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FORSLAG

Udenrigsudvalget opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at 
optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. hilser med tilfredshed det faldende antal og den formindskede finansielle virkning af de 
uregelmæssigheder, der er blevet afsløret i forbindelse med førtiltrædelsesmidlerne, som 
omhandlet i årsrapporten 2011; glæder sig over, at inddrivelsesniveauet, hvad angår 
uretmæssigt udbetalte EU-midler i form af førtiltrædelsesstøtte, er blevet betydelig 
højere; erkender samtidig, at der er store udsving mellem støttemodtagerne, for så vidt 
angår indberettede uregelmæssigheder, hvilket navnlig afhænger af stadet i vedtagelsen 
og gennemførelsen af systemet til indberetning af uregelmæssigheder (IMS); opfordrer 
derfor Kommissionen til fortsat nøje at overvåge gennemførelsen af IMS i alle de lande, 
der drager fordel af dette instrument;

2. bemærker med bekymring, at Revisionsretten for Den Europæiske Union i 
årsberetningen om budgetgennemførelsen i regnskabsåret 2011 i kapitel 7 ("Eksterne 
forbindelser, bistand og udvidelse") henviste til fejl i endelige betalinger, som ikke var 
blevet afsløret ved Kommissionens kontroller, og konkluderede, at de kontroller, 
Kommissionen anvendte, ikke var fuldt ud effektive; opfordrer Kommissionen til at 
forbedre sine overvågningsmekanismer for at sikre en effektiv og hensigtsmæssig 
udnyttelse af midlerne;

3. hilser med tilfredshed initiativet til at gennemføre en reform af Det Europæiske Kontor 
for Bekæmpelse af Svig (OLAF), der som et af sine vigtigste formål har en styrkelse af 
samarbejdet med tredjelande; påpeger, at denne reform bl.a. vil give OLAF mulighed 
for at indgå administrative aftaler med tredjelandes kompetente myndigheder og 
internationale organisationer, hvilket vil øge OLAF's kapacitet til at bekæmpe svig på 
områder, der henhører under EU's eksterne politikker;

4. hilser med tilfredshed handlingsplanen til bekæmpelse af smugling af cigaretter og 
alkohol langs EU's østlige grænse og påpeger, at denne ulovlige virksomhed medfører 
betydelige finansielle tab for EU-budgettet og medlemsstaternes budgetter (anslået til 
ca. 10 mia. EUR); understreger, at denne virksomhed er en vigtig finansieringskilde for 
internationale kriminelle netværk og fremhæver derfor betydningen af at styrke 
ovennævnte handlingsplans eksterne dimension;

5. glæder sig over indføjelsen af bestemmelser om bekæmpelse af svig i nye eller 
genforhandlede bilaterale aftaler og opfordrer Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten 
til også at indføje sådanne bestemmelser i andre bilaterale aftaler med tredjelande;

6. foreslår, at der tages hensyn til Revisionsrettens konklusioner og anbefalinger 
vedrørende EU's optræden udadtil og navnlig EU's missioner, når deres fremskridt i 
forhold til de fastsatte målsætninger vurderes, og når det overvejes at forlænge deres 
mandat, for at sikre en effektiv og hensigtsmæssig udnyttelse af de tildelte midler; 


