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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата комисия по бюджети да включи в 
предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. подчертава, че е необходимо бюджетът на ЕС да допринася по подходящ начин за 
изпълнението на Програмата до 2030 г. и на нейните цели за устойчиво развитие 
(ЦУР); подчертава, че ЦУР трябва да бъдат стратегически приоритет и че 
изпълнението им трябва да стане част от вътрешните и външните политики на ЕС;

2. подчертава, че Съюзът и неговите държави членки трябва да изпълнят своя 
колективен ангажимент, препотвърден през 2015 г., да увеличат до 2030 г. 
предоставяната от тях официална помощ за развитие (ОПР) до 0,7% от своя 
брутен национален доход (БНД); призовава Комисията и държавите членки да 
представят задължителен график за постепенно увеличаване на предоставянето на 
тези средства с оглед на достигането на това равнище; припомня колективния 
ангажимент на Съюза да предоставя на най-слабо развитите страни 0,20% от БНД, 
предназначен за ОПР; отново потвърждава поетия от Комисията ангажимент за 
предоставяне на поне 20% от общия размер на ОПР за човешко развитие и 
социално приобщаване;

3. изразява отново загрижеността си по отношение на използването на средства за 
развитие за цели, които не са свързани с развитието, и подчертава, че 
финансиране, което не отговаря на критериите за ОПР, трябва да бъде 
осигурявано чрез други инструменти, различни от Инструмента за 
сътрудничество за развитие (ИСР); изразява загриженост във връзка с 
отпуснатите неотдавна средства по ИСР (21 02 04 Сътрудничество с Близкия 
изток) за развитие на диалог и сътрудничество с Иран; припомня, че Иран е 
държава с по-висок среден доход и поради това следва да получава финансиране 
от Инструмента за партньорство;

4. насочва вниманието към текущата секторна бюджетна подкрепа за Мианмар 
(21 02 02 Азия); припомня доклада на ООН, в който се заявява, че убийството на 
повече от 10 000 души от общността рохингия и масовото изселване на повече от 
700 000 души от общността рохингия от Мианмар е „класически пример за 
етническо прочистване“; счита, че при подобни обстоятелства бюджетната 
подкрепа за правителството следва да бъде спряна и вместо това парите следва да 
се изразходват по други канали (като например международни организации и 
НПО), за да достигнат до най-бедните;

5. настоява за значително увеличаване на финансирането за бюджетните редове за 
хуманитарна помощ с цел осигуряване на средства, които да се използват в 
случай на нови бедствия и катастрофи, вместо да се покриват само текущи кризи; 
припомня, че извънредните положения понякога може да продължат няколко 
години;

6. подчертава значението на поддържането на бюджетните кредити за плащания в 
главата за хуманитарна помощ поне на равнището на бюджетните кредити за 
поети задължения.


