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Amendamentul 1 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

în numele grupului EFDD 

Raport A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 
Raportul anual pe 2013 privind protejarea intereselor financiare ale UE – combaterea fraudei 
COM(2014)0474 – 2014/2155(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. este preocupat de faptul că, în 2013, 
majoritatea sumelor stabilite în baza de 

date OWNRES în UE-28 au avut legătură 
cu regimul vamal de „punere în liberă 
circulație” atât pentru cazurile de fraudă 

(93 %), cât și pentru cazurile de nereguli 
(87 %); invită Comisia să ia măsuri 

corespunzătoare care să vizeze 
consolidarea regimului vamal de „punere 
în liberă circulație” pentru ca acesta din 

urmă să fie mai puțin predispus la situații 
de fraudă și nereguli; se arată preocupat de 
faptul că mai multe proiecte finanțate de 
BEI au fost afectate de corupție și fraudă; 
consideră că documentul BEI, datat 8 

noiembrie 2013, care definește politica BEI 
privind prevenirea și descurajarea 
practicilor de corupție, fraudă, cârdășie, 

coerciție, obstrucționare, spălare de bani și 
finanțarea terorismului, denotă lipsa unui 

nivel suficient de control într-o serie de 
cazuri în timpul implementării proiectelor 
finanțate de BEI; de aceea, cere ca în 

cazurile dovedite de fraudă și corupție, să i 
se impună BEI să suspende și/sau să 

blocheze orice finanțare prevăzută și aflată 
în derulare pentru proiectul afectat; 

13. este preocupat de faptul că, în 2013, 
majoritatea sumelor stabilite în baza de 

date OWNRES în UE-28 au avut legătură 
cu regimul vamal de „punere în liberă 
circulație” atât pentru cazurile de fraudă 

(93 %), cât și pentru cazurile de nereguli 
(87 %); invită Comisia să ia măsuri 

corespunzătoare care să vizeze 
consolidarea regimului vamal de „punere 
în liberă circulație” pentru ca acesta din 

urmă să fie mai puțin predispus la situații 
de fraudă și nereguli; se arată preocupat de 
faptul că mai multe proiecte finanțate de 
BEI au fost afectate de corupție și fraudă; 
consideră că documentul BEI, datat 8 

noiembrie 2013, care definește politica BEI 
privind prevenirea și descurajarea 
practicilor de corupție, fraudă, cârdășie, 

coerciție, obstrucționare, spălare de bani și 
finanțarea terorismului, denotă lipsa unui 

nivel suficient de control într-o serie de 
cazuri în timpul implementării proiectelor 
finanțate de BEI; își exprimă îngrijorarea 
cu privire la faptul că în 2013 BEI a 
finanțat proiectul „Passante” din Mestre 
cu un total de 350 milioane EUR și că, în 
ciuda faptului că acest proiect a fost 
afectat de cazuri de corupție și fraudă, 
care au condus la arestarea mai multor 
persoane implicate, BEI ia în vedere 
refinanțarea proiectului pentru o sumă 
suplimentară de 700 milioane EUR prin 
obligațiuni de proiect; de aceea, cere ca în 
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cazurile dovedite de fraudă și corupție, să i 
se impună BEI să suspende și/sau să 
blocheze orice finanțare prevăzută și aflată 

în derulare pentru proiectul afectat; 

Or. en 
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Amendamentul 2 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

în numele grupului EFDD 

Raport A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 
Raportul anual pe 2013 privind protejarea intereselor financiare ale UE – combaterea fraudei 
COM(2014)0474 – 2014/2155(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  23a. reamintește necesitatea realizării 
unei evaluări pe durata punerii în 
aplicare și după realizarea proiectelor 
propuse de statele membre în ceea ce 
privește fondurile structurale, 
desfășurând evaluări de performanță 
progresive care urmăresc creșterea 
eficacității și a controlului asupra 
investiției de resurse economice și care 
sunt în măsură să scoată în evidență 
eventuale abuzuri și fraude privind 
realizarea proiectului; 

Or. en 


