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EHDOTUKSET

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

1. pitää myönteisenä, että liittymistä valmistelevaa rahoitusta koskevassa vuoden 2011 
kertomuksessa todetaan, että väärinkäytösten määrä ja niiden taloudellinen vaikutus ovat 
vähentyneet; pitää myönteisenä, että aiheettomasti maksettujen liittymistä valmistelevien 
EU:n tukien takaisinperintä on tehostunut huomattavasti, mutta tunnustaa väärinkäytösten 
ilmoittamisessa tuensaajien välillä ilmenevät suuret eroavaisuudet, jotka ensisijaisesti 
liittyvät sääntöjenvastaisuuksien hallinnointijärjestelmän hyväksymis- ja 
täytäntöönpanovaiheeseen; kehottaa näin ollen komissiota jatkamaan 
sääntöjenvastaisuuksien hallinnointijärjestelmän täytäntöönpanon läheistä seurantaa 
kaikissa välineen edunsaajamaissa;

2. panee huolestuneena merkille, että tilintarkastustuomioistuin viittaa vuoden 2011 
talousarvion toteuttamista koskevan vuosikertomuksensa 7 luvussa ("Ulkosuhteet, unionin 
ulkopuolelle suunnattu tuki ja laajentumisasiat") loppumaksuissa esiintyviin virheisiin, 
jotka eivät tulleet esiin komission valvontamenettelyissä, ja päättelee, että komission 
valvontamenettelyt eivät ole täysin tehokkaita; kehottaa komissiota parantamaan 
seurantamekanismejaan, jotta voidaan varmistaa varainkäytön tehokkuus ja 
asianmukaisuus;

3. pitää myönteisenä Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) uudistamista koskevaa 
aloitetta, jonka tärkeimpiä tavoitteita on kolmansien maiden kanssa harjoitettavan 
yhteistyön tehostaminen; toteaa, että mainittu uudistus antaa OLAFille muun muassa 
mahdollisuuden sopia hallinnollisista järjestelyistä kolmansien maiden toimivaltaisten 
viranomaisten ja kansainvälisten järjestöjen kanssa, mikä vahvistaa OLAFin valmiuksia 
torjua EU:n ulkoisiin toimiin liittyviä petoksia;

4. pitää myönteisenä toimintasuunnitelmaa, joka koskee savukkeiden ja alkoholin 
salakuljetuksen torjuntaa EU:n itärajoilla, ja toteaa, että mainittu laiton toiminta aiheuttaa 
huomattavat menetykset (arviolta 10 miljardia euroa) EU:n talousarviossa ja 
jäsenvaltioiden talousarvioissa; korostaa, että mainittu toiminta on kansainvälisten 
rikollisjärjestöjen merkittävä rahoituslähde, ja korostaa näin ollen, että on tärkeää 
vahvistaa mainitun toimintasuunnitelman ulkoista ulottuvuutta;

5. pitää myönteisenä komission harjoittaman valvonnan sisällyttämistä uusiin uusin ja 
uudelleen neuvoteltaviin kahdenvälisiin sopimuksiin ja kehottaa komissiota ja Euroopan 
ulkosuhdehallintoa sisällyttämään tällaiset säädökset kolmansien maiden kanssa tehtäviin 
muihin kahdenvälisiin sopimuksiin;

6. ehdottaa, että EU:n ulkoisia toimia ja erityisesti EU:n lähetystöjä koskevat 
tilintarkastustuomioistuimen havainnot ja suositukset otetaan huomioon arvioitaessa 
edellä mainittujen edistymistä tavoitteidensa saavuttamisessa ja harkittaessa niiden 
valtuuksien jatkamista myönnettyjen varojen käytön tehokkuuden ja asianmukaisuuden 
varmistamiseksi.


