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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по бюджети да включи в 

предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения: 

1. подчертава, че ЕС е изправен пред многобройни предизвикателства, които 

представляват заплаха за регионалната и глобалната стабилност и сигурност и за 

които е необходима стратегическа, дългосрочна външна дейност в рамките на 

една действително европейска външна политика, основана на ценности; припомня 

амбицията на лидерите на ЕС, изразена в Римската декларация, да се стремят да 

създадат Съюз, който действа „мащабно по важните въпроси и скромно по 

маловажните“; подчертава значителната добавена стойност за гражданите на ЕС 

на една обща външна политика и политика на сигурност; призовава в 

многогодишната финансова рамка (МФР) да бъдат поставени амбициозни цели и 

тя да отрази тази висока добавена стойност чрез значително увеличаване на 

бюджетните кредити за външна дейност (функция 4), като по този начин общата 

външна политика стане основна функция и отговорност на ЕС в съответствие със 

съвременните предизвикателства и с новите европейски приоритети; 

2. подчертава, че увеличеното, целево финансиране в стратегически области като 

помощта за развитие, изкореняването на бедността, целите за устойчиво развитие, 

укрепването на основан на правила международен ред, възстановяването след 

кризи, доброто управление и насърчаването на екологична, икономическа и 

социална устойчивост в страните партньори, е необходимо за ефективен 

европейски отговор на съвременните глобални предизвикателства, в това число 

нарушенията на правата на човека, заплахите пред сигурността и въоръжените 

конфликти, кибератаките, тероризмът, радикализацията, пропагандата, 

целенасочената дезинформация, природните бедствия и изменението на климата, 

както и предизвикателствата, свързани с бежанците и миграцията, предизвикани 

от някои от тези проблеми; подчертава, че увеличеното финансиране следва да 

бъде насочено към новите приоритети на Европа, някои от които са отразени в 

Глобалната стратегия на ЕС, обновената европейска политика за съседство, 

политиката на разширяване и европейския план за действие в областта на 

отбраната; подчертава, че ЕС трябва също така да повиши и институционалния си 

капацитет, за да има по-голямо влияние във външната политика и политиката на 

сигурност;  

3. призовава за преодоляване на несъответствието между стратегическите 

политически приоритети и инструментите за външно финансиране (ИВФ) на ЕС; 

подчертава, че определянето на нови приоритети в областта на външната дейност 

и сътрудничеството в областта на отбраната на равнището на ЕС следва да бъдат 

придружени от нови ресурси както на оперативно, така и на административно 

равнище, за да може външната дейност да бъде надеждна и ефективна; 

4. припомня, че е важно да се увеличи гъвкавостта, даваща възможност за 

мобилизиране на допълнителни ресурси, за да се реагира на непредвидени 

обстоятелства и през следващите години да се използват средства, за които не са 

поети задължения; подчертава необходимостта от наличие на ресурси, за да 

съществува готовност да се реагира на бързо развиващи се нови заплахи като 
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хибридната война и кибератаките; въпреки това подчертава, че по-голямата 

гъвкавост не следва да се постига за сметка на дългосрочните политически цели 

или на тези действащи програми, които вече постигат желаните резултати; 

призовава за значително укрепване на механизмите за гъвкавост („специални 

инструменти“) в рамките на МФР, като същевременно бъдат подобрени 

стратегическите политически насоки; отново изразява своята подкрепа за 

предложението на Комисията за постоянен резерв на ЕС за кризи с цел избягване 

на временни решения, като например създаването на доверителни фондове; 

5. призовава за опростяване и рационализиране на ИВФ, например чрез обединяване 

на всички съществуващи тематични ИВФ, които попадат в рамките на 

компетентността на комисията по външни работи (Инструмента, допринасящ за 

стабилността и мира (IcSP), Инструмента за партньорство (ИП) и Европейския 

инструмент за демокрация и права на човека (ЕИДПЧ)), в един-единствен 

инструмент; счита, че такова сливане би могло да включва Инструмента за 

сътрудничество за развитие (ИСР) и включения в бюджета Европейски фонд за 

развитие (ЕФР), без Механизма за подкрепа на мира в Африка (ММА), за което е 

необходимо съгласието на комисията по развитие в качеството ѝ на отговорна 

комисия; призовава обаче настоящият Инструмент за предприсъединителна 

помощ (ИПП II) и Европейският инструмент за съседство (ЕИС) да продължат да 

съществуват като отделни инструменти поради техния специфичен политически и 

финансов характер; настоява, че всяко сливане трябва да се извършва при условие 

че новият тематичен инструмент се определя от политиката, а предвидимостта на 

дългосрочното финансиране на всички програми е гарантирана във възможно 

най-голяма степен, като същевременно се въвежда много голяма гъвкавост; в 

допълнение на това счита, че опростената структура налага подходящи проверки 

и баланси и достатъчна степен на прозрачност, включително засилен 

стратегически политически принос и контрол на изпълнението от страна на 

Парламента;  

6. подчертава, че доверителните фондове бяха създадени, защото бюджетът на ЕС 

не разполага с ресурсите и гъвкавостта, необходими за бързи и всеобхватни 

ответни мерки в случай на големи кризи; счита, че съществуващите доверителни 

фондове на ЕС могат да имат добавена стойност чрез обединяване на 

финансиране за специфични ситуации; отбелязва, че една проста смяна по 

политически причини на предназначението или преструктуриране на 

съществуващото финансиране от ЕС не представлява увеличение само по себе си 

и създава допълнително ниво на сложност по отношение на демократичния 

надзор и бюджетния контрол; отново заявява, че първоначалните цели на 

финансовите инструменти на ЕС не могат да се променят, когато се поставят под 

функция „доверителен фонд“; подчертава необходимостта от засилен 

парламентарен контрол на дейностите по линия на доверителните фондове на ЕС, 

на Механизма на ЕС за бежанците в Турция и на инициативата „Съвместни 

бъдещи действия на ЕС и Афганистан по миграционните въпроси“, както и на 

други подобни инициативи в бъдеще; припомня, че до подобни ad hoc 

инструменти извън бюджета на ЕС следва да се прибягва единствено ако 

Комисията може да осигури ясни доказателства, че са изпълнени изискванията по 

отношение на добавената стойност от ЕС и допълняемостта; отново припомня 

значението на единството на бюджета на ЕС като основен принцип; подкрепя 
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използването на иновативни форми на финансово сътрудничество, като например 

съчетаване на безвъзмездни средства и заеми от международни и европейски 

финансови институции, включително от Европейската инвестиционна банка; 

7. счита, че инструментите за външно финансиране на ЕС са от съществено значение 

за ефективната външна дейност на ЕС, по-специално в съседните на Съюза 

държави (съществуващия ЕИС) и държавите в процес на присъединяване 

(съществуващия ИПП II); призовава за по-голяма съгласуваност и координация 

между инструментите за външно финансиране; отбелязва, че наследникът на ЕИС 

следва да взема предвид, че на демократизацията, стабилизирането, мирните 

процеси, следкризисното възстановяване и устойчивостта се отдава все по-голямо 

значение както на изток, така и на юг, както и следва да осигурява по-голяма 

подкрепа за растежа и заетостта, по-специално за младите хора с висше 

образование; призовава Комисията да увеличи, в рамките на следващата програма 

на ЕИС, финансовата си подкрепа за проекти, които насърчават пригодността за 

заетост на младите хора на местно равнище;  

8. подчертава, че ориентираният към резултатите подход на ИПП II за държавите 

кандидатки и за потенциалните държави кандидатки следва да бъде затвърден в 

рамката на предприсъединителната помощ след 2020 г. с цел да допринесе 

ефикасно за демократизацията на тези държави и за тяхното икономическо и 

социално развитие, особено предвид настоящите политически процеси в 

Западните Балкани; подчертава, че е необходимо финансовите инструменти да 

реагират бързо на политическите процеси, а когато демокрацията и принципите 

на правовата държава не са зачитани, да се съсредоточат върху подкрепата за 

гражданското общество; припомня стойността на принципа „повече за повече“ и 

призовава Комисията да се възползва по-активно от възможностите, които 

съответните разпоредби предвиждат в това отношение; призовава Комисията да 

предложи правните средства, чрез които може да се преустанови финансирането 

за държавни органи в случаи на сериозно и непрекъснато политическо изоставане; 

призовава Комисията да преустанови финансирането за Турция в рамките на 

бъдещата МФР, докато не бъдат изпълнени ясни показатели, и да пренасочи 

финансови средства към турски организации на гражданското общество; 

9. призовава за по-голяма съгласуваност и за насърчаването на по-балансиран 

политически диалог със страните партньори; отново заявява необходимостта от 

укрепване на системите за наблюдение и оценка, така че ефективността на 

финансирането от ЕС да може да бъде оценена, а ефикасността му – повишена; 

подчертава, че по линия на всички инструменти ЕС следва да се стреми да 

направи своите проекти и инициативи по-видими както в трети държави, така и на 

територията на Съюза; 

10. подчертава, че особено предвид настоящите събития в Западните Балкани, в 

съседните на ЕС държави и по света подкрепата за принципите на правовата 

държава, демокрацията, правата на човека и равенството между половете следва 

да продължи да бъде крайъгълен камък на външната политика на ЕС и счита, че 

тези въпроси следва да продължат да бъдат хоризонтални въпроси във всички 

инструменти на ЕС и цели на външната политика на Съюза; изтъква също така, че 

тази подкрепа трябва да бъде придружена от действия за насърчаване на 
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приобщаващ растеж, който носи ползи за всички, и особено за младите хора и 

жените; призовава да се постави по-голям акцент в рамките на финансовите 

инструменти върху засилването на подкрепата за свободата на изразяване, с цел 

намаляване на податливостта по отношение на дезинформацията; изтъква по-

специално ролята на ЕИДПЧ и неговия наследник след 2020 г., включително 

неговата подкрепа за наблюдение на избори; 

11. привлича вниманието към присъщия потенциал на IcSP за насърчаване на 

сигурността и целостта на границите на ЕС и за осигуряване на принос за мира и 

стабилността в целия свят, по-специално в регионите, които са били жертви на 

престъпления срещу човечеството, военни престъпления и геноцид. 
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