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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:

А. като има предвид, че нарастващата нестабилност и появата на безпрецедентни 
предизвикателства в международната среда води до все повече искания към 
Съюза за предприемане на действия и за провеждане на феминистка външна 
политика с гъвкав и подходящ за целта бюджет;

Б. като има предвид, че увеличаването на финансовата подкрепа на Съюза за 
Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в 
Близкия изток (UNRWA) през 2023 г. е необходимо, за да се помогне на UNRWA 
да изпълни мандата си и да се гарантира непрекъснатата доставка на 
жизненоважни услуги, включително образование и хуманитарна помощ, за една 
от най-уязвимите групи от населението на Близкия изток;

В. като има предвид, че Съюзът трябва да продължи да увеличава подкрепата си за 
Украйна, както и да реагира бързо на други неотложни глобални нужди в хода на 
тяхното развитие; като има предвид по-специално, че помощта за Украйна не 
трябва да води до отклоняването на финансиране на Съюза, което е 
предназначено за трайно влошеното хуманитарно положение в останалите 
съседни на Съюза държави;

1. подчертава необходимостта от адаптиране на финансовите инструменти с цел 
осигуряване на стабилна финансова основа за геополитическия Съюз, за да може 
той да отговаря на очакванията, като надежден и сигурен геополитически фактор; 
подчертава необходимостта от значително увеличаване на средствата по 
бюджетния ред за хуманитарна помощ (HUMA), за да се реагира на 
безпрецедентното ниво на хуманитарните нужди в международен мащаб, което е 
утежнено от руската агресия в Украйна и от нейните глобални икономически 
последици, по-специално по отношение на продоволствената несигурност в 
световен мащаб;

2. изразява загриженост относно увеличаващите се предизвикателства пред 
многостранните системи на Съюза и припомня значението на тези системи, които 
представляват средство за гарантиране на мира и стабилността в международен 
мащаб;

3. изразява пълната си солидарност с народа на Украйна; следователно приветства 
мобилизирането на вече предложените 4,2 милиарда евро и изисква отпускането 
на допълнителни средства, включително за възстановяване;

4. отбелязва, че целта на европейското сътрудничество по въпросите на отбраната е 
да се гарантира сигурност за Европа и за нейните граждани и да се намалят 
разходите чрез създаване на полезни взаимодействия; подчертава, че общата 
политика за сигурност и отбрана (ОПСО) беше силно засегната от войната, водена 
от Русия; отбелязва, че Европейският механизъм за подкрепа на мира (ЕМПМ) 
даде възможност за осигуряване на безпрецедентна подкрепа от страна на 
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държавите членки, включително предоставяне на оръжия на стойност 2 милиарда 
евро до края на май 2022 г., но изразява съжаление поради факта, че тази 
операция е извънбюджетна, което не позволява упражняването на парламентарен 
контрол;

5. призовава Комисията да представи предложения относно начините за 
интегриране в Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП III) на 
финансирането за бюджетния цикъл за 2024 г., предназначено за новите 
държави – кандидатки за членство в ЕС: Украйна и Република Молдова, както и 
за Грузия, която се стреми към членство в Съюза, по техния път към членство в 
Съюза;

6. подчертава, че средствата по линия на Инструмента за съседство, сътрудничество 
за развитие и международно сътрудничество – Глобална Европа (ИССРМС – 
Глобална Европа), които са предвидени за тематичната програма за мир, 
стабилност и предотвратяване на конфликти, трябва незабавно да бъдат 
увеличени, предвид разпространението на въоръжения конфликт и 
нестабилността в съседните на Съюза държави и по света;

7. призовава за предоставяне на непрекъсната и съществена подкрепа за 
организациите на гражданското общество в държавите от Източното 
партньорство, и по-специално за организациите, които защитават и се застъпват 
за правата на общността на ЛГБТИК + лицата, за организациите на гражданското 
общество в Беларус и в чужбина, които осигуряват помощ за преследвани лица и 
политически затворници, за украинските организации, които са принудени да 
преструктурират дейността си в резултат на военната агресия на Русия и които ще 
трябва да придобият необходимите умения във връзка с възстановяването на 
Украйна, за организациите, които допринасят за борбата с корупцията, и за 
независимите медии, които работят за разкриването на дезинформацията и 
пропагандата;

8. отбелязва, че по-голямата част от разходите за външна дейност са съсредоточени 
в рамките на ИССРМС – Глобална Европа и ИПП III, като бюджетните средства 
се заделят по географски региони и по този начин се осигурява гъвкавост, но 
смята, че поради безпрецедентния натиск е налице неотложна необходимост от 
представяне на нови инициативи и предложения;

9. призовава за отпускане на допълнителни средства за държавите от южното 
съседство с цел подкрепа на политическите, икономическите и социалните 
реформи; приветства неотдавнашното обявяване на трайния ангажимент на Съюза 
за многогодишно финансиране на UNRWA, предвид жизненоважната роля на 
Агенцията за защитата на палестинските бежанци и за обезпечаване на основните 
им потребности, както и нейната роля като фактор, допринасящ за тяхното 
човешко развитие; поради това призовава Комисията да изпълни искането на 
UNRWA за увеличаване на годишната вноска на Съюза с 60 милиона евро под 
формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за 
плащания за 2023 г.;

10. подчертава, че е важно да се осигури непрекъсната подкрепа за съюзниците, 
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наред с другото, в региона на Рожава в Сирия, в борбата срещу терористичната 
организация ИДИЛ;

11. продължава да разглежда интегрирането на държавите от Западните Балкани въз 
основата на заслуги като геополитически приоритет, особено в контекста на 
непровокираната агресия на Русия срещу Украйна, която предизвика силен отзвук 
в целия регион, но настоява за обвързване на изпълнението с условия за 
прилагане на принципите на правовата държава при изразходването на всяко 
евро, за което в бюджета за 2023 г. е поето задължение;

12. призовава да се увеличи бюджетът за мисиите за наблюдение на избори, предвид 
тяхната роля за консолидиране на демократичните институции и осигуряване на 
стабилност в нестабилните държави, както и да се увеличи бюджетът за защита на 
правата на човека, включително за подкрепа на жени активистки, както и за 
подпомагане на организации на гражданското общество, в това число и 
организации, работещи за овластяването на жените;

13. призовава за осигуряване на допълнителна подкрепа за действията за насърчаване 
на основните права, правата на човека и демокрацията, и по-специално за 
поощряване на равенството между половете и гарантиране на достъпа на жените и 
момичетата до образование, до обществения живот и до пазара на труда, и 
призовава за постигане на осезаеми резултати за обезпечаване на възможностите 
за образование за момичетата и жените в Афганистан;

14. призовава за осигуряване на достатъчно средства за навременното и ефективно 
изпълнение на новата програма за Средиземноморието въз основа на заявените 
приоритети, свързани с човешкото развитие, доброто управление и принципите на 
правовата държава, в полза на Съюза и на държавите от Южното съседство и 
тяхното население;

15. подчертава, че бюджетът за хуманитарна помощ за Афганистан и съседните 
държави следва да бъде значително увеличен, за да се подкрепят и защитят 
уязвимите афганистанци и техните семейства, включително вътрешно 
разселените лица и бежанците, както и за да се подобри презаселването; изисква 
да продължат да се прилагат мерките за спиране на помощта за развитие за 
афганистанския режим, докато не се гарантира зачитането на правата на човека, и 
по-специално правата на жените и момичетата, а вместо това помощта да бъде 
пренасочена към независими хуманитарни организации и организации за 
развитие, в съответствие с целите на външната дейност на Съюза;

16. призовава за осигуряване на допълнително финансиране за справяне с 
нестабилността на веригите за доставки и системите на хранително-вкусовата 
промишленост, както и с ерозираната макроикономическа стабилност на много 
държави; отбелязва, че необоснованата, непровокирана и незаконна военна 
агресия на Русия срещу Украйна оказва допълнителен натиск върху глобалната 
система, която вече е засегната от кризата с COVID-19; призовава за укрепване на 
Европейския фонд за демокрация (ЕФД), включително и подкрепа на местните 
организации на жените, които работят за преодоляване на кризата в Афганистан;

17. призовава да се отпусне допълнително финансиране за справяне с процеса на 
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възстановяване от пандемията от COVID-19 в уязвимите държави, и по-специално 
в Латинска Америка и в Карибския регион, за да се допринесе за насърчаването на 
екологично, цифрово и устойчиво международно икономическо възстановяване, 
както и за устойчивостта и стратегическата независимост на Съюза;

18. призовава за незабавно започване на дискусия относно функция 6 с цел 
предлагане на допълнителни мерки; отбелязва, че финансирането за външните 
дейности изостава спрямо геополитическите потребности;

19. следователно увеличава равнището на бюджетните кредити за поети задължения 
по функция 6 с 1 349 866 376 EUR над нивото, заложено в проектобюджета (с 
изключение на пилотните проекти и подготвителните действия), което ще бъде 
финансирано чрез използване на наличния марж и мобилизиране на специалните 
инструменти;

20. призовава за удължаване с още една година на пилотния проект „Към Европейска 
дипломатическа академия“, за да се осигури по-солидна основа, която да 
гарантира устойчивост на проекта, чрез удължаване на срока на проучването за 
създаване на Европейска дипломатическа академия, което следва да бъде 
насочено също към целевите групи на бъдещата академия, включително и 
осигуряването на възможности за лица, които не са дипломати на държавите 
членки, да станат дипломати на Съюза в бъдеще, както и чрез организирането на 
втора пилотна академична година;

21. призовава да се осигури достатъчно и устойчиво финансиране за организациите 
на гражданското общество и за тяхната защита, като се обърне специално 
внимание на организациите, които работят в областта на опазването на околната 
среда и климата, равенството между половете, сексуалното и репродуктивното 
здраве и права, както и с общността на ЛГБТИК+ лицата;

22. подчертава неотложната необходимост от засилване и ускоряване на финансовия 
принос на Съюза за глобалните действия срещу кризата в областта на климата и 
загубата на биологично разнообразие, с оглед на катастрофалните последици от 
продължаващото изменение на климата;

23. приветства готовността на Съюза да предприеме мерки за преодоляване на най-
неотложните глобални предизвикателства чрез инвестиране в устойчивото 
развитие на глобалната инфраструктура, и по-специално в екологосъобразни 
технологии и цифрова свързаност чрез глобалния портал на Съюза, при пълно 
зачитане на целите за устойчиво развитие, Парижкото споразумение и правата на 
коренното население и местните общности; призовава Комисията да работи за 
ефективно управление на стратегията „Глобален портал“, по която трябва да бъде 
постигнат напредък под общото ръководство на председателя на Комисията, и в 
тази връзка да си сътрудничи тясно със заместник-председателя на 
Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и 
политиката на сигурност, Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), 
Съвета и Европейския парламент, като гарантира, че институциите на Съюза и 
държавите членки се ангажират активно в рамките на подхода „Екип Европа“;

24. подчертава, че е важно да се увеличи финансирането за включване и 
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рационализиране на борбата срещу злонамерената намеса и дезинформацията в 
рамките политическия подход на Съюза, външната дейност на Съюза и мерките за 
противодействие на Съюза, по-специално с оглед на руската военна агресия 
срещу Украйна и последиците от нея; приветства увеличението с 1,7 милиона 
евро, предложено за информационната политика и стратегическата комуникация 
по бюджетния ред за външна дейност; подчертава значението на координацията 
между европейските институции и осигуряването на достатъчно финансиране за 
създаването на структура, която да служи като координационно звено за 
организациите на гражданското общество, научноизследователските организации 
и други съответни участници; подчертава, че е необходимо оперативните групи за 
стратегическа комуникация на ЕСВД да имат стабилен източник на финансиране, 
както и да се увеличи финансирането, за да могат да се преодолеят 
нововъзникващите предизвикателства, свързани с външната намеса, и по-
специално от страна на Русия и Китай;

25. отбелязва, че трябва да се укрепи стратегическият суверенитет на Съюза, 
стратегическата солидарност с държавите със сходни възгледи и капацитетът на 
Съюза да допринася за международната стабилност, сигурност и мир, и по-
специално за утвърждаването и зачитането на международното право, в тясно 
сътрудничество с Организацията на обединените нации, НАТО, Организацията за 
сигурност и сътрудничество в Европа, Африканския съюз и държавите партньори, 
или, ако е необходимо, самостоятелно, както и да се насърчават ценностите на 
Съюза чрез неговите партньорства;

26. подчертава, че трябва да се извършва редовен мониторинг за въздействието на 
бюджета на Съюза върху равенството между половете и за ефективното 
прилагане на бюджетирането, съобразено с равенството между половете, във 
външната дейност на Съюза; призовава за увеличаване на финансирането с цел 
намаляване на неравенствата, по-специално за жените и младите хора, и за 
насърчаване на сексуалното и репродуктивното здраве и права в световен мащаб; 
призовава за увеличаване на бюджета с цел ефективно изпълнение на 
ангажимента на европейските институции по отношение на третия план за 
действие на Съюза относно равенството между половете (GAP III) в техните 
структури, включително чрез осигуряване на достатъчно средства за съветника на 
ЕСВД по въпросите на равенството между половете и многообразието, чрез 
присъствието на специални съветници по въпросите на равенството между 
половете във всички институции, както и чрез провеждането на задължителни 
обучения за равенството между половете в ЕСВД, в делегациите на Съюза и в 
мисиите и операциите по линия на ОПСО, включително и обучения относно 
тормоза.
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