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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по развитие 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 настоящата МФР са показателни за 

ограничената амбиция на ЕС да действа като фактор от световно значение, по-

специално с оглед на предоставянето на глобални обществени блага, хуманитарна 

помощ и сътрудничество за развитие; припомня необходимостта от дългосрочно 

планиране и предвидимост, което е от особено значение за помощта за развитие; 

2. припомня, че бюджетът за външна дейност на ЕС непрекъснато бива мобилизиран 

и подсилван, като се изчерпват всички налични маржове с цел справяне с 

нарастващия брой хуманитарни и други извънредни ситуации в цяла Европа; 

подчертава необходимостта от по-гъвкави процедури с цел да се даде възможност 

за по-бързо предоставяне на финансиране в отговор на непредвидени събития и 

кризи; въпреки това подчертава, че по-голямата гъвкавост не следва да бъде 

постигната за сметка на ефективността и предвидимостта на помощта, нито на 

дългосрочните географски и тематични приоритети; 

3. припомня необходимостта от дългосрочно планиране и предвидимост, което е от 

особено значение за помощта за развитие; въпреки това отбелязва недостатъчния 

акцент върху резултатите, както и недостатъчната степен на мониторинг и оценка 

на свързаните с развитието инструменти за външно финансиране; 

4. обръща внимание на необходимостта да се избегне всякакво несъответствие 

между бюджетните кредити за поети задължения и бюджетните кредити за 

плащания за хуманитарна помощ; 

5. припомня, че Европейският фонд за развитие (ЕФР), инструментът за 

сътрудничество за развитие (ИСР) и инструментът за хуманитарна помощ се 

характеризират с положително бюджетно изпълнение и са от ключово значение за 

демонстриране на международна солидарност, като същевременно допринасят за 

доверието в ЕС на световната сцена; счита, че, независимо от евентуалните 

структурни промени или сливания по отношение на тези инструменти, 

включително евентуалното включване на ЕФР в бюджета, общите бюджетни 

креди за следващата МФР следва да бъдат увеличени, а критериите за 

официалната помощ за развитие (ОПР) следва да не бъдат размивани, както и че 

бъдещата структура на инструментите за външно финансиране следва да включва 

по-прозрачно инкорпориране на доверителните фондове и инструменти, 

ръководени от основните принципи на демократична ангажираност и ефективност 

на развитието, както и евентуалното продължаване на Плана за външни 

инвестиции въз основа на неговата оценка, доказваща допълняемостта му по 

отношение на развитието и въздействието му върху правата на човека, 

обществото и околната среда; 

6. подчертава, че е важно помощта от публичните фондове да бъде допълнена с 

гъвкави и приспособими инструменти, които биха задействали частните 

инвестиции в развиващите се страни; 
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7. припомня необходимостта да се поддържа стабилен и независим инструмент за 

хуманитарна помощ, както се призовава в Европейския консенсус относно 

хуманитарната помощ; 

8. подчертава, че важно да се гарантира съгласуваност и полезни взаимодействия 

между помощта за развитие и хуманитарната помощ; счита, че добре 

управляваната и използвана помощ за развитие е важен елемент за засилването на 

капацитета на развиващите се страни да се справят по-успешно с хуманитарните 

кризи; 

9. припомня значението на тези инструменти за предоставянето на глобални 

обществени блага и за отговора на предизвикателствата, като например 

човешкото развитие, адаптирането към изменението на климата и смекчаването 

на последиците от него, предотвратяването на конфликти, подкрепата за мира и 

стабилността, миграцията и убежището, както и Целите за устойчиво развитие 

(ЦУР); в този контекст подчертава задължението за привеждане на бюджетната 

рамка на ЕС в съответствие с ЦУР; 

10. отбелязва потенциалната роля на ОПР при улесняването на мобилизирането на 

финансиране за развитие от други източници, публични и частни, национални и 

международни; подкрепя усилията на ЕС за стимулиране на частните инвестиции 

чрез съчетаване на безвъзмездни средства и заеми и предоставяне на гаранции; 

11. счита, че е изключително важно във всички политики за развитие да бъдат 

включени по хоризонтален и междусекторен начин опазването на околната среда 

и предлаганите от политиките за опазване на околната среда възможности;  

12. счита, че политиката за развитие следва да допълва външната политика и 

управлението на миграцията на ЕС, като същевременно се гарантира, че 

средствата за развитие се използват единствено за свързани с развитието цели; в 

този контекст посочва, че ОПР не следва да се използва за покриване на разходите 

за бежанците в държавите донори, за екстернализиране на миграционните 

политики извън границите на ЕС или на разходите за връщане и обратно 

приемане в страните на произход; 

13. припомня, че е необходимо да се осигури съгласуваност на политиките за 

развитие, както и да се спазват определените в Пусан принципи за ефективност на 

развитието, като същевременно също така се продължи координацията между 

донорите и съвместното планиране с държавите членки; посочва, че политиката за 

сътрудничество за развитие трябва да се провежда по начин, който отчита 

желанията на държавите и хората, които се нуждаят от нея, като се гарантира 

тяхното участие в процеса на вземане на решения и поемането на отговорност от 

тяхна страна за нейното прозрачно и ефективно прилагане; 

14. изразява съжаление по повод на недостатъчния напредък, постигнат по 

отношение на интегрирането на демокрацията, правата на човека и равенството 

между половете; освен това настоятелно призовава ангажиментите по линия на 

Парижкото споразумение за климата да бъдат отразени в пълна степен в бъдещите 

инструменти и програми, като бъдат съчетани с подходящо наблюдение; поради 

това счита, че борбата срещу изменението на климата следва да играе все по-



 

AD\1147924BG.docx 5/7 PE616.589v02-00 

 BG 

важна роля в сътрудничеството за развитие; 

15. приветства по-голямата хармонизация с приоритетите на държавите 

бенефициенти и настоятелно призовава за по-малка фрагментация на тематичните 

програми; 

16. настоява за осигуряването на достатъчно персонал в седалището и в делегациите 

на ЕС както от гледна точка на числеността, така и от гледна точка на експертните 

познания в областта на помощта за развитие и хуманитарната помощ. 
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