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FÖRSLAG

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande 
förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet noterar att revisionsrätten inte har gjort någon uppskattning av 
felnivån för utgifter under rubrik 4 för 2018. Parlamentet stöder fullt ut revisionsrättens 
rekommendationer. Parlamentet betonar särskilt att revisionsrätten måste kunna få 
tillgång till alla relevanta handlingar för att kunna utföra sitt arbete, även när medel 
betalas ut via internationella organisationer. Parlamentet stöder revisionsrättens 
rekommendation att stärka de internationella organisationernas skyldighet att översända 
de nödvändiga dokumenten.

2. Europaparlamentet hänvisar till revisionsrättens särskilda rapport nr 35/2018 (Insyn i 
EU-medel som förvaltas av icke-statliga organisationer: mer måste göras), där det 
konstateras att det ofta saknas transparens när det gäller icke-statliga organisationers 
genomförande av EU-medel, särskilt när FN-organ lägger ut medel på 
underleverantörer. Parlamentet uppmanar kommissionen att förbättra sina system för att 
spåra användningen av medel som genomförs av icke-statliga organisationer och att 
säkerställa och kontrollera att regler och förfaranden tillämpas korrekt, i enlighet med 
revisionsrättens rekommendationer.

3. Europaparlamentet välkomnar att de första kapacitetsuppbyggnadsåtgärderna inom 
ramen för det ändrade instrumentet som bidrar till stabilitet och fred inleddes 2018. 
Parlamentet betonar att dessa åtgärder bör vidtas inom ramen för en övergripande 
reform av säkerhetssektorn. Parlamentet uppmuntrar till en kraftfullare uppföljning av 
kortsiktiga stabiliseringsåtgärder genom mer långsiktiga åtgärder som finansieras av 
instrumentet som bidrar till stabilitet och fred eller andra instrument.

4. Europaparlamentet välkomnar revisionsrättens analytiska granskning av det europeiska 
försvaret och stöder dess rekommendationer. Kommissionen uppmanas att som 
fördragens väktare säkra samstämmighet i alla EU:s försvarsinsatser för genomförande 
av en unionsverksamhet inom den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 
(Pesco, det europeiska försvarsindustriella utvecklingsprogrammet, EUF, den 
samordnade årliga försvarsöversikten osv.) och att säkra synergier med Nato. 
Parlamentet anser att en konkurrenskraftig europeisk försvarsteknisk och 
försvarsindustriell bas, som ökar medlemsstaternas militära kapacitet och skapar en ram 
för en europeisk försvarsunion, måste utgöra unionens viktigaste mål i nästa fleråriga 
budgetram.


