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Päätöslauselmaesitys 

13 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. on huolissaan siitä, että useimmat 

28 jäsenvaltion unionissa vuonna 2013 

OWNRES-tietokantaan merkityt 

petostapauksiin liittyvät määrät 

(93 prosenttia) ja 

sääntöjenvastaisuustapauksiin liittyvät 

määrät (87 prosenttia) kytkeytyivät 

tullausmenettelyyn ”luovuttaminen 

vapaaseen liikkeeseen”; kehottaa 

komissiota toteuttamaan asianmukaisia 

toimia, joilla pyritään tehostamaan 

luovuttamista vapaaseen liikkeeseen 

koskevaa tullausmenettelyä, jotta se ei olisi 

enää yhtä altis petoksille ja 

sääntöjenvastaisuuksille; on huolissaan 

siitä, että useissa EIP:n rahoittamissa 

hankkeissa on esiintynyt korruptiota ja 

petoksia; ottaa huomioon, että EIP:n 

8. marraskuuta 2013 päivätyssä 

asiakirjassa, jossa määritellään korruption, 

petosten, kilpailunvastaisen yhteistyön, 

pakottamisen, estämisen, rahanpesun ja 

terrorismin rahoittamisen estämistä ja 

vastustamista koskeva EIP:n toimintalinja, 

todetaan, että monissa tapauksissa EIP:n 

rahoittamien hankkeiden täytäntöönpanoon 

ei liity riittävää valvontaa; kehottaa siksi 

tapauksissa, joissa todistetusti esiintyy 

petoksia tai korruptiota, EIP:tä 

keskeyttämään ja/tai lopettamaan 

mahdollisesti suunnitellun tai meneillään 

olevan rahoituksen asianomaisille 

13. on huolissaan siitä, että useimmat 

28 jäsenvaltion unionissa vuonna 2013 

OWNRES-tietokantaan merkityt 

petostapauksiin liittyvät määrät 

(93 prosenttia) ja 

sääntöjenvastaisuustapauksiin liittyvät 

määrät (87 prosenttia) kytkeytyivät 

tullausmenettelyyn ”luovuttaminen 

vapaaseen liikkeeseen”; kehottaa 

komissiota toteuttamaan asianmukaisia 

toimia, joilla pyritään tehostamaan 

luovuttamista vapaaseen liikkeeseen 

koskevaa tullausmenettelyä, jotta se ei olisi 

enää yhtä altis petoksille ja 

sääntöjenvastaisuuksille; on huolissaan 

siitä, että useissa EIP:n rahoittamissa 

hankkeissa on esiintynyt korruptiota ja 

petoksia; ottaa huomioon, että EIP:n 

8. marraskuuta 2013 päivätyssä 

asiakirjassa, jossa määritellään korruption, 

petosten, kilpailunvastaisen yhteistyön, 

pakottamisen, estämisen, rahanpesun ja 

terrorismin rahoittamisen estämistä ja 

vastustamista koskeva EIP:n toimintalinja, 

todetaan, että monissa tapauksissa EIP:n 

rahoittamien hankkeiden täytäntöönpanoon 

ei liity riittävää valvontaa; ilmaisee 

huolensa siitä, että vuonna 2013 EIP 

rahoitti Passante di Mestre -hanketta 

kaikkiaan 350 miljoonalla eurolla ja että 

vaikka hankkeessa ilmeni korruptiota ja 

petoksia, mikä johti useiden mukana 
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hankkeille; olleiden henkilöiden pidätykseen, EIP 

harkitsee, antaako se tälle hankkeelle 

700 miljoonaa euroa lisärahoitusta 

hankejoukkolainojen muodossa; kehottaa 

siksi tapauksissa, joissa todistetusti esiintyy 

petoksia tai korruptiota, EIP:tä 

keskeyttämään ja/tai lopettamaan 

mahdollisesti suunnitellun tai meneillään 

olevan rahoituksen asianomaisille 

hankkeille; 

Or. en 
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Mietintö A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Vuosikertomus 2013 EU:n taloudellisten etujen suojaamisesta – Petostentorjunta 

COM(2014)0474 – 2014/2155(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

23 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  23 a. muistuttaa, että jäsenvaltioiden 

ehdottamien rakennerahastoon liittyvien 

hankkeiden täytäntöönpanon aikana ja 

sen jälkeen on teetettävä arvio, jossa 

tehdään tuloksia koskevia tarkastuksia, 

joilla pyritään parantamaan tehokkuutta 

ja kohentamaan sijoitusten seurantaa ja 

havaitsemaan siten kaikki hankkeeseen 

mahdollisesti liittyvät väärinkäytökset tai 

petokset; 

Or. en 

 

 


