
PA\877324BG.doc PE472.222v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по бюджети

2011/2157(INI)

14.9.2011

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ
на комисията по бюджети

на вниманието на комисията по външни работи

относно преразглеждане на Европейската политика за съседство
(2011/2157(INI))

Докладчик по становище: Göran Färm



PE472.222v01-00 2/4 PA\877324BG.doc

BG

PA_NonLeg



PA\877324BG.doc 3/4 PE472.222v01-00

BG

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

1. счита, че конструктивната дългосрочна политика на съседство е от 
изключително значение за страните партньорки с оглед насърчаването на 
напредъка към демокрация, стабилност и благоденствие и е също така от 
стратегическо значение за Европейския съюз, предвид важността на страните от 
Източното и Южното партньорство за нашата обща сигурност, околна среда и 
икономическо развитие;

2. подчертава, че прегледа на ЕПС трябва да доведе до разработването на добре 
структуриран, дългосрочен и перспективен Европейски инструмент за съседство 
(ЕИС), по-специално при условията на ограничен бюджет, така че да се избегнат 
прекомерни колебания на финансирането и евентуално припокриване със 
съществуващи инструменти; изразява съжаление в тази връзка за заключението 
на Съвета по външни работи от 20 юни 2011 г., а именно, че значително 
увеличение на финансовото подпомагане ще бъде решавано без да се накърнява 
по-специално МФР;

3. призовава, в светлината на Арабската пролет, за конкретна самокритична оценка 
на финансовите инструменти, използвани в миналото в рамките на ЕИСП, по 
отношение на тяхното функциониране в областите на демокрацията, 
управлението, изграждането на институции и подпомагането на гражданското 
общество;

4. счита, че прегледът на ЕИС трябва да съответства и да бъде извършен в 
контекста на настоящата оценка на МФР за 2007-2013 г. и преговорите относно 
периода след 2013 г., за да не се започват нови преговори относно 
финансирането на политиката на съседство през 2012 и 2013 г.;

5. приема необходимостта от подобрено взаимодействие между ЕИС и други 
инструменти като ЕИБ и ЕБВР за увеличаване на добавената стойност на ЕС, за 
избягване на припокриването на усилията и оптимизиране на въздействието на 
помощта; в тази връзка вярва, че следва да се разгледа всеобхватна рамка за това 
взаимодействие;

6. твърдо вярва, че финансовото подпомагане на палестинската власт и Агенцията 
на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия 
изток (UNRWA) също трябва да бъде разгледано в контекста на този преглед и 
да подлежи на дългосрочно програмиране като неделима част от политиката на 
съседство; не приема за валиден аргумента, че политическата нестабилност в 
региона и спецификите на политическия процес позволяват единствено 
временно програмиране и подсилване за всеки случай по отделно;

7. счита, че независимо от настоящия фокус върху Юга, поддържането на разумен 
баланс между Изтока и Юга е от значение, особено предвид факта, че страните 
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от Източното съседство имат дългосрочна перспектива за присъединяване към 
ЕС; вярва обаче, че този баланс не може да се счита за постоянно установен; 
напълно подкрепя принципа на диференцирано и ръководено от постигнатите 
резултати гъвкаво финансово подпомагане, основаващо се на нуждите, 
капацитета за усвояване и постигнатите цели;

8. приветства ангажимента на Комисията за засилено участие на съседните 
държави в работата на някои агенции на ЕС и в някои програми, отворени за 
трети държави; призовава Комисията да представи ясен и изчерпателен списък 
на съответните агенции и програми, в които съседните държави биха могли да 
вземат участие, придружен от преглед на формата и начина за такова 
диференцирано участие;

9. настоява върху необходимостта от ясно определени приоритети, за да се избегне 
прекаленото разпръскване, водещо до много ограничени резултати вследствие 
недостатъчното разпределение на финансовото подпомагане; счита подобно 
самоналагане на ограничение на приоритетите за основен инструмент също така 
и за обвързването с условия и засиления надзор на подпомагането; подчертава 
следователно, че съседните държави и институциите на ЕС трябва да бъдат 
политически и правно подготвени за бързо преосмисляне на финансовото 
подпомагане, ако наложените условия не са били изпълнени;

10. отбелязва, че повторното използване на „обратните потоци“ на ЕИБ съставлява 
почти 20% от общия финансов портфейл за прегледа; подновява своя призив 
към Съвета за бързо приемане на законодателното предложение за изменение на 
Регламента за ЕИСП, така че да се позволи такова повторно използване; 
настоява, че не е била представена алтернатива на програмираната сума от 244 
млн. EUR, в случай че за 3 години Съветът все още не е в състояние да постигне 
мнозинство по този въпрос; счита, че портфейл от 1,24 млрд. EUR е минимумът, 
който може да бъде заделен; вярва, че единствената алтернатива за 
компенсиране на неизползването на обратните потоци“ на ЕИБ би била 
мобилизирането на Инструмента за гъвкавост съгласно МИС;

11. подчертава, че подобрената координация между държавите-членки и между 
държавите-членки и ЕС при предоставянето на подпомагане за съседните 
държави е абсолютно необходима предпоставка за ефикасно и последователно 
европейско подпомагане; призовава всички държави-членки, в интерес на 
страните партньорки, да покажат същинска воля за съвместяване на 
националните си интереси с Европейската политика на съседство;

12. призовава, предвид настоящите неотложни нужди, особено в страните от 
Южното съседство, за бързо постигане на споразумение между Европейския 
парламент и Съвета относно предложението за укрепване на Инструмента за 
съседство за периода между 2012 и 2013 г.; призовава освен това държавите-
членки бързо да изпълнят своите двустранни ангажименти към държавите от 
южното Средиземноморие.


