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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по бюджети да включи в 
доклада си следните предложения:

1. посочва, че по време на многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2007 -
2013 г. във функция 4 от бюджета на Съюза се наложи нанасянето на значителен 
брой поправки, както поради твърде ограничени бюджетни пакети, така и поради 
липсата на гъвкавост в рамките на функция 4 по отношение на неочаквани 
обстоятелства; подновява своята позиция, според която новите отговорности, 
предоставени на ЕС от Договора за функционирането на Европейския съюз, 
предполагат адекватно допълнително спрямо МФР 2007-13 финансиране, за да 
може Съюзът да изпълнява своята роля на световен фактор, като в същото време се 
съобразява с вече поетите си ангажименти; подчертава допълващия характер на 
помощта от ЕС спрямо тази, предоставяна от държавите членки, и катализиращия й 
ефект за интервенция в региони, където не се осъществява двустранна помощ; 
изразява особената си подкрепа за предложените от Комисията процедури за 
засилване на съвместното планиране между държавите членки и дейностите на ЕС;

2. в това отношение счита, че предложението на Комисията относно кредитния пакет 
за функция 4 отразява опасенията на Европейския парламент, изразени в неговата 
резолюция от 8 юни 2011 г.1, както и действителните нужди за външната дейност 
на Съюза; приветства сигнала, който това предложение представлява за всички 
партньори на ЕС, както за държавите бенефициери на неговата подкрепа, така и за 
другите държави донори; при все това отбелязва, че предложението на Комисията 
представлява минимумът за постигане на целите на ЕС, подкрепени от всички 
държавни и правителствени ръководители и залегнали в Договора от Лисабон; 
очаква Съветът, в случай че не е в състояние да подкрепи напълно предложението 
на Комисията, да определи ясно и да обоснове кои от приоритетите или проектите 
следва да бъдат изоставени или редуцирани въпреки доказаната им добавена 
стойност за Европа;

3. при все това отново изразява твърдото си убеждение, че засилената бюджетна 
гъвкавост в цялата МФР, отчетена като необходима от всички страни, е от особена 
важност в контекста на функция 4; приканва Комисията да предложи, ако това е 
необходимо, специфични правила за тази бюджетна функция, за да гарантира 
способността да се отговори на кризите и императивните изисквания, които не 
могат да бъдат предварително планирани, при пълно спазване на правомощията на 
бюджетния орган;  освен това отбелязва, че Комисията е предложила подобрени 
механизми във всяка многогодишна програма, за да може ЕС да адаптира 
финансирането в зависимост от политическите нужди и ограничения; 

4. повтаря призива си за въвеждане на подходяща процедура за преразпределяне в 
края на бюджетната година на неизползваните средства по функция 4; освен това 

                                               
1 Приети текстове от същата дата, P7_TA(2011)0266, Резолюция на Европейския парламент „Инвестиция 
за бъдещето: нова многогодишна финансова рамка (МФР) за конкурентоспособна, устойчива и 
приобщаваща Европа“.
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счита, че одобрението на Парламента за регламента на Съвета за МФР за периода 
2014 - 2020 г. следва да зависи, наред с другото, от съгласието на Съвета с 
предложенията на Комисията, свързани с използването на приходите и на 
възстановените средства, генерирани от финансовите инструменти; приветства 
предложението на Комисията да бъде засилено използването на иновационни 
финансови инструменти в областта на външните отношения с по-широк диапазон 
от работещи в тази област организации и финансови институции; 

5. отново изразява подкрепата си за всички инструменти за прилагане на външната 
дейност на Европейския съюз, предложени за периода 2014-2020 г.1, и по-
специално за инструмента за съседство; подчертава, че следва да се поддържа 
подходящ баланс между помощта за източните и южните съседни държави, като 
същевременно се вземат под внимание резултатите на държавите бенефициери; 
приветства новия инструмент за партньорство, който цели да сложи началото на 
нова форма на сътрудничество с държавите от стратегически интерес за Съюза;

6. също така отново потвърждава подкрепата си за Европейската инвестиционна 
банка и Европейската банка за възстановяване и развитие, които могат да бъдат 
сигурни, че ЕС ще гарантира финансовото сътрудничество на съседните държави, 
особено по отношение на финансирането на МСП и микрокредитирането;

7. счита, че финансовата подкрепа за държавите кандидатки и потенциални 
кандидатки, както и за други държави бенефциери и държави партньори, трябва да 
стане по-адаптивна; изразява убедеността си, че бюджетното усилие на Съюза 
трябва да съответства на ритъма на осъществения действителен напредък, според 
принципа „повече за повече“, като в същото време се отчита способността на Съюза 
за интегриране; подчертава, че принципът „повече за повече“ означава също така 
по-малко за държавите, които не изпълняват своите ангажименти;

8. припомня отговорността на ЕС за насърчаването на световната сигурност, 
демокрацията, зачитането на принципите на правовата държава, устойчивото и 
приобщаващо икономическо развитие; настоятелно подчертава добавената стойност 
в това отношение на многогодишните програми на ЕС като Инструмента за 
стабилност и Инструмента за права на човека; освен това подчертава, че всички 
програми за външни действия на ЕС следва да бъдат направени по-достъпни за 
гражданското общество, социалните партньори и местните и регионалните органи с 
цел да се насърчи тяхната съпричастност и ангажираност;

9. решително защитава необходимостта от поддържане на Резерва за спешна помощ, 
за който се доказа, че работи особено добре в настоящата му форма, като 
непланиран резерв извън таваните на МФР за периода 2014-2020 г., и от 
осигуряване за този резерв на значителни, реалистични финансови средства, което 
ще даде възможност на Съюза да реагира бързо на непредвидени и неочаквани 

                                               
1 Европейски инструмент за съседство, Инструмент за предприсъединителна помощ, Инструмент за 
стабилност, Инструмент за партньорство, Инструмент за сътрудничество за развитие, Европейски 
инструмент за демокрация и права на човека, обща външна политика и политика на сигурност, 
Инструмент за хуманитарна помощ, Финансов инструмент в областта на гражданската защита, 
макроикономическа помощ, Европейски гаранционен фонд за външните дейности.
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кризи чрез ad hoc мобилизация, когато възникне необходимост от това; приветства 
предложението на Комисията за увеличаване на финансирането му на 350 милиона 
евро (по цени за 2011 г.) и да се позволи използването му до годината n+1 като 
много положителна стъпка в правилната посока; подчертава, че интегрирането на 
Резерва за спешна помощ във функция 4, както беше предложено от някои държави 
членки, рискува да доведе намаляване на общото финансиране, налично за 
външната дейност на ЕС; 

10. счита, че за ефективността на външната политика на ЕС е важно на Европейската 
служба за външна дейност да бъдат предоставени достатъчно средства за 
изпълнение на увеличаващия се брой задачи, които й се възлагат; при все това 
подчертава в тази връзка, че тези средства следва да се използват по най-ефикасен 
начин, включително чрез по-балансирана щатна структура. 
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