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NÁVRHY

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vítá, že v souvislosti s předvstupními fondy, jimiž se zabývá zpráva z roku 2011, se snížil 
počet zjištěných nesrovnalostí, a tím se omezil jejich finanční dopad; vítá skutečnost, že 
částka navrácených prostředků EU neoprávněně vyplacených na předvstupní pomoc se 
výrazně zvýšila, a uznává, že existují podstatné rozdíly mezi příjemci pomoci, pokud jde
o vykázané nesrovnalosti, jejichž míra se odvíjela zejména od fáze přijetí a zavedení 
systému pro řízení nesrovnalostí (IMS); vyzývá proto Komisi, aby pokračovala 
v důkladném sledování zavádění systému IMS ve všech zemích, které tento nástroj 
využívají;

2. konstatuje se znepokojením, že v kapitole 7 („Vnější pomoc, vztahy a rozšíření“) výroční 
zprávy Evropského účetního dvora o plnění rozpočtu za rok 2011 dvůr poukázal na chyby 
v konečných platbách, které nebyly odhaleny při kontrolách prováděných Komisí, a došel 
tak k závěru, že kontroly Komise nejsou zcela účelné; vyzývá Komisi, aby zlepšila své 
mechanismy monitorování, a zajistila tak, aby byly výdaje z prostředků Unie vymáhány 
účinným a přiměřeným způsobem;

3. vítá iniciativu k reformování Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), která 
jako jeden ze svých hlavních cílů uvádí posílení spolupráce se třetími zeměmi; konstatuje, 
že tato reforma umožní Evropskému úřadu pro boj proti podvodům uzavírat správní 
ujednání s příslušnými orgány třetích zemí a mezinárodními organizacemi, a posílí tak 
schopnost tohoto úřadu bojovat proti podvodům v oblastech týkajících se rozměru vnější 
politiky EU;

4. vítá akční plán pro boj proti pašování cigaret a alkoholu na východních hranicích EU 
a konstatuje, že tato nezákonná činnost zapříčiňuje výrazné finanční ztráty v rozpočtu EU 
a rozpočtech členských států (podle odhadů 10 miliard EUR); zdůrazňuje, že tato činnost 
slouží jako významný zdroj finančních prostředků mezinárodně strukturovaných 
zločinných organizací, a naznačuje tak význam posílení vnějšího rozměru výše zmíněného 
akčního plánu;  

5. vítá začlenění ustanovení proti podvodům do nových nebo znovu projednaných 
dvoustranných dohod a vyzývá Komisi a Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ), 
aby tato ustanovení začlenily i do jiných dvoustranných dohod se třetími zeměmi; 

6. navrhuje, aby zjištění a doporučení Účetního dvora vztahující se ke vnějším činnostem 
EU, a zejména pak k misím EU, byla zohledněna při přezkoumávání jejich pokroku 
s ohledem na stanovené cíle a při zvažování prodloužení jejich mandátu, aby se zajistilo 
účinné a přiměřené využívání poskytnutých zdrojů.  


