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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в 
предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. припомня, че законосъобразността на разходите на Съюза е основен принцип на 
доброто финансово управление; 

2. изразява отново загрижеността си относно използването на средствата за развитие 
за цели, които не са свързани с развитието, и подчертава, че финансиране, което 
не отговаря на критериите за предоставяне на официална помощ за развитие, 
трябва да бъде осигурявано чрез други инструменти, различни от Инструмента за 
сътрудничество за развитие (ИСР); подчертава, че е важно да се гарантират 
свързани със зачитането на правата на човека стандарти във всяко сътрудничество 
по линия на ИСР и настоява, че за да се води успешна борба с бедността в 
дългосрочен план, трябва да се премахнат причините за бедността и 
неравенствата;

3. изразява съжаление за това, че Комисията не докладва или не следи по какъв 
начин бюджетът и политиките на Съюза допринасят за устойчивото развитие и за 
постигане на целите за устойчиво развитие (ЦУР); отбелязва, че неотдавна 
Комисията публикува документ за размисъл, в който се очертават сценарии за 
устойчива Европа; все пак изразява съжаление, че този документ не включва 
анализ на пропуските във връзка с това, което Съюзът трябва да извърши 
допълнително по отношение на бюджета, политиката и законодателството, нито 
представя приноса на разходните програми на Съюза за изпълнение на целите за 
устойчиво развитие;

4. приветства по принцип използването на бюджетна подкрепа за подпомагане на 
развиващите се страни в техните усилия за извършване на реформи и за постигане 
на целите за устойчиво развитие, но настоятелно призовава Комисията да направи 
по-ясна оценка и да определи резултатите, които трябва да бъдат постигнати в 
областта на развитието чрез осигуряване на бюджетна подкрепа в зависимост от 
конкретния случай, и преди всичко да засили механизмите за контрол по 
отношение на поведението на държавите получателки във връзка с корупцията, 
зачитането на правата на човека, принципите на правовата държава и 
демокрацията.


