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4.3.2015 A8-0024/1 

Alteração  1 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Relatório anual de 2013 relativo à proteção dos interesses financeiros da União Europeia – 

Luta contra a fraude 

COM(2014)0474 – 2014/2155(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 13 

 

Proposta de resolução Alteração 

13. Manifesta a sua apreensão perante o 

facto de, em 2013, a maior parte dos 

montantes registados na base de dados 

OWNRES na UE-28 dizer respeito ao 

procedimento aduaneiro de introdução em 

livre prática tanto em casos de fraude 

(93 %) como em casos de irregularidades 

(87 %); insta a Comissão a tomar as 

medidas adequadas no sentido de reforçar 

o procedimento aduaneiro de introdução 

em livre prática, de modo a torná-lo menos 

vulnerável a casos de fraude e de 

irregularidades; manifesta a sua 

preocupação perante o facto de vários 

projetos financiados pelo BEI terem sido 

afetados pela corrupção e pela fraude; 

considera que o documento do BEI, com 

data de 8 de novembro de 2013, que define 

a sua política de prevenção e dissuasão de 

práticas de corrupção, fraude, colusão, 

coerção, obstrução, branqueamento de 

capitais e financiamento do terrorismo 

revela um controlo insuficiente em diversas 

situações durante a execução de projetos 

financiados pelo BEI; solicita, por 

conseguinte, que, nos casos em que fique 

provada a existência de fraude e de 

corrupção, o BEI seja obrigado a suspender 

e/ou bloquear qualquer tipo de 

financiamento, previsto ou em curso, do 

13. Manifesta a sua apreensão perante o 

facto de, em 2013, a maior parte dos 

montantes registados na base de dados 

OWNRES na UE-28 dizer respeito ao 

procedimento aduaneiro de introdução em 

livre prática tanto em casos de fraude 

(93 %) como em casos de irregularidades 

(87 %); insta a Comissão a tomar as 

medidas adequadas no sentido de reforçar 

o procedimento aduaneiro de introdução 

em livre prática, de modo a torná-lo menos 

vulnerável a casos de fraude e de 

irregularidades; manifesta a sua 

preocupação perante o facto de vários 

projetos financiados pelo BEI terem sido 

afetados pela corrupção e pela fraude; 

considera que o documento do BEI, com 

data de 8 de novembro de 2013, que define 

a sua política de prevenção e dissuasão de 

práticas de corrupção, fraude, colusão, 

coerção, obstrução, branqueamento de 

capitais e financiamento do terrorismo 

revela um controlo insuficiente em diversas 

situações durante a execução de projetos 

financiados pelo BEI; manifesta a sua 

preocupação perante o facto de o BEI ter 

concedido ao projeto «Passante di 

Mestre» um financiamento de 350 

milhões de EUR em 2013 e estar a avaliar 

a possibilidade de um novo financiamento 

de 700 milhões de EUR através de 
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projeto em causa; obrigações para financiamento de 

projetos, apesar de este projeto ter sido 

afetado pela corrupção e pela fraude, o 

que levou à detenção de várias pessoas 

envolvidas; solicita, por conseguinte, que, 

nos casos em que fique provada a 

existência de fraude e de corrupção, o BEI 

seja obrigado a suspender e/ou bloquear 

qualquer tipo de financiamento, previsto ou 

em curso, do projeto em causa; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/2 

Alteração  2 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Relatório anual de 2013 relativo à proteção dos interesses financeiros da União Europeia – 

Luta contra a fraude 

COM(2014)0474 – 2014/2155(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 23-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  23-A. Recorda a necessidade de proceder 

a uma avaliação durante e após a 

execução de projetos apresentados pelos 

Estados-Membros relativamente a Fundos 

Estruturais, incluindo auditorias de 

resultados progressivas, concebidas para 

aumentar a eficácia e melhorar o 

acompanhamento dos investimentos 

financeiros, a fim de detetar quaisquer 

utilizações indevidas ou fraudes no 

projeto; 

Or. en 

 

 


