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POBUDE

Odbor za zunanje zadeve poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. ugotavlja, da Računsko sodišče za leto 2018 ni izračunalo ocenjene stopnje napake za 
izdatke v razdelku 4; v celoti podpira priporočila Računskega sodišča; zlasti poudarja, 
da mora imeti Računsko sodišče dostop do vseh ustreznih dokumentov, da bi lahko 
opravljalo svoje delo, tudi kadar se sredstva izplačajo prek mednarodnih organizacij; 
podpira priporočilo Računskega sodišča, naj se okrepi obveznost mednarodnih 
organizacij, da posredujejo potrebne dokumente;

2. spominja na posebno poročilo Evropskega računskega sodišča št. 35/2018 (Preglednost 
sredstev EU, ki jih izvršujejo nevladne organizacije: potrebna so večja prizadevanja), v 
katerem je bilo ugotovljeno, da nevladne organizacije pogosto izvršujejo sredstva Unije 
na nepregleden način, zlasti kadar organi OZN za izvrševanje sredstev sklenejo 
pogodbo s podizvajalci; poziva Komisijo, naj izboljša svoje sisteme za sledenje uporabe 
sredstev, ki jih izvršujejo nevladne organizacije, ter v skladu s priporočili Računskega 
sodišča zagotavlja in preverja pravilno uporabo pravil in postopkov;

3. pozdravlja začetek izvajanja prvih ukrepov za krepitev zmogljivosti v okviru 
spremenjenega instrumenta za prispevanje k stabilnosti in miru v letu 2018; poudarja, 
da bi morali ti ukrepi potekati v okviru splošnega procesa reforme varnostnega sektorja; 
spodbuja, naj kratkoročnim stabilizacijskim ukrepom pogosteje sledijo dolgoročnejši 
ukrepi, ki se financirajo iz instrumenta za prispevanje k stabilnosti in miru oziroma 
drugih instrumentov;

4. pozdravlja, da je Računsko sodišče opravilo analitični pregled evropske obrambe in 
podpira njegova priporočila; poziva Komisijo, naj kot varuhinja pogodb zagotovi 
skladnost vseh obrambnih prizadevanj Unije za izvajanje dejavnosti Unije v okviru 
SVOP (PESCO, evropski program za razvoj obrambne industrije, ERS, usklajeni letni 
pregled na področju obrambe itd.) ter zagotovi sinergije z zvezo Nato; meni, da morajo 
biti konkurenčna tehnološka in industrijska baza evropske obrambe, krepitev vojaških 
zmogljivosti držav članic in oblikovanje evropske obrambne unije ključni cilji Unije v 
naslednjem večletnem finančnem okviru.


