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Predlog spremembe 1
Michael Gahler

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja dejstvo, da sta se zmanjšala 
število in finančni učinek nepravilnosti, 
odkritih v zvezi s predpristopnimi skladi,
obravnavanih v poročilu za leto 2011, ter
da se je občutno izboljšala stopnja izterjave 
neupravičeno izplačanih sredstev EU za 
predpristopno pomoč, čeprav priznava, da 
so med upravičenci prisotne pomembne 
razlike glede ugotovljenih nepravilnosti, 
katerih število se razlikuje zlasti glede na 
fazo sprejetja in izvajanja sistema za 
upravljanje nepravilnosti; zato poziva 
Komisijo, naj še naprej pozorno spremlja 
izvajanje sistema za upravljanje 
nepravilnosti v vseh državah, ki so 
upravičene do sredstev iz instrumenta;

1. je seznanjen s tem, da sta se zmanjšala 
število in finančni učinek nepravilnosti, 
odkritih v zvezi s predpristopnimi skladi, 
obravnavanih v poročilu za leto 2011; 
pozdravlja dejstvo, da se je občutno 
izboljšala stopnja izterjave neupravičeno 
izplačanih sredstev EU za predpristopno 
pomoč, vendar je ta še vedno le 60-
odstotna, čeprav priznava, da so med 
upravičenci prisotne pomembne razlike 
glede ugotovljenih nepravilnosti, katerih 
število se razlikuje zlasti glede na fazo 
sprejetja in izvajanja sistema za upravljanje 
nepravilnosti zato poziva Komisijo, naj še 
naprej pozorno spremlja izvajanje sistema 
za upravljanje nepravilnosti v vseh 
državah, ki so upravičene do sredstev iz 
instrumenta; podpira Komisijo pri tem, da 
je Hrvaško posebej pozvala, naj v celoti 
izvede sistem za upravljanje nepravilnosti, 
ki še vedno ni uveden, čeprav sta bila 
zagotovljena usposabljanje in podpora, in 
da je tudi Nekdanjo jugoslovansko 
republiko Makedonijo pozvala k njegovi 
uvedbi;

Or. en

Predlog spremembe 2
Michael Gahler

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je sodišče 2. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je sodišče 
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v poglavju 7 (Zunanji odnosi, pomoč in 
širitev) letnega poročila Evropskega 
računskega sodišča o izvrševanju 
proračuna za leto 2011 poudarilo napake 
pri končnih plačilih, ki jih nadzorni sistemi 
Komisije niso odkrili, ter zaključilo, da 
nadzorni sistemi, ki jih uporablja Komisija, 
niso v celoti učinkoviti; poziva Komisijo, 
naj izboljša svoje mehanizme spremljanja, 
da bi zagotovila učinkovito in ustrezno 
uporabo sredstev;

v poglavju 7 (Zunanji odnosi, pomoč in 
širitev) letnega poročila Evropskega 
računskega sodišča o izvrševanju 
proračuna za leto 2011 poudarilo napake 
pri končnih plačilih, ki jih nadzorni sistemi 
Komisije niso odkrili, ter zaključilo, da 
nadzorni sistemi, ki jih uporablja Komisija, 
niso v celoti učinkoviti; poziva Komisijo, 
naj upošteva priporočila Računskega 
sodišča in mnenje o razrešnici ter izboljša 
svoje mehanizme spremljanja, da bi 
zagotovila učinkovito in ustrezno uporabo 
sredstev;

Or. en

Predlog spremembe 3
Renate Weber

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da 
Komisija zaradi sedanje gospodarske krize 
v novi celostni strategiji EU ne predvideva 
več sredstev EU za organe kazenskega 
pregona v državah članicah, da bi bolje 
zaščitila finančne interese Unije; meni, da 
bi morala biti ta strategija usklajena in 
celovita rešitev, s katero bi zmanjšali 
tihotapljenje in povečali zbrane prihodke 
in tako zagotovili, da bi se takšna naložba 
obrestovala v prihodnosti;

Or. en

Predlog spremembe 4
Pino Arlacchi

Osnutek mnenja
Odstavek 3
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. pozdravlja pobudo za reformo 
Evropskega urada za boj proti goljufijam 
(OLAF), ki ima za enega svojih glavnih 
ciljev okrepitev sodelovanja s tretjimi 
državami; ugotavlja, da bo ta reforma med 
drugim OLAF zagotovila možnost 
sklenitve upravnih dogovorov s pristojnimi 
organi tretjih držav in mednarodnimi 
organizacijami ter okrepila zmogljivosti 
OLAF za reševanje goljufij na področjih, 
povezanih z razsežnostjo zunanje politike 
EU;

3. pozdravlja pobudo za reformo 
Evropskega urada za boj proti goljufijam 
(OLAF), ki ima za enega svojih glavnih 
ciljev okrepitev sodelovanja s tretjimi 
državami; ugotavlja, da bo ta reforma med 
drugim OLAF zagotovila možnost 
sklenitve upravnih dogovorov s pristojnimi 
organi tretjih držav in mednarodnimi 
organizacijami ter okrepila zmogljivosti 
OLAF za reševanje goljufij na področjih, 
povezanih z razsežnostjo zunanje politike 
EU, ter z veseljem pričakuje hiter 
zaključek sedanjega zakonodajnega 
postopka za pregled uredbe iz leta 1999, 
kar bo uradu zagotovilo okvir, ki ga 
potrebuje za najučinkovitejše delovanje;

Or. en

Predlog spremembe 5
Michael Gahler

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. pozdravlja pobudo za reformo 
Evropskega urada za boj proti goljufijam 
(OLAF), ki ima za enega svojih glavnih 
ciljev okrepitev sodelovanja s tretjimi 
državami; ugotavlja, da bo ta reforma med 
drugim OLAF zagotovila možnost 
sklenitve upravnih dogovorov s pristojnimi 
organi tretjih držav in mednarodnimi 
organizacijami ter okrepila zmogljivosti 
OLAF za reševanje goljufij na področjih, 
povezanih z razsežnostjo zunanje politike 
EU;

3. pozdravlja pobudo za reformo 
Evropskega urada za boj proti goljufijam 
(OLAF), ki ima za enega svojih glavnih 
ciljev okrepitev sodelovanja s tretjimi 
državami; ugotavlja, da bo ta reforma med 
drugim OLAF zagotovila možnost 
sklenitve upravnih dogovorov s pristojnimi 
organi tretjih držav in mednarodnimi 
organizacijami ter okrepila zmogljivosti 
OLAF za reševanje goljufij na področjih, 
povezanih z razsežnostjo zunanje politike 
EU; med drugim pozdravlja strategijo za 
boj proti goljufijam (COM(2011)0376) v 
povezavi z vključitvijo izboljšanih določb o 
boju proti goljufijam v programe porabe 
sredstev v sklopu novega večletnega 
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finančnega okvira 2014–2020; čeprav se z 
zaskrbljenostjo seznanja z zaključki 
Komisije, da ni zadosti odvračilnih 
ukrepov zoper kaznivo zlorabo proračuna 
EU v državah članicah, pozdravlja njen 
predlog o obravnavanju tega problema in 
priporoča, naj se čim bolj vključijo tudi 
tretje države upravičenke;

Or. en

Predlog spremembe 6
Pino Arlacchi

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja, da je treba dodatno okrepiti 
boj proti goljufijam, povezanim s carino, 
in pozdravlja oblikovanje tranzitnega 
informacijskega sistema za boj proti 
goljufijam (ATIS), ki je centralni register, 
prek katerega se vse organe obvešča o 
gibanju blaga v tranzitu znotraj EU;

Or. en

Predlog spremembe 7
Renate Weber

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. pozdravlja akcijski načrt za boj proti 
tihotapljenju cigaret in alkohola na vzhodni 
meji EU in ugotavlja, da ta nezakonita 
dejavnost povzroča pomembne finančne 
izgube proračunu EU in proračunom držav 
članic (ocenjene na 10 milijard EUR); 
poudarja, da je ta dejavnost pomemben vir

4. pozdravlja akcijski načrt za boj proti 
tihotapljenju cigaret in alkohola na vzhodni 
meji EU in ugotavlja, da ta nezakonita 
dejavnost povzroča pomembne finančne 
izgube proračunu EU in proračunom držav 
članic (ocenjene na 10 milijard EUR na 
leto); poudarja, da je ta dejavnost 
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financiranja za mednarodno strukturirane 
kriminalne organizacije in zato izpostavlja 
pomen krepitve zunanje razsežnosti zgoraj 
navedenega akcijskega načrta;

pomemben vir financiranja za mednarodno 
strukturirane kriminalne organizacije in 
zato izpostavlja pomen krepitve zunanje 
razsežnosti zgoraj navedenega akcijskega 
načrta, ki predvideva podporo za 
zmogljivost na področju kazenskega 
pregona v sosedskih državah, 
zagotavljanje tehnične pomoči in 
usposabljanja, okrepitev ozaveščenosti, 
izboljšanje operativnega sodelovanja, kot 
so skupni carinski projekti, vključno z 
izmenjavo obveščevalnih podatkov in 
tesnejšim mednarodnim sodelovanjem;

Or. en

Predlog spremembe 8
Pino Arlacchi

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. pozdravlja akcijski načrt za boj proti 
tihotapljenju cigaret in alkohola na vzhodni 
meji EU in ugotavlja, da ta nezakonita 
dejavnost povzroča pomembne finančne 
izgube proračunu EU in proračunom držav 
članic (ocenjene na 10 milijard EUR); 
poudarja, da je ta dejavnost pomemben vir 
financiranja za mednarodno strukturirane 
kriminalne organizacije in zato izpostavlja 
pomen krepitve zunanje razsežnosti zgoraj 
navedenega akcijskega načrta;

4. pozdravlja akcijski načrt za boj proti 
tihotapljenju cigaret in alkohola na vzhodni 
meji EU in ugotavlja, da ta nezakonita 
dejavnost povzroča pomembne finančne 
izgube proračunu EU in proračunom držav 
članic (ocenjene na 10 milijard EUR); 
poudarja, da je ta dejavnost pomemben vir 
financiranja za mednarodno strukturirane 
kriminalne organizacije in zato izpostavlja 
pomen krepitve zunanje razsežnosti zgoraj 
navedenega akcijskega načrta; zlasti 
poudarja pomen sodelovanja držav članic, 
Rusije in držav vzhodnega partnerstva 
(Armenija, Azerbajdžan, Belorusija, 
Gruzija, Moldavija in Ukrajina) pri 
izvajanju ciljnih ukrepov, ki so predlagani 
v tem akcijskem načrtu;

Or. en
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Predlog spremembe 9
Monika Flašíková Beňová

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. pozdravlja akcijski načrt za boj proti 
tihotapljenju cigaret in alkohola na vzhodni 
meji EU in ugotavlja, da ta nezakonita 
dejavnost povzroča pomembne finančne 
izgube proračunu EU in proračunom držav 
članic (ocenjene na 10 milijard EUR); 
poudarja, da je ta dejavnost pomemben vir 
financiranja za mednarodno strukturirane 
kriminalne organizacije in zato izpostavlja 
pomen krepitve zunanje razsežnosti zgoraj 
navedenega akcijskega načrta;

4. pozdravlja akcijski načrt za boj proti 
tihotapljenju cigaret in alkohola na vzhodni
meji EU in ugotavlja, da ta nezakonita 
dejavnost povzroča pomembne finančne 
izgube proračunu EU in proračunom držav 
članic (ocenjene na 10 milijard EUR) ter je 
možno zdravstveno tveganje za državljane 
EU; poudarja, da je ta dejavnost 
pomemben vir financiranja za mednarodno 
strukturirane kriminalne organizacije in 
zato izpostavlja pomen krepitve zunanje 
razsežnosti zgoraj navedenega akcijskega 
načrta;

Or. en

Predlog spremembe 10
Renate Weber

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. pozdravlja politike na ravni EU za boj 
proti goljufijam, ki vključujejo višjo 
stopnjo sodelovanja s tretjimi državami, 
kot so tranzitni informacijski sistem za boj 
proti goljufijam, ki omogoča dostop 
državam Efte, medsebojna upravna 
pomoč in s tem povezane določbe za boj 
proti goljufijam s tretjimi državami, 
skupni carinski projekti, ki so se izvedli 
leta 2011, kot na primer projekt Fireblade 
s Hrvaško, Ukrajino in Moldavijo ter 
projekt Barell s Hrvaško, Turčijo, 
Norveško in Švico; pozdravlja rezultate 
teh ukrepov in njihov finančni vpliv;
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Predlog spremembe 11
Pino Arlacchi

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. pozdravlja vključitev določb proti 
goljufijam v nove ali spremenjene 
dvostranske sporazume in poziva Komisijo 
ter Evropsko službo za zunanje zadeve, naj 
vključita te določbe v druge dvostranske 
sporazume s tretjimi državami;

5. ob upoštevanju tega, da imajo goljufije 
v globaliziranem svetu vse bolj 
mednarodno razsežnost, poudarja pomen 
trdnega pravnega okvira z jasnimi 
zavezami partnerskih držav in pozdravlja 
vključitev določb proti goljufijam v nove 
ali spremenjene dvostranske sporazume in 
poziva Komisijo ter Evropsko službo za 
zunanje zadeve, naj vključita te določbe v 
druge dvostranske sporazume s tretjimi 
državami;

Or. en

Predlog spremembe 12
Michael Gahler

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. pozdravlja vključitev določb proti 
goljufijam v nove ali spremenjene 
dvostranske sporazume in poziva Komisijo 
ter Evropsko službo za zunanje zadeve, naj 
vključita te določbe v druge dvostranske 
sporazume s tretjimi državami;

5. pozdravlja vključitev določb proti 
goljufijam v nove ali spremenjene 
dvostranske sporazume, vključno z osnutki 
sporazumov z Afganistanom, 
Kazahstanom, Armenijo, Azerbajdžanom 
in Gruzijo ter v bolj poenostavljeni obliki z 
Avstralijo, in poziva Komisijo ter 
Evropsko službo za zunanje delovanje, naj 
razvijeta standardno klavzulo za vključitev 
teh določb v vse nove ali spremenjene 
dvostranske ali večstranske sporazume s 
tretjimi državami;
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Or. en

Predlog spremembe 13
Michael Gahler

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. predlaga, da se ugotovitve in priporočila 
Računskega sodišča v zvezi z zunanjimi 
ukrepi EU ter zlasti misijami EU 
upoštevajo pri preverjanju njihovega 
napredka glede na določene cilje ter 
upoštevanju razširitve njihovega mandata, 
da bi zagotovili učinkovito in ustrezno 
uporabo danih sredstev;

6. predlaga, da se ugotovitve in priporočila 
Računskega sodišča v zvezi z zunanjimi 
ukrepi EU ter zlasti misijami EU 
upoštevajo pri preverjanju njihovega 
napredka glede na določene cilje ter 
upoštevanju razširitve njihovega mandata, 
da bi zagotovili učinkovito in ustrezno 
uporabo danih sredstev; je seznanjen s 
pripombo o nekaterih pomanjkljivostih v 
povezavi s postopki naročil in razpisi v 
ukrepih Evropske službe za zunanje 
delovanje ter jo poziva, naj jih pravočasno 
odpravi;

Or. en


