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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по бюджетен контрол да 
включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. отбелязва, че Европейската сметна палата (ЕСП) не е изчислила нивото на грешки 
по отношение на разходите по функция 4 за 2017 г.; подчертава, че формирането 
на подходяща по размер представителна извадка за одита на функция „Глобална 
Европа“ е от съществено значение за извършването на обстойна и независима 
оценка на финансовите операции, и призовава за бързото решаване на този въпрос 
с цел да се осигурят условия за по-добър контрол върху усвояването на 
финансовите средства на ЕС от страна на Европейския парламент;

2. приветства оценката на ЕСП на аспектите на изпълнението в допълнение към 
проверката на редовността на операциите в нейния доклад за 2017 г.; изцяло 
подкрепя всички препоръки, формулирани от ЕСП въз основа на 56-те операции 
от извадката; приветства готовността на Комисията да приеме тези препоръки и 
призовава за бързото им изпълнение;

3. приветства Специален доклад № 22/2017 на ЕСП относно мисиите за наблюдение 
на избори и положените усилия за осигуряване на бързото и цялостно изпълнение 
на нейните препоръки от страна на Комисията и на Европейската служба за 
външна дейност (ЕСВД); подчертава, че е важно да продължи работата за 
постигане на по-висока степен на рационализиране, по-голяма прозрачност и по-
добро финансово управление, наред с по-добро бюджетиране на разходите за 
отделните мисии на ЕС за наблюдение на избори, особено по отношение на 
поръчките, изпълнявани многократно от доставчиците на услуги; насърчава 
Комисията да стимулира по-голяма конкуренция между доставчиците на услуги 
като начин за намаляване на разходите; призовава Комисията и ЕСВД да започнат 
процес на размисъл относно начините за повишаване на ефикасността и 
ефективността на възприетия подход; в съответствие с констатациите в 
специалния доклад посочва, че е важно да се предоставят необходимите ресурси, 
за да се осигури преглед на препоръките относно мисиите на ЕС за наблюдение на 
избори на централно ниво, включително регистър, както и систематична оценка 
на етапа на тяхното изпълнение;

4. изразява загриженост във връзка с недостатъчната видимост на финансирането на 
ЕС, мобилизирано за проектите; настоятелно призовава Комисията да подобри 
видимостта и да подобри взаимното допълване на действията по различните 
инструменти;

5. счита, че е необходимо да се укрепи административният капацитет на 
присъединяващите се държави; призовава за непрекъснати усилия за отстраняване 
на слабостите в непрякото управление на финансовите средства на ЕС в някои 
държави бенефициенти на инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП), в 
съчетание с по-голяма строгост в областта на бюджетната подкрепа за държавите 
– партньори на ЕС; отбелязва със загриженост, че финансовите средства от ИПП 
за Турция спомогнаха съвсем слабо за утвърждаване на основни ценности, в т.ч. 
свободата на печата и безпристрастността на съдебната система, и че Комисията 
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не е използвала често обвързването с условия в подкрепа на реформите в 
приоритетните сектори в Турция, където напредъкът в областта на демокрацията 
и принципите на правовата държава е незадоволителен; подчертава значението на 
пренасочването на финансови средства към гражданското общество и на по-
широкото използване на режим на пряко управление; изисква от Комисията да 
изпълни всички препоръки на ЕСП относно Механизма за бежанците в Турция, и 
най-вече за подобряване на мониторинга и докладването относно проектите за 
парично подпомагане и за подобряване заедно с турските органи на работната 
среда за (международните) неправителствени организации, както и да гарантира, 
че финансовите средства са насочени точно към проекти за бежанците и не се 
използват за други цели; призовава Комисията да докладва редовно на бюджетния 
орган относно съвместимостта на финансираните действия с правното основание;

6. приветства Специален доклад № 3/2017 на ЕСП „Помощ от ЕС за Тунис“ и 
нейната констатация, че помощта от ЕС е допринесла значително за 
демократичния преход и за икономическата стабилност на страната; призовава 
Комисията да продължи да подобрява насочеността на помощта от ЕС в 
съответствие с препоръките в него;

7. отбелязва публикацията на Специален доклад № 20/2018 на ЕСП – „Подкрепата 
от ЕС за Африканската архитектура за мир и сигурност се нуждае от нов фокус“; 
призовава за бързи действия с цел отстраняване на установените в него слабости, 
включително необходимостта от пренасочване на подкрепата от ЕС от покриване 
на оперативни разходи към мерки за изграждане на капацитет, от трайно 
обвързване на интервенциите с резултатите, от намаляване на закъсненията при 
подписване на договорите и финансирането със задна дата, от подобряване на 
контрола и от по-последователно използване на финансовите инструменти.
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