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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. приветства намаляването на броя и финансовото въздействие на нередностите, 
открити във връзка с предприсъединителните фондове, разгледани в доклада за 
2011 г.; приветства факта, че степента на събиране на ресурсите на ЕС, изплатени 
неправомерно като предприсъединителна помощ, се е подобрила значително, като 
същевременно отчита, че съществуват важни различия между бенефициентите по 
отношение на съобщените нередности, което основно е мерило за етапа на 
приемането и прилагането на системата за управление на нередностите (СУН); 
поради това призовава Комисията да продължи да следи отблизо прилагането на 
СУН във всички държави, получаващи помощ по този инструмент;

2. отбелязва със загриженост, че в глава 7 („Външни отношения, помощ и 
разширяване“) от годишния доклад на Европейската сметна палата относно 
изпълнението на бюджета за 2011 г., Палатата посочи грешки в окончателните 
плащания, които не са били открити от контролите на Комисията, и заключи, че 
контролите, прилагани от Комисията, не са напълно ефективни; призовава 
Комисията да подобри своите механизми за наблюдение, за да се осигури ефикасно 
и целесъобразно изразходване на средствата;

3. приветства инициативата за реформа на Европейската служба за борба с измамите 
(OLAF), една от основните цели на която е да се засили сътрудничеството с трети 
държави; отбелязва, че тази реформа, наред с другото, ще предостави на OLAF 
възможността за сключване на административни договорености с компетентните 
органи на трети държави и с международни организации, като ще укрепи 
капацитета на OLAF в борбата с измамите в областите, свързани с външната 
политика на ЕС;

4. приветства плана за действие за борба с контрабандата на цигари и алкохол по 
източната граница на ЕС и отбелязва, че тази незаконна дейност води до важни 
финансови загуби за бюджета на ЕС и за бюджетите на държавите членки 
(оценявани на 10 милиарда евро); подчертава, че тази дейност служи като важен 
източник на финансиране за международно структурирани престъпни организации, 
и очертава, следователно, значението на засилването на външното измерение на 
гореспоменатия план за действие;

5. приветства включването на разпоредби за борба с измамите в нови или 
предоговорени двустранни споразумения и призовава Комисията и Европейската 
служба за външна дейност (ЕСВД) да включват тези разпоредби и в други 
двустранни споразумения с трети държави;

6. предлага констатациите и препоръките на Сметната палата, свързани с външната 
дейност на ЕС, и по-специално с мисиите на ЕС, да бъдат взети предвид при 
преразглеждането на напредъка им спрямо поставените цели и когато се обсъжда 
удължаването на мандата им, с цел да се гарантира ефективно и целесъобразно 
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използване на предоставените ресурси;


