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FÖRSLAG

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga 
följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet välkomnar den minskning av antalet oriktigheter och dess ekonomiska 
konsekvenser som upptäckts i samband med de stöd inför anslutningen som undersökts 
i rapporten för 2011. Parlamentet välkomnar att återvinningskvoten för EU-medel som 
felaktigt betalats ut för stöd inför anslutningen avsevärt har ökat men är samtidigt 
medvetet om att det finns avgörande skillnader mellan mottagarna när det kommer till 
anmälda oriktigheter, vilket i huvudsak beror på hur långt man kommit med antagande-
och genomförandeprocessen för Irregularities Management System. Parlamentet 
uppmanar därför kommissionen att fortsätta att nära övervaka genomförandet av 
Irregularities Management System i alla länder som omfattas av instrumentet.

2. Europaparlamentet noterar med oro att revisionsrätten i kapitel 7 (”Yttre förbindelser, 
bistånd och utveckling”) i sin årsrapport om genomförandet av EU:s budget för 2011 
påpekade att det fanns felaktigheter i slutbetalningarna som inte upptäckts 
i kommissionens kontroller, och drog slutsatsen att kontroller som utförs av 
kommissionen inte är fullt effektiva. Parlamentet uppmanar kommissionen att förbättra 
sina övervakningsmekanismer för att säkra ett effektivt och lämpligt nyttjande av medlen.

3. Europaparlamentet välkomnar initiativet att reformera Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning (Olaf) som har som ett av sina huvudmål att stärka samarbetet med 
tredjeländer. Parlamentet noterar att denna reform bland annat kommer att förse Olaf med 
möjligheten att ingå administrativa avtal med behöriga myndigheter och internationella 
organisationer i tredjeländer, vilket skulle stärka Olafs förmåga att bekämpa bedrägeri på 
områden med koppling till dimensionen för EU:s yttre politik.

4. Europaparlamentet välkomnar handlingsplanen för att bekämpa smugglingen av cigaretter 
och alkohol längs EU:s östra gräns och noterar att denna illegala verksamhet leder till 
avsevärda ekonomiska förluster för EU:s budget och för medlemsstaternas budgetar 
(uppskattningsvis 10 miljarder euro). Parlamentet betonar att denna verksamhet utgör 
en viktig finansieringskälla för internationellt sammansatta kriminella organisationer och 
påpekar därför vikten av att stärka den yttre dimensionen av den tidigare nämnda 
handlingsplanen.

5. Europaparlamentet välkomnar att bestämmelser om bedrägeribekämpning inkluderas i nya 
eller omförhandlade bilaterala avtal, och uppmanar kommissionen och 
Europeiska utrikestjänsten att se till att dessa bestämmelser även inkluderas i andra 
bilaterala avtal med tredjeländer.

6. Europaparlamentet föreslår att revisionsrättens konstateranden och rekommendationer 
med koppling till EU:s yttre åtgärder, och i synnerhet till EU-uppdrag, beaktas vid 
översynen av deras framsteg i jämförelse med fastställda mål och vid övervägandet att 
förlänga deras mandat för att säkerställa ett effektivt och lämpligt nyttjande av de anslagna 
medlen.


