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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; 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; je zaskrbljen zaradi 

dejstva, da je EIB v letu 2013 financirala 

projekt Passante di Mestre v skupni 

vrednosti 350 milijonov EUR in da 

razmišlja celo o njegovem refinanciranju 

v dodatnem znesku 700 milijonov EUR 

prek projektnih obveznic, čeprav je pri 

projektu prišlo do korupcije in goljufij, ki 

so pripeljale do aretacije več vpletenih 

oseb; zato poziva EIB, naj v dokazanih 

primerih goljufije in korupcije ustavi in/ali 

blokira predvideno in aktualno financiranje 
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ustreznega projekta; 

Or. en 
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  23a. opominja, da je treba med izvajanjem 

in po uresničitvi projektov, ki jih v zvezi s 

strukturnimi skladi predlagajo države 

članice, opraviti ocenjevanje, in sicer 

postopno ocenjevanje uspešnosti z 

namenom izboljšanja učinkovitosti in 

nadzora ekonomskih naložb, da se 

omogoči odkrivanje morebitnih zlorab in 

goljufij, povezanih s projektom; 

Or. en 

 

 


