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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

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

предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения: 

1. изразява съжаление, че обемът и липсата на гъвкавост и последователност на 

финансирането на ЕС по функция 4 от действащата многогодишна финансова 

рамка (МФР) са показателни за ограничената амбиция на ЕС да действа като 

истински фактор от световно значение; отбелязва все пак, че много от държавите 

партньори и от въпросите, решавани с помощта на инструментите за външно 

финансиране на ЕС, отчитат положителен напредък, което е доказателство за 

тяхната целесъобразност и тяхното значение; 

2. подчертава, че ЕС създаде доверителните фондове и специален Механизъм за 

бежанците в Турция, за справяне с многобройните предизвикателства и кризи в 

непосредственото си съседство и отвъд него, включително кризата с миграцията и 

бежанците; изразява съжаление, че вноските от бюджета на ЕС в доверителните 

фондове на ЕС и в Механизма за бежанците в Турция понижиха цялостната 

съгласуваност и ограничиха дългосрочната визия и въздействието на действията 

на Съюза; подчертава отново, че новите приоритети трябва да се финансират с 

нови бюджетни кредити; 

3. е убеден, че поколението инструменти за външно финансиране за периода след 

2020 г. трябва: 

– да служи за осъществяването на амбициозна и всеобхватна глобална 

стратегия на ЕС, основана на ценностите на ЕС; да съответства на 

политическите амбиции на ЕС по отношение на обхвата, гъвкавостта между 

инструментите за външно финансиране и в рамките на всеки от тях и 

цялостната съгласуваност на политиките, включително когато ЕС е основен 

участник в действия по следвоенно и следконфликтно възстановяване в по-

широкото съседство; 

– да създава условия за ясни взаимодействия между бюджета и политическото 

влияние на ЕС в рамките на истински партньорства с трети държави; 

– да създава условия за повишена способност за реакция на ЕС спрямо 

променящата се среда, като същевременно се спазват вече поетите глобални 

ангажименти; 

– да носи действителна добавена стойност от ЕС и да осигурява по-добра 

координация и подход, ориентиран в по-голяма степен към резултатите, 

включително по отношение на докладването и комуникацията – 

финансирането на ЕС не трябва да дублира или припокрива финансирането 

на държавите членки и следва да бъде по-синергично; 

– да спазва бюджетните принципи на почтеност и единство; 

– да утвърждава ролята на Парламента на институция, упражняваща 

демократичен контрол; 
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4. счита, че структурата на инструментите за външно финансиране би могла да бъде 

опростена и че тя следва да отразява ясни политически приоритети; подчертава, 

че резултатите следва не само да бъдат измервани на равнище държава и сектор, 

но и общо на ниво инструмент; призовава за повишаване на ефикасността, 

гъвкавостта, отговорността и на съгласуваността и видимостта на действията на 

ЕС; предупреждава обаче, че прекалено радикалното опростяване на структурата 

няма как да не носи риск; 

5. припомня безпрецедентната потребност от хуманитарна помощ, породена 

вследствие на природни и причинени от човека бедствия, предизвикани, наред с 

другото, от промяната на климата, несигурността на хората, конфликти и 

насилствено разселване; призовава по-специално за запазването на отделен 

инструмент за хуманитарна помощ, със собствени правно основание, бюджет и 

дългосрочна стратегия за финансиране, с цел да бъде осигурено прилагането на 

четирите хуманитарни принципа на хуманност, неутралност, безпристрастност и 

независимост; призовава също така за значителен резерв за хуманитарна помощ; 

6. призовава за по-добра интеграция на доверителните фондове и механизмите на 

ЕС в бюджета с цел повишаване на прозрачността и на демократичния контрол на 

инструментите за външно финансиране; припомня споразумението, като част от 

последното преразглеждане на Финансовия регламент1, за провеждане на 

предварителни консултации с Парламента и Съвета преди създаването на нов 

доверителен фонд за тематични действия; призовава също така Комисията да 

предоставя на Парламента подробна информация относно евентуални значителни 

самостоятелни трансфери или анулиране на бюджетни кредити по функция 4; 

7. счита, че процесите на междинен преглед и бюджетен контрол следва да бъдат 

достатъчно строги и прозрачни, за да се осигури максималното възможно 

усвояване на финансови средства и за да се създадат условия за подходящи 

промени с цел повишаване на капацитета на усвояване. 

  

                                                 
1 ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1. 
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