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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

1. отбелязва, че Съюзът съсредоточава вниманието си върху въпроси, свързани със 
сериозното и доброто финансово управление, и подчертава, че е важно да се 
увеличи разпределянето на средства в подкрепа на доброто управление, 
демокрацията и принципите на правовата държава в развиващите се страни;

2. приветства факта, че плащанията за бюджетна подкрепа, финансирани от ЕФР през 
2018 г., възлизат на 796 милиона евро; настоятелно призовава Комисията обаче да 
извърши по-ясна оценка и да определи резултатите в областта на развитието, които 
да бъдат постигнати чрез бюджетна подкрепа във всеки отделен случай, и преди 
всичко да укрепи, по отношение на поведението на получаващите подкрепа 
държави, механизмите за контрол в областта на корупцията, зачитането на правата 
на човека, принципите на правовата държава и демокрацията; 

3. счита, че проектът за Извънредния доверителен фонд на Европейския съюз 
(„Доверителният фонд на ЕС“) следва да е по-ясно формулиран; изразява 
увереност, че ГД „Международно сътрудничество и развитие“ ще следва 
препоръките, отправени в Специален доклад № 32/2018 на Сметната палата;

4. потвърждава задължението на международните организации да предават на 
Сметната палата, по нейно искане и както е предвидено в ДФЕС, всички документи 
или информация, необходими за изпълнение на нейните задачи; припомня на 
Комисията да наблюдава спазването от страна на международните организации на 
това задължение, за да се избегнат в бъдеще случаи на неизпълнение като този при 
неотдавнашен одит на проект за водоснабдяване и канализация в Мозамбик.


