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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

1. осъзнава, че бюджетната подкрепа е широко дискутиран инструмент за 
развитие, който включва възможности и предизвикателства; признава, че тя 
зачита принципите на развитие чрез увеличаване на отговорността и засилване 
на диалога между партньорите и донорите и осигурява предимство чрез ниски 
разходи по сделките, като същевременно включва риска от присвояване и 
неправомерно използване на средства, когато управлението на публичните 
финанси от страните получатели не е достатъчно прозрачно, отговорно и 
ефективно; подчертава, че бюджетната подкрепа не е правилният отговор при 
всяка ситуация и никога не бива да се възприема като единствен вариант;

2. призовава Комисията, преди отпускането на бюджетна подкрепа да гарантира, 
че целите на намесата са включени в националните програми на страните 
получатели и че принципите на координация, взаимно допълване и 
съгласуваност с други донори се спазват, както и принципът на допълняемост на 
средствата, предоставяни от страната получател;

3. с цел гарантиране на целесъобразност на бюджетната подкрепа на ЕС, призовава 
Комисията да рационализира своя процес на програмиране и планиране чрез 
подобряване на подготовката и документирането на решенията за започване на 
операции по бюджетна подкрепа и предвид ограниченията на ресурсите в 
делегациите, които често намаляват способността им за осъществяване на 
определени дейности, призовава Комисията да осигури достатъчно 
квалифициран персонал за процеса на изпълнение, тъй като бюджетната 
подкрепа изисква различни аналитични умения от финансирането на проекти и 
програми;

4. призовава Комисията да формулира целите така, че да може да се измерва 
ефективността на програмите и да се търси отговорност от Комисията;
настоятелно призовава Комисията да вземе надлежно предвид приоритетните 
нужди на съответната страна получател във връзка с изграждането на капацитет;

5. повтаря предишните си призиви към Комисията да премине от контрол на 
резултатите към сравнение на тези резултати с определени показатели, като 
подобри системата си за отчитане, за да я насочи към постигането на 
ефективност на програмите;

6. призовава Комисията да въведе ефективна система за управление на риска с 
оглед намаляване на рисковете при управлението на публични финанси във 
връзка с програмите за бюджетна подкрепа;

7. изразява загриженост от факта, че Сметната палата („Палатата”) в своя годишен 
доклад за дейностите, финансирани по линия на осмия, деветия и десетия 
европейски фондове за развитие (ЕФР) за финансовата 2009 г., констатира, че 
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плащанията в рамките на бюджетната подкрепа са засегнати от чести, 
количествено неизмерими грешки, дължащи се на липсата на добре 
документирани и структурирани доказателства за спазването на условията на 
плащане; същевременно отбелязва и приветства значителното подобрение във 
връзка с доказателствата за допустимост, посочено от Палатата за десетия ЕФР, 
поради систематичното използване понастоящем на по-ясни рамки за оценка;

8. призовава Комисията да гарантира, че специфичните условия за променливи 
траншове въз основа на изпълнението ясно определят показателите, целите, 
методите на изчисление и източниците на информация и че в докладите на 
делегациите се предоставят структурирани и официални доказателства за 
напредък в управлението на публичните финанси чрез ясно посочване на 
критериите, според които трябва да бъде оценен напредъкът, постигнатият 
напредък и причините, поради които програмите за реформи може да не са 
изпълнени съгласно плана;

9. призовава Комисията да предприеме всички необходими мерки, за да се бори 
срещу корупцията в страните получатели, включително спиране на плащанията, 
ако е необходимо; в тази връзка призовава Комисията да поддържа тесен и 
редовен диалог с правителствата на страните партньори по въпроси, свързани с 
корупцията, както и да отделя достатъчно внимание на нуждите на отделни 
страни получатели за изграждане на капацитет във връзка с механизмите за 
отчетност и борба срещу корупцията; отбелязва, че от 27-те страни от АКТБ, 
които не са в уязвимо положение и за които е планирана обща бюджетна 
подкрепа (ОБП) в националните стратегически документи по десетия ЕФР, въз 
основа на Индекса за възприятие на корупцията на „Трансперънси 
Интернешънъл” за 2009 г. 12 страни са класифицирани като характеризиращи се 
с "ширеща се корупция", а от шестте латиноамерикански и азиатски страни с 
програми за ОБП, пет са класифицирани по същия начин;

10. отново изразява становището си, че участието на националните парламенти, 
гражданското общество и местните власти в страните партньори е необходимо 
за постигането на истинска ангажираност и отговорност за процеса и повтаря 
призива си към Комисията да положи всички усилия за подобряване на диалога 
с тези органи на различните етапи от процеса на програмиране;

11. в тази връзка настоява за реално изпълнение на изискването, съдържащо се в 
член 25, буква б) от Регламент (ЕО) № 1905/2006 на Европейския парламент и на 
Съвета от 18 декември 2006 г. за създаване на финансов инструмент за 
сътрудничество за развитие (Регламент за ИСР )1, което предвижда, че 
"Комисията използва последователно подход, основан на резултатите и на 
индикатори на ефективността, Комисията дефинира ясно и осъществява 
мониторинг на тази непрекъснатост и подкрепящите действия на страните 
партньори за развитие на парламентарния контрол и капацитетите за проверка и 
за увеличаване на прозрачността и на обществения достъп до информация" и 
настоятелно призовава Комисията да разшири обхвата на тези разпоредби, за да 
се включи бюджетната подкрепа за страните бенефициенти на Европейския 

                                               
1 ОВ L 37 от 27.12.2006 г., стр. 41.
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фонд за развитие (държавите от АКТБ ), за които до момента се прилагат само 
най-техническите критерии на член 61, параграф 2 от Споразумението от 
Котону.
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