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Pakeitimas  1 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

2013 m. metin÷ ataskaita „ES finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu“ 

COM(2014)0474 – 2014/2155(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

13 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

13. reiškia susirūpinimą d÷l to, kad 

2013 m. dauguma duomenų baz÷je 

OWNRES nustatytų sumų 28 ES 

valstyb÷se nar÷se buvo susijusios su 

muitin÷s procedūra „išleidimas į laisvą 

apyvartą“ tiek sukčiavimo (93 proc.), tiek 

pažeidimų (87 proc.) atvejais; ragina 

Komisiją imtis tinkamų veiksmų, kuriais 

būtų siekiama sustiprinti muitin÷s 

procedūrą „išleidimas į laisvą apyvartą“, 

kad ją vykdant nekiltų tokia didel÷ 

sukčiavimo ir pažeidimų gr÷sm÷; reiškia 

susirūpinimą d÷l to, kad kai kurie EIB 

finansuojami projektai buvo susiję su 

korupcija ir sukčiavimu; mano, kad 

2013 m. lapkričio 8 d. EIB dokumentas, 

kuriame nustatomas EIB politiką, taikoma 

korupcin÷s praktikos, sukčiavimo, slaptų 

susitarimų, prievartos, obstrukcijos, pinigų 

plovimo ir terorizmo finansavimo 

prevencijai ir atgrasymui nuo jų, rodo, kad 

EIB finansuojamų projektų įgyvendinimo 

metu kai kuriais atvejais nepakanka 

kontrol÷s; tod÷l prašo, kad įrodyto 

sukčiavimo ir korupcijos atvejais EIB 

prival÷tų laikinai sustabdyti ir (arba) 

užblokuoti bet kokį numatomą ar 

tebevykdomą atitinkamo projekto 

finansavimą; 

13. reiškia susirūpinimą d÷l to, kad 

2013 m. dauguma duomenų baz÷je 

OWNRES nustatytų sumų 28 ES 

valstyb÷se nar÷se buvo susijusios su 

muitin÷s procedūra „išleidimas į laisvą 

apyvartą“ tiek sukčiavimo (93 proc.), tiek 

pažeidimų (87 proc.) atvejais; ragina 

Komisiją imtis tinkamų veiksmų, kuriais 

būtų siekiama sustiprinti muitin÷s 

procedūrą „išleidimas į laisvą apyvartą“, 

kad ją vykdant nekiltų tokia didel÷ 

sukčiavimo ir pažeidimų gr÷sm÷; reiškia 

susirūpinimą d÷l to, kad kai kurie EIB 

finansuojami projektai buvo susiję su 

korupcija ir sukčiavimu; mano, kad 

2013 m. lapkričio 8 d. EIB dokumentas, 

kuriame nustatomas EIB politiką, taikoma 

korupcin÷s praktikos, sukčiavimo, slaptų 

susitarimų, prievartos, obstrukcijos, pinigų 

plovimo ir terorizmo finansavimo 

prevencijai ir atgrasymui nuo jų, rodo, kad 

EIB finansuojamų projektų įgyvendinimo 

metu kai kuriais atvejais nepakanka 

kontrol÷s; reiškia susirūpinimą d÷l to, kad 

2013 m. EIB skyr÷ l÷šų Passante di 

Mestre projektui, kurių bendra suma 

sudar÷ 350 mln. EUR, ir kad, nepaisant 

korupcijos ir sukčiavimo šiame projekte, 

d÷l kurių buvo suimta keletas susijusių 

asmenų, EIB svarsto, ar numatyti šiam 

projektui refinansavimą, kuriam 

panaudojant projektų obligacijas būtų 
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papildomai skirta 700 mln. EUR suma; 

tod÷l prašo, kad įrodyto sukčiavimo ir 

korupcijos atvejais EIB prival÷tų laikinai 

sustabdyti ir (arba) užblokuoti bet kokį 

numatomą ar tebevykdomą atitinkamo 

projekto finansavimą; 

Or. en 
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Pakeitimas  2 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

2013 m. metin÷ ataskaita „ES finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu“ 

COM(2014)0474 – 2014/2155(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

23 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 23a. primena, kad vykdant ir įgyvendinus 

valstybių narių pasiūlytus projektus, 

susijusius su struktūriniais fondais reikia 

atlikti vertinimą vykdant pažangius 

veiklos rezultatų auditus, kuriais būtų 

didinamas veiksmingumas ir tobulinama 

finansinių investicijų steb÷sena, siekiant 

nustatyti kiekvieną su projektu susijusį 

netinkamo naudojimo ar sukčiavimo 

atvejį; 

Or. en 

 

 


