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Предложение за резолюция 

Параграф 13 

 

Предложение за резолюция Изменение 

13. изразява загриженост относно факта, 

че през 2013 г. по-голямата част от 

установените суми в базата данни 

OWNRES за ЕС–28 са свързани с 

митническата процедура „допускане за 

свободно обращение“ както при 

случаите на измама (93 %), така и при 

случаите на нередности (87 %); 

призовава Комисията да предприеме 

необходимите действия за подобряване 

на митническата процедура „допускане 

за свободно обращение“, за да я направи 

по-малко уязвима на случаи на измама и 

нередности; изразява загриженост 

относно факта, че няколко финансирани 

от ЕИБ проекта са  засегнати от 

корупция и измами; счита, че 

документът на ЕИБ от 8 ноември 2013 

г., с който се определя политиката на 

ЕИБ за предотвратяване и възпиране на 

корупционни практики, измами, тайни 

споразумения, принуда, 

възпрепятстване, изпиране на пари и 

финансиране на тероризъм, показва 

липсата на достатъчен контрол в редица 

случаи, свързани с изпълнението на 

финансирани от ЕИБ проекти; 

следователно призовава в случаите на 

доказана измама и корупция ЕИБ да 

бъде задължена да преустанови 

временно и/или да прекрати всякакво 

13. изразява загриженост относно факта, 

че през 2013 г. по-голямата част от 

установените суми в базата данни 

OWNRES за ЕС–28 са свързани с 

митническата процедура „допускане за 

свободно обращение“ както при 

случаите на измама (93 %), така и при 

случаите на нередности (87 %); 

призовава Комисията да предприеме 

необходимите действия за подобряване 

на митническата процедура „допускане 

за свободно обращение“, за да я направи 

по-малко уязвима на случаи на измама и 

нередности; изразява загриженост 

относно факта, че няколко финансирани 

от ЕИБ проекта са  засегнати от 

корупция и измами; счита, че 

документът на ЕИБ от 8 ноември 2013 

г., с който се определя политиката на 

ЕИБ за предотвратяване и възпиране на 

корупционни практики, измами, тайни 

споразумения, принуда, 

възпрепятстване, изпиране на пари и 

финансиране на тероризъм, показва 

липсата на достатъчен контрол в редица 

случаи, свързани с изпълнението на 

финансирани от ЕИБ проекти; изразява 

своята загриженост във връзка с 

факта, че през 2013 г. ЕИБ финансира 

проекта  „Пасанте ди Местре“ с 

общо 350 милиона евро и че 
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планирано и текущо финансиране за 

съответния проект; 

 

независимо от факта, че този проект 

е засегнат от корупция и измами, 

които са довели до задържането на 

няколко замесени в това лица, 

банката обмисля дали да рефинансира 

проекта с допълнителна сума от 700 

милиона евро чрез облигации за 

проекти; следователно призовава в 

случаите на доказана измама и корупция 

ЕИБ да бъде задължена да преустанови 

временно и/или да прекрати всякакво 

планирано и текущо финансиране за 

съответния проект; 

Or. en 
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Предложение за резолюция 

Параграф 23 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  23a. припомня необходимостта от 

извършване на оценка по време на и 

след изпълнение на проектите, 

предложени от държавите членки 

във връзка със структурните фондове, 

която да включва одити на 

изпълнението, с цел да се повиши 

ефективността и да се подобри 

мониторингът на финансовите 

инвестиции, с оглед разкриване на 

всяка злоупотреба или измама, 

свързана с даден проект; 

Or. en 

 

 


