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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. изразява загриженост относно увеличението на процента на съществените грешки 

по функция 4 за финансовата 2014 година; подкрепя всички препоръки, отправени 

от Европейската сметна палата в нейния годишен доклад, и настоятелно призовава 

Комисията бързо да предприеме последващи действия във връзка с препоръките от 

предходните години, които все още не са изцяло изпълнени; 

2. приветства факта, че ГД „Политика за съседство и преговори за разширяване“ е 

отстранила системната грешка, засягаща нейните разходи през 2013 г., и е внесла 

съществени промени в своите системи съгласно искането на Европейската сметна 

палата; изразява задоволство също така, че годишният отчет за дейността на ГД 

„Хуманитарна помощ и гражданска защита“ се счита за верен въз основа на 

одитната дейност на Европейската сметна палата; 

3. отбелязва със загриженост грешките, установени в контекста на проверката на 

разходите за договорите за безвъзмездни средства, които съставляват над 50% от 

грешките, установени от Европейската сметна палата по функция 4; отбелязва, че 

най-същественият вид грешки се отнася до недопустими разходи; подчертава 

важността на предотвратяването или установяването и коригирането на грешки 

преди одобряването на разходите посредством по-добро прилагане на 

предварителни проверки; отбелязва с особена загриженост неуспеха на EuropeAid 

да установи грешките; настоятелно призовава Комисията да гарантира, че 

положените до момента усилия за разрешаване на тези проблеми във връзка с 

проверката на разходите ще бъдат засилени, както и напълно да предприеме 

последващи действия във връзка с препоръката за надзор върху безвъзмездните 

средства, отправена от Европейската сметна палата в нейния годишен доклад за 

2011 г.; 

4. посочва необходимостта от извършване на подходяща предварителна оценка в 

случаите, при които Комисията, евентуално чрез Европейската инвестиционна 

банка, вземе решение за финансиране на широкомащабни инфраструктурни проекти 

с голямо въздействие върху околната среда, като целта на това действие е да се 

провери тяхната финансова, екологична и социална устойчивост, и призовава 

финансирането от ЕС в държавите, които не са членки, да е насочено към проекти, 

които допринасят за финансовата устойчивост и които са също така полезни от 

икономическа и социална гледна точка;  

5. признава непрекъснатия напредък на Комисията по отношение на акредитирането 

на всички мисии по линия на общата външна политика и политика на сигурност в 

съответствие с „оценката на шестте стълба“ и приветства по-специално факта, че 

понастоящем трите най-големи мисии са приведени в съответствие; подчертава 

необходимостта Комисията да акредитира всички мисии в съответствие с 

препоръката на Европейската сметна палата; 

6. отново призовава Комисията да разработи предложения за реформиране на 

финансовите правила с цел избягване на забавяния в оперативното отпускане на 
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средства, включително чрез допускане на използването на ускорената процедура, 

която понастоящем е на разположение за хуманитарна помощ, при управлението на 

кризи, като същевременно се гарантира съгласуваност с дългосрочните 

стратегически цели на ЕС; 

7. приветства създаването на платформа за подпомагане на мисиите (ППМ) и отново 

отправя своя призив към Комисията да предприеме действия за създаването на 

истински общ център на службите (ОЦС) заедно с интегрирана система за 

управление на ресурсите (ИСУР) като начин за подобряване на скоростта на 

разполагане и разходната ефективност на мисиите; предлага складовата база за 

общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) да бъде подобрена и да служи 

също така за целите на съществуващите мисии по линия на ОПСО и да бъде 

управлявана от бъдещия ОЦС; 

8. изразява съжаление относно значителните забавяния при предоставянето на 

основно оборудване и услуги за мисиите по линия на ОПСО и произтичащите от 

това отрицателни последици за работата на мисиите; припомня, че в своя специален 

доклад от 2012 г. относно подкрепата на ЕС за Косово във връзка с принципите на 

правовата държава Европейската сметна палата посочва тази неефективност и 

заключава, че правилата 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“; изразява съжаление относно 

факта, че неотдавнашното преразглеждане на Финансовия регламент не доведе до 

необходимите промени на финансовите правила; отново изразява своето становище, 

че управлението на съответните бюджетни редове следва да се делегира на 

командващия гражданските операции по същия начин, по който това е направено за 

ръководителите на делегации на ЕС; 

9. припомня факта, че ефективността на мисиите за обучение и на консултативните 

мисии по линия на ОПСО е възпрепятствана в голяма степен от институционалните 

трудности на ЕС, които съпътстват тези действия дори с подкрепа за основно 

оборудване; приветства в този контекст полаганите от Комисията усилия за 

прилагане на съвместното съобщение относно изграждането на капацитет в 

подкрепа на сигурността и развитието; призовава Комисията да представи 

необходимите законодателни предложения за създаването на специален фонд във 

възможно най-кратки срокове, така че да е възможно неговото включване в 

бюджета на ЕС в процеса на междинния преглед на многогодишната финансова 

рамка; 

10. приветства специалните доклади на Европейската сметна палата от 2015 г. относно 

EUPOL Афганистан и безвъзмездната помощ от ЕС за борба срещу изтезанията и за 

премахване на смъртното наказание; настоятелно призовава Комисията да изпълни 

всички препоръки, отправени от Европейската сметна палата, в контекста на тези 

доклади; 

11. подчертава, че при извършването на оценка на ефективността на проектите на ЕС в 

трети държави е важно да се отчитат критериите, свързани с контекста, тъй като 

дейностите на ЕС в областта на външната помощ често се провеждат в засегнати от 

кризи региони и в трудна от политическа гледна точка среда. 
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