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IEROSINĀJUMI

Ārlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju rezolūcijas 
priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē to, ka ir samazinājies ar 2011. gada ziņojumā pārbaudītajiem 
pirmspievienošanās līdzekļiem saistīto pārkāpumu skaits un finansiālā ietekme; atzinīgi 
vērtē to, ka saistībā ar pirmspievienošanās palīdzību nepamatoti izmaksāto ES līdzekļu 
atgūšanas līmenis ir ievērojami uzlabojies, vienlaikus atzīstot, ka konstatēto pārkāpumu 
ziņā starp saņēmējiem pastāv nozīmīgas atšķirības, kas galvenokārt izskaidrojams ar to, 
cik tālu ir pavirzījusies Pārkāpumu pārvaldības sistēmas (IMS) pieņemšana un īstenošana; 
tādēļ aicina Komisiju cieši uzraudzīt IMS īstenošanu visās valstīs, kuras saņem palīdzību 
no minētā instrumenta;

2. ar bažām norāda, ka Eiropas Revīzijas palātas pārskata par 2011. gada budžeta izpildi 
7. nodaļā („Ārējās attiecības, atbalsts un paplašināšanās”) Revīzijas palāta norādīja uz 
kļūdām galīgajos maksājumos, kuras nebija atklātas Komisijas kontrolēs, un secināja, ka 
Komisijas veiktās kontroles nav pilnībā efektīvas; aicina Komisiju uzlabot pārraudzības 
mehānismus, lai nodrošinātu līdzekļu efektīvu un pareizu izlietojumu;

3. atzinīgi vērtē iniciatīvu reformēt Eiropas Biroju krāpšanas apkarošanai (OLAF), kura 
viens no galvenajiem mērķiem ir stiprināt sadarbību ar trešām valstīm; norāda, ka šī 
reforma cita starpā dos OLAF iespēju noslēgt administratīvas vienošanās ar trešo valstu 
kompetentajām iestādēm un starptautiskām organizācijām, nostiprinot OLAF spēju cīnīties 
ar krāpšanu jomās, kuras ir saistītas ar ES ārpolitiku;

4. atzinīgi vērtē rīcības plānu cīņai pret cigarešu un alkohola kontrabandu pār ES austrumu 
robežu un norāda, ka šī nelegālā darbība rada ievērojamus finansiālus zaudējumus ES 
budžetam un dalībvalstu budžetiem (aptuvenā summa — EUR 10 miljardi); uzsver, ka šī 
darbība ir nozīmīgs finansējuma avots starptautiski strukturētām kriminālām 
organizācijām, un tādēļ norāda, cik svarīgi ir pastiprināt iepriekš minētā rīcības plāna 
ārējo dimensiju;

5. atzinīgi vērtē pret krāpšanu vērstu noteikumu iekļaušanu jaunos vai atkārtoti noslēgtos 
divpusējos nolīgumos un aicina Komisiju un Eiropas Ārējās darbības dienestu (EĀDD) 
šādus noteikumus iekļaut arī citos divpusējos nolīgumos ar trešām valstīm;

6. ierosina Revīzijas palātas konstatējumus un ieteikumus, kas saistīti ar ES ārējām darbībām 
un jo īpaši — ar ES misijām, ņemt vērā, novērtējot sasniegumus salīdzinājumā ar 
izvirzītajiem mērķiem un apsverot mandāta pagarināšanu, lai nodrošinātu piešķirto 
līdzekļu efektīvu un pareizu izlietojumu.


