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4.3.2015 A8-0024/3 

Amendement  3 

Georgi Pirinski 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

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

Fraudebestrijding 

2014/2155(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2. neemt kennis van het verslag van de 

Commissie over de Bescherming van de 

financiële belangen van de Europese Unie - 

Fraudebestrijding - Jaarverslag 2013 (het 

"jaarverslag" van de Commissie); 

verwelkomt het scala van juridische en 

administratieve maatregelen die de 

Commissie sinds 2011 heeft genomen, en 

waarmee zij een nieuw kader heeft opgezet 

voor de verdere bevordering van het beleid 

ter bescherming van de financiële belangen 

van de Unie; onderstreept dat het huidige 

gebrek aan resultaten bij de bestrijding van 

fraude niet te wijten is aan een gebrek aan 

regelgeving, maar aan een gebrek aan 

uitvoering; vraagt de Commissie de 

verzoeken van het Parlement in zijn 

eerdere jaarlijkse verslagen over de 

bescherming van de financiële belangen 

van de Gemeenschappen tijdiger te 

beantwoorden in het volgende 

Commissieverslag; 

2. neemt kennis van het verslag van de 

Commissie over de Bescherming van de 

financiële belangen van de Europese Unie - 

Fraudebestrijding - Jaarverslag 2013 (het 

"jaarverslag" van de Commissie); 

verwelkomt het scala van juridische en 

administratieve maatregelen die de 

Commissie sinds 2011 heeft genomen, en 

waarmee zij een nieuw kader heeft opgezet 

voor de verdere bevordering van het beleid 

ter bescherming van de financiële belangen 

van de Unie; onderstreept dat de huidige 

tekortschietende resultaten bij de 

bestrijding van fraude niet te wijten zijn 

aan een gebrek aan regelgeving, maar aan 

een onbevredigende uitvoering; vraagt de 

Commissie de verzoeken van het 

Parlement in zijn eerdere jaarlijkse 

verslagen over de bescherming van de 

financiële belangen van de 

Gemeenschappen tijdiger te beantwoorden 

in het volgende Commissieverslag; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/4 

Amendement  4 

Georgi Pirinski 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

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

Fraudebestrijding 

2014/2155(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

5. merkt op dat hoewel de totale financiële 

impact van de niet als fraude gemelde 

onregelmatigheden in 2013 daalde tot 

ongeveer 1,84 miljard EUR, of 36 % 

minder dan in 2012, het aantal van 

dergelijke gemelde onregelmatigheden 

steeg met 17 % ten opzichte van het 

voorgaande jaar; merkt verder op dat het 

aantal in 2013 gemelde frauduleuze 

onregelmatigheden steeg met wel 30 % ten 

opzichte van 2012, terwijl de financiële 

impact daarvan, te weten 309 miljoen EUR 

aan EU-middelen, daalde met 21 %; 

5. merkt op dat hoewel de totale financiële 

impact van de niet als fraude gemelde 

onregelmatigheden in 2013 daalde tot 

ongeveer 1,84 miljard EUR, of 38 % 

minder dan in 2012, het aantal van 

dergelijke gemelde onregelmatigheden 

steeg met 16 % ten opzichte van het 

voorgaande jaar; merkt verder op dat het 

aantal in 2013 gemelde frauduleuze 

onregelmatigheden steeg met wel 30 % ten 

opzichte van 2012, terwijl de financiële 

impact daarvan, te weten 309 miljoen EUR 

aan EU-middelen, daalde met 21 %; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/5 

Amendement  5 

Georgi Pirinski 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

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

Fraudebestrijding 

2014/2155(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. stelt met bezorgdheid vast dat het 

terugvorderingspercentage voor 

fraudezaken in 2013 slechts 23,74 % 

bedraagt, wat lager is dan het gemiddelde 

percentage van 33,5 % voor de periode 

2008-2012; wijst erop dat het 

terugvorderingspercentage voor 

onregelmatigheden die voor 2013 werden 

gemeld, 67,9 % bedraagt; benadrukt de 

verantwoordelijkheid van de autoriteiten 

van de lidstaten en de diensten van de 

Commissie voor de terugvordering van 

onterecht betaalde bedragen en roept hen 

op om deze verantwoordelijkheid naar 

behoren te vervullen en te zorgen voor een 

aanzienlijke verhoging van het 

terugvorderingspercentage in gevallen van 

fraude, dat opmerkelijk laag is vergeleken 

met het terugvorderingspercentage voor 

niet-frauduleuze onregelmatigheden; 

7. stelt met bezorgdheid vast dat in de 

OWNRES-databank het 

terugvorderingspercentage voor 

fraudezaken in 2013 slechts 23,74 % 

bedraagt, wat lager is dan het gemiddelde 

percentage van 33,5 % voor de periode 

2008-2012; wijst erop dat het 

terugvorderingspercentage voor 

onregelmatigheden die voor 2013 werden 

gemeld, 67,9 % bedraagt; Benadrukt in 

algemene zin de verantwoordelijkheid van 

de autoriteiten van de lidstaten en de 

diensten van de Commissie voor de 

terugvordering van onterecht betaalde 

bedragen en roept hen op om deze 

verantwoordelijkheid naar behoren te 

vervullen en te zorgen voor een 

aanzienlijke verhoging van het 

terugvorderingspercentage in gevallen van 

fraude, dat over het algemeen opmerkelijk 

laag is vergeleken met het 

terugvorderingspercentage voor niet-

frauduleuze onregelmatigheden; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/6 

Amendement  6 

Georgi Pirinski 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

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

Fraudebestrijding 

2014/2155(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

10. merkt op dat over een periode van vijf 

jaar het terugvorderingspercentage voor als 

fraude gemelde onregelmatigheden 54,4 % 

bedraagt en voor niet-frauduleuze 

onregelmatigheden 63,9 %; dringt er bij de 

Commissie op aan de 

terugvorderingsprocedure verder te 

verbeteren en korter te maken; 

10. merkt op dat wat betreft de uitgaven 

onder centraal beheer over een periode 

van vijf jaar het terugvorderingspercentage 

voor als fraude gemelde 

onregelmatigheden 54,4 % bedraagt en 

voor niet-frauduleuze onregelmatigheden 

63,9 %; dringt er bij de Commissie op aan 

de terugvorderingsprocedure verder te 

verbeteren en korter te maken; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/7 

Amendement  7 

Georgi Pirinski 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

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

Fraudebestrijding 

2014/2155(INI) 

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;  

(geschrapte tekst moet worden verplaatst 

naar een nieuw lid onder het kopje 

"uitgaven") 
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Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/8 

Amendement  8 

Georgi Pirinski 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

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

Fraudebestrijding 

2014/2155(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 33 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

33. neemt er nota van dat de Commissie in 

2013 is overgegaan tot 

217 onderbrekingen van betalingen op het 

gebied van het cohesiebeleid en dat er aan 

het eind van het jaar nog 131 open 

stonden, goed voor een bedrag van bijna 

2 miljoen EUR; erkent tevens dat de 

Commissie in 2013 vier besluiten tot 

schorsing heeft genomen en twee in januari 

2014; 

33. neemt er nota van dat de Commissie in 

2013 217 zaken van onderbrekingen van 

betalingen op het gebied van het 

cohesiebeleid heeft afgerond en dat er aan 

het eind van het jaar nog 131 zaken 

openstonden, goed voor een bedrag van 

1,977 miljoen EUR; erkent tevens dat de 

Commissie in 2013 15 besluiten tot 

schorsing heeft genomen en twee in januari 

2014; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/9 

Amendement  9 

Georgi Pirinski 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

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

Fraudebestrijding 

2014/2155(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 36 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

36. constateert dat de aanbevelingen van de 

Commissie aan de lidstaten in 2012 – met 

name wat betreft de coördinatiediensten 

voor fraudebestrijding, de 

gemeenschappelijke voorschriften inzake 

fraude, de hervorming van 

overheidsopdrachten, de gemelde 

frauduleuze onregelmatigheden, de 

verificatie- en controlesystemen en 

risicobeoordelingssystemen – over het 

algemeen adequaat waren en betreurt het 

dat een aantal aandachtspunten niet 

volledig is aangepakt; merkt bijvoorbeeld 

op dat niet alle lidstaten zijn begonnen met 

de voorbereidingen voor de uitvoering van 

het meerjarig financieel kader (MFK) 

2014-2020 en de hierin opgenomen 

bepalingen met betrekking tot de preventie 

van fraude; verzoekt de lidstaten gevolg te 

geven aan de aanbevelingen die de 

Commissie in 2012 tot hen heeft gericht en 

te waarborgen dat de aanbevelingen die in 

haar verslag over 2011 zijn gedaan, 

volledig worden opgevolgd, en indien zij 

dit niet hebben kunnen doen hiervoor een 

met redenen omklede verklaring te 

verschaffen; 

36. constateert dat de aanbevelingen van de 

Commissie aan de lidstaten in 2012 over de 

uitvoeringsstatus waarvan verslag is 

gedaan in het jaarverslag van de 

Commissie 2013 – met name wat betreft de 

coördinatiediensten voor fraudebestrijding, 

de gemeenschappelijke voorschriften 

inzake fraude, de hervorming van 

overheidsopdrachten, de gemelde 

frauduleuze onregelmatigheden, de 

verificatie- en controlesystemen en 

risicobeoordelingssystemen – over het 

algemeen adequaat waren en betreurt het 

dat een aantal aandachtspunten niet 

volledig is aangepakt; merkt bijvoorbeeld 

op dat niet alle lidstaten zijn begonnen met 

de voorbereidingen voor de uitvoering van 

het meerjarig financieel kader (MFK) 

2014-2020 en de hierin opgenomen 

bepalingen met betrekking tot de preventie 

van fraude; verzoekt de lidstaten gevolg te 

geven aan de aanbevelingen die de 

Commissie in 2012 tot hen heeft gericht en 

te waarborgen dat de aanbevelingen die in 

haar verslag over 2011 en over 2013 zijn 

gedaan, volledig worden opgevolgd, en 

indien zij dit niet hebben kunnen doen 

hiervoor een met redenen omklede 

verklaring te verschaffen; 
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Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/10 

Amendement  10 

Georgi Pirinski 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

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

Fraudebestrijding 

2014/2155(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 36 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  36 bis. 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; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/11 

Amendement  11 

Georgi Pirinski 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

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

Fraudebestrijding 

2014/2155(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 52 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

52. dringt er bij de Commissie op aan haar 

strikte beleid van onderbreking en 

opschorting van betalingen te handhaven; 

52. dringt er bij de Commissie op aan over 

te gaan tot onderbreking en opschorting 

van betalingen ter voorkoming van 

onregelmatigheden en mogelijke fouten 

bij het correcte gebruik van EU-middelen; 

verzoekt de Commissie verslag uit te 

brengen van de feitelijke resultaten 

voortvloeiend uit de onderbreking en 

opschorting van betalingen ter beperking 

van onregelmatigheden en fouten; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/12 

Amendement  12 

Georgi Pirinski 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

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

Fraudebestrijding 

2014/2155(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 59 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

59. merkt op dat OLAF in 2013 

353 aanbevelingen heeft gedaan voor 

administratieve, disciplinaire, financiële en 

gerechtelijke maatregelen die door de 

relevante EU-instellingen, -organen en -

instanties of de bevoegde nationale 

autoriteiten genomen moeten worden en 

dat ongeveer 402,8 miljoen EUR voor 

terugvordering werd aanbevolen; is 

bezorgd dat het percentage aanklachten na 

de aanbevelingen voor juridische stappen 

van OLAF voor de periode 2006-2013 

slechts ongeveer 54 % bedraagt; maakt 

zich zorgen omdat het lage percentage 

aanklachten ook de kwaliteit en 

bruikbaarheid van de 

onderzoeksresultaten van OLAF in een 

slecht daglicht stelt; verzoekt de 

Commissie dringend de doeltreffendheid 

van OLAF te verbeteren; acht een 

volledig en deugdelijk toezicht door het 

Comité van toezicht (zonder inmenging in 

lopende onderzoeken) op de zaken van 

OLAF onmisbaar en dringt er dan ook bij 

de Commissie en OLAF op aan de huidige 

situatie, waarin het Comité van toezicht 

zijn opdracht niet kan verrichten, te 

verbeteren; betreurt ook het gebrek aan 

informatie over het 

veroordelingspercentage veroordelingen 

59. is verheugd over de goede resultaten 

die zijn gepresenteerd in het verslag van 

OLAF 2013; wijst erop dat de gemiddelde 

duur van de onderzoeken geleidelijk is 

afgenomen van 29,3 maanden in 2011 

naar 23,6 maanden in 2012 en 21,8 

maanden in 2013; merkt op dat OLAF in 

2013 353 aanbevelingen heeft gedaan voor 

administratieve, disciplinaire, financiële en 

gerechtelijke maatregelen die door de 

relevante EU-instellingen, -organen en -

instanties of de bevoegde nationale 

autoriteiten genomen moeten worden en 

dat ongeveer 402,8 miljoen EUR voor 

terugvordering werd aanbevolen; is 

bezorgd dat het percentage aanklachten na 

de aanbevelingen voor juridische stappen 

van OLAF voor de periode 2006-2013 

slechts ongeveer 54 % bedraagt;  
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in zaken met schade voor de begroting 

van de Unie; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/13 

Amendement  13 

Georgi Pirinski 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

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

Fraudebestrijding 

2014/2155(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 61 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

61. neemt er nota van dat OLAF in 2013 

naar eigen zeggen de meeste informatie tot 

nu toe ontving en stelt het hoogste aantal 

aanbevelingen ooit te hebben gedaan; wijst 

erop dat de manier waarop ontvangen 

informatie en geformuleerde 

aanbevelingen worden geteld, ook 

veranderd is; vraagt het Comité van 

toezicht de gevolgen van deze wijzigingen 

in de gegevens en de kwaliteit van de 

aanbevelingen van OLAF te analyseren; 

61. neemt er nota van dat OLAF in 2013 de 

meeste informatie tot nu toe ontving en het 

hoogste aantal aanbevelingen ooit heeft 

gedaan;  

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/14 

Amendement  14 

Georgi Pirinski 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

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

Fraudebestrijding 

2014/2155(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 62 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

62. verzoekt het Comité van toezicht van 

OLAF het Parlement te informeren over de 

duur van OLAF-onderzoeken en de 

methode waarop dit wordt berekend, 

aangezien deze methode in 2012 is 

gewijzigd; wijst erop dat door deze 

wijziging de kennelijke duur van 

onderzoeken kunstmatig kan worden 

verminderd; vraagt het Comité van 

toezicht de kwaliteit van de door OLAF 

verstrekte informatie nauwkeurig te 

onderzoeken, met inbegrip van de 

verslagen aan de instellingen; 

62. verzoekt het Comité van toezicht van 

OLAF het Parlement te informeren over de 

duur van OLAF-onderzoeken en de 

methode waarop dit wordt berekend, 

aangezien deze methode in 2012 is 

gewijzigd; vraagt het Comité van toezicht 

de kwaliteit van de door OLAF verstrekte 

informatie nauwkeurig te onderzoeken, met 

inbegrip van de verslagen aan de 

instellingen; 

Or. en 

 

 


