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4. 3. 2015 A8-0024/1 

Pozměňovací návrh  1 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Výroční zpráva za rok 2013 o ochraně finančních zájmů EU – boj proti podvodům 

COM(2014)0474 – 2014/2155(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. vyjadřuje znepokojení nad tím, že v 

roce 2013 většina částek evidovaných v 

aplikaci pro účely hlášení podvodů a 

nesrovnalostí v oblasti vlastních zdrojů 

OWNRES v EU-28 souvisela s celními 

řízeními ohledně propuštění zboží do 

volného oběhu, a to pokud jde o podvody 

(93 %) i nesrovnalosti (87 %); vyzývá 

Komisi, aby podnikla příslušné kroky 

zaměřené na posílení celního řízení 

ohledně propuštění zboží do volného oběhu 

s cílem zvýšit odolnost tohoto řízení vůči 

případům podvodů a nesrovnalostí; 

vyjadřuje znepokojení nad skutečností, že 

u několika projektů financovaných z 

prostředků EIB se vyskytly případy 

korupce a podvodů; domnívá se, že 

dokument EIB ze dne 8. listopadu 2013, 

jenž vymezuje politiku EIB pro 

předcházení a odrazování od korupčních 

praktik, podvodů, nezákonného spolčování, 

používání nátlaku, maření výkonu, praní 

peněz a financování terorismu, poukazuje 

na nedostatečnou kontrolu v řadě případů 

během provádění projektů financovaných 

EIB; žádá proto, aby v případě 

prokázaného podvodu či korupce byla EIB 

povinna pozastavit nebo zablokovat 

jakékoliv plánované či probíhající 

financování dotčených projektů; 

13. vyjadřuje znepokojení nad tím, že v 

roce 2013 většina částek evidovaných v 

aplikaci pro účely hlášení podvodů a 

nesrovnalostí v oblasti vlastních zdrojů 

OWNRES v EU-28 souvisela s celními 

řízeními ohledně propuštění zboží do 

volného oběhu, a to pokud jde o podvody 

(93 %) i nesrovnalosti (87 %); vyzývá 

Komisi, aby podnikla příslušné kroky 

zaměřené na posílení celního řízení 

ohledně propuštění zboží do volného oběhu 

s cílem zvýšit odolnost tohoto řízení vůči 

případům podvodů a nesrovnalostí; 

vyjadřuje znepokojení nad skutečností, že 

u několika projektů financovaných z 

prostředků EIB se vyskytly případy 

korupce a podvodů; domnívá se, že 

dokument EIB ze dne 8. listopadu 2013, 

jenž vymezuje politiku EIB pro 

předcházení a odrazování od korupčních 

praktik, podvodů, nezákonného spolčování, 

používání nátlaku, maření výkonu, praní 

peněz a financování terorismu, poukazuje 

na nedostatečnou kontrolu v řadě případů 

během provádění projektů financovaných 

EIB; vyjadřuje své znepokojení nad 

skutečností, že EIB v roce 2013 

financovala projekt Passante di Mestre 

v celkové výši 350 milionů EUR a že 

uvažuje o refinancování projektu 

dodatečnou částkou ve výši 700 milionů 

EUR prostřednictvím projektových 
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dluhopisů, a to přesto, že tento projekt byl 

dotčen korupcí a podvody, které vyústily 

v zatčení několika zúčastněných osob; 

žádá proto, aby v případě prokázaného 

podvodu či korupce byla EIB povinna 

pozastavit nebo zablokovat jakékoliv 

plánované či probíhající financování 

dotčených projektů; 

Or. en 
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4. 3. 2015 A8-0024/2 

Pozměňovací návrh  2 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Výroční zpráva za rok 2013 o ochraně finančních zájmů EU – boj proti podvodům 

COM(2014)0474 – 2014/2155(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 23 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 23a. připomíná, že v průběhu plnění a po 

provedení projektů navržených členskými 

státy v souvislosti se strukturálními fondy 

je nutné provádět hodnocení spojené 

s průběžnými audity výkonnosti, jejichž 

účelem je zvýšit účinnost a zlepšit 

kontrolu investování finančních 

prostředků s cílem odhalit případné 

zneužívání prostředků a podvody při 

provádění projektu; 

Or. en 

 

 


