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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

13. stelt met bezorgdheid vast dat in 2013 

de meeste vastgestelde bedragen in de 

OWNRES-databank in de EU-28 verband 

hielden met de douaneregeling "vrijgave 

voor het vrije verkeer" voor zowel 

fraudezaken (93 %) als onregelmatigheden 

(87 %); verzoekt de Commissie passende 

maatregelen te nemen die gericht zijn op 

het versterken van de douaneregeling 

"vrijgave voor het vrije verkeer" teneinde 

deze regeling minder gevoelig te maken 

voor fraude en onregelmatigheden; uit zijn 

bezorgdheid over het feit dat verschillende 

door de Europese Investeringsbank (EIB) 

gefinancierde projecten onder corruptie en 

fraude te lijden hebben; is van mening dat 

het EIB-document van 8 november 2013, 

dat het beleid van de EIB omschrijft inzake 

het voorkomen en afschrikken van corrupte 

praktijken, fraude, collusie, dwang, 

obstructie, witwassen en financiering van 

terrorisme, in een aantal gevallen op een 

gebrek aan adequate controle wijst tijdens 

de uitvoering van door de EIB 

gefinancierde projecten; verzoekt bijgevolg 

dat in geval van aangetoonde fraude en 

corruptie, de EIB verplicht wordt alle 

lopende en geplande financiering van het 

betreffende project te schorsen en/of stop 

te zetten; 

13. stelt met bezorgdheid vast dat in 2013 

de meeste vastgestelde bedragen in de 

OWNRES-databank in de EU-28 verband 

hielden met de douaneregeling "vrijgave 

voor het vrije verkeer" voor zowel 

fraudezaken (93 %) als onregelmatigheden 

(87 %); verzoekt de Commissie passende 

maatregelen te nemen die gericht zijn op 

het versterken van de douaneregeling 

"vrijgave voor het vrije verkeer" teneinde 

deze regeling minder gevoelig te maken 

voor fraude en onregelmatigheden; uit zijn 

bezorgdheid over het feit dat verschillende 

door de Europese Investeringsbank (EIB) 

gefinancierde projecten onder corruptie en 

fraude te lijden hebben; is van mening dat 

het EIB-document van 8 november 2013, 

dat het beleid van de EIB omschrijft inzake 

het voorkomen en afschrikken van corrupte 

praktijken, fraude, collusie, dwang, 

obstructie, witwassen en financiering van 

terrorisme, in een aantal gevallen op een 

gebrek aan adequate controle wijst tijdens 

de uitvoering van door de EIB 

gefinancierde projecten; spreekt zijn 

bezorgdheid uit over het feit dat de EIB in 

2013 het Passante of Mestre-project voor 

in het totaal 350 miljoen EUR heeft 

gefinancierd en zij overweegt om het 

project opnieuw te financieren voor een 

bedrag van 700 miljoen euro door middel 
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van projectobligaties, ondanks het feit dat 

bij dit project fraude en corruptie zijn 

vastgesteld, hetgeen heeft geleid tot de 

arrestatie van diverse betrokken 

personen; verzoekt bijgevolg dat in geval 

van aangetoonde fraude en corruptie, de 

EIB verplicht wordt alle lopende en 

geplande financiering van het betreffende 

project te schorsen en/of stop te zetten; 

Or. en 
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Amendement  2 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Jaarverslag 2013 over de bescherming van de financiële belangen van de EU - 

Fraudebestrijding 

COM(2014)0474 – 2014/2155(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  23 bis. herinnert aan de noodzaak om 

ernaar te streven dat zowel tijdens de 

uitvoering van de door de lidstaten 

voorgestelde projecten als daarna de inzet 

van de structuurfondsmiddelen wordt 

geëvalueerd aan de hand van progressieve 

prestatie-evaluaties die erop zijn gericht 

de doeltreffendheid van en het toezicht op 

de investering van financiële middelen te 

vergroten en die eventueel misbruik en 

fraude bij de verwezenlijking van de 

projecten aan het licht kunnen brengen; 

Or. en 

 

 


