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4.3.2015 A8-0024/3 

Predlog spremembe  3 

Georgi Pirinski 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Letno poročilo za leto 2013 o zaščiti finančnih interesov EU – boj proti goljufijam 

2014/2155(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. je seznanjen s poročilom Komisije o 

zaščiti finančnih interesov Evropske unije 

– boj proti goljufijam – letno poročilo za 

leto 2013 (letno poročilo Komisije); 

pozdravlja širok niz pravnih in upravnih 

ukrepov, ki jih je izvedla od leta 2011, s 

tem pa oblikovala nove razsežnosti za 

nadaljnje izboljšanje politike za zaščito 

finančnih interesov Unije; poudarja, da 

neuspehov v boju proti goljufijam ni 

mogoče pripisati pomanjkljivim 

predpisom, temveč dejstvu, da se ti 

predpisi ne izvajajo; poziva Komisijo, naj 

se v naslednjih poročilih hitreje odzove na 

zahteve, ki jih je Parlament izrazil v 

prejšnjih letnih poročilih o zaščiti finančnih 

interesov Unije; 

2. je seznanjen s poročilom Komisije o 

zaščiti finančnih interesov Evropske unije 

– boj proti goljufijam – letno poročilo za 

leto 2013 (letno poročilo Komisije); 

pozdravlja širok niz pravnih in upravnih 

ukrepov, ki jih je izvedla od leta 2011, s 

tem pa oblikovala nove razsežnosti za 

nadaljnje izboljšanje politike za zaščito 

finančnih interesov Unije; poudarja, da 

nezadostnih rezultatov v boju proti 

goljufijam ni mogoče pripisati 

pomanjkljivim predpisom, temveč 

nezadovoljivemu izvajanju; poziva 

Komisijo, naj se v naslednjih poročilih 

hitreje odzove na zahteve, ki jih je 

Parlament izrazil v prejšnjih letnih 

poročilih o zaščiti finančnih interesov 

Unije; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/4 

Predlog spremembe  4 

Georgi Pirinski 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Letno poročilo za leto 2013 o zaščiti finančnih interesov EU – boj proti goljufijam 

2014/2155(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. ugotavlja, da se je skupni finančni 

učinek nepravilnosti, ki ne pomenijo 

goljufije in so bile sporočene leta 2013, 

sicer zmanjšal na približno 1,84 milijarde 

EUR, kar je 36 % manj kot leta 2012, 

število takšnih evidentiranih nepravilnosti 

pa se je povečalo za 17 % v primerjavi s 

prejšnjim letom; ugotavlja tudi, da se je 

število goljufij, sporočenih leta 2013, v 

primerjavi z letom 2012 povečalo za 30 %, 

pri čemer se je njihov finančni vpliv, ki je 

zajemal 309 milijonov EUR sredstev EU, 

zmanjšal za 21%; 

5. ugotavlja, da se je skupni finančni 

učinek nepravilnosti, ki ne pomenijo 

goljufije in so bile sporočene leta 2013, 

sicer zmanjšal na približno 1,84 milijarde 

EUR, kar je 38 % manj kot leta 2012, 

število takšnih evidentiranih nepravilnosti 

pa se je povečalo za 16 % v primerjavi s 

prejšnjim letom; ugotavlja tudi, da se je 

število goljufij, sporočenih leta 2013, v 

primerjavi z letom 2012 povečalo za 30 %, 

pri čemer se je njihov finančni vpliv, ki je 

zajemal 309 milijonov EUR sredstev EU, 

zmanjšal za 21%; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/5 

Predlog spremembe  5 

Georgi Pirinski 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Letno poročilo za leto 2013 o zaščiti finančnih interesov EU – boj proti goljufijam 

2014/2155(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

7. je zaskrbljen, ker je stopnja izterjave v 

primerih goljufij v letu 2013 znašala samo 

23,74 %, kar je manj kot povprečje za 

obdobje 2008–2012, ki je znašalo 33,5 %; 

poudarja, da je stopnja izterjave v primerih 

nepravilnosti v letu 2013 znašala 67,9 %; 

poudarja odgovornost organov držav članic 

in služb Komisije pri izterjavi nepravilno 

izplačanih zneskov in jih poziva, naj to 

odgovornost ustrezno prevzamejo in 

občutno povečajo stopnjo izterjav v 

primerih goljufij, pri katerih je ta stopnja 

občutno nižja od stopnje izterjav za 

nepravilnosti, ki ne pomenijo goljufije; 

7. je zaskrbljen, ker je stopnja izterjave v 

primerih goljufij v sistemu OWNRES v 

letu 2013 znašala samo 23,74 %, kar je 

manj kot povprečje za obdobje 2008–2012, 

ki je znašalo 33,5 %; poudarja, da je 

stopnja izterjave v primerih nepravilnosti v 

letu 2013 znašala 67,9 %; na splošno 

poudarja odgovornost organov držav članic 

in služb Komisije pri izterjavi nepravilno 

izplačanih zneskov in jih poziva, naj to 

odgovornost ustrezno prevzamejo in 

občutno povečajo stopnjo izterjav v 

primerih goljufij, pri katerih je ta stopnja 

na splošno občutno nižja od stopnje 

izterjav za nepravilnosti, ki ne pomenijo 

goljufije; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/6 

Predlog spremembe  6 

Georgi Pirinski 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Letno poročilo za leto 2013 o zaščiti finančnih interesov EU – boj proti goljufijam 

2014/2155(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

10. ugotavlja, da je stopnja izterjave v 

primerih nepravilnosti, ki so bili sporočeni 

kot goljufije, v petletnem obdobju znašala 

54,4 %, v primerih, ki niso bili sporočeni 

kot goljufije, pa 63,9 %; poziva Komisijo, 

naj še izboljša postopek izterjave in naj 

poskrbi, da bo pravočasna; 

10. ugotavlja, da je za odhodke v okviru 

centraliziranega upravljanja stopnja 

izterjave v primerih nepravilnosti, ki so bili 

sporočeni kot goljufije, v petletnem 

obdobju znašala 54,4 %, v primerih, ki niso 

bili sporočeni kot goljufije, pa 63,9 %; 

poziva Komisijo, naj še izboljša postopek 

izterjave in naj poskrbi, da bo pravočasna; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/7 

Predlog spremembe  7 

Georgi Pirinski 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Letno poročilo za leto 2013 o zaščiti finančnih interesov EU – boj proti goljufijam 

2014/2155(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 13 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

13. je zaskrbljen, da se je v letu 2013 

večina zneskov, vnesenih v sistem 

OWNRES, v EU-28 nanašala na carinski 

postopek sprostitve v promet, tako pri 

goljufijah (93 %) kot pri nepravilnostih 

(87 %); poziva Komisijo, naj sprejme 

ustrezne ukrepe za izboljšanje carinskega 

postopka sprostitve v promet, da bo manj 

pogosteje prihajajo do goljufij in 

nepravilnosti; izraža zaskrbljenost nad 

dejstvom, da so bile pri več projektih, ki 

jih financira EIB, prisotne korupcija in 

goljufije; meni, da dokument EIB z dne 8. 

novembra 2013, ki opredeljuje politiko 

EIB o preprečevanju koruptivne prakse, 

goljufij, prikritega dogovarjanja, uporabe 

prisile, oviranja, pranja denarja in 

financiranja terorizma, kaže na 

pomanjkanje zadostnega nadzora v 

številnih primerih izvajanja projektov, ki 

jih financira EIB; zato poziva EIB, naj v 

dokazanih primerih goljufije in korupcije 

ustavi in/ali blokira predvideno in 

aktualno financiranje ustreznega 

projekta; 

13. je zaskrbljen, da se je v letu 2013 

večina zneskov, vnesenih v sistem 

OWNRES, v EU-28 nanašala na carinski 

postopek sprostitve v promet, tako pri 

goljufijah (93 %) kot pri nepravilnostih 

(87 %); poziva Komisijo, naj sprejme 

ustrezne ukrepe za izboljšanje carinskega 

postopka sprostitve v promet, da bo manj 

pogosteje prihajajo do goljufij in 

nepravilnosti; 

(črtano besedilo se premakne v nov 

odstavek pod naslov 'odhodki') 

 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/8 

Predlog spremembe  8 

Georgi Pirinski 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Letno poročilo za leto 2013 o zaščiti finančnih interesov EU – boj proti goljufijam 

2014/2155(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 33 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

33. je seznanjen, da je Komisija leta 2013 

na področju kohezijske politike 217-krat 

prekinila izplačila, 131 primerov v znesku 

skoraj 2 milijona EUR pa je bilo konec leta 

še v obravnavi; ugotavlja še, da je 

Komisija v letu 2013 sprejela štiri sklepe o 

začasni ustavitvi plačil, januarja 2014 pa 

dva; 

33. je seznanjen, da je Komisija leta 2013 

na področju kohezijske politike zaključila 

217 primerov prekinitve izplačil, 131 

primerov v znesku 1.977 milijona EUR pa 

je bilo konec leta še v obravnavi; ugotavlja 

še, da je Komisija v letu 2013 sprejela 15 

sklepov o začasni ustavitvi plačil, januarja 

2014 pa dva; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/9 

Predlog spremembe  9 

Georgi Pirinski 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Letno poročilo za leto 2013 o zaščiti finančnih interesov EU – boj proti goljufijam 

2014/2155(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 36 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

36. ugotavlja, da so bila priporočila 

Komisije državam članicam v letu 2012 – 

zlasti o službah za usklajevanje boja proti 

goljufijam, splošnih pravilih glede goljufij, 

reformi javnega naročanja, poročanju o 

goljufijah, sistemih preverjanja in kontrole 

ter ocenjevanju tveganja – v splošnem 

primerna, vendar obžaluje, da nekateri 

problemi niso bili ustrezno obravnavani; 

ugotavlja na primer, da se priprave za 

izvajanje večletnega finančnega okvira 

2014–2020 in njegovih določb o 

preprečevanju goljufij niso začele v vseh 

državah članicah; poziva države članice, 

naj upoštevajo priporočila Komisije iz 

leta 2012 in ukrepajo v zvezi z vsemi 

priporočili, ki jih je nanje naslovila v 

poročilu iz leta 2011, za primere, ko niso 

mogle ukrepati, pa naj pošljejo 

obrazložitev; 

36. ugotavlja, da so bila priporočila 

Komisije državam članicam, o statusu 

izvajanja katerih se poroča v letnem 

poročilu Komisije za leto 2013, v letu 2012 

– zlasti o službah za usklajevanje boja proti 

goljufijam, splošnih pravilih glede goljufij, 

reformi javnega naročanja, poročanju o 

goljufijah, sistemih preverjanja in kontrole 

ter ocenjevanju tveganja – v splošnem 

primerna, vendar obžaluje, da nekateri 

problemi niso bili ustrezno obravnavani; 

ugotavlja na primer, da se priprave za 

izvajanje večletnega finančnega okvira 

2014–2020 in njegovih določb o 

preprečevanju goljufij niso začele v vseh 

državah članicah; poziva države članice, 

naj upoštevajo priporočila Komisije iz 

leta 2012 in ukrepajo v zvezi z vsemi 

priporočili, ki jih je nanje naslovila v 

poročilu iz leta 2011 in tudi v poročilu iz 

leta 2013, za primere, ko niso mogle 

ukrepati, pa naj pošljejo obrazložitev; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/10 

Predlog spremembe  10 

Georgi Pirinski 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Letno poročilo za leto 2013 o zaščiti finančnih interesov EU – boj proti goljufijam 

2014/2155(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 36 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 36a. izraža zaskrbljenost nad dejstvom, da 

so bile pri več projektih, ki jih financira 

EIB, prisotne korupcija in goljufije; meni, 

da dokument EIB z dne 8. novembra 

2013, ki opredeljuje politiko EIB o 

preprečevanju koruptivne prakse, goljufij, 

prikritega dogovarjanja, uporabe prisile, 

oviranja, pranja denarja in financiranja 

terorizma ter odvračanja od teh dejanj, 

kaže na pomanjkanje zadostnega nadzora 

v številnih primerih izvajanja projektov, ki 

jih financira EIB; zato poziva EIB, naj v 

dokazanih primerih goljufije in korupcije 

ustavi in/ali blokira predvideno in 

aktualno financiranje ustreznega 

projekta; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/11 

Predlog spremembe  11 

Georgi Pirinski 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Letno poročilo za leto 2013 o zaščiti finančnih interesov EU – boj proti goljufijam 

2014/2155(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 52 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

52. poziva Komisijo, naj ohrani svojo 

strogo politiko prekinitev in odložitev 

plačil; 

52. poziva Komisijo, naj prekinitve in 

odložitve plačil uporablja za 

preprečevanje nepravilnosti in ob 

tveganju napak pri ustrezni uporabi 

sredstev EU; zahteva, da Komisija poroča 

o dejanskem prispevku prekinitev in 

odložitev plačil k zmanjševanju 

nepravilnosti in napak; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/12 

Predlog spremembe  12 

Georgi Pirinski 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Letno poročilo za leto 2013 o zaščiti finančnih interesov EU – boj proti goljufijam 

2014/2155(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 59 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

59. ugotavlja, da je urad OLAF leta 2013 

izdal 353 priporočil za upravne, 

disciplinske, finančne ali sodne ukrepe, ki 

bi jih morale sprejeti ustrezne institucije, 

organi, službe in agencije EU ali pristojni 

nacionalni organi, in da so bila za izterjavo 

priporočena sredstva v višini 402,8 

milijona EUR; je zaskrbljen, da je stopnja 

vloženih obtožnic v skladu s sodnimi 

priporočili urada OLAF za obdobje 2006–

2013 zgolj približno 54 %; je zaskrbljen, 

saj nizka raven vloženih obtožnic kakovost 

in uporabnost rezultatov preiskav urada 

prikazuje v slabi luči; poziva Komisijo, naj 

nujno poveča učinkovitost tega urada; 

meni, da je popoln in primeren nadzor 

nad delom urada OLAF, ki ga izvaja 

nadzorni odbor (brez poseganja v 

potekajoče preiskave), nepogrešljiv, zato 

poziva Komisijo in urad OLAF, naj 

izboljšata sedanje razmere, v katerih 

nadzorni odbor ne more uresničiti svojega 

namena; obžaluje tudi pomanjkanje 

informacij o stopnji obsodb v primerih 

kaznivih dejanj v škodo proračuna Unije; 

59. pozdravlja dobre rezultate iz poročila 

urada OLAF za leto 2013; ugotavlja, da 

se je povprečno trajanje preiskav 

postopoma zmanjšalo z 29,3 mesecev v 

letu 2011 na 23,6 mesece v letu 2012 ter 

na 21,8 mesece v letu 2013; ugotavlja, da 

je urad OLAF leta 2013 izdal 353 

priporočil za upravne, disciplinske, 

finančne ali sodne ukrepe, ki bi jih morale 

sprejeti ustrezne institucije, organi, službe 

in agencije EU ali pristojni nacionalni 

organi, in da so bila za izterjavo 

priporočena sredstva v višini 402,8 

milijona EUR; je zaskrbljen, da je stopnja 

vloženih obtožnic v skladu s sodnimi 

priporočili urada OLAF za obdobje 2006–

2013 zgolj približno 54 %; 

Or. en 
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Predlog spremembe  13 

Georgi Pirinski 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Letno poročilo za leto 2013 o zaščiti finančnih interesov EU – boj proti goljufijam 

2014/2155(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 61 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

61. je seznanjen s tem, da je urad OLAF 

poročal, da je v letu 2013 prejel največ 

evidentiranih informacij doslej, in da trdi, 

da je izdal več priporočil kot kadarkoli 

prej; poudarja, da je bila spremenjena tudi 

metoda štetja prejetih informacij in 

izdanih priporočil; poziva nadzorni odbor, 

naj analizira učinke teh sprememb 

podatkov in kakovost priporočil, ki jih 

izda urad OLAF; 

61. je seznanjen s tem, da je urad OLAF v 

letu 2013 prejel največ evidentiranih 

informacij doslej in izdal več priporočil kot 

kadarkoli prej; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/14 

Predlog spremembe  14 

Georgi Pirinski 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Letno poročilo za leto 2013 o zaščiti finančnih interesov EU – boj proti goljufijam 

2014/2155(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 62 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

62. poziva nadzorni odbor urada OLAF, 

naj obvesti Parlament o trajanju preiskav 

urada in o metodi za izračun tega časa, saj 

se je ta metoda leta 2012 spremenila; 

poudarja, da bi lahko ta sprememba 

pripomogla k umetnemu zmanjševanju 

navideznega trajanja preiskav; poziva 

nadzorni odbor, naj natančno analizira 

kakovost informacij, ki jih posreduje 

OLAF, vključno s poročili, posredovanimi 

institucijam; 

62. poziva nadzorni odbor urada OLAF, 

naj obvesti Parlament o trajanju preiskav 

urada in o metodi za izračun tega časa, saj 

se je ta metoda leta 2012 spremenila; 

poziva nadzorni odbor, naj natančno 

analizira kakovost informacij, ki jih 

posreduje OLAF, vključno s poročili, 

posredovanimi institucijam; 

Or. en 

 

 


