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JAVASLATOK

A Külügyi Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. üdvözli a 2011. évi jelentésben vizsgált előcsatlakozási alapokkal kapcsolatban feltárt 
szabálytalanságok száma és pénzügyi hatása tekintetében tapasztalható csökkenést; 
üdvözli, hogy jelentősen javult az előcsatlakozási támogatás keretében jogtalanul kifizetett 
uniós források visszafizettetésének aránya, ugyanakkor elismeri, hogy jelentős 
különbségek vannak a kedvezményezettek között a bejelentett szabálytalanságokat 
tekintve, amelyek száma alapvetően aszerint változik, hogy milyen szakaszban tart a 
szabálytalanságkezelő rendszer (IMS) elfogadása és végrehajtása; felhívja ezért a 
Bizottságot, hogy továbbra is kísérje szorosan figyelemmel a szabálytalanságkezelő 
rendszer végrehajtását az eszközből részesülő tagállamokban;

2. aggodalommal veszi tudomásul, hogy a 2011-es pénzügyi évre vonatkozó költségvetés 
végrehajtásáról szóló számvevőszéki éves jelentés 7. fejezetében („Külkapcsolatok, 
segítségnyújtás és bővítés”) a Számvevőszék olyan hibákra mutatott rá a záró 
kifizetésekben, amelyeket a Bizottság kontrollmechanizmusai nem észleltek, és arra a 
megállapításra jutott, hogy a Bizottság által alkalmazott kontrollmechanizmusok nem 
teljes mértékben eredményesek; felhívja a Bizottságot, hogy a pénzeszközök hatékony és 
megfelelő elköltésének biztosítása érdekében javítsa nyomon követési mechanizmusait;

3. üdvözli az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) reformjára irányuló kezdeményezést, 
amelynek egyik fő célja a harmadik országokkal való együttműködés fokozása; 
megjegyzi, hogy ez a reform többek között biztosítani fogja az OLAF számára annak 
lehetőségét, hogy igazgatási megállapodásokat kössön harmadik országok illetékes 
hatóságaival és nemzetközi szervezetekkel, erősítve ezáltal az OLAF csalás elleni 
küzdelemre irányuló kapacitását az Unió külpolitikai dimenziójába tartozó területeken;

4. üdvözli az EU keleti határainál folyó cigaretta- és alkoholcsempészet elleni cselekvési 
tervet, és megjegyzi, hogy ez az illegális tevékenység jelentős (10 milliárd euróra becsült) 
pénzügyi veszteséget okoz az Uniós költségvetésnek és a tagállami költségvetéseknek; 
hangsúlyozza, hogy ez a tevékenység jelentős finanszírozási forrásként szolgál a 
nemzetközileg szerveződő bűnszervezetek számára, és ezért rámutat annak fontosságára, 
hogy erősödjön a fent említett cselekvési terv külső dimenziója;

5. üdvözli, hogy az új vagy újratárgyalt kétoldalú megállapodásokba csalás elleni
rendelkezéseket foglalnak bele, és kéri a Bizottságot és az Európai Külügyi Szolgálatot, 
hogy a harmadik országokkal kötött többi kétoldalú megállapodásra is terjesszék ki e 
rendelkezések felvételét;

6. javasolja, hogy a kapott források eredményes és megfelelő felhasználásának biztosítása 
érdekében vegyék figyelembe a Számvevőszék uniós külső fellépéseket – és különösen 
uniós missziókat – érintő észrevételeit és ajánlásait, amikor értékelik a kitűzött célokhoz 
képest elért eredményeiket, illetve amikor mérlegelik mandátumuk kiterjesztését;


