
 

AD\1084130BG.doc  PE571.792v02-00 

BG Единство в многообразието BG 

Европейски парламент 
2014-2019  

 

Комисия по външни работи 
 

2015/2163(DEC) 

16.2.2016 

СТАНОВИЩЕ 

на комисията по външни работи 

на вниманието на комисията по бюджетен контрол 

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на 

общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, 

раздел X ‒ Европейска служба за външна дейност 

(2015/2163(DEC)) 

Докладчик по становище: Кристиан Дан Преда 

 

 



 

PE571.792v02-00 2/5 AD\1084130BG.doc 

BG 

PA_NonLeg 



 

AD\1084130BG.doc 3/5 PE571.792v02-00 

 BG 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по бюджетен контрол да 

включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения: 

1. приветства факта, че изпълнението на бюджета на Европейската служба за външна 

дейност (ЕСВД) е продължило без да бъде засегнато от съществено ниво на грешки 

и че цялостното ниво на грешки в административния бюджет е паднало до 0,5%; 

2. остава загрижен от продължаващите дисбаланси в профила на служителите на 

ЕСВД по отношение на пол и националност; приветства постигнатия напоследък 

напредък, но отбелязва, че дисбалансите по отношение на представителството на 

половете остават съществени, особено на по-високите длъжности и в управлението; 

отново изразява загрижеността си относно непропорционалния брой високи 

длъжности в ЕСВД;  

3. подчертава, че формулата за персонала, установяваща баланс между персонала от 

държавите членки и от институциите на общността, следва да се прилага на всички 

равнища на йерархията, по-специално и към ръководителите на делегации, сред 

които дипломатите от държавите членки са силно свръхпредставени; подчертава 

също така, че все още се разчита твърде много на командировани национални 

експерти, което води до по-нататъшно заобикаляне на формулата за персонала; 

настоятелно призовава ЕСВД да работи за намаляване на тази прекалена 

зависимост;  

4. подчертава, че ръководителите на делегации на ЕС продължават да са прекомерно 

натоварени с административни задачи поради недостатъчна гъвкавост на 

Финансовия регламент; приветства в този контекст обсъждането на възможен 

пилотен проект за създаване на регионален център за административна подкрепа за 

Европа, който ще поеме част от тази тежест и може да стане част от едно по-широко 

бъдещо решение; повтаря призива си към Комисията и ЕСВД да разгледат всички 

възможни решения на този проблем, които могат да включват и възможни промени 

във финансовото управление като същевременно подчертава, че по отношение на 

качеството на финансовото управление следва да надделяват високите стандарти; 

5. призовава ЕСВД да опрости настоящите правила относно управлението на бюджета 

и да ги направи по-малко строги, за да може персоналът на делегациите да се 

използва гъвкаво и ефективно в интерес на ЕС; 

6. подчертава значението на предприемането на мерки за по-тясно интегриране на 

специалните представители на ЕС в административната структура на ЕСВД, за да се 

осигури ефективност на разходите, да се използват възможностите за 

взаимодействия и да се постигне по-добра координация. 

7. отново посочва необходимостта от подобряване на сътрудничеството между 

държавите членки в тяхната външна политика и политика за сигурност, за да се 

постигне спестяване на разходи; подчертава, че това е от изключително значение за 

да могат държавите членки да дават решителен отговор на общи предизвикателства 

за сигурността им в период, в който тези предизвикателства очевидно нарастват; 
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8. отбелязва, че Европейската сметна палата подчертава наличието на някои 

продължаващи слабости в управлението на семейните надбавки, коментар, който се 

повтаря вече няколко последователни години; настоятелно призовава ЕСВД да 

предприеме мерки за преодоляване на тези слабости и предотвратяване на 

повтарянето им пред следващите години; 

9. призовава за по-бързо приемане на оперативни насоки относно подаването на 

сигнали за нередности; 

10. настоятелно призовава ЕСВД и Комисията да прилагат поуките от случая с EULEX 

в тясно сътрудничество с Парламента, като съвместно търсят начини за изпълнение 

на препоръките от доклада на проф. Жан-Пол Жаке, възложен от върховния 

представител/заместник-председател, и да предприемат действия за отстраняване на 

оставащи проблеми, ако има такива; 
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