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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. henviser til Revisionsrettens særberetning nr. 35/2018 ("Gennemsigtighed med hensyn 
til NGO'ers gennemførelse af EU-midler: behov for en større indsats"), som fastslår, at 
der ofte mangler gennemsigtighed med hensyn til ikkestatslige organisationers (ngo'ers) 
anvendelse af EU-midler, navnlig når FN's organer yder støtte i underentreprise; 
opfordrer Kommissionen til at forbedre sine systemer til at spore anvendelsen af de 
midler, der anvendes af NGO'er, og til at sikre og kontrollere den korrekte anvendelse af 
regler og procedurer i overensstemmelse med Revisionsrettens anbefalinger;

3. 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;

4. 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 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.


