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Amendement 1
Michael Gahler

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is opgetogen over de daling van het 
aantal en de vermindering van het 
financiële effect van onregelmatigheden 
die geconstateerd zijn met betrekking tot 
de pretoetredingsfondsen die in het verslag 
2011 onder de loep zijn genomen; juicht 
het toe dat het terugvorderingspercentage 
van EU-middelen die ten onrechte betaald 
zijn voor pretoetredingssteun, aanzienlijk is 
gestegen, maar erkent dat er wat de 
geconstateerde regelmatigheden betreft 
tussen de begunstigden belangrijke 
verschillen bestaan die vooral afhangen 
van het stadium waarin de goedkeuring en 
uitvoering van het beheersysteem voor 
onregelmatigheden (IMS) zich bevindt; 
verzoekt de Commissie dan ook grondig 
toezicht te blijven uitoefenen op de 
uitvoering van het IMS in alle landen die 
van het instrument profiteren;

1. neemt kennis van de daling van het 
aantal en de vermindering van het 
financiële effect van onregelmatigheden 
die geconstateerd zijn met betrekking tot 
de pretoetredingsfondsen die in het verslag 
2011 onder de loep zijn genomen; juicht 
het toe dat het terugvorderingspercentage 
van EU-middelen die ten onrechte betaald 
zijn voor pretoetredingssteun, aanzienlijk is 
gestegen ofschoon het nog altijd slechts 
een percentage van 60% bedraagt, maar 
erkent dat er wat de geconstateerde 
regelmatigheden betreft tussen de
begunstigden belangrijke verschillen 
bestaan die vooral afhangen van het 
stadium waarin de goedkeuring en 
uitvoering van het beheersysteem voor 
onregelmatigheden (IMS) zich bevindt; 
verzoekt de Commissie dan ook grondig 
toezicht te blijven uitoefenen op de 
uitvoering van het IMS in alle landen die 
van het instrument profiteren; steunt de 
oproep van de Commissie met name aan 
Kroatië om volledige uitvoering te geven 
aan het IMS, wat nog steeds niet is 
afgerond hoewel er opleiding en steun is 
verstrekt, alsook de oproep aan de 
voormalige Joegoslavische Republiek 
Macedonië om het systeem ten uitvoer te 
leggen;

Or. en

Amendement 2
Michael Gahler
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt met bezorgdheid op dat de 
Rekenkamer in hoofdstuk 7 (Externe 
betrekkingen, steun en uitbreiding) van het 
jaarverslag van de Rekenkamer over de 
uitvoering van de begroting voor het jaar 
2011, heeft gewezen op fouten in de 
eindbetalingen die niet waren opgespoord 
door de controles van de Commissie en dat 
zij tot het besluit is gekomen dat de door de 
Commissie uitgevoerde controles niet 
volledig efficiënt zijn; vraagt de 
Commissie dat zij haar 
controlemechanismen verbetert om te 
zorgen voor efficiënte en adequate 
uitgaven;

2. merkt met bezorgdheid op dat de 
Rekenkamer in hoofdstuk 7 (Externe 
betrekkingen, steun en uitbreiding) van het 
jaarverslag van de Rekenkamer over de 
uitvoering van de begroting voor het jaar 
2011, heeft gewezen op fouten in de 
eindbetalingen die niet waren opgespoord 
door de controles van de Commissie en dat 
zij tot het besluit is gekomen dat de door de 
Commissie uitgevoerde controles niet 
volledig efficiënt zijn; vraagt de 
Commissie gevolg te geven aan de 
aanbevelingen van de Rekenkamer en het 
advies over het verlenen van kwijting om
haar controlemechanismen te verbeteren 
teneinde te zorgen voor efficiënte en 
adequate uitgaven;

Or. en

Amendement 3
Renate Weber

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. stelt met bezorgdheid vast dat als 
gevolg van de huidige economische crisis, 
de Commissie niet voorziet in meer EU-
financiering voor de 
wetshandhavingsautoriteiten in de 
lidstaten met het oog op een betere 
bescherming van de financiële belangen 
van de EU in de context van haar nieuwe 
algemene EU-strategie; meent dat deze 
strategie een samenhangend en 
omvattend antwoord moet zijn met het 
doel het smokkelen te reduceren en de 
geïnde ontvangsten te vermeerderen en er 
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zodoende voor te zorgen dat een dergelijke 
investering in de toekomst rendeert;

Or. en

Amendement 4
Pino Arlacchi

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is verheugd over het initiatief voor de 
versterking van het Europees Bureau voor 
fraudebestrijding (OLAF), dat een 
versterkte samenwerking met derde landen 
als een van de belangrijkste doelstellingen 
heeft; merkt op dat deze hervorming onder 
meer OLAF de mogelijkheid zal bieden 
administratieve regelingen overeen te 
komen met de bevoegde autoriteiten van 
derde landen en internationale organisaties, 
waardoor de capaciteit van OLAF om 
fraude te bestrijden in gebieden die 
verband houden met het extern beleid van 
de EU, versterkt wordt; 

3. is verheugd over het initiatief voor de 
versterking van het Europees Bureau voor 
fraudebestrijding (OLAF), dat een 
versterkte samenwerking met derde landen 
als een van de belangrijkste doelstellingen 
heeft; merkt op dat deze hervorming onder 
meer OLAF de mogelijkheid zal bieden 
administratieve regelingen overeen te 
komen met de bevoegde autoriteiten van 
derde landen en internationale organisaties, 
waardoor de capaciteit van OLAF om 
fraude te bestrijden in gebieden die 
verband houden met het extern beleid van 
de EU, versterkt wordt, en kijkt uit naar 
een snelle afronding van de lopende 
wetgevingsprocedure ter herziening van 
de verordening van 1999, die het bureau 
het kader biedt dat het momenteel nodig 
heeft om zo efficiënt mogelijk te werken;

Or. en

Amendement 5
Michael Gahler

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is verheugd over het initiatief voor de 3. is verheugd over het initiatief voor de 
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versterking van het Europees Bureau voor 
fraudebestrijding (OLAF), dat een 
versterkte samenwerking met derde landen 
als een van de belangrijkste doelstellingen 
heeft; merkt op dat deze hervorming onder 
meer OLAF de mogelijkheid zal bieden 
administratieve regelingen overeen te 
komen met de bevoegde autoriteiten van 
derde landen en internationale organisaties, 
waardoor de capaciteit van OLAF om 
fraude te bestrijden in gebieden die 
verband houden met het extern beleid van 
de EU, versterkt wordt; 

versterking van het Europees Bureau voor 
fraudebestrijding (OLAF), dat een 
versterkte samenwerking met derde landen 
als een van de belangrijkste doelstellingen 
heeft; merkt op dat deze hervorming onder 
meer OLAF de mogelijkheid zal bieden 
administratieve regelingen overeen te 
komen met de bevoegde autoriteiten van 
derde landen en internationale organisaties, 
waardoor de capaciteit van OLAF om 
fraude te bestrijden in gebieden die 
verband houden met het extern beleid van 
de EU, versterkt wordt;  verwelkomt de 
fraudebestrijdingsstrategie (COM(2011) 
376) onder meer met betrekking tot de 
opneming van verbeterde 
fraudebestrijdingsbepalingen in 
uitgavenprogramma's in het kader van 
nieuwe meerjarig financieel kader 2014-
2020; neemt met bezorgdheid kennis van 
de conclusie van de Commissie dat er 
onvoldoende afschrikmiddelen zijn tegen 
het crimineel misbruik van de EU-
begroting in de lidstaten, maar 
verwelkomt de voorstellen van de 
Commissie om dit probleem aan te pakken 
en beveelt aan dat begunstigde derde 
landen hier zoveel mogelijk bij betrokken 
worden;

Or. en

Amendement 6
Pino Arlacchi

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. beklemtoont dat de strijd tegen 
douanegerelateerde fraude moet worden 
opgevoerd en verwelkomt de instelling van 
het Antifraude Transit Informatiesysteem 
(ATIS), een centrale databank die alle 
autoriteiten op de hoogte moet houden 
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van het verkeer van goederen in transit 
binnen de EU;

Or. en

Amendement 7
Renate Weber

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verwelkomt het Actieplan van de 
Commissie ter bestrijding van de smokkel 
van sigaretten en alcohol aan de oostelijke 
grens van de EU; en merkt op dat deze 
illegale activiteit leidt tot aanzienlijke 
financiële verliezen voor de EU-begroting 
en voor de begrotingen van de lidstaten 
(naar schatting 10 miljard euro); 
beklemtoont dat deze activiteit een 
belangrijke financieringsbron is voor 
internationale misdaadorganisaties en 
benadrukt dan ook dat de externe dimensie 
van hoger genoemd actieplan moet worden 
versterkt;

4. verwelkomt het Actieplan van de 
Commissie ter bestrijding van de smokkel 
van sigaretten en alcohol aan de oostelijke 
grens van de EU; en merkt op dat deze 
illegale activiteit leidt tot aanzienlijke 
financiële verliezen voor de EU-begroting 
en voor de begrotingen van de lidstaten 
(naar schatting 10 miljard euro per jaar); 
beklemtoont dat deze activiteit een 
belangrijke financieringsbron is voor 
internationale misdaadorganisaties en 
benadrukt dan ook dat moet worden 
gezorgd voor de versterking van de 
externe dimensie van hoger genoemd 
actieplan, dat voorziet in ondersteuning 
van de handhavingscapaciteit in de 
buurlanden, het verschaffen van 
technische ondersteuning en opleiding, 
bewustwording, versterkte operationele 
samenwerking, bijvoorbeeld gezamenlijke 
douaneoperaties, alsook het uitwisselen 
van inlichtingen en het versterken van 
internationale samenwerking;

Or. en

Amendement 8
Pino Arlacchi

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. verwelkomt het Actieplan van de 
Commissie ter bestrijding van de smokkel 
van sigaretten en alcohol aan de oostelijke 
grens van de EU; en merkt op dat deze 
illegale activiteit leidt tot aanzienlijke 
financiële verliezen voor de EU-begroting 
en voor de begrotingen van de lidstaten 
(naar schatting 10 miljard euro); 
beklemtoont dat deze activiteit een 
belangrijke financieringsbron is voor 
internationale misdaadorganisaties en 
benadrukt dan ook dat de externe dimensie 
van hoger genoemd actieplan moet worden 
versterkt;

4. verwelkomt het Actieplan van de 
Commissie ter bestrijding van de smokkel 
van sigaretten en alcohol aan de oostelijke 
grens van de EU; en merkt op dat deze 
illegale activiteit leidt tot aanzienlijke 
financiële verliezen voor de EU-begroting 
en voor de begrotingen van de lidstaten 
(naar schatting 10 miljard euro); 
beklemtoont dat deze activiteit een 
belangrijke financieringsbron is voor 
internationale misdaadorganisaties en 
benadrukt dan ook dat de externe dimensie 
van hoger genoemd actieplan moet worden 
versterkt; wijst met name op het belang 
van samenwerking tussen de lidstaten, 
Rusland en de landen van het Oostelijk 
Partnerschap (Armenië, Azerbeidzjan, 
Wit-Rusland, Georgië, Moldavië en 
Oekraïne) voor de uitvoering van de 
doelgerichte acties die in dit actieplan 
worden voorgesteld; 

Or. en

Amendement 9
Monika Flašíková Beňová

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verwelkomt het Actieplan van de 
Commissie ter bestrijding van de smokkel 
van sigaretten en alcohol aan de oostelijke 
grens van de EU; en merkt op dat deze 
illegale activiteit leidt tot aanzienlijke 
financiële verliezen voor de EU-begroting 
en voor de begrotingen van de lidstaten 
(naar schatting 10 miljard euro); 
beklemtoont dat deze activiteit een 
belangrijke financieringsbron is voor 
internationale misdaadorganisaties en 

4. verwelkomt het Actieplan van de 
Commissie ter bestrijding van de smokkel 
van sigaretten en alcohol aan de oostelijke 
grens van de EU; en merkt op dat deze 
illegale activiteit leidt tot aanzienlijke 
financiële verliezen voor de EU-begroting 
en voor de begrotingen van de lidstaten 
(naar schatting 10 miljard euro) en een 
potentieel gezondheidsrisico voor EU-
burgers vormt; beklemtoont dat deze 
activiteit een belangrijke financieringsbron 
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benadrukt dan ook dat de externe dimensie 
van hoger genoemd actieplan moet worden 
versterkt;

is voor internationale misdaadorganisaties 
en benadrukt dan ook dat de externe 
dimensie van hoger genoemd actieplan 
moet worden versterkt;

Or. en

Amendement 10
Renate Weber

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verwelkomt de 
fraudebestrijdingsmaatregelen op EU-
niveau die een hogere graad van 
samenwerking met derde landen 
inhouden, zoals het Antifraude Transit 
Informatiesysteem, dat toegang geeft tot 
de EVA-landen, de wederzijdse 
administratieve bijstand en daarmee 
samenhangende 
fraudebestrijdingsmaatregelen met derde 
landen, en de gezamenlijke 
douaneoperaties die in 2011 hebben 
plaatsgehad, zoals Fireblade met Kroatië, 
Oekraïne en Moldavië, en Barrel, met 
Kroatië, Turkije, Noorwegen en 
Zwitserland;  is ingenomen met de 
resultaten van deze acties en hun 
financiële gevolgen;

Or. en

Amendement 11
Pino Arlacchi

Ontwerpadvies
Paragraaf 5
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Ontwerpadvies Amendement

5. is ermee ingenomen dat bepalingen ter 
bestrijding van fraude in nieuwe of 
heronderhandelde bilaterale 
overeenkomsten worden opgenomen en 
verzoekt de Commissie en de Europese 
dienst voor extern optreden (EEAS) deze 
bepalingen ook op te nemen in andere 
bilaterale overeenkomsten met derde 
landen;

5. onderstreept, in aanmerking nemend 
dat in een geglobaliseerde wereld fraude 
steeds meer over de internationale 
grenzen heen wordt gepleegd, het belang 
van een krachtig rechtskader met 
duidelijke engagementen van de 
partnerlanden en is ermee ingenomen dat 
bepalingen ter bestrijding van fraude in 
nieuwe of heronderhandelde bilaterale 
overeenkomsten worden opgenomen en 
verzoekt de Commissie en de Europese 
dienst voor extern optreden (EEAS) deze 
bepalingen ook op te nemen in andere 
bilaterale overeenkomsten met derde 
landen

Or. en

Amendement 12
Michael Gahler

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is ermee ingenomen dat bepalingen ter 
bestrijding van fraude in nieuwe of 
heronderhandelde bilaterale 
overeenkomsten worden opgenomen en 
verzoekt de Commissie en de Europese 
dienst voor extern optreden (EEAS) deze 
bepalingen ook op te nemen in andere 
bilaterale overeenkomsten met derde 
landen;

5. is ermee ingenomen dat bepalingen ter 
bestrijding van fraude in nieuwe of 
heronderhandelde bilaterale 
overeenkomsten worden opgenomen, 
onder meer in de ontwerpovereenkomsten 
met Afghanistan,Kazachstan, Armenië, 
Azerbeidzjan en Georgië, en in een meer 
een gestroomlijnde versie in de 
ontwerpovereenkomst met Australië, en 
verzoekt de Commissie en de Europese 
dienst voor extern optreden (EEAS) deze 
bepalingen ook op te nemen in andere 
bilaterale overeenkomsten met derde 
landen;

Or. en
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Amendement 13
Michael Gahler

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. stelt voor dat de bevindingen en 
aanbevelingen van de Rekenkamer in 
verband met het externe optreden van de 
EU en met name met EU-missies, in 
aanmerking worden genomen wanneer hun 
vorderingen worden getoetst aan de 
gestelde doelen en wanneer een 
hernieuwing van hun mandaat wordt 
overwogen, teneinde te waarborgen dat 
efficiënt en passend gebruik wordt gemaakt 
van de middelen die zijn uitgetrokken.

6. stelt voor dat de bevindingen en 
aanbevelingen van de Rekenkamer in 
verband met het externe optreden van de 
EU en met name met EU-missies, in 
aanmerking worden genomen wanneer hun 
vorderingen worden getoetst aan de 
gestelde doelen en wanneer een 
hernieuwing van hun mandaat wordt 
overwogen, teneinde te waarborgen dat 
efficiënt en passend gebruik wordt gemaakt 
van de middelen die zijn uitgetrokken;
merkt op dat er een aantal 
tekortkomingen zijn vastgesteld met 
betrekking tot de procedures voor het 
plaatsen van opdrachten en de 
aanbestedingen in acties van de EDEO en 
verzoekt de EDEO deze tijdig recht te 
zetten.

Or. en


