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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που 
είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

1. Επιδοκιμάζει τη μείωση του αριθμού και των δημοσιονομικών επιπτώσεων των 
παρατυπιών που διαπιστώθηκαν σε σχέση με τα προενταξιακά κεφάλαια που 
εξετάσθηκαν στην έκθεση 2011· επικροτεί επίσης το γεγονός ότι έχει βελτιωθεί 
σημαντικά το ποσοστό ανάκτησης των αχρεωστήτως καταβληθέντων πόρων της ΕΕ για 
προενταξιακή βοήθεια, ενώ αναγνωρίζει ότι υφίστανται σημαντικές διαφορές μεταξύ των 
δικαιούχων από πλευράς καταγγελιών παρατυπιών, καθώς αυτό είναι κυρίως ένα μέτρο 
του σταδίου έγκρισης και εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης παρατυπιών (ΣΔΠ)· 
ζητεί λοιπόν από την Επιτροπή να συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την 
εφαρμογή του ΣΔΠ σε όλες της χώρες που επωφελούνται από αυτό το μέσο·

2. επισημαίνει με ανησυχία ότι στο κεφάλαιο 7 («Εξωτερικές σχέσεις, βοήθεια και 
διεύρυνση») της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εφαρμογή 
του προϋπολογισμού για το έτος 2011, το Ελεγκτικό Συνέδριο επισήμανε λάθη στην 
αποπληρωμή τα οποία δεν είχαν εντοπισθεί στους ελέγχους της Επιτροπής, και καταλήγει 
πως οι έλεγχοι που διενεργούνται από την Επιτροπή δεν είναι εντελώς αποτελεσματικοί· 
καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τους μηχανισμούς παρακολούθησης που διαθέτει για να 
εξασφαλίσει αποτελεσματική και ενδεδειγμένη ανάλωση των κεφαλαίων·

3. επιδοκιμάζει την πρωτοβουλία για μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 
Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), της οποίας ένας από τους κύριους στόχους είναι η 
ενίσχυση της συνεργασίας με τρίτες χώρες·  σημειώνει πως η μεταρρύθμιση αυτή, μεταξύ 
άλλων, παρέχει στην OLAF τη δυνατότητα να συνάπτουν συμφωνίες διοικητικής 
συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές των τρίτων χωρών και διεθνείς οργανισμούς, 
ενισχύοντας την ικανότητα της OLAF να αντιμετωπίζει περιπτώσεις απάτης σε τομείς που 
αφορούν την εξωτερική πολιτική της ΕΕ·

4. επιδοκιμάζει το σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου τσιγάρων και 
των οινοπνευματωδών ποτών κατά μήκος των ανατολικών συνόρων της ΕΕ, και 
επισημαίνει πως αυτή η παράνομη δραστηριότητα οδηγεί σε σημαντικές οικονομικές 
απώλειες για τον προϋπολογισμό της ΕΕ και για τους προϋπολογισμούς των κρατών 
μελών (υπολογίζονται σε 10 δισ. ευρώ)· τονίζει πως η δραστηριότητα αυτή αποτελεί 
σημαντική πηγή χρηματοδότησης διεθνώς δομημένων εγκληματικών οργανώσεων και για 
το λόγο αυτό τονίζει πως είναι σημαντικό να ενισχυθεί η εξωτερική διάσταση του 
προαναφερθέντος σχεδίου δράσης·

5. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι στις νέες ή υπό επαναδιαπραγμάτευση διμερείς συμφωνίες 
προστίθενται διατάξεις για την καταπολέμηση της απάτης, και ζητεί από την Επιτροπή 
και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να επεκτείνουν την πρόβλεψη 
αυτών των διατάξεων και σε άλλες διμερείς συμφωνίες με τρίτες χώρες·

6. Προτείνει να λαμβάνονται υπόψη οι διαπιστώσεις και οι συστάσεις του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου οι οποίες έχουν σχέση με τις εξωτερικές δράσεις της ΕΕ, και συγκεκριμένα με 
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τις αποστολές της ΕΕ, κατά την εξέταση της σημειωθείσας προόδου σε σχέση με τους 
ορισθέντες στόχους και κατά την εξέταση της επέκτασης της εντολής τους προκειμένου 
να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική και ενδεδειγμένη χρήση των χορηγούμενων πόρων·


