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Grozījumu iesniedza Jean Marie Beaupuy

1. grozījums
1. punkts

Atgādina Komisijai, ka pašreiz sakarā ar draudīgajiem budžeta ierobežojumiem Eiropas 
Kopienu finansiālo interešu aizsardzība un cīņa pret krāpšanos, kopumā vērtējot, ir 
visstingrākais noteikums, kas jāizpilda, lai nodrošinātu, ka dalībvalstu finanšu iemaksas 
(svītrojums) tiek izlietotas pārredzami, atbilstīgi un efektīvi.

Or.fr

Grozījumu iesniedza Konstantinos Hatzidakis

2. grozījums
1. a punkts (jauns)

1a. Izsaka nožēlu, ka vēl nav efektīvi atrisinātas regulas EK 1681/94 skaidrošanas 
problēmas un izsaka savu vilšanos par to, ka puse dalībvalstu neinformē OLAF 
(Eiropas Biroju krāpšanas apkarošanai) par neregularitāti noteiktā laika limita 
ievērošanā vai nesniedz nepieciešamo informāciju par ekonomisko līdzekļu 
izmantošanu strukturālo politiku finansēšanā, vai arī to dara neatbilstīgi, līdz ar to 
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nevar tikt atjaunotas atbilstošās Eiropas Komisijas datubāzes.

Or.el

Grozījumu iesniedza Konstantinos Hatzidakis

3. grozījums
1. b punkts (jauns)

1b. Aicina dalībvalstis veikt nepieciešamos pasākumus, lai uzlabotu struktūrfondu 
kontroles un vadības sistēmas un nodrošinātu, lai, no vienas puses, tiktu būtiski 
samazināta krāpšanās iespēja, bet no otras, lai regulas 1681/94 noteikumi tiktu 
pilnībā ievēroti, īpaši attiecībā uz laicīga, skaidra un pilnīga ziņojuma iesniegšanu. 

Or.el

Grozījumu iesniedza Konstantinos Hatzidakis

4. grozījums
2. punkts

2. Svītrots

Oriģ.. el

Grozījumu iesniedza Philip Bradbourn

grozījums 5
2. punkts

2. Atgādina Komisijai un dalībvalstīm, ka Eiropas Kopienu finansiālo interešu 
aizsardzība un cīņa pret krāpšanos būs svarīga prasība un to kopējais pienākums 
neatkarīgi no Konstitūcijas ratifikācijas iznākuma; tomēr atzīmē, ka labākais veids šī 
mērķa sasniegšanai ir ieviest un nostiprināt ‘sunset clauses’ šīs jomas Kopienas 
politikas lokā.

Or.en
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Grozījumu iesniedza Konstantinos Hatzidakis

6. grozījums
3. punkts

3. Svītrots

Or.el

Grozījumu iesniedza Philip Bradbourn

7. grozījums
3. punkts

3. Atgādina Komisijai, ka tā kā Komisija ir atbildīga par ES vispārējā budžeta izpildi, tai 
vispirms savā iestādē ir jānovērš finanšu vadības nepilnības, Komisijas finanšu vadībā 
un zaudēto vai neatbilstīgi samaksāto līdzekļu atgūšanā ieviešot stingrus kontroles 
mehānismus un vislabāko pieredzi, ieskaitot n+2 noteikuma nostiprināšanu vēlāk 
veidojamajās strukturālās un kohēzijas politikās.

Or.en

Grozījumu iesniedza Konstantinos Hatzidakis

8. grozījums
4. punkts

4. Svītrots

Or.el

Grozījumu iesniedza Philip Bradbourn

9. grozījums
4. punkts

4. Atgādina Komisijai, ka, kaut gan ES līmenī nav nepieciešams intensificēt 
krimināltiesību aktu saskaņošanu, izveidojot jaunas administratīvās struktūras, 
dalībvalstīm ir daudz efektīvāk jāizmanto savas spēkā esošās tiesību un uzraudzības 
normas, lai nodrošinātu pareizu finanšu vadību, rīkojoties ar Eiropas Kopienu vai 
dalībvalstu finanšu līdzekļiem; tāpēc uzskata, ka strukturālās un kohēzijas politikas 
tiek vadītas daudz efektīvāk, ja tiek nodotas atpakaļ dalībvalsts iestādēm un ar tām 
saistītajām parlamentārās kontroles iestādēm, kas atbild par Valsts kases 
izdevumiem.
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Or.en

Grozījumu iesniedza Konstantinos Hatzidakis

10. grozījums
5. punkts

5. Aicina Komisiju pastiprināt savus centienus, lai visas ES dalībvalstis, it īpaši desmit 
jaunās dalībvalstis un kandidātvalstis būtu pilnībā informētas par Eiropas Kopienu interešu 
aizsardzības un krāpšanas apkarošanas galvenajiem mērķiem un veltītu visus spēkus šo mērķu 
īstenošanai (svītrojums), īpaši (svītrojums) ar pastiprinātu iestādēm kopīgu pieeju korupcijas 
un krāpšanas profilaksē un apkarošanā strukturālās un kohēzijas politikas jomā, uzlabojot 
pārredzamību un biežāk veicot dalībvalstīs spēkā esošo kontroles sistēmu pārbaudi uz vietas, 
kā arī Eiropas Revīzijas palātai regulāri veicot ar projektiem saistīto finanšu pārskatu 
iepriekšējo novērtējumu un paveiktā pārbaudes;

Or.el

Jean Marie Beaupuy

11. grozījums
5. punkts

5. Aicina Komisiju pastiprināt savus centienus, lai visas ES dalībvalstis (svītrojums) un 
kandidātvalstis būtu pilnībā informētas par Eiropas Kopienu interešu aizsardzības un 
krāpšanas apkarošanas galvenajiem mērķiem un veltītu visus spēkus šo mērķu 
īstenošanai un tie ir šādi:

- ciešāka daudzpusējā sadarbība, lai nodrošinātu regulāru un ātru atjauninātas informācijas 
apmaiņu starp visu dalībvalstu krāpšanas apkarošanas struktūrvienībām, kā arī 
dalībvalstu un kompetento Komisijas departamentu partnerattiecību attīstību;

- pastiprināta iestādēm kopīga pieeja korupcijas un krāpšanas profilaksē un apkarošanā 
strukturālās un kohēzijas politikas jomā, uzlabojot pārredzamību un biežāk veicot 
dalībvalstīs spēkā esošo kontroles sistēmu pārbaudi uz vietas, kā arī Eiropas Revīzijas 
palātai regulāri veicot ar projektiem saistīto finanšu pārskatu iepriekšējo novērtējumu 
un paveiktā pārbaudes;

Or.fr
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Grozījumu iesniedza Jean Marie Beaupuy

12. grozījums
6. punkts

6. Aicina Komisiju un visas dalībvalstis nodrošināt (svītrojums) stingrāku juridisko 
sankciju piemērošanu krāpšanas gadījumos, kas apdraud Eiropas Kopienu finansiālās 
intereses, un krāpšanas gadījumos, kuri apdraud dalībvalstu finansiālās intereses, it 
īpaši saistībā ar līdzfinansējuma projektiem strukturālo un kohēzijas politiku jomā. 

Or.fr

Grozījumu iesniedza Konstantinos Hatzidakis

13. grozījums
7. punkts

7. Svītrots

Or.el

Grozījumu iesniedza Konstantinos Hatzidakis

14. grozījums
8. punkts

8. Svītrots

Or.el

Grozījumu iesniedza Jean Marie Beaupuy

15. grozījums
10. punkts

10. Svītrots

Or.fr
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