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ETTEPANEKUD

Väliskomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. väljendab heameelt, et 2011. aasta aruandes on vähenenud seoses ühinemiseelsete 
vahenditega avastatud eeskirjade eiramiste hulk ja nende finantsmõju; väljendab heameelt, 
et ühinemiseelse abi raames alusetult makstud ELi vahendite sissenõudmismäär on 
märkimisväärselt suurenenud, tunnistades samas, et toetusesaajate vahel esineb teatatud 
eiramisjuhtumite lõikes olulisi erinevusi, mis on peamiselt seotud eiramisjuhtumite 
haldamise süsteemi vastuvõtmise ja rakendamise staadiumiga; kutsub seetõttu komisjoni 
üles jätkama eiramisjuhtumite haldamise süsteemi rakendamise tähelepanelikku jälgimist 
kõigis rahastamisvahendist tulu saavates riikides;

2. märgib murelikult, et eelarveaasta 2011 eelarve täitmise kohta koostatud kontrollikoja 
aastaaruande 7. peatükis (välissuhted, välisabi ja laienemine) juhtis kontrollikoda 
tähelepanu lõppmaksetega seotud vigadele, mida komisjoni kontrollid ei avastanud, ning 
tegi järelduse, et komisjoni korraldatud kontrollid ei ole tõhusad; palub komisjonil oma 
järelevalvemehhanisme parandada, et tagada rahaliste vahendite tõhus ja asjakohane 
kulutamine;

3. kiidab heaks algatuse reformida Euroopa Pettustevastast Ametit (OLAF), mille üks 
peaeesmärk on tugevdada koostööd kolmandate riikidega; märgib, et reform annab 
Euroopa Pettustevastasele Ametile muu hulgas võimaluse sõlmida halduskokkuleppeid 
kolmandate riikide pädevate ametiasutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, 
tugevdades sellega ameti suutlikkust võidelda pettustega ELi välispoliitikaga seotud 
valdkondades;

4. kiidab heaks tegevuskava, mille alusel võideldakse sigarettide ja alkoholi salakaubaveo 
vastu ELi idapiiril ning märgib, et selle ebaseadusliku tegevusega tekitatakse ELi ja 
liikmesriikide eelarvetele olulist rahalist kahju (hinnanguliselt 10 miljardit eurot); rõhutab, 
et see tegevus on oluline rahastamisallikas rahvusvahelistele kuritegelikele 
organisatsioonidele ja toonitab selletõttu, kui tähtis on eelmainitud tegevuskava 
välismõõtme tugevdamine;

5. kiidab heaks pettustevastaste sätete lisamise uutesse või uuesti läbiräägitavatesse 
kahepoolsetesse kokkulepetesse ning kutsub komisjoni ja Euroopa välisteenistust üles 
nende sätetega täiendama ka teisi kolmandate riikidega sõlmitud kahepoolseid 
kokkuleppeid;

6. soovitab arvestada ELi välistegevust ning eelkõige ELi missioone käsitlevaid 
kontrollikoja järeldusi ja soovitusi eesmärkide saavutamisel tehtud edusammude 
läbivaatamisel ning volituste laiendamise kaalumisel, et tagada tõhus ja asjakohane 
ressursside kasutamine.


