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IEROSINĀJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1. 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, 
kuras veido ES kopējā budžeta vislielāko daļu, tiek izlietotas pārredzami, atbildīgi un 
efektīvi;

2. atgādina Komisijai un dalībvalstīm, ka Eiropas Kopienu finansiālo interešu aizsardzība un 
cīņa pret krāpšanos būs svarīga prasība un to kopīgs pienākums neatkarīgi no 
Konstitūcijas ratifikācijas iznākuma;

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;

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;

5. aicina Komisiju pastiprināt savus centienus, lai visas dalībvalstis, it īpaši desmit jaunās 
dalībvalstis 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 darbības 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 pārbaudes uz vietas, kā arī Eiropas Revīzijas 
palātai regulāri veicot ar projektiem saistīto finanšu pārskatu iepriekšējo novērtējumu un 
paveiktā pārbaudes; 

6. aicina Komisiju un visas dalībvalstis nodrošināt, ka vienādi stingras kontroles sistēmas un 
juridiskās sankcijas piemēro krāpšanas gadījumos, kas apdraud Kopienas finansiālās 
intereses, un krāpšanas gadījumos, kuri apdraud dalībvalstu finansiālās intereses, it īpaši 
saistībā ar līdzfinansējuma projektiem strukturālās un kohēzijas politikas jomā; 

7. aicina Padomi nodrošināt, ka Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) darbojas 
neatkarīgi, bez Komisijas aizbildniecības, un ciešā sadarbībā ar katrā dalībvalstī izveidoto 
finanšu kontroles struktūrvienību, lai nodrošinātu pārredzamu atgriezenisko saiti par 
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Eiropas Kopienu finanšu izmantošanu dalībvalstu un ES līmenī;  

8. aicina dalībvalstis arī turpmāk attīstīt daudzpusējo sadarbību ar trešo valstu partneriem 
attiecībā uz Muitas informācijas sistēmu un Muitas pārkāpumu izmeklēšanas 
identifikācijas reģistru (FIDE), kā arī apmainīties ar datiem Krāpšanas apkarošanas 
informācijas sistēmā (AFIS), lai novērstu nopietnus un pārrobežu noziegumus; 

9. aicina dalībvalstis ciešāk sadarboties ar Komisiju un ETZC 1 attiecībā uz tehnisko 
aizsardzību pret eiro banknošu viltošanu un mācību un palīdzības centru izveidi reģionālā 
līmenī saskaņā ar Perikla programmu 2, lai nodrošinātu reģionālo iestāžu (policijas un 
atbildīgo reģionālo vai dalībvalstu iestāžu) iesaistīšanos cīņā pret naudaszīmju 
falsificēšanu un viltošanu; 

10. ierosina Komisijai un Padomei radīt Eiropas balvu, lai ar to apbalvotu jebkuru dalībvalsti, 
jebkuru valsts vai privātu iestādi, vai arī privātpersonu par vislabāko pasākumu vai 
vislabāko darbību, kas veikta Eiropas Kopienu finansiālo interešu aizsardzības labā un 
cīņā pret eiro viltošanu. Šo balvu, ko varētu saukt par Eiropas balvu Herkules, varētu 
piešķirt katru gadu un finansēt no Kopienas programmas Herkules 3, lai veicinātu Eiropas 
Kopienu finansiālo interešu aizsardzības jomā.

  
1 Šis saīsinājums attiecas uz Eiropas Tehnikas un zinātnes centru.
2 Padomes 2001. gada 17. decembra Lēmums Nr. 2001/923/EK, ar ko izveido apmaiņas, atbalsta un mācību 
programmu eiro aizsardzībai pret viltošanu (Perikla programma) (OV L 339, 21.12.2001., 50. lpp.).
3 Programmai Hercules ir piešķirts daudzgadu budžets EUR 11 775 000 triju gadu laikposmam, sākot no 
2004. gada (OV L 143, 30.4.2004., 9. lpp.).


