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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

1. σημειώνει ότι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο δεν υπολόγισε το επίπεδο του 
ποσοστού σφάλματος για τις δαπάνες του τομέα 4 για το 2018· υποστηρίζει πλήρως τις 
συστάσεις που διατύπωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο· τονίζει ειδικότερα ότι το Ελεγκτικό 
Συνέδριο πρέπει να είναι σε θέση να έχει πρόσβαση σε όλα τα σχετικά έγγραφα ώστε 
να είναι σε θέση να εκτελεί το έργο του, ακόμη και όταν τα κονδύλια εκταμιεύονται 
μέσω διεθνών οργανισμών· υποστηρίζει τη σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου να 
ενισχυθεί η υποχρέωση των διεθνών οργανισμών να διαβιβάζουν τα αναγκαία έγγραφα·

2. λαμβάνει υπό σημείωση την ειδική έκθεση αριθ. 32/2018 του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
(«Καταπιστευματικό ταμείο έκτακτης ανάγκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
Αφρική: ευέλικτο αλλά χωρίς εστίαση»)· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τις 
εκκρεμούσες συστάσεις χωρίς καθυστέρηση· τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι τα 
έργα που χρηματοδοτούνται μέσω του καταπιστευματικού ταμείου της ΕΕ είναι 
συμπληρωματικά των δράσεων στο πλαίσιο άλλων μέσων της Ένωσης και εκείνων που 
χρηματοδοτούνται από τα κράτη μέλη ή άλλους χορηγούς· σημειώνει το χαμηλό 
επίπεδο συνεισφορών από τα κράτη μέλη και άλλους χορηγούς, γεγονός που θέτει υπό 
αμφισβήτηση το σκεπτικό για τη χρήση καταπιστευματικού ταμείου της ΕΕ·

3. επιδοκιμάζει τις προσπάθειες της κοινωνίας των πολιτών σε παγκόσμιο επίπεδο για την 
προώθηση και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως σε μια περίοδο 
συρρίκνωσης του χώρου της κοινωνίας των πολιτών και αμφισβήτησης της 
οικουμενικότητας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνει υπό σημείωση την ειδική 
έκθεση αριθ. 35/2018 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Διάθεση κονδυλίων της ΕΕ 
μέσω ΜΚΟ: απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες για την ενίσχυση της διαφάνειας»· 
επισημαίνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε πως στον τομέα της εξωτερικής 
δράσης η επιλογή από την Επιτροπή έργων με επικεφαλής ΜΚΟ είναι σε γενικές 
γραμμές διαφανής και πως η Επιτροπή γενικά ανέφερε στοιχεία σχετικά με την 
ανθρωπιστική και αναπτυξιακή βοήθεια σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα διαφάνειας· 
σημειώνει, ωστόσο, ότι η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου διαπίστωσε πως η 
Επιτροπή θα μπορούσε να βελτιώσει τη διαφάνειά της όσον αφορά την εκτέλεση 
κονδυλίων της Ένωσης από ΜΚΟ· τονίζει ότι οι ΜΚΟ υπόκεινται στις ίδιες απαιτήσεις 
διαφάνειας με τους άλλους δικαιούχους· καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τα 
συστήματά της για την παρακολούθηση της χρήσης των κονδυλίων που εκτελούνται 
από ΜΚΟ και να διασφαλίσει και να επαληθεύσει την ορθή και συνεπή εφαρμογή των 
κανόνων και των διαδικασιών, σύμφωνα με τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 
επιτρέποντας επίσης την αξιολόγηση των δαπανών που δηλώνουν όλοι οι φορείς 
υλοποίησης· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, την ικανοποίησή του για την έναρξη 
λειτουργίας, τον Μάρτιο του 2019, του EU Aid Explorer, ενός δημόσιου ιστότοπου που 
παρουσιάζει όλα τα δημοσιευμένα στοιχεία σχετικά με την εξωτερική βοήθεια από τα 
θεσμικά όργανα της Ένωσης και τα κράτη μέλη· τονίζει τη σημασία της ενισχυμένης 
ενωσιακής στήριξης προς τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στο προσεχές 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ)·
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4. όσον αφορά τον Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙ), επισημαίνει τις 
συνεχιζόμενες αδυναμίες στις διοικητικές ικανότητες των υπό ένταξη χωρών, με 
αποτέλεσμα την έλλειψη ικανότητας απορρόφησης υπό καθεστώς έμμεσης διαχείρισης· 
τονίζει ότι, όπως επισημαίνεται στην ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 
2018 σχετικά με τη χρηματοδότηση από τον ΜΠΒ για την Τουρκία, η πρόοδος σε 
ευαίσθητους τομείς όπως το κράτος δικαίου και η κοινωνία των πολιτών δεν εξαρτάται 
μόνο από τη χρηματοδότηση του ΜΠΒ αλλά, κυρίως, από την πολιτική βούληση των 
αρχών· σημειώνει με ανησυχία ότι τα κονδύλια του ΜΠΒ για την Τουρκία ελάχιστα 
ασχολήθηκαν με θεμελιώδεις αξίες, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας του Τύπου 
και της αμεροληψίας της δικαιοσύνης· πιστεύει ότι τώρα είναι σημαντικότερο από ποτέ 
να χρησιμοποιήσει η Επιτροπή την αιρεσιμότητα για τη στήριξη μεταρρυθμίσεων σε 
τομείς προτεραιότητας, όπως το κράτος δικαίου και τη διακυβέρνηση, στην Τουρκία·

5. χαιρετίζει τη δρομολόγηση των πρώτων μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων στο πλαίσιο του 
τροποποιημένου μηχανισμού συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη (IcSP) το 
2018· τονίζει ότι οι δράσεις αυτές θα πρέπει να υλοποιηθούν στο πλαίσιο μιας 
συνολικής διαδικασίας μεταρρύθμισης του τομέα της ασφάλειας· ενθαρρύνει την 
εντατικότερη παρακολούθηση των βραχυπρόθεσμων δράσεων σταθεροποίησης μέσω 
πιο μακροπρόθεσμων δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν από τον IcSP ή άλλα μέσα·

6. λαμβάνει υπό σημείωση την αναλυτική επισκόπηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου με θέμα 
την ευρωπαϊκή άμυνα και στηρίζει τις συστάσεις του· καλεί την Επιτροπή, ως 
θεματοφύλακα των Συνθηκών, να διασφαλίσει τη συνοχή όλων των αμυντικών 
προσπαθειών της Ένωσης που καταβάλλονται για την υλοποίηση μιας ενωσιακής 
δραστηριότητας στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ (PESCO, EDIDP, EDF, CARD κ.λπ.) και να 
εξασφαλίσει διαλειτουργικότητα και συνέργειες με το ΝΑΤΟ· θεωρεί ότι μια 
ανταγωνιστική ευρωπαϊκή τεχνολογική και βιομηχανική βάση στον τομέα της άμυνας, 
η οποία θα ενισχύσει τις στρατιωτικές ικανότητες των κρατών μελών και θα πλαισιώσει 
μια Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση, πρέπει να είναι ένας από τους βασικούς στόχους της 
Ένωσης στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ· ζητεί πιο ανεξάρτητες και διαθέσιμες στο 
κοινό αξιολογήσεις των ενωσιακών μη στρατιωτικών και στρατιωτικών μέτρων 
ασφάλειας, ιδίως των αποστολών στρατιωτικής εκπαίδευσης της ΕΕ, της ανάπτυξης 
ικανοτήτων στρατιωτικών φορέων σε τρίτες χώρες (CBDSD μέσω του IcSP) και των 
μέτρων διαχείρισης των συνόρων και της μετανάστευσης·

7. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τη νομιμότητα της ανάκλησης της δημοσιονομικής 
αρμοδιότητας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσω των αποφάσεων του Συμβουλίου 
για τη σύσταση του ΕΟΑ και της PESCO· υπενθυμίζει ότι τα σχετικά άρθρα 45 
παράγραφος 2 και 46 παράγραφος 2 ΣΕΕ προβλέπουν τη λήψη αποφάσεων με ειδική 
πλειοψηφία χωρίς να προβλέπεται αρνησικυρία· υπενθυμίζει ότι η ανάκληση της 
δημοσιονομικής αρμοδιότητας του ΕΚ δυνάμει του άρθρου 42 ΣΕΕ είναι δυνατή μόνο 
για τις επιχειρησιακές δαπάνες και απαιτεί ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου· 
υπογραμμίζει ότι το Συμβούλιο δεν έχει λάβει ποτέ τέτοια απόφαση·

8. επιμένει ότι είναι αναγκαίο να παρακολουθείται αποτελεσματικά η χρήση των 
κονδυλίων της Διευκόλυνσης για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία, ώστε να 
διασφαλίζεται πως τα κονδύλια αυτά είναι επακριβώς στοχευμένα σε προγράμματα για 
πρόσφυγες και δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς· καλεί την Επιτροπή να 
υποβάλλει τακτικές εκθέσεις στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σχετικά με τη 
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συμβατότητα των χρηματοδοτούμενων δράσεων με την υποκείμενη νομική βάση·

9. εκφράζει ανησυχία για την έλλειψη προβολής των έργων που χρηματοδοτούνται από 
την Ένωση, τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί η προβολή και να ενισχυθεί η 
συμπληρωματικότητα των χρηματοδοτικών μέσων της Ένωσης·

10. εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη ευελιξίας στις διοικητικές και 
δημοσιονομικές/οικονομικές διαδικασίες που αφορούν τις μη στρατιωτικές αποστολές 
της ΚΠΑΑ· επαναλαμβάνει τη γνώμη του ότι η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει 
ειδικούς κανόνες σύναψης δημοσίων συμβάσεων στα μέτρα διαχείρισης κρίσεων στο 
πλαίσιο της ΚΠΑΑ, προκειμένου να διευκολυνθεί η ταχεία και ευέλικτη διεξαγωγή των 
αποστολών·
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