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NÁVRHY

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil 
do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. berie na vedomie, že Európsky dvor audítorov (EDA) za rok 2018 nevypočítal žiaden 
odhad miery chybovosti výdavkov v okruhu 4; plne podporuje odporúčania EDA; 
zdôrazňuje najmä, že EDA musí mať prístup ku všetkým relevantným dokumentom, 
aby mohol vykonávať svoju prácu, a to aj vtedy, keď sa finančné prostriedky vyplácajú 
prostredníctvom medzinárodných organizácií; podporuje odporúčanie EDA, aby sa 
posilnila povinnosť medzinárodných organizácií predkladať potrebné dokumenty;

2. berie na vedomie osobitnú správu EDA č. 32/2018 (Núdzový trustový fond Európskej 
únie pre Afriku: flexibilný, ale nedostatočne zameraný); vyzýva Komisiu, aby sa 
bezodkladne zaoberala nedoriešenými odporúčaniami; zdôrazňuje, že je potrebné 
zaručiť, aby projekty financované prostredníctvom trustového fondu EÚ dopĺňali 
opatrenia v rámci iných nástrojov Únie a opatrenia, ktoré financujú členské štáty alebo 
iní darcovia; berie na vedomie nízku mieru príspevkov členských štátov a iných darcov, 
čo vedie k pochybnostiam o opodstatnenosti využívania trustového fondu EÚ;

3. oceňuje úsilie, ktoré vyvíja občianska spoločnosť na celom svete s cieľom presadzovať 
a obhajovať ľudské práva, najmä v časoch zmenšujúceho sa priestoru pre občiansku 
spoločnosť a spochybňovania univerzálnosti ľudských práv; berie na vedomie osobitnú 
správu EDA č. 35/2018 s názvom Transparentnosť finančných prostriedkov EÚ 
implementovaných prostredníctvom MVO: je potrebné väčšie úsilie; zdôrazňuje, že 
EDA zistil, že v oblasti vonkajšej činnosti Komisia vyberá projekty vedené 
mimovládnymi organizáciami (MVO) v zásade úplne transparentne a že 
vo všeobecnosti poskytovala údaje o humanitárnej a rozvojovej pomoci v súlade 
s medzinárodnými štandardmi pre transparentnosť; konštatuje však, že v správe EDA sa 
zistilo, že Komisia by mohla zlepšiť svoju transparentnosť, pokiaľ ide o využívanie 
finančných prostriedkov Únie mimovládnymi organizáciami; zdôrazňuje, že 
mimovládne organizácie podliehajú rovnakým požiadavkám na transparentnosť ako 
ostatní príjemcovia; vyzýva Komisiu, aby zlepšila svoje systémy monitorovania 
využívania finančných prostriedkov mimovládnymi organizáciami a zabezpečila a 
overovala správne a konzistentné uplatňovanie pravidiel a postupov v súlade s 
odporúčaniami EDA, čo umožní tiež posúdenie nákladov, ktoré vykazujú všetci 
implementační aktéri; víta v tejto súvislosti zavedenie verejnej webovej stránky EU Aid 
Explorer v marci 2019, na ktorej sa nachádzajú všetky zverejnené údaje o vonkajšej 
pomoci poskytnutej inštitúciami a členskými štátmi Únie; zdôrazňuje dôležitosť 
posilnenia podpory zo strany Únie pre organizácie občianskej spoločnosti v budúcom 
viacročnom finančnom rámci (VFR);

4. v súvislosti s nástrojom predvstupovej pomoci (IPA II) konštatuje, že administratívne 
kapacity prístupových krajín sa naďalej vyznačujú nedostatkami, čo vedie 
k nedostatočnej absorpčnej kapacite v rámci nepriameho riadenia; poukazuje na to, že, 
ako je zdôraznené v osobitnej správe EDA z roku 2018 o finančných prostriedkoch 
z nástroja IPA pre Turecko, pokrok v takých citlivých oblastiach ako právny štát 
a občianska spoločnosť nezávisí len od finančných prostriedkov pridelených z nástroja 
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IPA, ale, čo je dôležitejšie, od politickej vôle verejných orgánov; so znepokojením 
konštatuje, že finančné prostriedky IPA určené Turecku neboli takmer vôbec 
vynakladané na oblasť základných hodnôt vrátane slobody tlače a nestrannosti 
súdnictva; domnieva sa, že teraz je dôležitejšie než kedykoľvek predtým, aby Komisia 
využívala podmienenosť na podporu reforiem v prioritných sektoroch, ako je právny 
štát a správa vecí verejných v Turecku;

5. víta zavedenie prvých opatrení na budovanie kapacít v rámci zmeneného nástroja na 
podporu stability a mieru v roku 2018; zdôrazňuje, že tieto opatrenia by sa mali 
uskutočniť v kontexte celkového procesu reformy sektora bezpečnosti; nabáda na 
dôraznejšie sledovanie krátkodobých stabilizačných opatrení prostredníctvom 
dlhodobejších opatrení financovaných z nástroja na podporu stability a mieru alebo 
iných nástrojov;

6. berie na vedomie analytické preskúmanie EDA týkajúce sa európskej obrany 
a podporuje jeho odporúčania; vyzýva Komisiu ako strážkyňu zmlúv, aby zabezpečila 
súdržnosť všetkých obranných činností Únie vykonávaných na účel činnosti Únie 
v rámci SBOP (PESCO, EDIDP, ERF, CARD atď.) a zabezpečila interoperabilitu 
a súčinnosť s NATO; domnieva sa, že jedným z kľúčových cieľov Únie v rámci 
budúceho VFR musí byť konkurencieschopná európska obranná technologická 
a priemyselná základňa, posilnenie vojenských spôsobilostí členských štátov 
a vytvorenie európskej obrannej únie; žiada nezávislejšie a verejne dostupné posúdenia 
opatrení EÚ týkajúcich sa civilnej a vojenskej bezpečnosti, najmä misií EÚ zameraných 
na vojenský výcvik, budovania kapacít vojenských aktérov v tretích krajinách 
(budovanie kapacít na podporu rozvoja a bezpečnosti v záujme rozvoja prostredníctvom 
nástroja na podporu stability a mieru), ako aj opatrení v oblasti riadenia hraníc 
a migrácie;

7. vyzýva Komisiu, aby posúdila zákonnosť zbavenia Európskeho parlamentu rozpočtovej 
funkcie prostredníctvom rozhodnutí Rady o zriadení Európskej obrannej agentúry 
(EDA) a stálej štruktúrovanej spolupráce (PESCO); pripomína, že podľa príslušných 
ustanovení článku 45 ods. 2 a článku 46 ods. 2 Zmluvy o EÚ sa rozhodnutia prijímajú 
kvalifikovanou väčšinou bez toho, aby bola stanovená možnosť veta; pripomína, že 
podľa článku 42 Zmluvy o EÚ je možné zbaviť Parlament rozpočtovej funkcie len 
v prípade operačných výdavkov a že je na to potrebné jednomyseľné rozhodnutie Rady; 
zdôrazňuje, že Rada ešte nikdy takéto rozhodnutie neprijala;

8. trvá na tom, že treba dôsledne monitorovať využívanie finančných prostriedkov nástroja 
pre utečencov v Turecku a zabezpečiť, aby sa tieto finančné prostriedky presne 
zameriavali na projekty pre utečencov a nepoužívali na iné účely; vyzýva Komisiu, aby 
pravidelne podávala rozpočtovému orgánu správy o zlučiteľnosti financovaných 
opatrení s príslušným právnym základom;

9. vyjadruje znepokojenie nad nedostatkom viditeľnosti projektov, ktoré financuje Únia, 
zdôrazňuje, že je potrebné zlepšiť zviditeľnenie finančných nástrojov Únie a posilniť 
ich doplnkovosť;

10. vyjadruje poľutovanie nad nedostatkom flexibility v administratívnych a rozpočtových, 
resp. finančných postupoch, pokiaľ ide o civilné misie SBOP; pripomína svoj názor, že 
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Komisia by mala zaviesť osobitné pravidlá verejného obstarávania pri opatreniach 
krízového riadenia v rámci SBOP, aby sa uľahčila rýchla a flexibilná organizácia misií;
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