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Georgi Pirinski 

2013. gada ziĦojums par ES finansiālo interešu aizsardzību — cīĦa pret krāpšanu 

COM(2014)0474 – 2014/2155(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

13. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

13. pauž bažas par to, ka 2013. gadā lielākā 

daĜa OWNRES datubāzē konstatēto 

summu ES 28 dalībvalstīs bija saistītas ar 

muitas procedūru „laišana brīvā apgrozībā“ 

gan attiecībā uz krāpnieciskiem 

gadījumiem (93 %), gan pārkāpumiem (87 

%); aicina Komisiju veikt atbilstīgus 

pasākumus, kuru mērėis ir uzlabot muitas 

procedūru „laišana brīvā apgrozībā“, lai to 

mazāk ietekmētu krāpšanas un pārkāpumu 

gadījumi; pauž bažas par to, ka vairākus 

EIB finansētos projektus ir skāruši 

korupcijas un krāpšanas gadījumi; uzskata, 

ka EIB 2013. gada 8. novembra 

dokuments, kurā noteikta EIB politika 

korupcijas, krāpšanas, slepenu vienošanos, 

spaidu, šėēršĜu likšanas, nelikumīgi iegūtu 

līdzekĜu legalizēšanas un terorisma 

finansēšanas novēršanai un izskaušanai, 

norāda uz to, ka vairākos EIB finansēto 

projektu īstenošanas gadījumos netiek 

īstenota pietiekama kontrole; tādēĜ prasa, 

lai tad, ja krāpšana un korupcija ir 

pierādīta, EIB būtu pienākums apturēt 

un/vai bloėēt jebkādu paredzētu un 

attiecīgajā brīdī īstenotu finansējuma 

sniegšanu konkrētajam projektam; 

13. pauž bažas par to, ka 2013. gadā lielākā 

daĜa OWNRES datubāzē konstatēto 

summu ES 28 dalībvalstīs bija saistītas ar 

muitas procedūru „laišana brīvā apgrozībā“ 

gan attiecībā uz krāpnieciskiem 

gadījumiem (93 %), gan pārkāpumiem (87 

%); aicina Komisiju veikt atbilstīgus 

pasākumus, kuru mērėis ir uzlabot muitas 

procedūru „laišana brīvā apgrozībā“, lai to 

mazāk ietekmētu krāpšanas un pārkāpumu 

gadījumi; pauž bažas par to, ka vairākus 

EIB finansētos projektus ir skāruši 

korupcijas un krāpšanas gadījumi; uzskata, 

ka EIB 2013. gada 8. novembra 

dokuments, kurā noteikta EIB politika 

korupcijas, krāpšanas, slepenu vienošanos, 

spaidu, šėēršĜu likšanas, nelikumīgi iegūtu 

līdzekĜu legalizēšanas un terorisma 

finansēšanas novēršanai un izskaušanai, 

norāda uz to, ka vairākos EIB finansēto 

projektu īstenošanas gadījumos netiek 

īstenota pietiekama kontrole; pauž bažas 

par to, ka 2013. gadā EIB finansēja 

projektu Passante di Mestre par kopējo 

summu EUR 350 miljonu apmērā un ka, 

neraugoties uz to, ka šis projekts ir saistīts 

ar korupciju un krāpšanu un šajā 

sakarībā tika aizturētas vairākas 

iesaistītās personas, tā apsver iespēju no 

jauna piešėirt šim projektam finansējumu 

par papildu summu EUR 700 miljonu 

apmērā, izmantojot projektu obligācijas; 
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tādēĜ prasa, lai tad, ja krāpšana un 

korupcija ir pierādīta, EIB būtu pienākums 

apturēt un/vai bloėēt jebkādu paredzētu un 

attiecīgajā brīdī īstenotu finansējuma 

sniegšanu konkrētajam projektam; 

Or. en 
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ZiĦojums A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

2013. gada ziĦojums par ES finansiālo interešu aizsardzību — cīĦa pret krāpšanu 

COM(2014)0474 – 2014/2155(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

23.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  23.a atgādina, ka ir jāveic novērtējums 

dalībvalstu saistībā ar struktūrfondiem 

ierosināto projektu īstenošanas posmā un 

pēc tā, piemērojot progresīvas lietderības 

revīzijas, kas izstrādātas, lai palielinātu 

finanšu ieguldījumu efektivitāti un 

uzlabotu to uzraudzību nolūkā atklāt visus 

līdzekĜu nelietderīgas izmantošanas 

gadījumus vai krāpšanu saistībā ar 

konkrēto projektu; 

Or. en 

 

 


