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WSKAZÓWKI

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Budżetowej, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. zauważa, że Europejski Trybunał Obrachunkowy nie oszacował poziomu błędu dla 
wydatków w dziale 4 w 2018 r.; w pełni popiera zalecenia sformułowane przez 
Europejski Trybunał Obrachunkowy; podkreśla w szczególności, że aby Europejski 
Trybunał Obrachunkowy mógł wykonywać swoje zadania, musi mieć dostęp do 
wszystkich istotnych dokumentów, również w przypadku, gdy środki są wydatkowane 
za pośrednictwem organizacji międzynarodowych; popiera zalecenie Europejskiego 
Trybunału Obrachunkowego, aby położyć większy nacisk na ciążący na organizacjach 
międzynarodowych obowiązek przekazywania niezbędnych dokumentów;

2. zwraca uwagę na sprawozdanie specjalne nr 35/2018 Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego („Przejrzystość procesu wydatkowania środków unijnych przez 
organizacje pozarządowe –  należy dołożyć dalszych starań”), w którym stwierdzono, 
że często brakuje przejrzystości w wydatkowaniu środków unijnych przez organizacje 
pozarządowe, zwłaszcza gdy wydatkowanie tych środków przekazują z kolei innych 
podmiotom jednostki ONZ; wzywa Komisję, aby udoskonaliła systemy umożliwiające 
śledzenie wydatkowania środków przez organizacje pozarządowe oraz aby zapewniła i 
kontrolowała prawidłowe stosowanie zasad i procedur zgodnie z zaleceniami 
Europejskiego Trybunału Obrachunkowego;

3. z zadowoleniem przyjmuje uruchomienie w 2018 r. pierwszych środków budowania 
zdolności w ramach zmienionego Instrumentu na rzecz Przyczyniania się do Stabilności 
i Pokoju; podkreśla, że działania te powinny odbywać się w ramach ogólnego procesu 
reformy sektora bezpieczeństwa; zachęca do podejmowania bardziej zdecydowanych 
działań następczych w związku z krótkoterminowymi działaniami stabilizacyjnymi, w 
postaci bardziej długofalowych działań finansowanych z Instrumentu na Rzecz 
przyczyniania się do Stabilności i Pokoju lub z innych instrumentów;

4. z zadowoleniem przyjmuje przeprowadzony przez Europejski Trybunał Obrachunkowy 
analityczny przegląd obronności europejskiej i popiera zawarte w nim zalecenia; wzywa 
Komisję jako strażniczkę traktatów, aby zapewniła spójność wszystkich unijnych 
działań obronnych prowadzonych w celu realizacji działań Unii w ramach WPBiO 
(PESCO, Europejski program rozwoju przemysłu obronnego, EFO, CARD itp.) oraz 
aby zapewniła synergie z działaniami NATO; uważa, że wśród kluczowych celów Unii 
w kolejnych WRF musi znaleźć się zapewnienie konkurencyjności europejskiej bazy 
technologiczno-przemysłowej sektora obronnego, zwiększenie zdolności wojskowych 
państw członkowskich oraz utworzenie Europejskiej Unii Obrony.


