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NÁVRHY

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do 
návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. berie na vedomie, že Európsky dvor audítorov (EDA) za rok 2018 nevypočítal žiaden 
odhad miery chybovosti výdavkov v okruhu 4; plne podporuje odporúčania EDA; 
zdôrazňuje najmä, že EDA musí mať prístup ku všetkým relevantným dokumentom, 
aby mohol vykonávať svoju prácu, a to aj vtedy, keď sa finančné prostriedky vyplácajú 
prostredníctvom medzinárodných organizácií; podporuje odporúčanie EDA, aby sa 
posilnila povinnosť medzinárodných organizácií predkladať potrebné dokumenty;

2. poukazuje na osobitnú správu EDA č. 35/2018 (Transparentnosť finančných 
prostriedkov EÚ implementovaných prostredníctvom MVO:  je potrebné väčšie úsilie), 
v ktorej sa uvádza, že pri využívaní prostriedkov EÚ mimovládnymi organizáciami 
(MVO) často chýba transparentnosť, najmä ak finančné prostriedky využívajú 
dodávatelia orgánov OSN; vyzýva Komisiu, aby zlepšila svoje systémy sledovania 
využívania finančných prostriedkov MVO a zabezpečila a overovala správne 
uplatňovanie pravidiel a postupov v súlade s odporúčaniami EDA;

3. víta zavedenie prvých opatrení na budovanie kapacít v rámci zmeneného nástroja na 
podporu stability a mieru v roku 2018; zdôrazňuje, že tieto opatrenia by sa mali 
uskutočniť v kontexte celkového procesu reformy sektora bezpečnosti; nabáda na 
dôraznejšie sledovanie krátkodobých stabilizačných opatrení prostredníctvom 
dlhodobejších opatrení financovaných z nástroja na podporu stability a mieru alebo 
iných nástrojov;

4. víta analytické preskúmanie EDA týkajúce sa európskej obrany a podporuje jeho 
odporúčania; vyzýva Komisiu ako strážkyňu zmlúv, aby zabezpečila súdržnosť 
všetkých obranných činností Únie vykonávaných na vykonávanie činnosti Únie v rámci 
SBOP (PESCO, EDIDP, ERF, CARD atď.) a zabezpečila súčinnosť s NATO; domnieva 
sa, že kľúčovými cieľmi Únie v rámci budúceho VFR musia byť konkurencieschopná 
európska obranná technologická a priemyselná základňa, posilnenie vojenských 
spôsobilostí členských štátov a vytvorenie európskej obrannej únie;


