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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 (ΕΕΣ) δεν υπολόγισε το επίπεδο του 
ποσοστού σφάλματος για τις δαπάνες του τομέα 4 για το 2018· υποστηρίζει πλήρως τις 
συστάσεις που διατύπωσε το ΕΕΣ· τονίζει ειδικότερα ότι το ΕΕΣ 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 ΕΕΣ να ενισχύσει την υποχρέωση των διεθνών 
οργανισμών να διαβιβάζουν τα αναγκαία έγγραφα·

2. επισημαίνει την ειδική έκθεση αριθ. 35/2018 του ΕΕΣ («Διάθεση κονδυλίων της ΕΕ 
μέσω ΜΚΟ: απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες για την ενίσχυση της 
διαφάνειας»), στην οποία διαπιστώνεται ότι συχνά δεν υπάρχει διαφάνεια όσον αφορά 
την εκτέλεση κονδυλίων της Ένωσης από μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ), ιδίως 
όταν τα κονδύλια ανατίθενται υπεργολαβικά από όργανα του ΟΗΕ· καλεί την Επιτροπή 
να βελτιώσει τα συστήματά της για τον εντοπισμό της χρήσης των κονδυλίων που 
εκτελούνται από ΜΚΟ και να διασφαλίσει και να επαληθεύσει την ορθή εφαρμογή των 
κανόνων και των διαδικασιών, σύμφωνα με τις συστάσεις του ΕΕΣ·

3. 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·

4. εκφράζει επιδοκιμασία για την αναλυτική επισκόπηση του ΕΕΣ με θέμα την ευρωπαϊκή 
άμυνα και υποστηρίζει 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 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 ο βασικός 
στόχος της Ένωσης στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ.


