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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. призовава за амбициозен бюджет за 2021 г., който да позволи на ЕС да отговори 
на предизвикателствата пред външната политика и да се стреми към постигане на 
целта за постигане на стратегическа автономия;

2. подчертава необходимостта от увеличаване на финансирането за държавите от 
Западните Балкани и държавите от източното и южното съседство с цел 
подпомагане на политическите и икономическите реформи, като акцент се 
постави върху най-ангажираните партньори;

3. отново изразява своята подкрепа за финансирането, предназначено за подкрепа на 
правата на човека в световен мащаб, със специален акцент върху закрилата на 
защитниците на правата на човека; подчертава важността на мисиите за 
наблюдение на избори и призовава за подходящо равнище на финансиране;

4. отбелязва, че през 2021 г. ще влезе в сила ново поколение инструменти за външно 
финансиране, включващи рационализиран глобален инструмент, който ще замени 
повечето съществуващи инструменти за външно финансиране;

5. отново заявява, че новата структура на инструментите за външно финансиране 
следва да подобри съгласуваността, отчетността, ефикасността и демократичния 
контрол; подчертава необходимостта от засилване на ролята на Европейския 
парламент при стратегическото управление на новите инструменти; очаква да 
бъде включен от ранен етап на (предварителното) програмиране на новите 
инструменти;

6. изисква от Комисията да изготви своевременно планове за действие в извънредни 
ситуации, за да се осигури непрекъснатост на финансирането, в случай че новите 
програми не бъдат приети навреме преди началото на новата многогодишна 
финансова рамка (МФР);

7. настоятелно призовава Комисията да представи диференцирана бюджетна 
номенклатура за новите инструменти за външно финансиране, по-специално като 
включи поне един бюджетен ред за всяка трета държава, получаваща значителна 
помощ от ЕС; подчертава, че в контекста на по-рационализиран набор от 
инструменти бюджетната структура трябва да бъде достатъчно подробна, за да 
позволи на Парламента да изпълнява своите бюджетни функции ефективно и да 
изпълнява своята надзорна роля.


