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Punkt 13 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

13. er bekymret over, at hovedparten af de 
fastlagte fordringer i OWNRES-databasen 
i EU-28 i 2013 var knyttet til 
toldproceduren "overgang til fri 
omsætning", både hvad angår sager om 
svig (93 %) og uregelmæssigheder (87 %); 
opfordrer Kommissionen til at træffe 
passende foranstaltninger, der tager sigte 
på at styrke toldproceduren "overgang til 
fri omsætning", således at den i mindre 
grad bliver genstand for sager om svig og 
uregelmæssigheder; udtrykker sin 
bekymring over den kendsgerning, at 
adskillige EIB-finansierede projekter er 
blevet berørt af korruption og svig; mener, 
at det EIB-dokument, som er dateret den 8. 
november 2013, og som definerer EIB's 
politik om forebyggelse af og afskrækkelse 
fra korruptionspraksis, svig, hemmelig 
samordning, tvang, obstruktion, 
hvidvaskning af penge og finansiering af 
terrorisme, er et udtryk for en mangel på 
tilstrækkelig kontrol i et antal sager i 
forbindelse med gennemførelsen af 
EIB-finansierede projekter; anmoder derfor 
om, at der i tilfælde af, at der foreligger 
beviser for svig og korruption, stilles krav 
om, at EIB skal suspendere og/eller blokere 
enhver planlagt eller igangværende 
finansiering af det berørte projekt; 

13. er bekymret over, at hovedparten af de 
fastlagte fordringer i OWNRES-databasen 
i EU-28 i 2013 var knyttet til 
toldproceduren "overgang til fri 
omsætning", både hvad angår sager om 
svig (93 %) og uregelmæssigheder (87 %); 
opfordrer Kommissionen til at træffe 
passende foranstaltninger, der tager sigte 
på at styrke toldproceduren "overgang til 
fri omsætning", således at den i mindre 
grad bliver genstand for sager om svig og 
uregelmæssigheder; udtrykker sin 
bekymring over den kendsgerning, at 
adskillige EIB-finansierede projekter er 
blevet berørt af korruption og svig; mener, 
at det EIB-dokument, som er dateret den 8. 
november 2013, og som definerer EIB's 
politik om forebyggelse af og afskrækkelse 
fra korruptionspraksis, svig, hemmelig 
samordning, tvang, obstruktion, 
hvidvaskning af penge og finansiering af 
terrorisme, er et udtryk for en mangel på 
tilstrækkelig kontrol i et antal sager i 
forbindelse med gennemførelsen af 
EIB-finansierede projekter; udtrykker sin 
bekymring over, at EIB i 2013 

finansierede Mestre-omfartsvejsprojektet 

med i alt 350 mio. EUR, og at den, på 

trods af den omstændighed at dette 

projekt har været præget af korruption og 

svig, som førte til arrestation af flere af de 
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involverede personer, overvejer at 

genfinansiere projektet med et 

supplerende beløb på 700 mio. EUR i 

form af projektobligationer; anmoder 
derfor om, at der i tilfælde af, at der 
foreligger beviser for svig og korruption, 
stilles krav om, at EIB skal suspendere 
og/eller blokere enhver planlagt eller 
igangværende finansiering af det berørte 
projekt;  

Or. en 
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Punkt 23 a (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  23a. minder om, at det er nødvendigt at 

foretage en vurdering under udførelsen 

og efter gennemførelsen af projekter, der 

er foreslået af medlemsstaterne i 

strukturfondsregi, med løbende 

forvaltningsrevisioner udformet med 

henblik på at øge effektiviteten og 

forbedre overvågningen af finansielle 

investeringer med henblik på at afsløre 

eventuelt misbrug eller svig i forbindelse 

med projektet; 

Or. en 

 
 


