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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. категорично се противопоставя на съкращенията на Европейския съвет по линия 
на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно 
сътрудничество (ИССРМС) и изразява съжаление по повод отхвърлянето на 
допълнителните 10,5 млрд. евро за ИССРМС и 5 млрд. евро за хуманитарна 
помощ от NextGenerationEU за действия в отговор на COVID-19; подчертава, че 
това е нелогично и неприемливо в контекста на пандемията, която засяга в 
особена степен най-уязвимите и има опустошителни последици за преследването 
на целите за устойчиво развитие (ЦУР), включително за изкореняването на 
бедността и намаляването на неравенството, както и в контекста на 
хуманитарните кризи и неумолимо задълбочаващата се климатична криза, като 
последната изисква по-силна подкрепа за глобалното прилагане на Парижкото 
споразумение и за засилване по същество на външното измерение на Европейския 
зелен пакт; счита, че в момент, когато държавите членки са изправени пред 
сериозни затруднения при договарянето на обща миграционна политика, 
съкращаването на бюджета, предназначен за справяне с горепосочените 
структурни причини за неконтролираната миграция, е абсолютно 
непоследователно и подкопава ролята на Съюза като международен фактор, който 
насърчава стабилността и правата на човека;

2. настоява за необходимостта от диференциран набор от бюджетни редове за 
ИССРМС, които да осигуряват прозрачност, предвидимост, отчетност и 
подходящо влияние на Парламента; припомня, че преговорите относно ИССРМС 
все още продължават и че адаптациите, наред с другото във връзка с новото 
партньорство Африка – ЕС, трябва да бъдат отразени в ИССРМС и съответните 
бюджетни редове за него;

3. отбелязва, че се очаква показателите за човешко развитие да отбележат спад за 
първи път от 90-те години на 20-ти век насам; припомня спешната необходимост 
да се инвестира в социалното приобщаване и човешкото развитие, за да се 
подкрепи и засили предоставянето на основни социални услуги като 
здравеопазване, образование (по-специално повторното отваряне на училищата и 
възможностите за дистанционно обучение), хранене, продоволствена сигурност, 
водоснабдяване, хигиена и канализация и социална закрила, особено за най-
маргинализираните, като се постави акцент върху жените, децата и хората с 
увреждания;

4. подчертава спешната необходимост от засилване на сътрудничеството за развитие 
в областта на здравеопазването, на дистанционните и приобщаващи 
висококачествени програми за обучение и на адаптирането към изменението на 
климата и смекчаването на последствията от него, както и в областта на 
биологичното разнообразие, храненето, устойчивото селско стопанство и 
продоволствената сигурност, тъй като пандемията влошава тенденцията на 
нарастване на глада в световен мащаб; изтъква, че в това отношение подкрепата 
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за изграждането и укрепването на институциите и за образованието с цел 
увеличаване на квалифицираната работна сила са от голямо значение; 
потвърждава, че е необходима много по-голяма сума за бюджетните редове, 
предвидени за населението, планетата, просперитета и партньорството, отколкото 
цифрата по бюджетния ред за глобални предизвикателства в проектобюджета;

5. насърчава засилването на децентрализираното сътрудничество с местните органи 
и на тристранното сътрудничество в подкрепа на изпълнението на ЦУР и на 
възстановяването от пандемията от COVID-19;

6. отбелязва, че на партньорството между ЕС и Африка се отдава геополитическо 
значение и че сътрудничеството с Африка играе важна роля за постигането на 
целите в областта на климата и енергетиката; подчертава значението на 
насочването на инвестиции към икономика без въглеродни емисии чрез 
разработването на възобновяеми енергийни източници и улесняването на 
трансфера на технологии, като например слънчева енергия или зелен газ, 
включително аспекти на инфраструктурата и свързаността;

7. отбелязва, че дори след увеличението в главата за хуманитарна помощ все още 
остава огромна разлика до окончателната сума за 2019 г.; посочва, че нуждите, 
свързани с пандемии, бедствия, разселвания и други нужди, ще се увеличат, а 
няма да намалеят, което изисква увеличаване на средствата за хуманитарна 
помощ, за да се отговори на нарастващите нужди;

8. подчертава необходимостта от предпазни мерки срещу изместването на 
вътрешната или външна употреба на Резерва за солидарност и спешна помощ;

9. подчертава необходимостта от парламентарен контрол върху резерва за глобални 
предизвикателства и приоритети; настоява, че този резерв може да фигурира в 
годишния бюджет единствено при условие че решенията за мобилизиране на 
средства се вземат чрез делегирани актове за финансиране на конкретните 
бюджетни редове, които касаят географските и тематичните програми и 
действията за бързо реагиране.

10. подчертава необходимостта да се гарантира финансирането на инициативата 
„Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“ съгласно Регламент (ЕС) № 375/2014 
на Европейския парламент и на Съвета1 в случай на евентуална безизходица в 
текущите преговори по програмата за Европейския корпус за солидарност, тъй 
като доброволците играят важна роля в предоставянето на хуманитарна помощ и 
могат да допринесат за способността на Съюза да се справя с допълнителните 
хуманитарни нужди с оглед на пандемията от COVID-19.

1 Регламент (ЕС) № 375/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за създаване на 
Европейския доброволчески корпус за хуманитарна помощ (инициатива „Доброволци на ЕС за 
хуманитарна помощ“) (ОВ L 122, 24.4.2014 г., стр. 1). 
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