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NÁVRHY

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor 
zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. víta, že v súvislosti s predvstupovými fondmi skúmanými v správe z roku 2011 sa znížil 
počet zistených nezrovnalostí a ich finančný dosah je nižší; víta skutočnosť, že miera 
vymáhania zdrojov EÚ neoprávnene vyplatených na predvstupovú pomoc sa výrazne 
zlepšila, a uznáva, že existujú významné rozdiely medzi príjemcami z hľadiska 
oznámených nezrovnalostí, ktorých množstvo hlavne závisí od etapy prijatia a zavedenia 
systému riadenia nezrovnalostí (IMS); vyzýva preto Komisiu, aby naďalej dôkladne 
sledovala zavedenie systému IMS vo všetkých krajinách, ktoré majú prospech z tohto 
nástroja;

2. konštatuje so znepokojením, že v kapitole 7 (Vonkajšie vzťahy, pomoc a rozšírenie) 
výročnej správy Dvora audítorov Európskej únie o plnení rozpočtu za rok 2011 dvor 
upozornil na chyby v konečných platbách, ktoré kontroly Komisie neodhalili, a dospel 
k záveru, že kontroly vykonávané Komisiou nie sú úplne účinné; vyzýva Komisiu, aby 
zlepšila svoje mechanizmy monitorovania s cieľom zabezpečiť účinné a primerané 
vynakladanie finančných prostriedkov;

3. víta iniciatívu na reformu Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF), pričom 
jedným z jej hlavných cieľov je posilnenie spolupráce s tretími krajinami; poznamenáva, 
že táto reforma navyše umožní OLAF-u uzavrieť administratívne dohody s príslušnými 
orgánmi tretích krajín a s medzinárodnými organizáciami, čím sa posilní kapacita úradu 
bojovať proti podvodom v oblastiach týkajúcich sa rozmeru vonkajšej politiky EÚ;

4. víta akčný plán na boj proti pašovaniu cigariet a alkoholu na východných hraniciach EÚ 
a poznamenáva, že táto nezákonná činnosť spôsobuje rozpočtu EÚ a rozpočtom členských 
štátov podstatné finančné straty (podľa odhadov 10 mld. EUR); zdôrazňuje, že táto 
činnosť slúži ako dôležitý zdroj financovania medzinárodne štruktúrovaných zločineckých 
organizácií, a poukazuje preto na význam, ktorý má posilňovanie vonkajšieho rozmeru 
uvedeného akčného plánu;

5. víta začlenenie ustanovení proti podvodom do nových alebo opätovne prerokovaných 
dvojstranných dohôd a vyzýva Komisiu a Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, aby 
zahrnutie týchto ustanovení rozšírili aj do iných dvojstranných dohôd s tretími krajinami;

6. navrhuje, aby sa zistenia a odporúčania Dvora audítorov týkajúce sa vonkajších akcií EÚ 
a najmä misií EÚ zohľadňovali pri prehodnocovaní ich pokroku vzhľadom na stanovené 
ciele a pri zvažovaní predĺženia ich mandátu, aby sa zabezpečilo efektívne a primerané 
využívanie poskytnutých zdrojov.


