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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

1. отбелязва, че Европейската сметна палата („Палатата“) не е изчислила нивото на 
грешки по отношение на разходите по функция 4 за 2018 г.; напълно подкрепя 
препоръките, формулирани от Палатата; подчертава по-специално, че Палатата 
трябва да има достъп до всички съответни документи, за да може да изпълнява 
своята задача, включително когато средствата се отпускат чрез международни 
организации; подкрепя препоръката на Палатата да бъдат предприети стъпки, за 
да се засили изпълнението на задължението на международните организации да 
предоставят всички необходими документи;

2. приема за сведение Специален доклад № 32/2018 на Палатата („Извънреден 
доверителен фонд на Европейския съюз за Африка — гъвкав, но без достатъчна 
насоченост“); призовава Комисията незабавно да предприеме мерки за 
изпълнение на оставащите препоръки; подчертава необходимостта да се 
гарантира, че финансираните чрез Доверителния фонд на ЕС проекти допълват 
действия по други инструменти на Съюза и действия, финансирани от държавите 
членки или други донори; отбелязва ниското равнище на участие на държавите 
членки и други донори, което поставя под въпрос основанието за използване на 
доверителен фонд на ЕС;

3. приветства усилията на гражданското общество по целия свят в подкрепа на 
правата на човека и защитата им, особено във времена на свиване на 
пространството на гражданското общество и поставяне под въпрос на 
универсалния характер на правата на човека; приема за сведение Специален 
доклад № 35/2018 на Палатата („Прозрачност на разходването на средства на ЕС, 
отпуснати на неправителствени организации – необходими са още усилия“); 
подчертава констатацията на Палатата, че в областта на външната дейност 
подборът на Комисията на проекти, ръководени от неправителствени организации 
(НПО), като цяло е прозрачен и че Комисията обикновено докладва данни за 
хуманитарната помощ и помощта за развитие в съответствие с международните 
стандарти за прозрачност; отбелязва обаче, че според доклада на Палатата 
Комисията би могла да подобри прозрачността относно средствата на Съюза, 
усвоявани от НПО; подчертава, че НПО подлежат на същите изисквания за 
прозрачност като другите бенефициенти; призовава Комисията да подобри своите 
системи за наблюдение на използването на средствата, усвоявани от НПО, и да 
осигури и проверява правилното и последователно прилагане на правилата и 
процедурите в съответствие с препоръките на Палатата, което да даде възможност 
също така за оценка на разходите, декларирани от всички участници в процеса на 
изпълнение; приветства в този контекст стартирането през март 2019 г. на EU Aid 
Explorer — публичен уебсайт, който показва всички публикувани данни относно 
външната помощ, предоставена от институциите на Съюза и държавите членки; 
подчертава значението на увеличената подкрепа на Съюза за организациите на 
гражданското общество в предстоящата многогодишна финансова рамка (МФР);
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4. отбелязва по отношение на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП 
II) продължаващите слабости в административния капацитет на държавите в 
процес на присъединяване, което води до липса на капацитет за усвояване при 
непряко управление; подчертава, че както се посочва в специалния доклад на 
Палатата за 2018 г. относно финансирането по ИПП за Турция, напредъкът в 
такива чувствителни области като принципите на правовата държава и 
гражданското общество зависи не само от финансирането от ИПП, но и най-вече 
от политическата воля на управляващите органи; отбелязва със загриженост, че 
средствата по ИПП за Турция почти не са били използвани за гарантиране на 
основни ценности, като свободата на печата и безпристрастността на съдебната 
система; счита, че сега повече от всякога е важно Комисията да използва 
обвързаността с условия в подкрепа на реформите в приоритетни сектори като 
принципите на правовата държава и управлението в Турция;

5. приветства стартирането през 2018 г. на първите мерки за изграждане на 
капацитет в рамките на изменения Инструмент, допринасящ за стабилността и 
мира (IcSP); подчертава, че тези действия следва да се осъществяват в контекста 
на цялостен процес на реформа на сектора на сигурността; насърчава 
предприемането на по-решителни последващи действия след краткосрочните 
мерки за стабилизиране под формата на по-дългосрочни действия, финансирани 
от Инструмента, допринасящ за стабилността и мира, или от други инструменти;

6. приема за сведение аналитичния преглед на Палатата относно европейската 
отбрана и подкрепя съдържащите се в него препоръки; призовава Комисията, като 
пазител на договорите, да гарантира съгласуваността на всички усилия на Съюза в 
областта на отбраната, целящи изпълнението на дейност на Съюза в рамките на 
ОПСО (ПСС, EDIDP, ЕФР, CARD и т.н.), и да гарантира оперативна 
съвместимост и полезни взаимодействия с НАТО; счита, че една 
конкурентоспособна европейска технологична и индустриална база в областта на 
отбраната, засилваща военните способности на държавите членки и предоставяща 
рамка за Европейски съюз за отбрана, трябва да бъде една от основните цели на 
Съюза в следващата МФР; призовава за по-независими и обществено достъпни 
оценки на гражданските и военните мерки за сигурност на ЕС, по-специално 
мисиите на ЕС за военно обучение, изграждането на капацитет на военни 
участници в трети държави (CBDSD чрез IcSP) и мерките за управление на 
границите и миграцията;

7. приканва Комисията да прецени законосъобразността на оттеглянето на 
бюджетната функция от Европейския парламент чрез решенията на Съвета за 
създаване на Европейската агенция по отбрана (EDA) и постоянното 
структурирано сътрудничество (ПСС); припомня, че в член 45 (параграф 2) и член 
46 (параграф 2) от ДЕС се предвижда решенията да се приемат с квалифицирано 
мнозинство и не се предвижда право на вето; припомня, че оттеглянето на 
бюджетната функция на Европейския парламент в съответствие с член 42 от ДЕС 
е възможно само за оперативни разходи и изисква единодушно решение на 
Съвета; подчертава, че Съветът никога не е вземал такова решение;

8. настоява на необходимостта да се следи отблизо използването на средствата на 
Механизма за бежанците в Турция, за да се гарантира точното им насочване към 
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проекти за бежанците и неизползването им за други цели; призовава Комисията 
да докладва редовно на бюджетния орган относно съвместимостта на 
финансираните действия с правното им основание;

9. изразява загриженост за липсата на видимост на финансираните от Съюза 
проекти, подчертава необходимостта от подобряване на видимостта и засилване 
на взаимното допълване на финансовите инструменти на Съюза;

10. изразява съжаление за липсата на гъвкавост в административните и 
бюджетните/финансовите процедури във връзка с гражданските мисии по линия 
на ОПСО; отново изразява становището си, че Комисията следва да въведе 
специфични правила за възлагане на обществени поръчки във връзка с мерките за 
управление на кризи по линия на ОПСО, за да се улесни бързото и гъвкаво 
провеждане на мисиите;
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