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ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ПОЛИТИКАТА ЗА РАЗВИТИЕ

Политиката за развитие заема централно място във външните политики
на Европейския съюз. Тя има за цел да намали и в крайна сметка да
изкорени бедността и е от основно значение за действията на ЕС във
връзка с Програмата на ООН до 2030 г. за устойчиво развитие (Програмата
до 2030 г.). Сред нейните цели са подпомагане на устойчивия растеж,
защита на правата на човека и демокрацията, постигане на равенство
между половете, насърчаване на мира и на приобщаващите общества и
преодоляване на предизвикателствата, свързани с околната среда и климата.
ЕС работи в световен мащаб и е най-големият в света донор на помощ за
развитие. Сътрудничеството с държавите — членки на ЕС и придържането към
Програмата до 2030 г. улесняват ефективното предоставяне на помощ.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

— Член 21, параграф 1 от Договора за Европейския съюз (ДЕС): общ мандат и
ръководни принципи в областта на сътрудничеството на ЕС за развитие;

— член 4, параграф 4 и членове 208—211 от Договора за функционирането на
Европейския съюз (ДФЕС);

— членове 312—316 от ДФЕС: бюджетни въпроси;

— Споразумението от Котону (с групата държави от Африка, Карибите и
Тихоокеанския басейн (АКТБ)[1]), което остава в сила до влизането в сила
на споразумението, което го заменя — наскоро сключеното Споразумение за
партньорство между ЕС и държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския
басейн.

СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА

Европейският съюз подкрепя развиващите се страни чрез насърчаване на
устойчивото развитие и стабилността. Дългосрочната цел е да се изкорени
бедността — цел, която заема централно място във външните политики на ЕС,
откакто беше създаден Европейският фонд за развитие (ЕФР) по силата на
Римския договор от 1957 г. ЕФР беше създаден, за да подпомага специалните
отношения с бившите колонии в регионите на АКТБ. Той продължава да
функционира и понастоящем обхваща и търговията. От 1 януари 2021 г. насам

[1]През април 2020 г. групата промени наименованието си на Организацията на държавите от Африка, Карибите и
Тихоокеанския басейн.
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помощта на ЕС за развитие се предоставя чрез широкообхватния Инструмент
за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество —
Глобална Европа (вж. подробности по-долу).
ЕС и неговите държави членки, взети заедно, са най-големият донор на помощ
в света, като през 2020 г. те предоставиха 66,8 милиарда евро под формата
на официална помощ за развитие. ЕС разполага със споделена компетентност
по отношение на сътрудничеството за развитие: той може да провежда обща
политика за развитие, при условие че това не пречи на държавите членки
да упражняват своите правомощия в тази област. Степента на сътрудничество
е толкова висока, че агенциите за развитие на държавите членки често
изпълняват финансирани от ЕС програми.
ЕС се превърна в международен лидер по отношение на съгласуваността
на политиките, като той се стреми да включва целите за развитие във
всички свои политики, които засягат развиващите се страни. За тази цел
през 2005 г. той пое политически ангажимент за „съгласуваност на политиките
за развитие“. През 2009 г. този ангажимент беше обособен в пет области:
1) търговия и финанси, 2) борба с изменението на климата, 3) гарантиране на
продоволствената сигурност в световен мащаб, 4) извличане от миграцията на
ползи за развитието и 5) укрепване на връзката и полезното взаимодействие
между сигурността и развитието в рамките на световна програма за изграждане
на мир. Първоначално на всеки две години, а сега по-рядко, Европейската
комисия (Комисията) изготвя доклад, в който проследява напредъка на ЕС
в областта на съгласуваността на политиките за развитие; последният от
тези доклади беше публикуван през януари 2019 г. От 2010 г. насам
комисията по развитие към Европейския парламент има постоянен докладчик
за съгласуваността на политиките за развитие. Тази роля понастоящем
се изпълнява от Янина Охойска (Европейска народна партия, Полша).
Помощта за развитие е ограничен ресурс и поради това ЕС се е ангажирал
да гарантира ефективността на помощта; съответно той насърчава тесните
връзки със страните партньори при планирането и прилагането на действията
в областта на развитието. Именно за тази цел ЕС прие „Кодекс за поведение
на ЕС относно разделението на труда в областта на политиката за развитие“
през 2007 г. и „Оперативна рамка за ефективност на помощта“ през 2011 г.
Тези усилия са в съответствие с действията в международен план в отговор
на „Парижката декларация“ на ОИСР от 2005 г., която насърчава ангажираността,
хармонизацията, съгласуването, резултатите и взаимната отчетност в рамките
на помощта за развитие. Международната рамка за ефективност на помощта
беше преразгледана в рамките на Програмата за действие от Акра (2008 г.)
и Партньорството от Пусан за ефективно сътрудничество за развитие (2011 г.).
След приемането на целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР) бяха
поети допълнителни ангажименти в рамките на заключителния документ от
Найроби (2016 г.).
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А. Програма на ООН до 2030 г. за устойчиво развитие.
ЕС взе активно участие в изготвянето на Програмата до 2030 г., с която
се създава нова глобална парадигма за подпомагане на изкореняването на
бедността и постигане на устойчиво развитие и която включва принципите
„да не се пренебрегва никой“ и „да се посрещнат най-напред потребностите
на най-нуждаещите се лица“. Одобрена през септември 2015 г. в Ню Йорк,
тя представлява продължение на Целите на хилядолетието за развитие
и включва нов набор от 17 цели за устойчиво развитие (ЦУР), които
са съсредоточени върху постигането на конкретни икономически, социални,
екологични и управленски цели в срок до 2030 г. През септември 2019 г. ЕС
и неговите държави членки представиха, за пръв път, съвместен обобщаващ
доклад по време на Политическия форум на високо равнище на ООН по
въпросите на устойчивото развитие. Документът беше съсредоточен върху
действията на ЕС за реализиране на Програмата до 2030 г. и подобен доклад ще
се изготвя на всеки четири години.
Б. Нов Европейски консенсус за развитие и Програма на ЕС за промяна
След одобряването на Програмата до 2030 г. ЕС постигна съгласие по преработен
вариант на приетия през 2005 г. Европейски консенсус за развитие, който
се основава на Целите на хилядолетието за развитие. В новия консенсус
се определят основните принципи на Целите на хилядолетието за развитие, както
и подход, който ще ръководи ЕС и неговите държави членки при изпълнението
на тези цели по отношение на развиващите се страни. Въпреки че е насочен
главно към политиката за развитие, консенсусът засяга и действията в рамките
на други политики при прилагането на принципа на съгласуваност на политиките
за развитие. Изкореняването на бедността продължава да бъде основната цел на
политиката на ЕС за развитие. Консенсусът за развитие беше подписан на 7 юни
2017 г. от председателя на Европейския парламент (Парламента), министър-
председателя на Малта от името на Съвета на ЕС (Съвета) и държавите членки,
председателя на Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен
представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на
сигурност.
Съобщението на Комисията от 2016 г., озаглавено „Следващи стъпки към
устойчиво европейско бъдеще“, включва целите за устойчиво развитие в
политическата рамка и настоящите приоритети на ЕС. Отправяйки поглед отвъд
своите граници, ЕС отново се ангажира с целта да изразходва 0,7% от своя
брутен национален доход (БНД) за помощ за развитие, като сега срокът е удължен
до 2030 г., а компонентът за най-слабо развитите държави е 0,15—0,20% от
БНД. Това отразява ангажиментите, поети в Програмата за действие от Адис
Абеба за финансиране на развитието (която беше договорена на конференция
на ООН през 2015 г.), и е неразделна част от Програмата до 2030 г. През 2020 г.
колективната официална помощ на ЕС за развитие (от ЕС и от държавите —
членки на ЕС) възлизаше на 0,50% от БНД на ЕС.
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В. Законодателна и финансова рамка
Подходът на ЕС към финансирането на външната дейност (вж. таблица 1 по-
долу) се промени в резултат на създаването на Инструмента за съседство,
сътрудничество за развитие и международно сътрудничество — Глобална
Европа. След представянето на 14 юни 2018 г. на предложението на Комисията
за регламент за създаване на този инструмент и след продължилите три
години преговори между Съвета и Парламента регламентът влезе в сила на
14 юни 2021 г. Той се прилага с обратно действие от 1 януари 2021 г.
Инструментът за съседство, сътрудничество за развитие и международно
сътрудничество — Глобална Европа представлява важна иновация и
понастоящем е основният финансов инструмент за външната дейност на ЕС с
общ бюджет от 79,5 милиарда евро (по текущи цени) за периода 2021—2027 г.
Инструментът опростява структурата на ЕС за външно финансиране (сливане
на предишните програми, включително Инструмента за сътрудничество за
развитие, Европейския инструмент за съседство, Инструмента за партньорство,
Европейския инструмент за демокрация и права на човека, Европейския фонд
за устойчиво развитие и Инструмента, допринасящ за стабилността и мира).
Той обхваща сътрудничеството с всички държави извън ЕС с изключение на
държавите в процес на предприсъединяване към ЕС (в Западните Балкани) и
Турция.
Инструментът за съседство, сътрудничество за развитие и международно
сътрудничество — Глобална Европа е структуриран около три основни стълба:

а. географски стълб, включващ програми за държавите от (източното
и южното) европейско съседство, Субсахарска Африка, Азия и
Тихоокеанския басейн, Северна и Южна Америка и Карибския
басейн. Тези програми са насочени към области на сътрудничество
като доброто управление, изкореняването на бедността, миграцията,
околната среда и изменението на климата, растежа и заетостта
или сигурността и мира, наред с други междусекторни въпроси.
По-голямата част от средствата по Инструмента за съседство,
сътрудничество за развитие и международно сътрудничество —
Глобална Европа са предвидени за този стълб;

б. тематичен стълб, който се състои от програми със световен обхват
в областта на правата на човека и демокрацията, организациите
на гражданското общество, стабилността и мира и глобалните
предизвикателства;

в. стълб за бързо реагиране, който осигурява своевременно
финансиране на капацитет за управление на кризи, предотвратяване
на конфликти и изграждане на мира. Тези действия имат за цел,
например, да свържат усилията в областта на хуманитарната помощ
и развитието, да повишат устойчивостта на засегнатите от кризи
държави или да отговорят на приоритетите на външната политика.
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Инструментът за съседство, сътрудничество за развитие и международно
сътрудничество — Глобална Европа е проектиран като гъвкав инструмент
и включва резерв за финансиране във връзка с нововъзникващи
предизвикателства и приоритети (например реагиране на непредвидени
обстоятелства, миграционен натиск, кризисни/следкризисни ситуации или нови
инициативи на ЕС или международни инициативи).
Г. Разбивка на разходите по Инструмента за съседство, сътрудничество за
развитие и международно сътрудничество — Глобална Европа
Инструментът за съседство, сътрудничество за развитие и международно
сътрудничество — Глобална Европа канализира най-голямата част от средствата
за външна дейност, като разполага с общ бюджет от 79,5 милиарда евро
(за периода 2021—2027 г.). Географските програми получават около 75% от
средствата, а тематичните програми — 8%. Освен това 12% са предвидени
за резерва за нововъзникващи предизвикателства и приоритети, а 4% — за
„действия за бързо реагиране“. Останалите около 2% са заделени за разходи за
подкрепа.

Разпределението на финансовите средства за тристълбовата структура на
Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно

сътрудничество — Глобална Европа (както е представено в проектобюджета
за 2022 г.) следва по-долу (стойностите са посочени в милиони).

Географски програми 9 278,6
— Съседни на Европа държави 2 393,7
— Субсахарска Африка 3 301,7
— Азия и Тихоокеанският басейн 927,1
— Северна и Южна Америка и Карибски басейн 354,2
— Еразъм+ и принос от ИССРМС — Глобална Европа 296,7
— ИССРМС — Глобална Европа — Провизиране на общия фонд
„Провизии“ 2 005,2

Тематични програми 969,4
— Права на човека и демокрация 207,8
— Организации на гражданското общество 207,9
— Стабилност и мир 137,9
— Глобални предизвикателства 415,7
Действия за бързо реагиране 484,4
— Реакция при кризи 268,4
— Устойчивост 165,3
— Нужди на външната политика 50,7
Резерв за нововъзникващи предизвикателства и приоритети 1 463,3

В бъдеще Инструментът за съседство, сътрудничество за развитие
и международно сътрудничество — Глобална Европа ще подкрепя и
широкомащабни проекти, финансирани в рамките на инициативи по линия на
„Екип Европа“, които обединяват финансови вноски от ЕС, неговите държави
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членки и финансови институции като Европейската инвестиционна банка и
Европейската банка за възстановяване и развитие. Оказването на съдействие
в рамките на „Екип Европа“ стартира на 8 април 2020 г. и то помогна на държавите
партньори на ЕС да се борят с пандемията от COVID-19.

РОЛЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

— Правна уредба: в член 209 от ДФЕС се постановява, че Европейският
парламент и Съветът, „като действат в съответствие с обикновената
законодателна процедура, приемат необходимите мерки за прилагане на
политиката на сътрудничество за развитие“.

— Парламентарен контрол върху прилагането на политиката: Парламентът
има право да отправя въпроси към Комисията и да повдига възражения
относно решения за изпълнение, когато констатира, че Комисията превишава
своите правомощия. Парламентът също така се стреми да упражнява
контрол посредством редовно обсъждане на политиките с Комисията, както
официално, така и неофициално. В рамките на Инструмента за съседство,
сътрудничество за развитие и международно сътрудничество — Глобална
Европа Парламентът участва два пъти годишно в геополитически диалог
с Комисията.

— Бюджетен орган: Парламентът и Съветът са съвместният бюджетен орган
на Съюза. По отношение на седемгодишната многогодишна финансова
рамка на ЕС Съветът има основните правомощия за вземане на решения,
но за приемането на рамката се изисква одобрението на Парламента
(член 312 от ДФЕС). За годишния бюджет член 314 от ДФЕС установява
процедура, която включва едно четене както от Парламента, така и от Съвета.
След приключването на тези четения Парламентът може да одобри или
да отхвърли бюджета. В областта на международното сътрудничество
комисията по развитие на Парламента следва бюджетните разисквания и
прави конкретни предложения относно бюджетните редове, които са от
нейната компетентност.

Amelia Padurariu
09/2022

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/bg

	Общ преглед на политиката за развитие
	Правно основание
	Стратегическа рамка
	Ролята на Европейския парламент


