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PASIŪLYMAI 

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės 

komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus: 

1. pareiškia, kad Komisija turi paskelbti savo antrąją Kovos su korupcija ataskaitą, kuri 

turėjo būti paskelbta 2016 m. pradžioje; 

2. yra susirūpinęs dėl to, kad labai padaugėjo (18 proc. kasmet) pranešimų apie sukčiavimą, ir 

dėl per pastaruosius trejus metus pastebėtos didėjimo tendencijos, nes tai rodo, kad 

reikalingi tolesni politikos veiksmai ES finansiniams interesams apsaugoti; 

3. dar kartą patvirtina, kad koordinavimas ir bendradarbiavimas ES lygmeniu ir ES įstaigų ir 

valstybių narių kompetentingų institucijų lygmeniu gali duoti neabejotinos pridėtinės 

vertės kovojant su sukčiavimu; 

4. palankiai vertina teigiamus nacionalinių valdžios institucijų, Eurojusto ir Europolo gero 

bendradarbiavimo kovojant su sukčiavimu ir organizuotais nusikaltimais pavyzdžius; 

5. yra labai susirūpinęs dėl to, kad sumažintas biudžetas ir kad dėl šios priežasties kai 

kuriose valstybėse narėse sumažinta muitinės darbuotojų; 

6. pakartoja, kad veiksminga muitinės kontrolė yra pagrindinis veiksnys užtikrinant ES 

finansinių interesų apsaugą ir kad biudžetinės priemonės turėtų nekliudyti valstybių narių 

valdžios institucijoms atlikti savo užduotis; 

7. pabrėžia, kad informatoriai, aptikdami galimą sukčiavimą, susijusį su ES biudžeto 

išlaidomis, ir apie jį pranešdami, atlieka svarbų vaidmenį ES finansinių interesų apsaugos 

srityje; todėl ragina Komisiją imtis teisėkūros veiksmų siekiant kuo greičiau įsteigti 

Europos informatorių apsaugos sistemą; 

8. pakartoja savo raginimą Tarybai nedelsiant atnaujinti derybas su Parlamentu dėl 

Direktyvos dėl Sąjungos finansinių interesų apsaugos (PIF direktyva); primena, kad PIF 

direktyva yra esminė priemonė kovos su sukčiavimu, korupcija, pinigų plovimu ir kita 

neteisėta veikla, kuria kenkiama ES finansiniams interesams, srityje; mano, kad, 

atsižvelgiant į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimą byloje C-105/14 (Taricco 

ir kiti), neišvengiama ir būtina į direktyvos taikymo sritį įtraukti PVM, nes sukčiavimas 

PVM yra susijęs su organizuotu nusikalstamumu ir todėl lėšos palieka Europos Sąjungą; 

9. pabrėžia, kad, siekiant padėti panaikinti visas kovos su sukčiavimu PVM spragas, visos 

atitinkamos valstybių narių institucijos, įskaitant muitinės įstaigas, ir atitinkamos Sąjungos 

agentūros, įskaitant Europos kovos su sukčiavimu tarnybą (OLAF), turi visapusiškai 

bendradarbiauti ir reguliariai keistis informacija; atsižvelgiant į tai, ragina valstybes nares 

reguliariai pranešti Komisijai apie nustatytus sukčiavimo atvejus ir visus naujų formų 

pažeidimus; 

10. primena, kad PIF direktyvos priėmimas yra esminė būtina sąlyga siekiant priimti pasiūlytą 

reglamentą dėl Europos prokuratūros, kuriuo būtų įsteigta Sąjungos prokuratūra, kuri tirtų, 

persekiotų ir patrauktų baudžiamojon atsakomybėn nusikalstamos veikos, kuria kenkiama 
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Sąjungos finansiniams interesams, vykdytojus; 

11. ragina Tarybą baigti formuoti savo poziciją dėl Europos prokuratūros, kad būtų galima 

kuo greičiau priimti reglamentą dėl Europos prokuratūros, atsižvelgiant į poziciją, kurią 

Parlamentas priėmė 2016 m. spalio 5 d. rezoliucijoje; primena, kad Parlamentas prašė 

visapusiškai jį informuoti visos procedūros metu ir kad tekstui, dėl kurio bus sutarta 

Taryboje, reikės gauti Parlamento pritarimą; 

12. pakartoja, kad Europos prokuratūra privalo būti nepriklausoma, jai turi būti skirta 

pakankamai išteklių tam, kad galėtų veikti veiksmingai, efektyviai ir greitai, ir kad ji 

visada turi imtis veiksmų visapusiškai laikydamasi įtariamųjų ir kaltinamųjų procesinių 

teisių; ragina Tarybą pašalinti galimą neigiamą vadinamosios nacionalinės nuorodos 

poveikį įtraukiant nuostatą, kuria leidžiama nukrypti nuo nacionalinės nuorodos dėl 

priežasčių, susijusių su tinkamu prokuratūros veikimu; pabrėžia, jog reikia užtikrinti, kad 

Europos prokuratūros ir valstybių narių kompetencijų padalijimas būtų aiškus ir atitiktų 

Europos prokuratūros, kaip Sąjungos organo, vaidmenį; pažymi, kad įsteigus Europos 

prokuratūrą reikės užtikrinti veiksmingą koordinavimą su Eurojustu, Europolu ir OLAF; 

skatina valstybes nares, laikantis nacionalinių įstatymų, numatyti atitinkamas procedūras, 

kuriomis naudodamiesi informatoriai galėtų atskleisti informaciją apie galimus 

pažeidimus, darančius poveikį Sąjungos finansiniams interesams; šiomis aplinkybėmis 

pažymi, kad naujas Eurojusto reglamentas atliks svarbų vaidmenį užtikrinant tų struktūrų 

funkcionavimą; 

13. ragina Komisiją skatinti labiau keistis gerąja patirtimi, skatinti teisines ir veiklos 

priemones, skirtas sėkmingiems kovos su sukčiavimu tyrimams analizuoti, ir skatinti 

suderintą sukčiavimo nustatymo praktiką Sąjungoje. 
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