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Grozījums Nr. 1
Michael Gahler

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē to, ka ir samazinājies ar 
2011. gada ziņojumā pārbaudītajiem 
pirmspievienošanās līdzekļiem saistīto 
pārkāpumu skaits un finansiālā ietekme; 
atzinīgi vērtē to, ka saistībā ar 
pirmspievienošanās palīdzību nepamatoti 
izmaksāto ES līdzekļu atgūšanas līmenis ir 
ievērojami uzlabojies, vienlaikus atzīstot, 
ka konstatēto pārkāpumu ziņā starp 
saņēmējiem pastāv nozīmīgas atšķirības, 
kas galvenokārt izskaidrojams ar to, cik 
tālu ir pavirzījusies Pārkāpumu pārvaldības 
sistēmas (IMS) pieņemšana un īstenošana; 
tādēļ aicina Komisiju cieši uzraudzīt IMS 
īstenošanu visās valstīs, kuras saņem 
palīdzību no minētā instrumenta;

1. pieņem zināšanai, ka ir samazinājies ar 
2011. gada ziņojumā pārbaudītajiem 
pirmspievienošanās līdzekļiem saistīto 
pārkāpumu skaits un finansiālā ietekme; 
atzinīgi vērtē to, ka saistībā ar 
pirmspievienošanās palīdzību nepamatoti 
izmaksāto ES līdzekļu atgūšanas līmenis ir 
ievērojami uzlabojies, tomēr norāda, ka 
atgūto līdzekļu īpatsvars joprojām ir tikai 
60 %, vienlaikus atzīstot, ka konstatēto 
pārkāpumu ziņā starp saņēmējiem pastāv 
nozīmīgas atšķirības, kas galvenokārt 
izskaidrojams ar to, cik tālu ir pavirzījusies 
Pārkāpumu pārvaldības sistēmas (IMS) 
pieņemšana un īstenošana; tādēļ aicina 
Komisiju cieši uzraudzīt IMS īstenošanu 
visās valstīs, kuras saņem palīdzību no 
minētā instrumenta; atbalsta Komisijas 
pausto aicinājumu Horvātijai pilnībā 
īstenot IMS sistēmu, kas joprojām nav 
izdarīts, neraugoties pat uz sniegto 
apmācību un atbalstu, kā arī aicinājumu 
Bijušajai Dienvidslāvijas Maķedonijas 
Republikai īstenot minēto sistēmu;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Michael Gahler

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. ar bažām norāda, ka Eiropas Revīzijas 
palātas pārskata par 2011. gada budžeta 

2. ar bažām norāda, ka Eiropas Revīzijas 
palātas pārskata par 2011. gada budžeta 
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izpildi 7. nodaļā („Ārējās attiecības, 
atbalsts un paplašināšanās”) Revīzijas 
palāta norādīja uz kļūdām galīgajos 
maksājumos, kuras nebija atklātas 
Komisijas kontrolēs, un secināja, ka 
Komisijas veiktās kontroles nav pilnībā 
efektīvas; aicina Komisiju uzlabot 
pārraudzības mehānismus, lai nodrošinātu 
līdzekļu efektīvu un pareizu izlietojumu;

izpildi 7. nodaļā („Ārējās attiecības, 
atbalsts un paplašināšanās”) Revīzijas 
palāta norādīja uz kļūdām galīgajos 
maksājumos, kuras nebija atklātas 
Komisijas kontrolēs, un secināja, ka 
Komisijas veiktās kontroles nav pilnībā 
efektīvas; aicina Komisiju īstenot Revīzijas 
palātas ieteikumus, kā arī ieteikumus, kas 
pausti budžeta izpildes apstiprināšanas 
atzinumā, proti, uzlabot pārraudzības 
mehānismus, lai nodrošinātu līdzekļu 
efektīvu un pareizu izlietojumu;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Renate Weber

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a ar bažām norāda, ka, ņemot vērā 
pašreizējo ekonomikas krīzi, Komisija 
jaunajā, vispusīgajā ES stratēģijā 
neparedz palielināt dalībvalstu 
tiesībaizsardzības iestādēm paredzēto ES 
finansējumu labākai ES finansiālo 
interešu aizsardzībai; uzskata, ka šai 
stratēģijai būtu jāizpaužas kā saskaņotai 
un vispusīgai reakcijai, kuras mērķis būtu 
kontrabandas samazināšana un gūto 
ieņēmumu palielināšana, tādējādi 
nodrošinot, ka šādi ieguldījumi nākotnē 
atmaksājas;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Pino Arlacchi

Atzinuma projekts
3. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

3. atzinīgi vērtē iniciatīvu reformēt Eiropas 
Biroju krāpšanas apkarošanai (OLAF), 
kura viens no galvenajiem mērķiem ir 
stiprināt sadarbību ar trešām valstīm; 
norāda, ka šī reforma cita starpā dos OLAF 
iespēju noslēgt administratīvas vienošanās 
ar trešo valstu kompetentajām iestādēm un 
starptautiskām organizācijām, nostiprinot 
OLAF spēju cīnīties ar krāpšanu jomās, 
kuras ir saistītas ar ES ārpolitiku;

3. atzinīgi vērtē iniciatīvu reformēt Eiropas 
Biroju krāpšanas apkarošanai (OLAF), 
kura viens no galvenajiem mērķiem ir 
stiprināt sadarbību ar trešām valstīm; 
norāda, ka šī reforma cita starpā dos OLAF 
iespēju noslēgt administratīvas vienošanās 
ar trešo valstu kompetentajām iestādēm un 
starptautiskām organizācijām, nostiprinot 
OLAF spēju cīnīties ar krāpšanu jomās, 
kuras ir saistītas ar ES ārpolitiku, un cer, 
ka drīz tiks pabeigta patlaban īstenotā 
likumdošanas procedūra, kuras ietvaros 
tiek pārskatīta 1999. gada regula un kuras 
mērķis ir izstrādāt regulējumu, kas OLAF 
pašreizējos apstākļos nepieciešams 
maksimāli efektīvai darbībai;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Michael Gahler

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atzinīgi vērtē iniciatīvu reformēt Eiropas 
Biroju krāpšanas apkarošanai (OLAF), 
kura viens no galvenajiem mērķiem ir 
stiprināt sadarbību ar trešām valstīm; 
norāda, ka šī reforma cita starpā dos OLAF 
iespēju noslēgt administratīvas vienošanās 
ar trešo valstu kompetentajām iestādēm un 
starptautiskām organizācijām, nostiprinot 
OLAF spēju cīnīties ar krāpšanu jomās, 
kuras ir saistītas ar ES ārpolitiku;

3. atzinīgi vērtē iniciatīvu reformēt Eiropas 
Biroju krāpšanas apkarošanai (OLAF), 
kura viens no galvenajiem mērķiem ir 
stiprināt sadarbību ar trešām valstīm; 
norāda, ka šī reforma cita starpā dos OLAF 
iespēju noslēgt administratīvas vienošanās 
ar trešo valstu kompetentajām iestādēm un 
starptautiskām organizācijām, nostiprinot 
OLAF spēju cīnīties ar krāpšanu jomās, 
kuras ir saistītas ar ES ārpolitiku; atzinīgi 
vērtē jauno krāpšanas apkarošanas 
stratēģiju (COM(2011)0376), kura cita 
starpā paredz iekļaut uzlabotus pret 
krāpšanu vērstus noteikumus jaunās 
2014.–2020. gada daudzgadu finanšu 
shēmas izdevumu programmās; ar bažām 
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pieņemot zināšanai Komisijas 
secinājumu, ka trūkst pietiekami atturošu 
faktoru, kas dalībvalstīs kavētu ES 
budžeta ļaunprātīgu izmantošanu 
noziedzīgiem mērķiem, atzinīgi vērtē 
Komisijas ierosinātos risinājumus šai 
problēmai un iesaka, cik vien iespējams, 
iesaistīt arī trešās valstis — līdzekļu 
saņēmējas;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Pino Arlacchi

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver, ka ir vēl intensīvāk jāapkaro 
krāpšana, kas saistīta ar muitas darbību, 
un atzinīgi vērtē Krāpšanas apkarošanas 
tranzīta informācijas sistēmas (ATIS) 
izveidi, kura darbojas kā centrāls reģistrs, 
nodrošinot, lai visas iestādes būtu 
pastāvīgi informētas par tranzīta preču 
apriti ES;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Renate Weber

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atzinīgi vērtē rīcības plānu cīņai pret 
cigarešu un alkohola kontrabandu pār ES 
austrumu robežu un norāda, ka šī nelegālā 
darbība rada ievērojamus finansiālus 
zaudējumus ES budžetam un dalībvalstu 

4. atzinīgi vērtē rīcības plānu cīņai pret 
cigarešu un alkohola kontrabandu pār ES 
austrumu robežu un norāda, ka šī nelegālā 
darbība rada ievērojamus finansiālus 
zaudējumus ES budžetam un dalībvalstu 
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budžetiem (aptuvenā summa —
EUR 10 miljardi); uzsver, ka šī darbība ir 
nozīmīgs finansējuma avots starptautiski 
strukturētām kriminālām organizācijām, un
tādēļ norāda, cik svarīgi ir pastiprināt 
iepriekš minētā rīcības plāna ārējo 
dimensiju;

budžetiem (aptuvenā summa —
EUR 10 miljardi gadā); uzsver, ka šī 
darbība ir nozīmīgs finansējuma avots 
starptautiski strukturētām kriminālām 
organizācijām, un tādēļ norāda, cik svarīgi 
ir pastiprināt iepriekš minētā rīcības plāna 
ārējo dimensiju, kurā ir paredzēts atbalstīt 
veiktspējas pilnveidošanu kaimiņvalstīs, 
sniegt tehnisko palīdzību un piedāvāt 
apmācību, veicināt izpratni, pastiprināt 
starptautisko sadarbību, piemēram, veicot 
kopīgas muitas operācijas (JCO), kā arī 
apmainīties izlūkdatiem un uzlabot 
starptautisko sadarbību;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Pino Arlacchi

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atzinīgi vērtē rīcības plānu cīņai pret 
cigarešu un alkohola kontrabandu pār ES 
austrumu robežu un norāda, ka šī nelegālā 
darbība rada ievērojamus finansiālus 
zaudējumus ES budžetam un dalībvalstu 
budžetiem (aptuvenā summa —
EUR 10 miljardi); uzsver, ka šī darbība ir 
nozīmīgs finansējuma avots starptautiski 
strukturētām kriminālām organizācijām, un 
tādēļ norāda, cik svarīgi ir pastiprināt 
iepriekš minētā rīcības plāna ārējo 
dimensiju;

4. atzinīgi vērtē rīcības plānu cīņai pret 
cigarešu un alkohola kontrabandu pār ES 
austrumu robežu un norāda, ka šī nelegālā 
darbība rada ievērojamus finansiālus 
zaudējumus ES budžetam un dalībvalstu 
budžetiem (aptuvenā summa —
EUR 10 miljardi); uzsver, ka šī darbība ir 
nozīmīgs finansējuma avots starptautiski 
strukturētām kriminālām organizācijām, un 
tādēļ norāda, cik svarīgi ir pastiprināt 
iepriekš minētā rīcības plāna ārējo 
dimensiju; īpaši uzsver to, cik liela nozīme 
ir sadarbībai starp dalībvalstīm, Krieviju 
un Austrumu partnerības valstīm 
(Armēniju, Azerbaidžānu, Baltkrieviju, 
Gruziju, Moldovu un Ukrainu) šajā 
rīcības plānā ierosināto mērķtiecīgo 
pasākumu īstenošanā;

Or. en
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Grozījums Nr. 9
Monika Flašíková Beňová

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atzinīgi vērtē rīcības plānu cīņai pret 
cigarešu un alkohola kontrabandu pār ES 
austrumu robežu un norāda, ka šī nelegālā 
darbība rada ievērojamus finansiālus 
zaudējumus ES budžetam un dalībvalstu 
budžetiem (aptuvenā summa —
EUR 10 miljardi); uzsver, ka šī darbība ir 
nozīmīgs finansējuma avots starptautiski 
strukturētām kriminālām organizācijām, un 
tādēļ norāda, cik svarīgi ir pastiprināt 
iepriekš minētā rīcības plāna ārējo 
dimensiju;

4. atzinīgi vērtē rīcības plānu cīņai pret 
cigarešu un alkohola kontrabandu pār ES 
austrumu robežu un norāda, ka šī nelegālā 
darbība rada ievērojamus finansiālus 
zaudējumus ES budžetam un dalībvalstu 
budžetiem (aptuvenā summa —
EUR 10 miljardi) un iespējamus veselības 
apdraudējumus ES iedzīvotājiem; uzsver, 
ka šī darbība ir nozīmīgs finansējuma avots 
starptautiski strukturētām kriminālām 
organizācijām, un tādēļ norāda, cik svarīgi 
ir pastiprināt iepriekš minētā rīcības plāna 
ārējo dimensiju;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Renate Weber

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a atzinīgi vērtē ES mēroga krāpšanas 
apkarošanas pasākumus, kuros paredzēta 
plašāka sadarbība ar trešām valstīm, 
piemēram, Krāpšanas apkarošanas 
tranzīta informācijas sistēmu, kas 
pieejama EBTA valstīm, savstarpējo 
administratīvo palīdzību (MAA) un ar to 
saistītos pret krāpšanu vērstos noteikumus 
attiecībās ar trešām valstīm, kopīgās 
muitas operācijas (JCO), kas tika veiktas 
2011. gadā, piemēram, operāciju 
„Fireblade”, kurā iesaistījās Horvātija, 
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Ukraina un Moldova, un operāciju 
„Barrel” ar Horvātijas, Turcijas, 
Norvēģijas un Šveices līdzdalību; atzinīgi 
vērtē minēto pasākumu rezultātus un to 
finansiālo nozīmi;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Pino Arlacchi

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzinīgi vērtē pret krāpšanu vērstu 
noteikumu iekļaušanu jaunos vai atkārtoti 
noslēgtos divpusējos nolīgumos un aicina 
Komisiju un Eiropas Ārējās darbības 
dienestu (EĀDD) šādus noteikumus iekļaut 
arī citos divpusējos nolīgumos ar trešām 
valstīm;

5. paturot prātā, ka globalizētajā pasaulē 
krāpšana arvien lielākā mērā norisinās 
starptautiskā pārrobežu mērogā, uzsver, 
ka ir svarīgi, lai pastāvētu stingrs 
tiesiskais regulējums, kurā paredzētas 
skaidras partnervalstu saistības, un 
atzinīgi vērtē pret krāpšanu vērstu 
noteikumu iekļaušanu jaunos vai atkārtoti 
noslēgtos divpusējos nolīgumos, un aicina 
Komisiju un Eiropas Ārējās darbības 
dienestu (EĀDD) šādus noteikumus iekļaut 
arī citos divpusējos nolīgumos ar trešām 
valstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Michael Gahler

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzinīgi vērtē pret krāpšanu vērstu 
noteikumu iekļaušanu jaunos vai atkārtoti 
noslēgtos divpusējos nolīgumos un aicina 
Komisiju un Eiropas Ārējās darbības 

5. atzinīgi vērtē pret krāpšanu vērstu 
noteikumu iekļaušanu jaunos vai atkārtoti 
noslēgtos divpusējos nolīgumos, tostarp 
nolīgumu projektos ar Afganistānu, 
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dienestu (EĀDD) šādus noteikumus 
iekļaut arī citos divpusējos nolīgumos ar 
trešām valstīm;

Kazahstānu, Armēniju, Azerbaidžānu un 
Gruziju un — vienkāršotākā versijā — ar 
Austrāliju, un aicina Komisiju un Eiropas 
Ārējās darbības dienestu (EĀDD) izstrādāt 
standarta klauzulu šādu noteikumu 
iekļaušanai visos jaunajos vai atkārtoti 
noslēgtajos divpusējos un daudzpusējos 
nolīgumos ar trešām valstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Michael Gahler

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. ierosina Revīzijas palātas konstatējumus 
un ieteikumus, kas saistīti ar ES ārējām 
darbībām un jo īpaši — ar ES misijām, 
ņemt vērā, novērtējot sasniegumus 
salīdzinājumā ar izvirzītajiem mērķiem un
apsverot mandāta pagarināšanu, lai 
nodrošinātu piešķirto līdzekļu efektīvu un 
pareizu izlietojumu.

6. ierosina Revīzijas palātas konstatējumus 
un ieteikumus, kas saistīti ar ES ārējām 
darbībām un jo īpaši — ar ES misijām, 
ņemt vērā, novērtējot sasniegumus
salīdzinājumā ar izvirzītajiem mērķiem un 
apsverot mandāta pagarināšanu, lai 
nodrošinātu piešķirto līdzekļu efektīvu un 
pareizu izlietojumu. pieņem zināšanai 
konstatējumu attiecībā uz dažiem 
trūkumiem EĀDD rīkotajās iepirkuma 
procedūrās un izsludinātajos konkursos 
un aicina EĀDD pienācīgā laikā novērst 
šos trūkumus;

Or. en


