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4.3.2015 A8-0024/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

v mene skupiny EFDD 
 
Správa A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Výročná správa za rok 2013 o ochrane finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom 
COM(2014)0474 – 2014/2155(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

13. je znepokojený tým, že v roku 2013 sa 
väčšina stanovených súm v databáze 
OWNRES v EÚ-28 týkala colného režimu 
„prepustenie do voľného obehu“ pre 
prípady podvodov (93 %) aj prípady 
nezrovnalostí (87 %); vyzýva Komisiu, aby 
prijala potrebné opatrenia zamerané na 
posilnenie colného režimu „prepustenie do 
voľného obehu“, aby sa tak zabezpečila 
jeho menšia náchylnosť na výskyt 
podvodov a nezrovnalostí; vyjadruje 
poľutovanie nad skutočnosťou, že viaceré 
projekty financované Európskou 
investičnou bankou boli zasiahnuté 
korupciou a podvodom; domnieva sa, že 
dokument EIB z 8. novembra 2013, ktorý 
vymedzuje politiku EIB v oblasti 
predchádzania a bránenia korupčným 
praktikám, podvodom, kolúziám, 
prekážkam, praniu špinavých peňazí 
a financovaniu terorizmu, poukazuje na to, 
že v mnohých prípadoch bola počas 
realizácie projektov financovaných EIB 
vykonávaná kontrola nedostatočná; žiada 
preto, aby v prípade preukázaného 
podvodu alebo korupcie bola EIB povinná 
pozastaviť a/alebo zablokovať akékoľvek 
plánované alebo priebežné financovanie 
príslušného projektu; 

13. je znepokojený tým, že v roku 2013 sa 
väčšina stanovených súm v databáze 
OWNRES v EÚ-28 týkala colného režimu 
„prepustenie do voľného obehu“ pre 
prípady podvodov (93 %) aj prípady 
nezrovnalostí (87 %); vyzýva Komisiu, aby 
prijala potrebné opatrenia zamerané na 
posilnenie colného režimu „prepustenie do 
voľného obehu“, aby sa tak zabezpečila 
jeho menšia náchylnosť na výskyt 
podvodov a nezrovnalostí; vyjadruje 
poľutovanie nad skutočnosťou, že viaceré 
projekty financované Európskou 
investičnou bankou boli zasiahnuté 
korupciou a podvodom; domnieva sa, že 
dokument EIB z 8. novembra 2013, ktorý 
vymedzuje politiku EIB v oblasti 
predchádzania a bránenia korupčným 
praktikám, podvodom, kolúziám, 
prekážkam, praniu špinavých peňazí 
a financovaniu terorizmu, poukazuje na to, 
že v mnohých prípadoch bola počas 
realizácie projektov financovaných EIB 
vykonávaná kontrola nedostatočná; 
vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, 

že EIB v roku 2013 financovala projekt 

Passante di Mestre v celkovej výške 350 

miliónov EUR a že uvažuje 

o refinancovaní projektu dodatočnou 

sumou vo výške 700 miliónov EUR 

prostredníctvom projektových dlhopisov, 

a to aj napriek tomu, že tento projekt bol 
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zasiahnutý korupciou a podvodom, ktoré 

viedli k zatknutiu niekoľkých 

zúčastnených osôb; žiada preto, aby 
v prípade preukázaného podvodu alebo 
korupcie bola EIB povinná pozastaviť 
a/alebo zablokovať akékoľvek plánované 
alebo priebežné financovanie príslušného 
projektu; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

v mene skupiny EFDD 
 
Správa A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Výročná správa za rok 2013 o ochrane finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom 
COM(2014)0474 – 2014/2155(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 23 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  23a. pripomína, že je potrebné, aby sa 

počas realizácie a po realizácii projektov, 

ktoré navrhli členské štáty v súvislosti so 

štrukturálnymi fondmi, vypracovalo 

hodnotenie zahŕňajúce priebežné audity 

výkonnosti, ktorých účelom je zvýšiť 

účinnosť a zlepšiť monitorovanie 

finančných investícií s cieľom zistiť 

akékoľvek zneužitie alebo podvod 

súvisiace s projektom; 

Or. en 

 
 


