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Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

13. jest zaniepokojony faktem, Ŝe w 

2013 r. większość ustalonych kwot 

w systemie OWNRES w UE-28 odnosiła 

się do procedury celnej polegającej na 

dopuszczeniu do swobodnego obrotu, 

zarówno w przypadku naduŜyć 

finansowych (93%), jak i nieprawidłowości 

(87%); zwraca się do Komisji o podjęcie 

odpowiednich działań mających na celu 

wzmocnienie procedury celnej polegającej 

na dopuszczeniu do swobodnego obrotu, 

aby była ona mniej podatna na naduŜycia 

finansowe i nieprawidłowości; wyraŜa 

zaniepokojenie, Ŝe przypadki korupcji i 

naduŜyć finansowych odnotowano w 

odniesieniu do kilku projektów 

finansowanych przez EBI; uwaŜa, Ŝe 

dokument EBI z dnia 8 listopada 2013 r., w 

którym określono strategię EBI na rzecz 

zapobiegania praktykom korupcyjnym, 

naduŜyciom finansowym, zmowom, 

przymusowi, obstrukcji, praniu pieniędzy i 

finansowaniu terroryzmu, świadczy o 

braku wystarczającej kontroli w szeregu 

przypadków podczas realizacji projektów 

finansowanych przez EBI; domaga się 

zatem, aby w przypadkach udowodnionych 

naduŜyć finansowych i korupcji EBI był 

zmuszony do zawieszenia lub wstrzymania 

planowanego i udzielanego wsparcia 

finansowego na rzecz projektów, których 

13. jest zaniepokojony faktem, Ŝe w 

2013 r. większość ustalonych kwot 

w systemie OWNRES w UE-28 odnosiła 

się do procedury celnej polegającej na 

dopuszczeniu do swobodnego obrotu, 

zarówno w przypadku naduŜyć 

finansowych (93%), jak i nieprawidłowości 

(87%); zwraca się do Komisji o podjęcie 

odpowiednich działań mających na celu 

wzmocnienie procedury celnej polegającej 

na dopuszczeniu do swobodnego obrotu, 

aby była ona mniej podatna na naduŜycia 

finansowe i nieprawidłowości; wyraŜa 

zaniepokojenie, Ŝe przypadki korupcji i 

naduŜyć finansowych odnotowano w 

odniesieniu do kilku projektów 

finansowanych przez EBI; uwaŜa, Ŝe 

dokument EBI z dnia 8 listopada 2013 r., w 

którym określono strategię EBI na rzecz 

zapobiegania praktykom korupcyjnym, 

naduŜyciom finansowym, zmowom, 

przymusowi, obstrukcji, praniu pieniędzy i 

finansowaniu terroryzmu, świadczy o 

braku wystarczającej kontroli w szeregu 

przypadków podczas realizacji projektów 

finansowanych przez EBI; wyraŜa 

zaniepokojenie faktem, Ŝe w 2013 r. EBI 

finansował projekt Passante di Mestre 

wart 350 mln EUR, choć w związku z nim 

wykryto korupcję i naduŜycia finansowe, 

co doprowadziło do aresztowania kilku 
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ten problem dotyczy; osób związanych z projektem, oraz 

rozwaŜa refinansowanie tego projektu na 

dodatkową kwotę 700 mln EUR za 

pomocą obligacji projektowych; domaga 

się zatem, aby w przypadkach 

udowodnionych naduŜyć finansowych i 

korupcji EBI był zmuszony do zawieszenia 

lub wstrzymania planowanego i 

udzielanego wsparcia finansowego na 

rzecz projektów, których ten problem 

dotyczy; 

Or. en 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 23 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  23a. przypomina o potrzebie dokonywania 

oceny podczas realizacji i po zakończeniu 

projektów proponowanych przez państwa 

członkowskie w związku z funduszami 

strukturalnymi przy zastosowaniu 

progresywnej kontroli wyników w celu 

poprawy skuteczności i lepszego 

monitorowania inwestycji finansowych, 

aby wykrywać wszelkie przypadki złego 

wykorzystywania środków lub naduŜycia 

finansowe związane z projektami; 

Or. en 

 

 


