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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 значителното намаление на процента на съществените грешки по 

функция 4 за финансовата 2013 година; подкрепя всички препоръки във връзка с 

функция 4, направени от Европейската сметна палата (ЕСП) в нейния годишен 

доклад; остава загрижен, че одобрените разходи продължават да бъдат засегнати от 

съществено равнище на грешки; отбелязва обаче, че въпреки увеличението на 

разходите, при които най-често се допускат грешки, общият брой съществени 

грешки за бюджета на Съюза като цяло е намалял; 

2. призовава за ефективно използване на всички предвидени мерки в споразумения с 

трети държави за справяне с измамите и с нанасянето на вреди на финансовите 

интереси на Съюза и за въвеждане на по-ефективни мерки, когато е необходимо; 

3. призовава за създаване на ефективни механизми за предварителна и последваща 

оценка на въздействието на споразумения между Съюза и трети държави; 

4. е загрижен от констатациите на ЕСП, че Комисията е валидирала съществени 

разходи по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) в 

отсъствие на оправдателни документи; изразява съгласие с препоръката на 

Сметната палата, че за избягване на такива грешки в бъдеще, Комисията и ГД 

„Разширяване“ трябва да осигурят въвеждането на нова система за уравняване при 

която уравняването да става само въз основа на направени разходи, каквато вече е 

обичайната практика в други институции; 

5. отбелязва одита, който ЕСП е направила на системите на EuropeAid и оценката ѝ, че 

те са само частично ефективни; настоятелно призовава EuropeAid да подобри 

качеството на своите системи в съответствие с препоръките на ЕСП; отбелязва 

обаче, че процентът съществени грешки за EuropeAid е по-нисък от този през 

2012 г.; 

6. приветства напредъка на Комисията в акредитирането на всички мисии на ОВППС 

в съответствие с оценката „по метода на шестте стълба“ и прогнозата ѝ, че четирите 

най-големи мисии скоро ще отговарят на изискванията; подчертава необходимостта 

Комисията да акредитира всички мисии в съответствие с препоръките на ЕСП;  

7. изразява дълбока загриженост във връзка със сериозните твърдения за корупция 

срещу EULEX Косово, които, ако бъдат потвърдени, ще поставят под въпрос 

цялостната репутация на Европейския съюз и на помощта, която той предоставя на 

страните, провеждащи реформи за правова държава; е особено загрижен от начина, 

по който се подходи към твърденията за корупция, както и от бавната реакция от 

страна на Европейската служба за външна дейност; приема за сведение започнатото 

разследване в EULEX; очаква да бъде информиран за резултатите възможно най-

скоро и подчертава, че трябва да има политика на нулева толерантност по въпросите 

на корупцията и че извлечените поуки трябва да се прилагат; 
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8.  изразява съжаления за значителните закъснения при доставката на основно 

оборудване и услуги за мисиите по линия на ОПСО и отрицателните последствия, 

които това има за работата на мисиите; припомня, че в своя специален доклад от 

2012 г. относно помощта на ЕС за Косово Сметната палата осъжда тази 

неефективност и заключава, че процедурите за възлагане на обществени поръчки, 

установени във Финансовия регламент, „не са разработени с оглед на мисии по 

ОПСО ..., при които понякога е необходима бърза и гъвкава реакция“; настоятелно 

призовава Комисията да помисли за преразглеждането на съответните правила; 

9. изразява мнението, че Комисията следва да въведе, чрез делегирани актове в 

съответствие с член 210 от Финансовия регламент, специфични правила относно 

обществените поръчки за мерките за управление на кризи по линия на ОПСО, за да 

се улесни бързото и гъвкаво провеждане на операциите; припомня, чe член 190, 

параграф 4 от Финансовия регламент вече предвижда дерогация от правилата за 

възлагане на обществени поръчки за външни дейности за хуманитарната помощ. 
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