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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 (ЕСП) не е изчислила нивото на грешки 
по отношение на разходите по функция 4 за 2018 г.; напълно подкрепя 
препоръките, формулирани от ЕСП; подчертава по-специално, че ЕСП 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 ЕСП да бъдат предприети стъпки, за да се 
засили изпълнението на задължението на международните организации да 
предоставят всички необходими документи;

2. посочва Специален доклад № 35/2018 на ЕСП („Прозрачност на разходването на 
средства на ЕС, отпуснати на неправителствени организации –  необходими са 
още усилия“), в който се констатира, че често липсва прозрачност по отношение 
на усвояването на средства на Съюза от неправителствени организации (НПО), 
особено когато средствата са вторично отпуснати от органи на ООН; призовава 
Комисията да подобри своите системи за проследяване на използването на 
средства, усвоявани от НПО, и да осигурява и проверява правилното прилагане на 
правилата и процедурите, в съответствие с препоръките на ЕСП;

3. 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 в 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;

4. приветства аналитичния преглед на ЕСП относно европейската отбрана и 
подкрепя съдържащите се в него препоръки; призовава Комисията, като пазител 
на договорите, да гарантира съгласуваността на всички усилия в областта на 
отбраната на Съюза, целящи изпълнението на дейност на Съюза в рамките на 
ОПСО (ПСС, EDIDP, ЕФР, CARD и т.н.), и да гарантира полезни взаимодействия 
с НАТО; счита, че конкурентоспособността на европейската отбранителна 
технологична и индустриална база, укрепването на военните способности на 
държавите членки и изграждането на Европейски съюз за отбрана трябва да бъдат 
основните цели на Съюза в рамките на следващата МФР.


