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JAVASLATOK

A Külügyi Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint illetékes bizottságot, 
hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. megjegyzi, hogy az Európai Számvevőszék 2018-ra nem készített becslést a 4. fejezet 
alatti kiadások hibaarányáról; teljes mértékben támogatja a Számvevőszék által 
megfogalmazott ajánlásokat; különösen hangsúlyozza, hogy a Számvevőszéknek hozzá 
kell tudnia férni minden vonatkozó dokumentumhoz, hogy el tudja végezni munkáját, 
többek között akkor is, ha a pénzeszközöket nemzetközi szervezeteken keresztül 
folyósítják; támogatja a Számvevőszék azon ajánlását, hogy erősítsék meg a nemzetközi 
szervezeteknek a szükséges dokumentumok továbbítására vonatkozó kötelezettségét;

2. rámutat a Számvevőszék 35/2018. sz. különjelentésére („A nem kormányzati 
szervezeteknek juttatott uniós finanszírozás átláthatósága: több erőfeszítésre lenne 
szükség”), amely megállapítja, hogy gyakran hiányzik az átláthatóság az uniós források 
nem kormányzati szervezetek általi végrehajtása tekintetében, különösen akkor, ha a 
forrásokat ENSZ-szervek adják tovább; felhívja a Bizottságot, hogy javítsa a nem 
kormányzati szervezeteknek juttatott források felhasználásának nyomon követésére 
szolgáló rendszereit, és a Számvevőszék ajánlásaival összhangban biztosítsa és 
ellenőrizze a szabályok és eljárások helyes alkalmazását;

3. üdvözli a stabilitás és a béke elősegítését szolgáló módosított eszköz keretében 2018-
ban elindított első kapacitásépítési intézkedéseket; hangsúlyozza, hogy ezekre az 
intézkedésekre a biztonsági ágazat átfogó reformfolyamata keretében kell sort keríteni; 
ösztönzi a rövid távú stabilizációs fellépések határozottabb nyomon követését a 
stabilitás és a béke elősegítését szolgáló eszközből vagy más eszközökből finanszírozott 
hosszabb távú fellépések révén;

4. üdvözli a Számvevőszéknek az európai védelemről szóló elemző áttekintését, és 
támogatja annak ajánlásait; felhívja a Bizottságot mint a Szerződések őrét, hogy 
biztosítsa a KBVP keretében végzett uniós tevékenység (PESCO, EDIDP, EFA, CARD 
stb.) végrehajtása érdekében tett valamennyi uniós védelmi erőfeszítés koherenciáját, és 
biztosítsa a NATO-val való szinergiákat; úgy véli, hogy a következő többéves pénzügyi 
keretben az Unió fő célkitűzései közé kell tartoznia egy versenyképes európai védelmi 
technológiai és ipari bázis megteremtésének, amely erősíti a tagállamok katonai 
képességeit és keretet ad az európai védelmi uniónak.


