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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. отбелязва със съжаление, че нивото на грешки по функция 4 за 2015 финансова 

година, съгласно оценките на Европейската сметна палата в нейния годишен 

доклад, не е спаднало в сравнение с 2014 година и се равнява на 2,8%; въпреки това 

посочва, че това е под нивото на грешките, установени в други функции, въпреки 

факта, че дейностите на Съюза в областта на външната помощ често се провеждат в 

засегнати от кризи региони и в трудна от политическа гледна точка среда; 

2. подкрепя всички препоръки, изказани от Европейската сметна палата въз основа на 

нейните констатации; приветства факта, че Комисията е изпълнила изцяло 5 от 7-те 

препоръки на Сметната палата, отправени в докладите за 2012 г. и 2013 г., и 

настоятелно призовава Комисията да предприеме стъпки за приключване на 

изпълнението на останалите препоръки; 

3. отбелязва със загриженост продължаващите слабости в качеството на проверките на 

разходите, извършвани от одитори, наети от бенефициентите, което в някои случаи 

доведе до приемане от страна на Комисията на недопустими разходи и признава 

необходимостта от подобряване на надзора върху безвъзмездните средства; 

подчертава, че се установиха също така закъснения при валидирането, 

разрешаването и изплащането на разходи от страна на Комисията; 

4. изразява загриженост във връзка с факта, разкрит от одита на Сметната палата, че 

оценката на ГД „Политика за съседство и преговори за разширяване“ по отношение 

на размера на изложените на риск плащания не е достатъчно точна и очаква бързо 

преразглеждане на съответната методология на ГД „Политика за съседство и 

преговори за разширяване“; 

5. въпреки че приветства постигнатия напредък, отбелязва, че 6 от 10-те граждански 

мисии в рамките на общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) все още не са 

признати от Комисията като съответстващи на член 60 от Финансовия регламент; 

настоятелно призовава Комисията да ускори работата си, за да акредитира всички 

граждански мисии по линия на ОПСО, в съответствие с препоръките на Сметната 

палата, което дава възможност да им бъдат възложени задачи по изпълнението на 

бюджета при непряко управление; 

6. приветства създаването на платформа за подпомагане на мисиите, насочена към 

намаляване на административната тежест и повишаване ефективността на 

гражданските мисии на ОПСО; изказва съжаление във връзка с ограничения размер 

и обхват и заявява отново призива си за продължаване на напредъка към изграждане 

на общ обслужващ център, което би довело до допълнителни бюджетни приходи и 

повишаване на ефективността посредством централизиране на всички услуги за 

подпомагане на мисиите, които не е необходимо да са подсигурени на местно 

равнище; 

7. насърчава продължаването на напредъка по подобряване на складовата база за 
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ОПСО с цел повторната употреба на оборудването, което вече не е необходимо и 

неговото преместване между мисиите въз основа на действителните потребности, 

като по този начин се постигне реализиране на икономии, както и по-лесен достъп 

до необходимото оборудване; 

8. отново заявява, че финансовите правила на ЕС трябва да бъдат по-добре 

приспособени към специфичните особености на външната дейност, включително 

управлението на кризи, и подчертава, че настоящото преразглеждане на 

Финансовия регламент трябва да осигури по-голяма гъвкавост. 

9. изразява загриженост от липсата на преки средства за контрол по отношение на 

използването на макрофинансовата помощ от трети държави - получателки; 

призовава Комисията да обвърже по-тясно този вид помощи с измерими параметри; 

10. взема под внимание специалните доклади на Сметната палата № 11/2016, № 20/2016 

и № 21/2016, насочени към предприсъединителната помощ от ЕС за укрепване на 

административния капацитет в Западните Балкани; приветства всички препоръки, 

отправени от Европейската сметна палата и насърчава Комисията да ги изпълни; 

обръща особено внимание на важността да се гарантира адаптивна, целенасочена и 

гъвкава помощ на държавите, обхванати от процеса на разширяване от Западните 

Балкани, както и пълноценно да се използват наличните инструменти за 

стимулиране на провеждането на необходимите реформи по пътя на 

присъединяването на тези държави към Европа; 

11. приветства също така препоръките, предложени от Европейската сметна палата в 

специалния доклад № 13/2016 относно помощта на ЕС за укрепване на публичната 

администрация в Молдова и в специалния доклад № 32/2016 относно помощта на 

ЕС за Украйна; счита, че ЕС следва да използва пълноценно осигуряването на 

условия и да гарантира подходящ мониторинг на изпълнението на предприетите 

реформи за положителен принос за укрепване на демократичните практики както в 

Молдова, така и в Украйна. 
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