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PASIŪLYMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. primena Komisijai, kad gresiant biudžeto apribojimams Europos bendrijų finansinių interesų 
apsauga ir kova su sukčiavimu yra neatidėliotinos būtinybės reikalavimas siekiant užtikrinti, 
kad valstybių narių finansiniai įnašai, sudarantys didžiausią bendro ES biudžeto dalį, 
naudojami skaidriai, atsakingai ir taupiai;

2. primena Komisijai ir visoms valstybėms narėms, kad Europos Bendrijų finansinių interesų 
apsauga ir kova su sukčiavimu ir toliau išliks pagrindiniu reikalavimu bei priklausys bendrai 
atsakomybei nepaisant to, kokie bus Konstitucijos ratifikavimo proceso rezultatai;

3. primena Komisijai, kad ji atsako už bendro ES biudžeto vykdymą ir jos pareiga yra kovoti su 
nevykusiu vidaus finansų valdymu įdiegiant kontrolės mechanizmą, pasitelkiant geriausius 
finansų valdymo praktinius pavyzdžius ir atgaunant prarastas bei neteisėtai sumokėtas lėšas;

4. primena Komisijai, nors ir nėra skubu, kad reikėtų intensyviau derinti baudžiamąją teisę ES 
lygmeniu ir tuo tikslu įsteigti naują administracinį vienetą, be to, svarbu, kad valstybės narės 
geriau naudotųsi savo galiojančios teisės ir priežiūros nuostatomis siekdamos užtikrinti 
patikimą finansų valdymą tvarkant Europos Bendrijų ir nacionalinius išteklius;

5. ragina Komisiją dėti daugiau pastangų siekiant, kad ES valstybės narės ir ypač dešimt 
naujųjų valstybių narių bei šalys kandidatės sąmoningai ir ryžtingai siektų su Europos 
bendrijų interesų apsauga ir kova su sukčiavimu susijusių pagrindinių uždavinių:

- intensyvesnės daugiašalio bendradarbiavimo kultūros, siekiant nuolat ir greitai keistis 
aktualia informacija tarp kiekvienos valstybės narės kovos su sukčiavimu kontrolės struktūrų 
ir valstybių narių bei atsakingų Komisijos skyrių operatyvinės partnerystės plėtros;

- aktyvesnės tarpinstitucinės iniciatyvos siekiant užkirsti kelią ir kovoti su korupcija ir 
sukčiavimu struktūrinėje bei sanglaudos politikos srityje pasitelkiant didesnį skaidrumą bei 
naudojantis dažnesnėmis valstybių narių veikiančių kontrolės sistemų patikromis vietoje ir 
reguliariai rengti su projektais susijusių ataskaitų ex-ante vertinimus ir ex-post patikrinimus, 
atliekamus Europos Audito Rūmų;

6. ragina Komisiją ir visas valstybes nares užtikrinti, kad tiek su Europos bendrijų, tiek ir su 
valstybių narių finansiniais interesais susijusiais sukčiavimo atvejais, ypač vykdant 
kofinansuojamus struktūrinės ir sanglaudos politikos projektus, būtų taikoma vienodai 
griežta kontrolės sistema ir teisinės nuobaudos;

7. ragina Tarybą užtikrinti, kad Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) savo veiklą 
vykdytų nepriklausomai nuo Komisijos globos ir glaudžiai bendradarbiaudama su 
kiekvienoje valstybėje narėje įsteigtais finansinės kontrolės organais, kad būtų užtikrintas 
skaidrus grįžtamasis ryšys apie tai, kaip Europos bendrijų finansai naudojami valstybių ir ES 
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lygmeniu;  

8. ragina valstybes nares toliau plėtoti daugiašalį bendradarbiavimą muitinės informacinės 
sistemos ir identifikuojamųjų duomenų muitinės tyrimams (FIDE) srityje su trečiųjų šalių 
partneriais ir reguliariai keistis duomenimis „kovos su sukčiavimu informacinėje sistemoje“ 
(angl. Anti-fraud information System, AFIS) siekiant užkirsti kelią rimtiems ir tarptautiniams 
nusikaltimams;

9. ragina valstybes nares glaudžiai bendradarbiauti su Komisija ir ETSC1 techninės apsaugos 
kovojant su euro monetų klastojimu klausimais ir steigti mokymų ir paramos centrus 
regioniniu lygmeniu pasitelkus Periklio2 programą bei įtraukti regionines valdžios institucijas 
(policiją, atsakingas regionines ir nacionalines valdžios institucijas) į kovą su valiutos 
klastojimu ir padirbinėjimu;

10. siūlo Komisijai ir Tarybai įsteigti Europos premiją, skirtą valstybei narei, viešam ar 
privačiam subjektui ar asmeniui, pasirinkusiam geriausią priemonę ar įvykdžiusiam geriausią 
operaciją, susijusią su Europos bendrijų finansine apsauga ir kova su euro klastojimu, 
apdovanoti;ši premija, kurią galima būtų pavadinti Europos Heraklio premija, būtų skiriama 
kiekvienais metais ir įsteigta pasitelkus Bendrijos Heraklio programą 3 bei skatintų imtis 
Europos bendrijų finansinių interesų apsaugos priemonių.

  
1 Ši santrumpa reiškia Europos technikos ir mokslo centrą.
2 2001 m. gruodžio 17 d. Tarybos sprendimas 2001/923/EB, nustatantis mainų, paramos ir mokymo programą, skirtą 
euro apsaugai nuo klastojimo (Periklio programą) OL L 339, 2001 12 21, p. 20.
3 Heraklio programai skirtas daugiametis 11 775 000 eurų biudžetas trejų metų laikotarpiui nuo 2004 m. (OL L 143, 
2004 4 30, p. 9).


