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WSKAZÓWKI

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, właściwej dla tej 
sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. z zadowoleniem przyjmuje zmniejszenie się liczby nieprawidłowości wykrytych w 
odniesieniu do funduszy przedakcesyjnych zbadanych w sprawozdaniu za 2011 r. oraz 
zmniejszenie się finansowych skutków tych nieprawidłowości; z zadowoleniem przyjmuje 
znaczną poprawę stopy odzysku nienależnie wypłaconych środków UE w obszarze 
pomocy przedakcesyjnej, uznając jednocześnie, że między beneficjentami istnieją istotne 
różnice w zakresie zgłoszonych nieprawidłowości, których liczba zależy zwłaszcza od 
etapu, na którym znajduje się przyjmowanie i wdrażanie systemu zarządzania 
nieprawidłowościami (IMS); w związku z tym wzywa Komisję do dalszego ścisłego 
monitorowania wdrażania IMS we wszystkich krajach korzystających z tego instrumentu;

2. zauważa z niepokojem, że w rozdziale 7 sprawozdania rocznego Trybunału 
Obrachunkowego w sprawie wykonania budżetu za rok budżetowy 2011 („Stosunki 
zewnętrzne, pomoc i rozszerzenie”) Trybunał wskazał błędy w płatnościach końcowych, 
które nie zostały wykryte w ramach kontroli Komisji, oraz stwierdził, iż kontrole 
prowadzone przez Komisję nie są w pełni skuteczne; wzywa Komisję do ulepszenia jej 
mechanizmów monitorowania w celu zapewnienia skutecznego i właściwego 
wydatkowania funduszy;

3. z zadowoleniem przyjmuje reformę Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć 
Finansowych (OLAF), której jednym z głównych celów jest wzmocnienie współpracy z 
państwami trzecimi;  zauważa, że reforma ta między innymi umożliwi OLAF zawieranie 
ustaleń administracyjnych z właściwymi organami państw trzecich oraz z organizacjami 
międzynarodowymi, co umocni zdolność OLAF do zwalczania nadużyć finansowych w 
obszarach dotyczących zewnętrznej polityki UE;

4. z zadowoleniem przyjmuje Plan działania na rzecz zwalczania przemytu papierosów i 
alkoholu przez wschodnią granicę UE i zauważa, że ta nielegalna działalność skutkuje 
poważnymi stratami finansowymi dla budżetu EU i budżetów państw członkowskich 
(szacowanymi na 10 mld EUR); podkreśla, że działalność ta jest istotnym źródłem 
finansowania organizacji przestępczych o międzynarodowej strukturze i w związku z tym 
kładzie nacisk na wagę wzmocnienia zewnętrznego wymiaru ww. planu działania;

5. z zadowoleniem przyjmuje włączenie przepisów dotyczących zwalczania nadużyć 
finansowych do nowych i ponownie negocjowanych umów dwustronnych oraz wzywa 
Komisję i Europejską Służbę Działań Zewnętrznych (ESDZ) do włączenia tych przepisów 
także do innych umów dwustronnych zawieranych z państwami trzecimi; 

6. sugeruje, by ustalenia i zalecenia Trybunału Obrachunkowego związane z działaniami 
zewnętrznymi UE, a zwłaszcza z misjami UE, były uwzględniane przy dokonywaniu 
przeglądu tych działań pod kątem postępów realizacji ustalonych celów, a także przy 
rozpatrywaniu rozszerzenia mandatu odnoszącego się do tych działań, tak aby zapewnić 
skuteczne i właściwe wykorzystanie udostępnionych środków.


