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IEROSINĀJUMI

Ārlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju rezolūcijas 
priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1. norāda, ka Eiropas Revīzijas palāta (“Revīzijas palāta”) 2018. gadam nav aprēķinājusi 
aptuveno kļūdu līmeni izdevumiem 4. izdevumu kategorijā; pilnībā atbalsta Revīzijas 
palātas ieteikumus; jo īpaši uzsver, ka Revīzijas palātai vajadzētu būt iespējai piekļūt 
visiem attiecīgajiem dokumentiem, lai varētu veikt savu darbu, tostarp, ja līdzekļi tiek 
izmaksāti ar starptautisku organizāciju starpniecību; atbalsta Revīzijas palātas ieteikumu 
stiprināt starptautisko organizāciju pienākumu nosūtīt nepieciešamos dokumentus;

2. norāda uz Revīzijas palātas īpašo ziņojumu Nr. 35/2018 “NVO izmantotā ES 
finansējuma pārredzamība: ir jādara vairāk”, kurā tiek konstatēts, ka bieži vien trūkst 
pārredzamības attiecībā uz to, kā nevalstiskās organizācijas (NVO) izmanto Savienības 
līdzekļus, jo īpaši gadījumos, kad apakšlīgumus saistībā ar šiem līdzekļiem slēdz ANO 
struktūras; aicina Komisiju uzlabot tās sistēmas NVO piešķirto līdzekļu izmantošanas 
izsekošanai un nodrošināt un pārbaudīt noteikumu un procedūru pareizu piemērošanu 
saskaņā ar Revīzijas palātas ieteikumiem;

3. atzinīgi vērtē to, ka 2018. gadā grozītā Stabilitātes un miera veicināšanas instrumenta 
(IcSP) satvarā tika sākti pirmie spēju veidošanas pasākumi; uzsver to, ka šīs darbības 
būtu jāveic vispārējā drošības sektora reformu procesa kontekstā; pauž stingrāku 
mudinājumu pēc īstermiņa stabilizācijas darbībām īstenot IcSP vai citu instrumentu 
finansētas ilgtermiņa darbības;

4. atzinīgi vērtē Revīzijas palātas analītisko pārskatu par Eiropas aizsardzību un atbalsta 
tās ieteikumus; aicina Komisiju kā Līgumu izpildes uzraudzītāju nodrošināt visu to 
Savienības aizsardzības centienu saskaņotību, kas tiek veikti, lai īstenotu Savienības 
darbību KDAP satvarā (PESCO, EDIDP, EAF, CARD u. c.), un nodrošināt sinerģiju ar 
NATO; uzskata, ka nākamajā DFS par Savienības galvenajiem mērķiem ir jānosaka 
konkurētspējīga Eiropas aizsardzības tehnoloģiskā un rūpnieciskā bāze, dalībvalstu 
militāro spēju uzlabošana un Eiropas aizsardzības savienības veidošana.


