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PASIŪLYMAI

Užsienio reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pažymi, kad Europos Audito Rūmai neapskaičiavo 2018 m. išlaidų pagal 4 išlaidų 
kategoriją klaidų lygio; visiškai pritaria Europos Audito Rūmų pateiktoms 
rekomendacijoms; ypač pabrėžia, jog Europos Audito Rūmai turi turėti galimybę 
susipažinti su visais susijusiais dokumentais, kad galėtų atlikti savo darbą, įskaitant tuos 
atvejus, kai lėšos išmokamos pasitelkiant tarptautines organizacijas; pritaria Europos 
Audito Rūmų rekomendacijai sustiprinti prievolę tarptautinėms organizacijoms perduoti 
reikiamus dokumentus;

2. atkreipia dėmesį į Europos Audito Rūmų specialiąją ataskaitą Nr. 35/2018 
„Nevyriausybinių organizacijų įgyvendinamų ES lėšų skaidrumas: reikia daugiau 
pastangų“, kurioje teigiama, kad dažnai trūksta skaidrumo, susijusio su nevyriausybinių 
organizacijų (NVO) naudojamomis Sąjungos lėšomis, ypač tais atvejais, kai lėšos pagal 
subrangos sutartį perduodamos valdyti JT organams; ragina Komisiją patobulinti savo 
sistemas, kad būtų galima atsekti, kaip naudojamos NVO valdomos lėšos ir užtikrinti, 
kad būtų teisingai taikomos taisyklės ir procedūros, atsižvelgiant į Europos Audito 
Rūmų rekomendacijas, ir tai patikrinti;

3. palankiai vertina tai, kad 2018 m. pagal iš dalies pakeistą priemonę, kuria prisidedama 
prie stabilumo ir taikos (IcSP), buvo pradėtos įgyvendinti pirmosios gebėjimų 
stiprinimo priemonės; pabrėžia, kad šie veiksmai turėtų būti vykdomi atsižvelgiant į 
bendrą saugumo sektoriaus reformos procesą; ragina imantis ilgalaikių veiksmų, 
finansuojamų pagal IcSP ar kitas priemones, aktyviau stebėti pažangą trumpalaikių 
stabilizavimo veiksmų srityje;

4. palankiai vertina Europos Audito Rūmų atliktą analitinę Europos gynybos srities 
peržiūrą ir pritaria pateiktoms rekomendacijoms; ragina Komisiją kaip Sutarčių 
sergėtoją užtikrinti visų Sąjungos gynybos pastangų, kurios dedamos įgyvendinant 
Sąjungos veiklą pagal bendrą saugumo ir gynybos politiką (BSGP) (nuolatinio 
struktūrizuoto bendradarbiavimo (PESCO), Europos gynybos pramonės plėtros 
programos (EGPPP), Europos gynybos fondo (EGF), suderintos metinės peržiūros 
gynybos srityje ir kt.), suderinamumą ir garantuoti sąveiką su NATO; mano, kad 
konkurencinga Europos gynybos technologinė ir pramoninė bazė, valstybių narių 
karinių pajėgumų stiprinimas ir Europos gynybos sąjungos kūrimas turi būti 
pagrindiniai Sąjungos tikslai pagal kitą daugiametę finansinę programą (DFP).


