 mlrd. EUR per metus); 
pabrėžia, kad ši veikla – tai svarbus 
tarptautinių struktūrinių nusikalstamų 
organizacijų finansavimo šaltinis, ir todėl 
pažymi, kad svarbu stiprinti minėto 
veiksmų plano išorės aspektus, numatant 
kaimyninių valstybių teisėsaugos 
pajėgumų rėmimą, techninės pagalbos ir 
mokymų teikimą, sąmoningumo didinimą, 
operatyvinio bendradarbiavimo gerinimą, 
pvz., bendras muitinės operacijas, taip pat 
dalijimąsi žvalgybos duomenimis ir 
tarptautinio bendradarbiavimo 
stiprinimą;

Or. en

Pakeitimas 8
Pino Arlacchi

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. teigiamai vertina veiksmų planą, skirtą 
kovoti su cigarečių ir alkoholio 
kontrabanda prie rytinės ES sienos, ir 
pažymi, kad dėl šios neteisėtos veiklos 
atsiranda didelių finansinių ES biudžeto ir 
valstybių narių biudžetų nuostolių 
(maždaug 10 mlrd. EUR); pabrėžia, kad ši 
veikla – tai svarbus tarptautinių 
struktūrinių nusikalstamų organizacijų 
finansavimo šaltinis, ir todėl pažymi 
minėto veiksmų plano išorės dimensijos 
stiprinimo svarbą;

4. teigiamai vertina veiksmų planą, skirtą 
kovoti su cigarečių ir alkoholio 
kontrabanda prie rytinės ES sienos, ir 
pažymi, kad dėl šios neteisėtos veiklos 
atsiranda didelių finansinių ES biudžeto ir 
valstybių narių biudžetų nuostolių 
(maždaug 10 mlrd. EUR); pabrėžia, kad ši 
veikla – tai svarbus tarptautinių 
struktūrinių nusikalstamų organizacijų 
finansavimo šaltinis, ir todėl pažymi 
minėto veiksmų plano išorės dimensijos 
stiprinimo svarbą; ypač pabrėžia, kad 
siekiant įgyvendinti šiame veiksmų plane 
numatytus tikslinius veiksmus, svarbus 
valstybių narių, Rusijos ir Rytų 
Partnerystės šalių (Armėnijos, 
Azerbaidžano, Baltarusijos, Gruzijos, 
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Moldovos ir Ukrainos) 
bendradarbiavimas;

Or. en

Pakeitimas 9
Monika Flašíková Beňová

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. teigiamai vertina veiksmų planą, skirtą 
kovoti su cigarečių ir alkoholio 
kontrabanda prie rytinės ES sienos, ir 
pažymi, kad dėl šios neteisėtos veiklos 
atsiranda didelių finansinių ES biudžeto ir 
valstybių narių biudžetų nuostolių 
(maždaug 10 mlrd. EUR); pabrėžia, kad ši 
veikla – tai svarbus tarptautinių 
struktūrinių nusikalstamų organizacijų 
finansavimo šaltinis, ir todėl pažymi 
minėto veiksmų plano išorės dimensijos 
stiprinimo svarbą;

4. teigiamai vertina veiksmų planą, skirtą 
kovoti su cigarečių ir alkoholio 
kontrabanda prie rytinės ES sienos, ir 
pažymi, kad dėl šios neteisėtos veiklos 
atsiranda didelių finansinių ES biudžeto ir 
valstybių narių biudžetų nuostolių 
(maždaug 10 mlrd. EUR) ir kyla 
potencialus pavojus ES piliečių sveikatai; 
pabrėžia, kad ši veikla – tai svarbus 
tarptautinių struktūrinių nusikalstamų 
organizacijų finansavimo šaltinis, ir todėl 
pažymi minėto veiksmų plano išorės 
dimensijos stiprinimo svarbą;

Or. en

Pakeitimas 10
Renate Weber

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. palankiai vertina ES lygmens kovos su 
sukčiavimu politiką, kuri apima 
aukštesnio lygmens bendradarbiavimą su 
trečiosiomis šalimis, pvz., Kovos su 
sukčiavimu tranzito srityje informacinė 
sistema, prie kurios prieigą realiu laiku 
turi ELPA šalys, Tarpusavio 
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administracinė pagalba ir susiję 
susitarimai su trečiosiomis šalimis dėl 
kovos su sukčiavimu, 2011 m. vykusios 
bendros muitinės operacijos, pvz., 
„Fireblade“ su Kroatija, Ukraina ir 
Moldova ir „Barrel“ su Kroatija, Turkija, 
Norvegija ir Šveicarija; palankiai vertina 
šių veiksmų rezultatus ir jų finansinį 
poveikį;

Or. en

Pakeitimas 11
Pino Arlacchi

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. palankiai vertina tai, kad į naujus ar į iš 
naujo sutartus dvišalius susitarimus 
įtrauktos kovos su sukčiavimu nuostatos, ir 
ragina Komisiją bei Europos išorės 
veiksmų tarnybą (EIVT) šias nuostatas taip 
pat įtraukti į kitus dvišalius susitarimus su 
trečiosiomis šalimis;

5. atsižvelgdamas į tai, kad 
globalizuotame pasaulyje yra vis daugiau 
tarptautinio sukčiavimo atvejų, pabrėžia, 
kad svarbu turėti stiprią teisinę sistemą su 
aiškiais valstybių partnerių 
įsipareigojimais, ir palankiai vertina tai, 
kad į naujus ar į iš naujo sutartus dvišalius 
susitarimus įtrauktos kovos su sukčiavimu 
nuostatos, ir ragina Komisiją bei Europos 
išorės veiksmų tarnybą (EIVT) šias 
nuostatas taip pat įtraukti į kitus dvišalius 
susitarimus su trečiosiomis šalimis;

Or. en

Pakeitimas 12
Michael Gahler

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. palankiai vertina tai, kad į naujus ar į iš 5. palankiai vertina tai, kad į naujus ar į iš 
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naujo sutartus dvišalius susitarimus 
įtrauktos kovos su sukčiavimu nuostatos, ir 
ragina Komisiją bei Europos išorės 
veiksmų tarnybą (EIVT) šias nuostatas 
taip pat įtraukti į kitus dvišalius
susitarimus su trečiosiomis šalimis;

naujo sutartus dvišalius susitarimus 
įtrauktos kovos su sukčiavimu nuostatos, 
įskaitant susitarimų projektus su 
Afganistanu, Kazachstanu, Armėnija, 
Azerbaidžanu ir Gruzija bei pažangesnę 
versiją su Australija, ir ragina Komisiją 
bei Europos išorės veiksmų tarnybą (EIVT) 
sukurti standartinę sąlygą, kad šios 
nuostatos būtų įtrauktos į visus naujus 
arba persvarstytus dvišalius ir 
daugiašalius susitarimus su trečiosiomis 
šalimis;

Or. en

Pakeitimas 13
Michael Gahler

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. siūlo, kad būtų atsižvelgta į Audito 
Rūmų išvadas ir rekomendacijas, susijusias 
su ES išorės veiksmais, ypač su ES 
misijomis, apžvelgiant jų pažangą pagal 
nustatytus tikslus ir svarstant jų įgaliojimų 
pratęsimą, kad būtų užtikrintas 
veiksmingas ir tinkamas suteiktų išteklių 
panaudojimas;

6. siūlo, kad būtų atsižvelgta į Audito 
Rūmų išvadas ir rekomendacijas, susijusias 
su ES išorės veiksmais, ypač su ES 
misijomis, apžvelgiant jų pažangą pagal 
nustatytus tikslus ir svarstant jų įgaliojimų 
pratęsimą, kad būtų užtikrintas 
veiksmingas ir tinkamas suteiktų išteklių 
panaudojimas; pažymi, kad pastebėti tam 
tikri Europos išorės veiksmų tarnybos 
trūkumai, susiję su pirkimo ir konkursų 
procedūromis, ir ragina tarnybą laiku 
juos ištaisyti;

Or. en


