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13. tunneb muret, et 2013. aastal EL-28 

OWNRESi andmebaasis kindlaks määratud 

vahendid olid seotud vabasse ringlusse 

lubamise tollimenetlusega nii 

pettusejuhtumite (93%) kui ka eeskirjade 

eiramiste (87%) puhul; palub komisjonil 

võtta asjakohaseid meetmeid, et tugevdada 

vabasse ringlusse lubamise tollimenetlust 

ning muuta see pettuse ja eeskirjade 

eiramise suhtes vastupidavamaks; 

väljendab muret asjaolu pärast, et mitu EIP 

rahastatud projekti on olnud seotud 

korruptsiooni ja pettusega; leiab, et EIP 8. 

novembri 2013. aasta dokumendist, milles 

määratletakse EIP poliitikat, mis on seotud 

korruptiivse tegevuse, pettuse, 

kokkumängu, sundimise, takistamise, 

rahapesu ja terrorismi rahastamise 

ennetamise ja tõkestamisega, nähtub 

mitmel juhul, et EIP rahastatud projektide 

elluviimise käigus puudub piisav kontroll; 

palub seepärast, et tõendatud pettuse- ja 

korruptsioonijuhtumite puhul nõutaks EIP-

lt, et see peataks ja/või blokeeriks 

juhtumiga seotud projektile edaspidiseks 

ette nähtud ja käimasoleva rahastamise; 

13. tunneb muret, et 2013. aastal EL-28 

OWNRESi andmebaasis kindlaks määratud 

vahendid olid seotud vabasse ringlusse 

lubamise tollimenetlusega nii 

pettusejuhtumite (93%) kui ka eeskirjade 

eiramiste (87%) puhul; palub komisjonil 

võtta asjakohaseid meetmeid, et tugevdada 

vabasse ringlusse lubamise tollimenetlust 

ning muuta see pettuse ja eeskirjade 

eiramise suhtes vastupidavamaks; 

väljendab muret asjaolu pärast, et mitu EIP 

rahastatud projekti on olnud seotud 

korruptsiooni ja pettusega; leiab, et EIP 8. 

novembri 2013. aasta dokumendist, milles 

määratletakse EIP poliitikat, mis on seotud 

korruptiivse tegevuse, pettuse, 

kokkumängu, sundimise, takistamise, 

rahapesu ja terrorismi rahastamise 

ennetamise ja tõkestamisega, nähtub 

mitmel juhul, et EIP rahastatud projektide 

elluviimise käigus puudub piisav kontroll; 

väljendab muret selle pärast, et 2013. 

aastal rahastas EIP projekti „Passante di 

Mestre” kokku 350 miljoni euro ulatuses 

ning et hoolimata asjaolust, et projekt on 

olnud seotud korruptsiooni ja pettusega, 

mis tõi kaasa mitme selles osalenud isiku 

vahistamise, kaalub EIP, kas 

refinantseerida projekti veel 700 miljoni 

euro ulatuses projektivõlakirjade kaudu; 

palub seepärast, et tõendatud pettuse- ja 

korruptsioonijuhtumite puhul nõutaks EIP-
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lt, et see peataks ja/või blokeeriks 

juhtumiga seotud projektile edaspidiseks 

ette nähtud ja käimasoleva rahastamise; 

Or. en 



 

AM\1052732ET.doc  PE550.024v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

4.3.2015 A8-0024/2 

Muudatusettepanek  2 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Euroopa Liidu finantshuvide kaitset ja pettusevastast võitlust käsitlev 2013. aasta aruanne 

COM(2014)0474 – 2014/2155(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 23 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 23 a. tuletab meelde vajadust viia 

liikmesriikide esitatud 

struktuurifondidega seotud projektide 

teostamise käigus ja pärast nende 

elluviimist läbi nende hindamine koos 

etapiviisiliste tulemusaudititega, mille 

eesmärk on suurendada 

finantsinvesteeringute tulemuslikkust ja 

parandada nende järelevalvet, et teha 

kindlaks igasugune projektiga seotud 

väärkasutus või pettus; 

 

Or. en 

 

 


