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FORSLAG

Udenrigsudvalget opfordrer Budgetudvalget, 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 2018; støtter fuldt ud de 
anbefalinger, som Revisionsretten har fremsat; understreger navnlig, at Revisionsretten 
skal have adgang til alle relevante dokumenter for at kunne udføre sit arbejde, herunder 
når midlerne udbetales via internationale organisationer; støtter Revisionsrettens 
anbefaling om at styrke de internationale organisationers forpligtelse til at fremsende de 
nødvendige dokumenter;

2. noterer sig Revisionsrettens særberetning nr. 32/2018: "Den Europæiske Unions 
Nødtrustfond for Afrika: et fleksibelt, men ufokuseret instrument"; opfordrer 
Kommissionen til ufortøvet at behandle de udestående anbefalinger; understreger 
behovet for at sikre, at de projekter, der finansieres via EU's trustfond, supplerer 
foranstaltninger under andre EU-instrumenter og projekter, der finansieres af 
medlemsstaterne eller andre donorer; bemærker det lave niveau af bidrag fra 
medlemsstaterne og andre donorer, hvilket sætter spørgsmålstegn ved begrundelsen for 
at anvende en EU-trustfond;

3. roser civilsamfundets indsats på verdensplan for at fremme og forsvare 
menneskerettighederne, navnlig i en tid med indskrænkning af civilsamfundets 
spillerum og tvivl om menneskerettighedernes universalitet; noterer sig Revisionsrettens 
særberetning nr. 35/2018: "Gennemsigtighed med hensyn til NGO'ers gennemførelse af 
EU-midler: behov for en større indsats"; fremhæver, at Revisionsretten fandt, at 
Kommissionens udvælgelse af NGO-ledede projekter under den eksterne foranstaltning 
generelt er gennemsigtig, og at Kommissionen generelt har indberettet data om 
humanitær bistand og udviklingsbistand i overensstemmelse med internationale 
gennemsigtighedsstandarder; bemærker imidlertid, at det i Revisionsrettens beretning 
blev konstateret, at Kommissionen kunne forbedre sin gennemsigtighed med hensyn til 
NGO'ers gennemførelse af EU-midler; understreger, at NGO'er er underlagt de samme 
gennemsigtighedskrav som andre modtagere; opfordrer Kommissionen til at forbedre 
sine systemer til at overvåge anvendelsen af de midler, der anvendes af NGO'er, og til at 
sikre og kontrollere den korrekte og konsekvente anvendelse af regler og procedurer i 
overensstemmelse med Revisionsrettens anbefalinger, hvilket giver mulighed for en 
vurdering af alle gennemførelsesaktørernes anmeldte omkostninger; glæder sig i denne 
forbindelse over, at EU Aid Explorer i marts 2019 lancerede et offentligt websted, der 
viser alle offentliggjorte data om ekstern bistand fra EU-institutionerne og 
medlemsstaterne; understreger betydningen af at styrke EU's støtte til 
civilsamfundsorganisationer i den kommende flerårige finansielle ramme (FFR);

4. bemærker med hensyn til instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA II), at der fortsat er 
svagheder i de tiltrædende landes administrative kapacitet, hvilket resulterer i en 
indirekte absorptionskapacitet under indirekte forvaltning; fremhæver, som påpeget i 
Revisionsrettens særberetning fra 2018 om IPA-finansiering til Tyrkiet, at 
fremskridtene på så følsomme områder som retsstatsprincippet og civilsamfundet ikke 
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blot er afhængige af IPA-finansieringen, men endnu vigtigere af myndighedernes 
politiske vilje; bemærker med bekymring, at IPA-midler til Tyrkiet knap nok var rettet 
mod grundlæggende værdier, herunder pressefrihed og upartiskhed; mener, at det er 
vigtigere nu end nogensinde, at Kommissionen gør brug af konditionalitet til at støtte 
reformer på prioriterede områder såsom retsstatsprincippet og regeringsførelse i Tyrkiet;

5. glæder sig over iværksættelsen af de første kapacitetsopbygningsforanstaltninger under 
det ændrede instrument, der bidrager til stabilitet og fred (IcSP) i 2018; understreger, at 
disse foranstaltninger bør gennemføres inden for rammerne af en overordnet reform af 
sikkerhedssektoren; opfordrer til en stærkere opfølgning af kortsigtede 
stabiliseringsforanstaltninger i forbindelse med langsigtede foranstaltninger, der 
finansieres af instrumentet, der bidrager til stabilitet og fred, eller andre instrumenter;

6. glæder sig over Revisionsrettens analytiske gennemgang af det europæiske forsvar og 
støtter de anbefalinger, den har fremsat; opfordrer Kommissionen til som traktaternes 
vogter at sikre sammenhæng i alle EU's forsvarsbestræbelser, der gennemføres med 
henblik på gennemførelsen af en EU-aktivitet inden for rammerne af FSFP (PESCO, 
EDIDP, EUF, CARD osv.), og sikre interoperabilitet og synergier med NATO; mener, 
at en konkurrencedygtig teknologisk og industriel basis for det europæiske forsvar, 
styrkelse af medlemsstaternes militære kapaciteter og udformning af en europæisk 
forsvarsunion skal være Unionens centrale mål under den næste FFR; opfordrer til mere 
uafhængige og offentligt tilgængelige vurderinger af EU's civile og militære 
sikkerhedsforanstaltninger, navnlig EU's militære uddannelsesmissioner, 
kapacitetsopbygning af militære aktører i tredjelande (CBDSD via IcSP) og grænse- og 
migrationsforvaltningsforanstaltninger;

7. opfordrer Kommissionen til at vurdere lovligheden af at fratage Europa-Parlamentet 
dets budgetfunktion ved hjælp af Rådets afgørelser om oprettelse af Det Europæiske 
Forsvarsagentur (EDA) og PESCO; minder om, at de relevante artikler 45, stk. 2, og 46, 
stk. 2, i TEU fastsætter, at afgørelserne skal vedtages med kvalificeret flertal uden 
vetoret; minder om, at det i henhold til artikel 42 i TEU kun er muligt at fratage Europa-
Parlamentet dets budgetfunktion for så vidt angår de operationelle udgifter, og at dette 
kræver, at Rådet træffer afgørelse med enstemmighed; understreger, at Rådet aldrig har 
truffet en sådan afgørelse;

8. insisterer på behovet for nøje at kontrollere anvendelsen af midler i faciliteten for 
flygtninge i Tyrkiet for at sikre, at disse midler nøje målrettes flygtningeprojekter og 
ikke anvendes til andre formål; opfordrer Kommissionen til regelmæssigt at aflægge 
rapport til budgetmyndigheden om de finansierede foranstaltningers forenelighed med 
det underliggende retsgrundlag;

9. er bekymret over den manglende synlighed af de EU-finansierede projekter, 
understreger behovet for at forbedre synligheden og styrke komplementariteten af 
Unionens finansielle instrumenter;

10. beklager den manglende fleksibilitet i de administrative og budgetmæssige/finansielle 
procedurer vedrørende civile FSFP-missioner; gentager sin holdning om, at 
Kommissionen bør indføre specifikke udbudsregler for krisestyringsforanstaltninger 
under FSFP for at fremme en hurtig og fleksibel gennemførelse af missioner;.
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