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FORSLAG

Udenrigsudvalget opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at 
optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. bemærker, at Den Europæiske Revisionsret (Revisionsretten) ikke har beregnet et skøn 
over fejlforekomsten for udgifter under udgiftsområde 4 for 2017; understreger, at en 
repræsentativ stikprøve i forbindelse med revisionen af "Et globalt Europa" er 
afgørende for en streng og uafhængig evaluering af finansielle transaktioner, og 
opfordrer til, at dette spørgsmål hurtigt behandles med henblik på at gøre det muligt for 
Europa-Parlamentet at føre bedre tilsyn med anvendelsen af EU-midlerne;

2. glæder sig over, at Revisionsretten ud over at kontrollere den formelle rigtighed af 
transaktionerne vurderede performanceaspekter i sin årsberetning for 2017; støtter fuldt 
ud alle de anbefalinger, som Revisionsretten har fremsat på grundlag af de 56 
transaktioner i stikprøven; glæder sig over, at Kommissionen er parat til at tage disse 
anbefalinger op og opfordrer til, at de gennemføres hurtigt;

3. glæder sig over Revisionsrettens særberetning nr. 22/2017 om EU's 
valgobservationsmissioner og bestræbelserne på at sikre, at Kommissionen og Tjenesten 
for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) gennemfører anbefalingerne hurtigt 
og fuldt ud; understreger betydningen af at fortsætte med at forbedre rationaliseringen, 
gennemsigtigheden og den forsvarlige økonomiske forvaltning sideløbende med en 
bedre budgettering af udgifterne til individuelle EU-valgobservationsmissioner, navnlig 
for så vidt angår tilbagevendende indkøb ved tjenesteudbydere; opfordrer 
Kommissionen til at fremme øget konkurrence mellem tjenesteudbydere som et middel 
til at nedbringe omkostningerne; opfordrer Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til 
at overveje, hvordan effektiviteten og produktiviteten af den valgte tilgang kan styrkes 
yderligere; påpeger i overensstemmelse med revisionsresultaterne i særberetningen, at 
det er vigtigt, at der er de nødvendige ressourcer til at sikre en central oversigt over EU-
valgobservationsmissionernes anbefalinger, herunder et depot, og systematisk at 
vurdere status for gennemførelsen af dem;

4. er bekymret over den manglende synlighed for så vidt angår EU's samlede finansiering 
af projekter; opfordrer indtrængende Kommissionen til at forbedre synligheden og 
styrke komplementariteten mellem foranstaltninger under forskellige instrumenter;

5. mener, at tiltrædelseslandenes administrative kapacitet skal styrkes; opfordrer til en 
vedvarende indsats for at afhjælpe svaghederne i den indirekte forvaltning af EU-midler 
i nogle af modtagerlandene under instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA) 
kombineret med strengere krav i forbindelse med budgetstøtte til EU's partnerlande; 
bemærker med bekymring, at IPA-midlerne til Tyrkiet knap nok adresserede 
grundlæggende værdier, herunder pressefrihed og domstolenes upartiskhed, og at 
Kommissionen har gjort meget lidt brug af konditionalitet til at støtte reformer i de 
prioriterede sektorer i Tyrkiet, hvor fremskridtene med hensyn til demokrati og 
retsstatsprincippet var utilfredsstillende; understreger vigtigheden af at omdirigere 
midler til civilsamfundet og til i højere grad at anvende direkte forvaltning; anmoder 
Kommissionen om at gennemføre alle de anbefalinger, som Revisionsretten har fremsat 
med hensyn til faciliteten for flygtninge i Tyrkiet, navnlig om at sikre bedre 
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overvågning af og rapportering om projekter for kontant bistand og sammen med de 
tyrkiske myndigheder forbedre det operationelle miljø for (internationale) NGO'er samt 
sikre, at midlerne nøje målrettes flygtningeprojekter og ikke anvendes til andre formål; 
opfordrer Kommissionen til regelmæssigt at aflægge rapport til budgetmyndigheden om 
foreneligheden af de foranstaltninger, der finansieres under det underliggende 
retsgrundlag;

6. glæder sig over Revisionsrettens særberetning nr. 3/2017 "EU's bistand til Tunesien" og 
dens konstatering af, at EU's bistand i væsentlig grad bidrog til overgangen til 
demokrati og økonomisk stabilitet; opfordrer Kommissionen til fortsat at forbedre fokus 
for EU's støtte i overensstemmelse med anbefalingerne i denne særberetning;

7. noterer sig Revisionsrettens særberetning nr. 20/2018: "Den afrikanske freds- og 
sikkerhedsarkitektur: EU-støtten bør have nyt fokus"; opfordrer til en hurtig indsats for 
at rette op på de mangler, der er identificeret deri, herunder behovet for at ændre EU-
støttens fokus fra driftsomkostninger til kapacitetsopbygningsforanstaltninger, gøre 
interventionerne konsekvent resultatbaserede, reducere forsinkelserne i forbindelse med 
kontraktindgåelse og anvendelsen af finansiering med tilbagevirkende kraft, forbedre 
overvågningen og bruge finansieringsinstrumenterne på en konsekvent måde.
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