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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

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

предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения: 

1. приветства увеличаването на бюджетните кредити за поети задължения и на 

бюджетните кредити за плащания по функция 4 (Глобална Европа) в сравнение с 

предходната година, което следва да предостави на Европейския съюз средствата, 

чрез които той да утвърждава и насърчава своите ценности и интереси и да 

допринася за защитата на своите граждани в отношенията си с останалата част от 

света; отбелязва в частност значението на сериозното увеличаване на бюджетните 

кредити за плащания, което ще помогне за справяне със значителното закъснение, 

натрупано през последните години; поради това решително се противопоставя на 

предложените от Съвета съкращения на бюджетните кредити за поети задължения и 

на бюджетните кредити за плащания; 

2. подчертава, че е от особено значение да се предостави достатъчно по размер 

финансиране за Европейския инструмент за съседство, който играе ключова роля в 

подкрепа на стабилността сред източните и южните съседи на Европа; горещо 

приветства увеличението от 4,9% на бюджетните кредити за поети задължения в 

сравнение с предходната година; отбелязва критично сериозните съкращения, 

приложени за ЕИС от Съвета, и подчертава неотложната необходимост да се 

увеличат бюджетните кредити със значителен марж, за да отговорят на нуждите на 

страните, обхванати от инструмента; подчертава критичното естество на 

проблемите, засягащи Либия и Тунис, и значението на оказването на по-голяма 

подкрепа с цел допринасяне за изграждането на капацитет за техните институции, 

реформа на съдебната система, реформа на сектора на сигурността и съдействие в 

областта на граничния контрол; 

3. подчертава, че е важно в бюджета за 2016 г. да бъдат увеличени бюджетните 

кредити за поети задължения и бюджетните кредити за плащания, предназначени за 

борба с тероризма; 

4. подчертава, че защитата на правата на човека, основните свободи и насърчаването 

на демокрацията е въпрос от жизненоважно значение в настоящата глобална среда и 

е символ на обвързаността на Съюза с неговите основни ценности; подчертава, че 

Европейският инструмент за демокрация и права на човека е съществен инструмент 

в това отношение, за който трябва да бъде осигурено адекватно финансиране; 

5. отбелязва заключенията на Европейския съвет от 25 юни 2015 г.; подчертава, че 

ОВППС изисква поемането на сериозни задължения по отношение на видимостта и 

гъвкавостта, особено по отношение на развитието на граждански и военни 

способности, укрепването на отбранителната промишленост и МСП; за тази цел 

горещо приветства готовността на Съвета да гарантира подходящо финансиране за 

подготвителното действие относно свързаните с ОПСО научни изследвания, 

проправяйки пътя за специална и добре финансирана програма за научни 

изследвания и технологии в областта на отбраната в следващата МФР; 

6. подчертава значението на бюджетирането на достатъчно средства за 
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близкоизточния мирен процес, за Палестинската власт и за Агенцията на ООН за 

подпомагане на палестинските бежанци в Близкия изток (UNRWA) с цел посрещане 

на нуждите на място, които се увеличиха през последните години поради 

множеството регионални кризи; подчертава необходимостта от предприемане на 

действия във връзка с редовното недостатъчно планиране на финансова подкрепа от 

ЕС за UNRWA в бюджета на ЕС; 

7. високо оценява текущия процес на размисъл в рамките на ЕСВД относно бъдещето 

на специалните представители на ЕС и техните отношения с ЕСВД; счита, че 

евентуални промени в бюджетния ред за специалните представители на ЕС следва 

да се въведат едва след приключването на текущия процес на размисъл; 

8. подкрепя плана на ЕСВД да открие делегация в Иран след успешното приключване 

на преговорите за ядрената програма. 
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