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POBUDE

Odbor za zunanje zadeve poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. ugotavlja, da Računsko sodišče za leto 2018 ni izračunalo ocenjene stopnje napake za 
izdatke v razdelku 4; v celoti podpira priporočila Računskega sodišča; zlasti poudarja, 
da mora imeti Računsko sodišče dostop do vseh ustreznih dokumentov, da bi lahko 
opravljalo svoje delo, tudi kadar se sredstva izplačajo prek mednarodnih organizacij; 
podpira priporočilo Računskega sodišča, naj se okrepi obveznost mednarodnih 
organizacij, da posredujejo potrebne dokumente;

2. je seznanjen s posebnim poročilom Računskega sodišča št. 32/2018 (Nujni skrbniški 
sklad Evropske unije za Afriko – prilagodljiv, vendar premalo osredotočen); poziva 
Komisijo, naj nemudoma obravnava preostala priporočila; poudarja, da je treba 
zagotoviti, da bodo projekti, ki se financirajo iz tega sklada, dopolnjevali ukrepe v 
okviru drugih instrumentov Unije in ukrepe, ki jih financirajo države članice ali drugi 
donatorji; ugotavlja, da so prispevki držav članic in drugih donatorjev nizki, to pa 
vzbuja dvom o smiselnosti uporabe tovrstnega sklada;

3. izreka priznanje civilni družbi po vsem svetu za spodbujanje spoštovanja človekovih 
pravic in njihovo zagovarjanje, zlasti v času, ko civilna družba deluje v vse bolj 
omejenem prostoru in ko se dvomi o univerzalnosti človekovih pravic; je seznanjen s 
posebnim poročilom Računskega sodišča št. 35/2018 z naslovom Preglednost sredstev 
EU, ki jih izvršujejo nevladne organizacije: potrebna so večja prizadevanja; poudarja, 
da je Evropsko računsko sodišče ugotovilo, da je bil na področju zunanjega delovanja 
izbor projektov nevladnih organizacij, ki ga je opravila Komisija, na splošno pregleden 
in da je Komisija na splošno poročala o humanitarni in razvojni pomoči v skladu z 
mednarodnimi standardi preglednosti; ugotavlja pa, da iz poročila Računskega sodišča 
izhaja, da bi lahko Komisija povečala svojo preglednost v zvezi z izvrševanjem sredstev 
Unije s strani nevladnih organizacij; poudarja, da za nevladne organizacije veljajo enake 
zahteve glede preglednosti kot za druge upravičence; poziva Komisijo, naj izboljša 
svoje sisteme za spremljanje uporabe sredstev, ki jih izvršujejo nevladne organizacije, 
ter v skladu s priporočili Računskega sodišča zagotavlja in preverja pravilno in 
dosledno uporabo pravil in postopkov, da bi omogočila tudi oceno o prijavljenih 
stroških vseh akterjev, ki izvršujejo sredstva; v zvezi s tem pozdravlja vzpostavitev 
javnega spletišča EU Aid Explorer marca 2019, ki vsebuje vse objavljene podatke o 
zunanji pomoči institucij in držav članic Unije; poudarja, kako pomembna bo v 
prihodnjem večletnem finančnem okviru okrepljena podpora Unije za organizacije 
civilne družbe;

4. v zvezi z instrumentom za predpristopno pomoč (IPA II) ugotavlja, da so upravne 
zmogljivosti držav pristopnic še naprej pomanjkljive in da je bila zato zmogljivost 
črpanja sredstev v okviru posrednega upravljanja omejena; poudarja, da napredek na 
občutljivih področjih, kot sta pravna država in civilna družba, ni odvisen le od 
financiranja iz IPA, temveč – kar je pomembneje – od politične volje oblasti, kot je 
poudarilo tudi Računsko sodišče v posebnem poročilu iz leta 2018 o financiranju v 
okviru tega instrumenta; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da so se v zvezi s sredstvi IPA za 
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Turčijo komaj upoštevale temeljne vrednote, vključno s svobodo tiska in 
nepristranskostjo sodstva; meni, da je zdaj bolj kot kdaj koli prej pomembno, da 
Komisija za podporo reformam na prednostnih področjih, kot sta pravna država in 
upravljanje v Turčiji, uporabi pogojevanje;

5. pozdravlja začetek izvajanja prvih ukrepov za krepitev zmogljivosti v okviru 
spremenjenega instrumenta za prispevanje k stabilnosti in miru v letu 2018; poudarja, 
da bi morali ti ukrepi potekati v okviru splošnega procesa reforme varnostnega sektorja; 
spodbuja, naj kratkoročnim stabilizacijskim ukrepom pogosteje sledijo dolgoročnejši 
ukrepi, ki se financirajo iz instrumenta za prispevanje k stabilnosti in miru oziroma 
drugih instrumentov;

6. je seznanjen, da je Računsko sodišče opravilo analitični pregled evropske obrambe, in 
podpira njegova priporočila; poziva Komisijo, naj kot varuhinja Pogodb zagotovi 
skladnost vseh obrambnih prizadevanj Unije za izvajanje dejavnosti Unije v okviru 
SVOP (PESCO, evropski program za razvoj obrambne industrije, Evropski obrambni 
sklad, usklajeni letni pregled na področju obrambe itd.) ter zagotovi interoperabilnost in 
sinergije z zvezo Nato; meni, da morajo biti konkurenčna tehnološka in industrijska 
baza evropske obrambe, krepitev vojaških zmogljivosti držav članic in oblikovanje 
evropske obrambne unije med ključnimi cilji Unije v naslednjem večletnem finančnem 
okviru; poziva k bolj neodvisnim in javno dostopnim ocenam civilnih in vojaških 
varnostnih ukrepov EU, zlasti misij EU za vojaško usposabljanje, krepitve zmogljivosti 
vojaških akterjev v tretjih državah (krepitev zmogljivosti v podporo varnosti in razvoju 
prek instrumenta za prispevanje k stabilnosti in miru) ter ukrepov za upravljanje meja in 
migracij;

7. poziva Komisijo, naj oceni zakonitost odprave proračunske funkcije Evropskega 
parlamenta v sklepih Sveta o ustanovitvi Evropske obrambne agencije (EDA) in 
PESCO; opozarja, da ustrezna člena 45(2) in 46(2) PEU določata, da se odločitve 
sprejemajo s kvalificirano večino brez pravice do veta; opozarja, da je odprava 
proračunske funkcije Parlamenta v okviru člena 42 PEU mogoča le v zvezi z upravnimi 
odhodki in zahteva soglasno odločitev Sveta; poudarja, da Svet takšne odločitve nikoli 
ni sprejel;

8. vztraja, da je treba pozorno spremljati uporabo sredstev instrumenta za begunce v 
Turčiji, da bodo zares namenjena projektom za begunce in ne bodo uporabljena za 
druge namene; poziva Komisijo, naj proračunskemu organu redno poroča o skladnosti 
financiranih dejavnosti z ustrezno pravno podlago;

9. je zaskrbljen, ker so projekti, ki jih financira Unija, premalo prepoznavni, ter poudarja, 
da je treba povečati prepoznavnost finančnih instrumentov Unije in poskrbeti, da se 
bodo bolj dopolnjevali;

10. obžaluje, da upravni in proračunski/finančni postopki v zvezi s civilnimi misijami 
SVOP niso prožni; ponovno izraža mnenje, da bi morala Komisija za ukrepe kriznega 
upravljanja v okviru SVOP uvesti posebna pravila za javna naročila, da bi olajšala hitro 
in prožno izvajanje misij;
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