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13. aggodalmának ad hangot azzal 

kapcsolatban, hogy 2013-ban az EU-28-

ban az OWNRES adatbázisban 

megállapított összegek legnagyobb része a 

vámeljárás „szabad forgalomba 

bocsátás”elemével volt kapcsolatos mind a 

csalások esetében (93%), mind a 

szabálytalanságok esetében (87%);    

felhívja a Bizottságot, hogy hozzon 

megfelelı intézkedéseket a vámeljárás 

„szabad forgalomba bocsátás”elemének 

megerısítése céljából, hogy az kevésbé 

biztosítson lehetıséget csalások és 

szabálytalanságok elkövetésére; 

aggodalmának ad hangot azzal 

kapcsolatban, hogy számos, az EBB által 

finanszírozott projekt érintett korrupcióban 

és csalásban; úgy véli, hogy a 2013. 

november 8-i EBB-dokumentum, amely 

megállapítja az EBB-nek a korrupt 

gyakorlatok, csalás, összejátszás, 

kényszerítés, akadályozás, pénzmosás és a 

terrorizmus finanszírozása 

megakadályozására, illetve az ezektıl való 

visszatartásra  irányuló politikáját, az EBB 

által finanszírozott projektek 

végrehajtásakor számos esetben a 

megfelelı ellenırzés hiányára mutat rá;  

ezért kéri, hogy a csalás és korrupció 

bizonyított eseteiben írják elı az EBB 

számára, hogy függessze fel és/vagy 

13. aggodalmának ad hangot azzal 

kapcsolatban, hogy 2013-ban az EU-28-

ban az OWNRES adatbázisban 

megállapított összegek legnagyobb része a 

vámeljárás „szabad forgalomba 

bocsátás”elemével volt kapcsolatos mind a 

csalások esetében (93%), mind a 

szabálytalanságok esetében (87%);    

felhívja a Bizottságot, hogy hozzon 

megfelelı intézkedéseket a vámeljárás 

„szabad forgalomba bocsátás”elemének 

megerısítése céljából, hogy az kevésbé 

biztosítson lehetıséget csalások és 

szabálytalanságok elkövetésére; 

aggodalmának ad hangot azzal 

kapcsolatban, hogy számos, az EBB által 

finanszírozott projekt érintett korrupcióban 

és csalásban; úgy véli, hogy a 2013. 

november 8-i EBB-dokumentum, amely 

megállapítja az EBB-nek a korrupt 

gyakorlatok, csalás, összejátszás, 

kényszerítés, akadályozás, pénzmosás és a 

terrorizmus finanszírozása 

megakadályozására, illetve az ezektıl való 

visszatartásra  irányuló politikáját, az EBB 

által finanszírozott projektek 

végrehajtásakor számos esetben a 

megfelelı ellenırzés hiányára mutat rá;  

aggodalmának ad hangot azzal 

kapcsolatban, hogy 2013-ban az EBB 

összesen 350 millió euróval finanszírozta 
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fagyassza be az érintett projekt minden 

tervbe vett vagy folyamatban lévı 

finanszírozását; 

a Passante di Mestre projektet annak 

ellenére, hogy a projekt korrupcióban és 

csalásban volt érintett, melynek 

következtében számos, a projektben 

résztvevı személyt letartóztattak, és most 

az EBB azt fontolgatja, hogy 

projektkötvényeken keresztül további 700 

millió euróval refinanszírozza a projektet; 

ezért kéri, hogy a csalás és korrupció 

bizonyított eseteiben írják elı az EBB 

számára, hogy függessze fel és/vagy 

fagyassza be az érintett projekt minden 

tervbe vett vagy folyamatban lévı 

finanszírozását; 

Or. en 
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  23a. emlékeztet rá, hogy a tagállamok 

által a strukturális alapok 

vonatkozásában benyújtott projektek 

végrehajtása során és azok 

megvalósulását követıen a pénzügyi 

beruházások hatékonyságának fokozását 

és nyomon követésének javítását célzó 

progresszív teljesítményellenırzéseket 

tartalmazó értékelést kell végezni a 

projekttel kapcsolatos esetleges 

visszaélések vagy csalások feltárása 

érdekében; 

Or. en 

 

 


