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PASIŪLYMAI

Užsienio reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. palankiai vertina tai, kad sumažėjo su pasirengimo narystei lėšomis, kurios buvo 
analizuojamos 2011 m. ataskaitoje, susijusių pažeidimų ir šių pažeidimų finansinis 
poveikis; teigiamai vertina tai, kad pasirengimo narystei tikslu neteisėtai sumokėtų ES 
išteklių susigrąžinimo rodiklis labai pagerėjo; taip pat pažymi, jog atsižvelgiant į 
pranešamus pažeidimus yra didelių naudos gavėjų skirtumų, kurie visų pirma priklauso 
nuo Pažeidimų valdymo sistemos (PVS) patvirtinimo ir įgyvendinimo etapo; todėl ragina 
Komisiją toliau atidžiai stebėti PVS įgyvendinimą visose šalyse, kuriose ši priemonė 
taikoma;

2. reiškia susirūpinimą dėl to, kad Audito Rūmų 2011 m. metinės biudžeto vykdymo 
ataskaitos 7 skyriuje „Išorės santykiai, pagalba ir plėtra“ Audito Rūmai nurodė galutinių 
mokėjimų klaidas, kurios nebuvo nustatytos Komisijai vykdant kontrolę, ir padarė išvadą, 
kad Komisijos taikoma kontrolė nėra visapusiškai veiksminga; ragina Komisiją tobulinti 
savo stebėsenos mechanizmus, kad būtų užtikrintas veiksmingas ir tinkamas lėšų 
panaudojimas;

3. palankiai vertina iniciatyvą reformuoti Europos kovos su sukčiavimu tarnybą (OLAF), 
kurios vienas iš pagrindinių tikslų yra stiprinti bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis; 
pažymi, kad ši reforma, be kita ko, suteiks OLAF galimybę sudaryti administracinius 
susitarimus su trečiųjų šalių kompetentingomis institucijomis ir tarptautinėmis 
organizacijomis, taip sustiprinant OLAF pajėgumus kovoti su sukčiavimu su ES išorės 
politika susijusiose srityse;

4. teigiamai vertina veiksmų planą, skirtą kovoti su cigarečių ir alkoholio kontrabanda prie 
rytinės ES sienos, ir pažymi, kad dėl šios neteisėtos veiklos atsiranda didelių finansinių ES 
biudžeto ir valstybių narių biudžetų nuostolių (maždaug 10 mlrd. EUR); pabrėžia, kad ši 
veikla – tai svarbus tarptautinių struktūrinių nusikalstamų organizacijų finansavimo 
šaltinis, ir todėl pažymi minėto veiksmų plano išorės dimensijos stiprinimo svarbą;

5. palankiai vertina tai, kad į naujus ar į iš naujo sutartus dvišalius susitarimus įtrauktos 
kovos su sukčiavimu nuostatos, ir ragina Komisiją bei Europos išorės veiksmų tarnybą 
(EIVT) šias nuostatas taip pat įtraukti į kitus dvišalius susitarimus su trečiosiomis šalimis;

6. siūlo, kad būtų atsižvelgta į Audito Rūmų išvadas ir rekomendacijas, susijusias su ES 
išorės veiksmais, ypač su ES misijomis, apžvelgiant jų pažangą pagal nustatytus tikslus ir 
svarstant jų įgaliojimų pratęsimą, kad būtų užtikrintas veiksmingas ir tinkamas suteiktų 
išteklių panaudojimas.


