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SUGGESTIES

De Commissie buitenlandse zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1 is opgetogen over de daling van het aantal en de vermindering van het financiële effect 
van onregelmatigheden die geconstateerd zijn met betrekking tot de pretoetredingsfondsen 
die in het verslag 2011 onder de loep zijn genomen; juicht het toe dat het 
terugvorderingspercentage van EU-middelen die ten onrechte betaald zijn voor 
pretoetredingssteun, aanzienlijk is gestegen, maar erkent dat er wat de geconstateerde 
regelmatigheden betreft tussen de begunstigden belangrijke verschillen bestaan die vooral 
afhangen van het stadium waarin de goedkeuring en uitvoering van het beheersysteem 
voor onregelmatigheden (IMS) zich bevindt; verzoekt de Commissie dan ook grondig 
toezicht te blijven uitoefenen op de uitvoering van het IMS in alle landen die van het 
instrument profiteren;

2. merkt met bezorgdheid op dat de Rekenkamer in hoofdstuk 7 (Externe betrekkingen, steun 
en uitbreiding) van het jaarverslag van de Rekenkamer over de uitvoering van de 
begroting voor het jaar 2011, heeft gewezen op fouten in de eindbetalingen die niet waren 
opgespoord door de controles van de Commissie en dat zij tot het besluit is gekomen dat 
de door de Commissie uitgevoerde controles niet volledig efficiënt zijn; vraagt de 
Commissie dat zij haar controlemechanismen verbetert om te zorgen voor efficiënte en 
adequate uitgaven;

3. is verheugd over het initiatief voor de versterking van het Europees Bureau voor 
fraudebestrijding (OLAF), dat een versterkte samenwerking met derde landen als een van 
de belangrijkste doelstellingen heeft; merkt op dat deze hervorming onder meer OLAF de
mogelijkheid zal bieden administratieve regelingen overeen te komen met de bevoegde 
autoriteiten van derde landen en internationale organisaties, waardoor de capaciteit van 
OLAF om fraude te bestrijden in gebieden die verband houden met het extern beleid van 
de EU, versterkt wordt; 

4. verwelkomt het Actieplan van de Commissie ter bestrijding van de smokkel van sigaretten 
en alcohol aan de oostelijke grens van de EU; en merkt op dat deze illegale activiteit leidt 
tot aanzienlijke financiële verliezen voor de EU-begroting en voor de begrotingen van de 
lidstaten (naar schatting 10 miljard euro); beklemtoont dat deze activiteit een belangrijke 
financieringsbron is voor internationale misdaadorganisaties en benadrukt dan ook dat de 
externe dimensie van hoger genoemd actieplan moet worden versterkt;

5. is ermee ingenomen dat bepalingen ter bestrijding van fraude in nieuwe of 
heronderhandelde bilaterale overeenkomsten worden opgenomen en verzoekt de 
Commissie en de Europese dienst voor extern optreden (EEAS) deze bepalingen ook op te 
nemen in andere bilaterale overeenkomsten met derde landen;

6. stelt voor dat de bevindingen en aanbevelingen van de Rekenkamer in verband met het 
externe optreden van de EU en met name met EU-missies, in aanmerking worden 
genomen wanneer hun vorderingen worden getoetst aan de gestelde doelen en wanneer 
een hernieuwing van hun mandaat wordt overwogen, teneinde te waarborgen dat efficiënt 
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en passend gebruik wordt gemaakt van de middelen die zijn uitgetrokken.


