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SUGESTII

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru control bugetar, competentă în 
fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. salută scăderea numărului de nereguli și diminuarea impactului financiar al acestora 
constatate cu privire la fondurile de preaderare analizate în raportul pe 2011; salută faptul 
că rata de recuperare a fondurilor UE plătite în mod necorespunzător în legătură cu 
asistența pentru preaderare s-a îmbunătățit în mod semnificativ, recunoscând, totodată, că 
există diferențe semnificative între beneficiari în ceea ce privește neregulile raportate, 
acestea indicând, în principal, stadiul de adoptare și de punere în aplicare ale Sistemului 
de gestionare a neregulilor (SGN); invită, prin urmare, Comisia să monitorizeze în 
continuare îndeaproape punerea în aplicare a SGN în toate țările care beneficiază de acest 
instrument;

2. ia cu îngrijorare act de faptul că, la capitolul 7 („Relații externe, ajutor și extindere”) din 
Raportul anual al Curții Europene de Conturi privind execuția bugetului UE pentru 2011, 
Curtea a subliniat erori privind plățile finale care nu fuseseră identificate în cadrul 
controalelor efectuate de Comisie și a ajuns la concluzia că respectivele controale 
efectuate de Comisie nu sunt pe deplin eficiente; invită Comisia să-și îmbunătățească 
mecanismele de monitorizare pentru a asigura cheltuirea eficientă și adecvată a fondurilor;

3. salută inițiativa de a reforma Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), unul dintre 
obiectivele principale ale acestuia fiind consolidarea cooperării cu țările terțe; 
menționează că această reformă va acorda, între altele, OLAF posibilitatea de a încheia 
acorduri administrative cu autoritățile competente din țările terțe și cu organizațiile 
internaționale, consolidând capacitatea OLAF de a combate frauda în domeniile legate de 
dimensiunea de politică externă a UE;

4. salută Planul de acțiune privind combaterea contrabandei cu țigări și alcool de-a lungul 
frontierei estice a UE și remarcă faptul că această activitate ilegală duce la pierderi 
financiare semnificative pentru bugetul UE și pentru bugetele statelor membre (estimate la 
10 miliarde de euro); subliniază că această activitate reprezintă o sursă importantă de 
finanțare pentru grupurile infracționale organizate internaționale și evidențiază, prin 
urmare, rolul important al consolidării dimensiunii externe a planului de acțiune menționat 
anterior;

5. salută includerea unor dispoziții antifraudă în acordurile bilaterale noi sau renegociate și 
invită Comisia și Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) să extindă includerea 
acestor dispoziții la alte acorduri bilaterale cu țări terțe;

6. sugerează ca acele concluzii la care a ajuns Curtea de Conturi și recomandările acesteia 
referitoare la acțiunea externă a UE, în special la misiunile UE, să fie luate în considerare 
atunci când se revizuiesc progresele acestora față de obiectivele stabilite și când se 
analizează posibilitatea extinderii mandatului lor pentru a asigura utilizarea eficientă și 
adecvată a fondurilor puse la dispoziție.


