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POBUDE

Odbor za zunanje zadeve poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja dejstvo, da sta se zmanjšala število in finančni učinek nepravilnosti, odkritih v 
zvezi s predpristopnimi skladi, obravnavanimi v poročilu za leto 2011, ter da se je občutno 
izboljšala stopnja izterjave neupravičeno izplačanih sredstev EU za predpristopno pomoč, 
čeprav priznava, da so med upravičenci pomembne razlike glede ugotovljenih 
nepravilnosti, ki so odvisne  zlasti od  faze sprejetja in izvajanja sistema za upravljanje 
nepravilnosti; zato poziva Komisijo, naj še naprej pozorno spremlja izvajanje sistema za 
upravljanje nepravilnosti v vseh državah, ki so upravičene do sredstev iz instrumenta;

2. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je sodišče v poglavju 7 (Zunanji odnosi, pomoč in širitev) 
letnega poročila Evropskega računskega sodišča o izvrševanju proračuna za leto 2011 
opozorilo na  napake pri končnih plačilih, ki jih nadzorni sistemi Komisije niso odkrili, ter 
zaključilo, da nadzorni sistemi, ki jih uporablja Komisija, niso v celoti učinkoviti; poziva 
Komisijo, naj izboljša svoje mehanizme spremljanja, da bi zagotovila učinkovito in 
ustrezno uporabo sredstev;

3. pozdravlja pobudo za reformo Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF), ki ima 
za enega svojih glavnih ciljev okrepitev sodelovanja s tretjimi državami; ugotavlja, da bo 
ta reforma med drugim OLAF zagotovila možnost sklenitve upravnih dogovorov s 
pristojnimi organi tretjih držav in mednarodnimi organizacijami ter okrepila zmogljivosti 
OLAF za reševanje goljufij na področjih, povezanih z razsežnostjo zunanje politike EU;

4. pozdravlja akcijski načrt za boj proti tihotapljenju cigaret in alkohola na vzhodni meji EU 
in ugotavlja, da ta nezakonita dejavnost povzroča velike finančne izgube proračunu EU in 
proračunom držav članic (ocenjene na 10 milijard EUR); poudarja, da je ta dejavnost 
pomemben vir financiranja za mednarodno strukturirane kriminalne organizacije in zato 
izpostavlja pomen krepitve zunanje razsežnosti zgoraj navedenega akcijskega načrta; 

5. pozdravlja vključitev določb proti goljufijam v nove ali spremenjene dvostranske 
sporazume in poziva Komisijo ter Evropsko službo za zunanje zadeve, naj te določbe 
vključita tudi v druge dvostranske sporazume s tretjimi državami;

6. predlaga, da se ugotovitve in priporočila Računskega sodišča v zvezi z zunanjimi ukrepi 
EU ter zlasti misijami EU upoštevajo pri preverjanju njihovega napredka glede na 
določene cilje ter preučevanju možnosti razširitve njihovega mandata, da bi zagotovili 
učinkovito in ustrezno uporabo danih sredstev.


