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ПРЕПОРЪКИ

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по бюджети да включи в 
доклада, който ще приеме, следните предложения:

1. подчертава в светлината на нарастващите предизвикателства, които се отразяват 
на глобалната и регионалната стабилност, че в рамките на новата многогодишна 
финансова рамка (МФР) е необходимо значително увеличение на бюджетните 
кредити за външна дейност на ЕС, като същевременно се запази външната 
политика на ЕС, основаната на ценностите на демокрацията, принципите на 
правовата държава, зачитането на правата на човека и основните свободи; 
отбелязва скромното реално увеличение на финансирането, предложено от 
Комисията, и призовава за допълнително относително увеличаване на 
бюджетните кредити за външна дейност, което трябва да бъде запазено в процеса 
на междуинституционалните преговори;

2. припомня позицията си, че Европейският инструмент за съседство, Инструментът 
за предприсъединителна помощ (ИПП III) и Европейският инструмент за 
демокрация и права на човека, включително техните цели и задачи, следва да 
бъдат запазени като независими един от друг инструменти поради специфичния 
им характер, и подчертава, че е необходимо да се избегне съревнование между 
различните политики; настоятелно призовава за засилване на връзката между 
тематичните и географските програми, като се има предвид междусекторният 
характер на много въпроси, като например правата на човека, равенството между 
половете, недискриминацията на лицата с увреждания и изменението на климата; 
припомня отново искането си за поддържането на финансовото равновесие, което 
съществува при разпределянето на средствата между съседните на Съюза 
държави съответно на юг и на изток от него; 

3. припомня, че Инструментът, допринасящ за стабилността и мира (IcSP), е 
единственият инструмент на ЕС за предотвратяване на граждански конфликти, 
който включва посредничество, диалог и помирение; изразява съжаление, че 
важни аспекти на IcSP, като например подкрепата за комисиите за помирение, 
действията във връзка с децата войници, борбата с незаконното използване на 
огнестрелно оръжие и рехабилитацията на жертвите на въоръжено насилие, не са 
включени в настоящото предложение на Комисията за създаване на Инструмента 
за съседство, развитие и международно сътрудничество (ИСРМС); 

4. приветства предложението за инкорпориране на Европейския фонд за развитие 
(ЕФР) в бюджета на ЕС и призовава за засилване на правомощията на 
Европейския парламент за контрол;

5. настоятелно призовава за включване на специфични цели, свързани с измерението 
на пола, като бъде увеличен наличният бюджет в тази област;

6. отново заявява, че с реформата на настоящата структура на инструментите за 
външно финансиране следва да се подобрят отчетността, прозрачността, 
демократичният и парламентарният контрол, ефикасността и съгласуваността, 
като в същото време се държи сметка за стратегическите приоритети на Съюза; 
подчертава, че тези цели не могат да бъдат постигнати без солидна управленска 
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структура, която създава условия за политически контрол, основава се на 
стратегия, стреми се към приобщаване и отчетност и включва ясни цели, 
показатели и механизми за мониторинг и оценка, включително подход на 
бюджетирането, основан на резултатите; подчертава наред с това необходимостта 
да се гарантира участието на гражданското общество във формулирането и 
осъществяването на външните действия на ЕС; изразява съжаление, че 
предложенията на Комисията за ИСРМС и ИПП III не съдържат на практика 
никакви такива разпоредби относно аспектите на управлението и че не се 
предвижда специален механизъм за участието на Европейския парламент в 
стратегически избор на приоритети и финансиране; следователно отбелязва, че 
предложенията не са приемливи в настоящата им форма;

7. признава необходимостта от по-голяма гъвкавост; при все това настоява 
фондовете, използвани за предложените „нововъзникващи предизвикателства и 
приоритети“, да не могат да се използват за изпълнение на други цели, като 
например за управление на миграцията и сигурността, както и че повишената 
гъвкавост не може да бъде за сметка на дългосрочните политически цели, нито за 
сметка на намаляването на възможностите за Европейския парламент да 
упражнява правата си за определяне на политическата насока и осъществяването 
на контрол; счита, че е необходимо да бъдат включени ясни критерии за това как 
да се разпределят резервните фондове и да се включи подходящ механизъм за 
мониторинг; 

8. остро критикува факта, че отпускането на средства въз основа на изпълнението, 
предвидено в член 17, включва „сътрудничество в областта на миграцията“ сред 
критериите за определяне на допълнителните финансови средства; подчертава, че 
първоначалната цел на принципа „повече за повече“ беше да се изградят по-
стабилни партньорства със съседните държави, постигнали по-голям напредък в 
демократичните реформи, и че „сътрудничеството в областта на миграцията“ 
сериозно застрашава този подход и спазването от страна на ЕС на принципите, 
залегнали в член 21 от ДЕС;

9. подчертава необходимостта от по-демократичен дебат относно външната помощ 
на ЕС, включително чрез по-активно участие на Европейския парламент в 
стратегическото политическо ръководство на инструментите за външна дейност 
на ЕС;

10. счита, че средствата по клъстера за отбрана следва да се изразходват само за 
целите на отбраната, като например свързаната с отбраната част от действията по 
Механизма за свързване на Европа, Европейския фонд за отбрана и програмата 
„Хоризонт Европа“, включително инфраструктури и активи с двойна употреба в 
ролята им на ключови елементи, позволяващи по-ефикасна отбрана и по-тясно 
цивилно-военно полезно взаимодействие;

11. призовава Комисията да прилага бюджетиране, съобразено с принципа на 
равенството между половете, в съответствие с член 8 от ДФЕС.
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