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Ändringsförslag  1 
Marco Valli, Rolandas Paksas 
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Betänkande A8-0024/2015 
Georgi Pirinski 
Årsrapport för 2013 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier 
COM(2014)0474 – 2014/2155(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 13 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

13. Europaparlamentet är oroat över att den 
största delen av de registrerade 
fordringarna i databasen Ownres i EU-28 
år 2013 gällde tullförfarandet ”övergång 
till fri omsättning”, både för bedrägerier 
(93 procent) och för oriktigheter 
(87 procent). Parlamentet uppmanar 
kommissionen att vidta nödvändiga 
åtgärder i syfte att förstärka tullförfarandet 
”övergång till fri omsättning” så att det blir 
mindre sårbart för bedrägerier och 
oriktigheter. Parlamentet är bekymrat över 
att flera EIB-finansierade projekt har 
berörts av korruption och bedrägeri. 
Parlamentet anser att EIB-dokumentet av 
den 8 november 2013, där man fastställer 
EIB:s policy för att förebygga och 
förhindra korruption, bedrägeri, hemlig 
samverkan, tvång, obstruktion, 
penningtvätt och finansiering av terrorism, 
visar på bristande kontroll i ett antal fall i 
samband med genomförandet av EIB-
finansierade projekt. Parlamentet kräver 
därför att EIB, när bedrägeri och 
korruption kan bevisas, upphäver och/eller 
blockerar all planerad och pågående 
finansiering för det berörda projektet. 

13. Europaparlamentet är oroat över att den 
största delen av de registrerade 
fordringarna i databasen Ownres i EU-28 
år 2013 gällde tullförfarandet ”övergång 
till fri omsättning”, både för bedrägerier 
(93 procent) och för oriktigheter 
(87 procent). Parlamentet uppmanar 
kommissionen att vidta nödvändiga 
åtgärder i syfte att förstärka tullförfarandet 
”övergång till fri omsättning” så att det blir 
mindre sårbart för bedrägerier och 
oriktigheter. Parlamentet är bekymrat över 
att flera EIB-finansierade projekt har 
berörts av korruption och bedrägeri. 
Parlamentet anser att EIB-dokumentet av 
den 8 november 2013, där man fastställer 
EIB:s policy för att förebygga och 
förhindra korruption, bedrägeri, hemlig 
samverkan, tvång, obstruktion, 
penningtvätt och finansiering av terrorism, 
visar på bristande kontroll i ett antal fall i 
samband med genomförandet av EIB-
finansierade projekt. Parlamentet 

uttrycker sin oro över att EIB under 2013 

finansierade Passante di Mestre-projektet 

med totalt 350 miljoner euro och 

överväger att refinansiera projektet med 

ytterligare 700 miljoner euro genom 

projektobligationer, trots att projektet 

berörts av korruption och bedrägeri, vilket 

ledde till att flera av de inblandade 

personerna greps. Parlamentet kräver 
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därför att EIB, när bedrägeri och 
korruption kan bevisas, upphäver och/eller 
blockerar all planerad och pågående 
finansiering för det berörda projektet. 

Or. en 
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Ändringsförslag  2 
Marco Valli, Rolandas Paksas 
för EFDD-gruppen 
 
Betänkande A8-0024/2015 
Georgi Pirinski 
Årsrapport för 2013 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier 
COM(2014)0474 – 2014/2155(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 23a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 23a. Europaparlamentet påminner om att 

det är nödvändigt att genomföra en 

bedömning under och efter 

genomförandet av projekt som 

medlemsstaterna föreslår i förbindelse 

med strukturfonderna, med progressiva 

effektivitetsrevisioner i syfte att öka 

effektiviteten och förbättra övervakningen 

av finansiella investeringar för att avslöja 

eventuellt missbruk eller bedrägeri i 

förbindelse med projektet. 

Or. en 

 
 


