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IEROSINĀJUMI

Ārlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju rezolūcijas 
priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. norāda, ka Eiropas Revīzijas palāta (Revīzijas palāta) 2019. gadam nav aprēķinājusi 
aptuveno kļūdu līmeni izdevumiem 4. izdevumu kategorijā; uzsver, ka Revīzijas palāta ir 
konstatējusi ierobežojumus, kuru dēļ atlikušo kļūdu īpatsvars var tikt nepietiekami 
novērtēts; pilnībā atbalsta Revīzijas palātas ieteikumus, jo īpaši attiecībā uz vajadzību 
turpmākajos Kaimiņattiecību politikas un paplašināšanās sarunu ģenerāldirektorāta 
(NEAR ĢD) gada darbības pārskatos iekļaut informāciju par atlikušo kļūdu īpatsvara 
izpētes ierobežojumiem, kā arī pastiprināt NEAR ĢD īstenoto ārējās finansēšanas 
instrumentu pārbaudes, apzinot un novēršot atkārtotas kļūdas;

2. pieņem zināšanai to, ka Revīzijas palāta ir pārbaudījusi, kā ņemti vērā tās 2016. gada 
pārskatā sniegtie ieteikumi, kuru saistībā vai nu bija vajadzīga tūlītēja rīcība, vai arī tie 
bija jāīsteno līdz 2019. gadam, un atzinīgi vērtē to, ka Komisija trīs no tiem ir īstenojusi 
pilnībā un vienu daļēji;

3. atkārtoti pauž nostāju, ka ārējā palīdzība būtu pilnībā jāfinansē no Savienības budžeta, un 
uzsver, ka trasta fondu satvarā īstenotas darbības ir tikai pagaidu risinājumi līdz minēto 
fondu pilnīgai aizstāšanai ar turpmākajiem ārējās finansēšanas instrumentiem, jo īpaši 
Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumentu (NDICI) 
un Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu (IPA III); pauž nožēlu par to, ka, īstenojot 
darbības trasta fondu satvarā, piemēram, Madad fonda un ES trasta fonda Āfrikai satvarā, 
vairākos gadījumos nav sasniegti humanitārie mērķi, piemēram, aizsargāt migrantu un 
citu neaizsargātu grupu cieņu un cilvēktiesības; turklāt atgādina, ka ES trasta fonda 
Kolumbijai būtiski elementi ir cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošana un tiesiskuma, 
demokrātijas principu, pārredzamības, labas pārvaldības un miera un stabilitātes 
veicināšana; aicina Komisiju šajā saistībā rūpīgāk pārbaudīt īstenošanas partneru 
darbības.


