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IEROSINĀJUMI 

Konstitucionālo jautājumu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles 

komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. uzsver — lai saglabātu pilsoņu uzticību ES iestādēm un identificēšanos ar Eiropas 

integrācijas projektu, budžeta ticamības, precizitātes, efektivitātes, pārredzamības, 

atbilstības un pareizas finanšu pārvaldības principa nodrošināšanai ir jābūt vienam no 

galvenajiem mērķiem Eiropas Savienības finansiālo interešu aizsardzības politikā, kas 

Komisijai un dalībvalstīm ir jāīsteno saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 

325. pantu; šajā nolūkā prasa ievērot lielāku pārredzamību, īstenojot ciešāku sadarbību 

starp ES iestādēm; 

2. pauž dziļas bažas par to, cik derīgi un kvalitatīvi ir dalībvalstu iesniegtie dati par 

nacionālo kopienākumu (NKI), par ierosināto un slēgto lietu skaitu, kā arī par to, ka 

dalībvalstis nav sniegušas precizējumus, kurus pieprasījusi Komisija un Eiropas 

Krāpšanas apkarošanas birojs (OLAF); 

3. jo īpaši norāda, ka ar Savienības budžetu saistītās korupcijas un krāpšanas līmenis ir tieši 

proporcionāls ES finansējuma piešķiršanas, pārvaldības un izmantošanas procedūru 

pārredzamības trūkumam; līdz ar to prasa ES iestādēm un dalībvalstīm vairāk sazināties 

par šīm procedūrām, attiecībā uz kurām būtu jāizvirza mazāk noteikumu, bet šiem 

noteikumiem vajadzētu būt pārredzamākiem, lai padarītu krāpšanu praktisku neiespējamu; 

tādēļ prasa pēc iespējas vairāk izplatīt paraugpraksi šajā jomā; 

4. atzinīgi vērtē Komisijas pieņemto daudzgadu krāpšanas apkarošanas stratēģiju, kas palīdz 

mazināt ievērojamās atšķirības attiecībā uz katras dalībvalsts paziņoto pārkāpumu skaitu; 

5. atkārto aicinājumu katras dalībvalsts revīzijas palātām publicēt valsts deklarācijas par ES 

finansējuma izlietojumu; 

6. konkrēti prasa arī skaidri nodalīt krāpšanu no kļūdām un izplatīt informāciju par 

biežākajiem krāpšanas un kļūdu gadījumiem, sniedzot konkrētus piemērus abos 

gadījumos, lai finansējuma izmantotāji un pārvaldes iestādes labāk pārzinātu šo 

jautājumu, tostarp arī būtu informēti par nopietnajām sekām, kas varētu draudēt šādos 

gadījumos; uzsver, ka ir ārkārtīgi svarīgi pievērst lielāku uzmanību Savienības finansēto 

projektu rezultātiem, nevis tikai pārskatu pareizībai, šim nolūkam paredzot pārbaudes uz 

vietas, ko veiktu pienācīgi kvalificēti un neatkarīgi darbinieki; 

7. uzsver, ka ir svarīgi pievērst īpašu uzmanību transnacionāla rakstura krāpšanai un 

noziedzīgiem nodarījumiem attiecībā uz ES budžetu, ko veic organizētā noziedzība; 

8. turklāt ar nepacietību gaida ciešāku sadarbību starp dalībvalstīm un Komisiju par to, kā šie 

līdzekļi tiek pārvaldīti; prasa nodrošināt visaptverošu apmācību līdzekļu pārvaldībā 

iesaistīto iestāžu darbiniekiem, jo īpaši Krāpšanas apkarošanas koordinācijas dienestu 

(AFCOS) darbiniekiem, lai varētu izstrādāt nacionālās krāpšanas apkarošanas stratēģijas; 

9. prasa Komisijai nākamajā 2016. gada sākumā publicējamajā ES pretkorupcijas ziņojumā 

iekļaut sadaļu par ES iestāžu sniegumu; 
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10. līdz ar to prasa visaptveroši piemērot LESD 325. pantu visos Savienības politikas 

virzienos, un ne tikai, lai reaģētu uz krāpšanas gadījumiem, bet arī lai novērstu tos; prasa 

ievērot LESD 325. pantu un jo īpaši tā 5. punktu attiecībā uz gada ziņojumiem, kas 

pašlaik tiek iesniegti gadu vēlāk; prasa jo īpaši vienkāršot ES dotāciju izmantošanu 

kohēzijas politikā; prasa izmantot saskaņotas procedūras un ratificēt Savienības un trešo 

valstu vai trešo personu organizāciju nolīgumus par krāpšanas apkarošanu reģionālā un 

starptautiskā līmenī; prasa īstenot rīcības plānu un ieteikumus, kas minēti Parlamenta 

2013. gada 23. oktobra rezolūcijā par organizēto noziedzību, korupciju un nelikumīgi 

iegūtu līdzekļu legalizēšanu — ieteicamajiem pasākumiem un iniciatīvām, jo īpaši 

130. ieteikumu par dalībvalstu veikto krāpšanas un noziedzības apkarošanas pasākumu 

rezultātu novērtējumu un 131. ieteikuma par vispārēju rīcības plānu organizētās 

noziedzības, korupcijas un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanai 2014.–

2019. gada laikposmā i)–xxi) apakšpunktu; prasa darīt pieejamu informāciju par 

pirmajiem rezultātiem, ko sniegusi direktīva naudas viltošanas jomā; prasa sniegt plašāku 

informāciju par OLAF izmantotajiem instrumentiem krāpšanas apkarošanai, kā arī par to, 

kā tiek koordinētas dalībvalstu īstenotās procedūras izkrāpto līdzekļu atgūšanai; 

11. uzsver, ka ir svarīgi izveidot saskaņotu un efektīvu Eiropas sistēmu, lai izmeklētu 

noziedzīgus nodarījumus, kas skar ES finansiālās intereses, un sauktu pie atbildības par 

tiem, un prasa darīt visu iespējamo, lai pēc iespējas drīzāk tiktu pieņemts Eiropas 

Prokuratūras plāns un direktīva par cīņu pret krāpšanu, kas skar Savienības finanšu 

intereses (tā sauktā PIF direktīva); aicina Padomi šīs svarīgās lietas padarīt par prioritāti 

un tajās pastāvīgi iesaistīt Parlamentu, kā arī informēt to par jaunākajām norisēm sarunās 

par Eiropas Prokuratūras izveidi; norāda, ka Eiropas Savienības Tiesa 2015. gada 

8. septembra nolēmumā Lietā C-105/14 konstatēja, ka pastāv tieša saikne starp PVN 

iekasēšanu dalībvalstīs un ES finansiālajām interesēm; tādēļ atkārtoti uzsver, ka PIF 

direktīvas darbības jomā būtu jāietver arī krāpšanās ar PVN, lai topošajai Eiropas 

Prokuratūrai piešķirtu pilnvaras izmeklēt šādus noziedzīgus nodarījumus un saukt pie 

atbildības aizdomās turamās personas; uzskata, ka šīs un citas darbības varētu palīdzēt 

atjaunot sabiedrības uzticību ES līdzekļu efektīvai pārvaldībai; 

12. atkārtoti aicina Komisiju ātri izstrādāt tiesību akta priekšlikumu par obligātu aizsardzības 

līmeni trauksmes cēlājiem Eiropas Savienībā; 

13. ņem vērā ES tiesību aktu sarežģītos noteikumus un prasa vienkāršot ES budžetam 

piemērojamās regulas, lai novērstu krāpšanu un/vai pārkāpumus, kas ietekmē ES 

līdzekļus; 

14. mudina Komisiju nekavējoties publicēt novērtējumus par visiem nolīgumiem ar tabakas 

uzņēmumiem, lai noteiktu to, cik efektīvi ar šiem nolīgumiem tiek apkarota krāpšana un 

viltošana, kas skar ES finansiālās intereses, un izvērtētu to, vai šāda veida nolīgumus būtu 

jāatjauno. 
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