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13. εκφράζει την ανησυχία του για το 

γεγονός ότι, το 2013, τα περισσότερα 

διαπιστωθέντα ποσά στην βάση δεδοµένων 

OWNRES για την ΕΕ των 28, τόσο για 

περιπτώσεις απάτης (93%) όσο και για 

περιπτώσεις παρατυπιών (87%), 

αφορούσαν την τελωνειακή διαδικασία 

«θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία»· καλεί 

την Επιτροπή να λάβει κατάλληλα µέτρα 

µε στόχο την ενίσχυση της τελωνειακής 

διαδικασίας «θέση σε ελεύθερη 

κυκλοφορία», ώστε αυτή να δίδει σε 

µικρότερο βαθµό λαβή για απάτες και 

παρατυπίες· ανησυχεί για το γεγονός ότι σε 

ορισµένα έργα που χρηµατοδοτεί η ΕΤΕπ 

έχουν σηµειωθεί κρούσµατα διαφθοράς 

και απάτης· διαπιστώνει ότι στο έγγραφο 

της ΕΤΕπ, µε ηµεροµηνία 8 Νοεµβρίου 

2013, στο οποίο καθορίζεται η πολιτική 

της ΕΤΕπ για την πρόληψη και 

καταπολέµηση των πρακτικών διαφθοράς, 

απάτης, αθέµιτων συµφωνιών, παράνοµης 

βίας, νοµιµοποίησης εσόδων από 

παράνοµες δραστηριότητες και 

χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας, 

επισηµαίνεται έλλειψη επαρκούς ελέγχου 

σε σειρά περιπτώσεων κατά την εφαρµογή 

των χρηµατοδοτούµενων από την ΕΤΕπ 

έργων· ζητεί, συνεπώς, να καλείται η 

ΕΤΕπ, σε περίπτωση αποδεδειγµένης 

απάτης ή διαφθοράς, να αναστέλλει και/ή 
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να σταµατά κάθε προβλεπόµενη ή 

τρέχουσα χρηµατοδότηση των σχετικών 

έργων· 

di Mestre» µε κεφάλαια συνολικού ύψους 
350 εκατοµµυρίων EUR και, παρά το 
γεγονός ότι στο έργο αυτό σηµειώθηκαν 
κρούσµατα διαφθοράς και απάτης που 
είχαν ως αποτέλεσµα να συλληφθούν 
πολλά άτοµα που ενεπλάκησαν σε αυτά, η 
ΕΤΕπ εξετάζει το ενδεχόµενο να 
συνεχίσει µέσω της έκδοσης «οµολόγων 
έργου», τη χρηµατοδότηση του έργου 
αυτού µε επιπλέον κεφάλαια ύψους 700 
εκατοµµυρίων EUR· ζητεί, συνεπώς, να 
καλείται η ΕΤΕπ, σε περίπτωση 

αποδεδειγµένης απάτης ή διαφθοράς, να 

αναστέλλει και/ή να σταµατά κάθε 

προβλεπόµενη ή τρέχουσα χρηµατοδότηση 

των σχετικών έργων· 
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  23a. επισηµαίνει ότι πρέπει να 
διενεργούνται αξιολογήσεις κατά τη 
διάρκεια της εκτέλεσης και µετά την 
υλοποίηση των έργων που υποβάλλονται 
από τα κράτη µέλη στο πλαίσιο των 
∆ιαρθρωτικών Ταµείων, µε σταδιακούς 
ελέγχους απόδοσης των έργων, ώστε να 
αυξηθεί η αποτελεσµατικότητα και να 
βελτιωθεί η παρακολούθηση των 
οικονοµικών πόρων που επενδύονται, µε 
στόχο τον εντοπισµό πιθανών 
παρατυπιών και κρουσµάτων απάτης 
κατά την υλοποίηση των έργων· 
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