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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

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

предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения: 

1. подчертава, че дори при значителното икономическо развитие, довело до по-ниски 

равнища на бедността и неравенството, неравенството продължава да бъде сериозна 

пречка за развитието на региона, където 175 милиона души живеят в условия на 

бедност и изключване, по-специално жените и децата; подчертава, че 

икономическият растеж, приобщаващото социално развитие, справедливото 

разпределение на богатството и всеобщото предоставяне на основни обществени 

услуги са от ключово значение за предприемане на мерки по този проблем; 

2. счита, че постигането на целите за устойчиво развитие (ЦУР) трябва да бъде 

основната цел на сътрудничеството между Латинска Америка и Карибите (ЛАК) и 

ЕС; призовава Комисията и Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) да си 

сътрудничат с държавите от ЛАК, за да договорят ефикасни стратегии за 

постигането на ЦУР; настоятелно призовава ЕС да засили програмите за бюджетна 

подкрепа; 

3. счита, че тъй като Съюзът е най-големият донор на помощ за региона на ЛАК, 

оттеглянето на тази помощ, включително помощта за държавите със средни доходи, 

в които продължават да съществуват неравенства между различни географски 

райони, между селските и градските райони, и които засягат по-специално жените и 

малцинствата, би било стъпка назад, която би възпрепятствала бъдещото развитие 

на региона; поради това призовава Комисията и Съвета да поемат недвусмислен 

ангажимент с ЛАК, и по-специално с Централна Америка, като същевременно 

вземат надлежно предвид бъдещото партньорство ЕС – АКТБ, да не бъде 

пренебрегната нито една държава и да се облекчи въздействието върху държавите, 

които наскоро са постигнали статут на държави със средни доходи или са в процес 

на преход към него; 

4. счита, че в настоящия регионален и глобален контекст ЕС следва да задълбочи 

отношенията си с ЛАК, като постави акцент върху по-доброто сътрудничество във 

всички области с цел установяване на двустранни отношения на най-високо 

равнище; 

5. призовава Комисията да посочи наличните инструменти и да им предостави 

достатъчни средства, като предприеме подходящи действия, за да ги синхронизира с 

принципите за ефективност, целесъобразност, хармонизация, взаимна отговорност, 

отчетност и съответствие със стратегиите за развитие на държавите от ЛАК, така че 

да им се помогне да посрещнат предизвикателствата и да се подготвят за 

евентуално бъдещо намаляване на официалната помощ за развитие (ОПР); 

призовава тези инструменти да включват трансфер на ноу-хау и обучение и да 

съдействат за реформи на управлението на публичните финанси и фискални 

реформи, които допринасят за засилване на растежа и за предоставяне на 

висококачествени обществени услуги; 

6. подкрепя инициативата, поета от държавите от Латинска Америка за създаване на 

рамково споразумение за преструктуриране на държавния дълг с посредничеството 
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на ООН; 

7. изразява съжаление относно намаляването на хуманитарната помощ и осъжда 

факта, че това продължава да се случват в областите, в които има най-голяма 

потребност от тази помощ (северния триъгълник на Централна Америка, Хаити и 

Колумбия), както и в области, които са особено засегнати от въздействието на 

изменението на климата и от природни бедствия; 

8. осъжда действията, предприети от правителствата на някои държави, които отказват 

да приемат международна хуманитарна помощ, като по този начин става 

невъзможно да бъде обърнато внимание на най-основните нужди на тези държави; 

призовава ЗП/ВП да настоява пред съответните органи да разрешават влизането на 

такава помощ и да предложи план за подпомагане на всяка държава; 

9. подчертава неотложната необходимост да се активизират усилията за борба с 

корупцията, данъчните измами и безнаказаността, като те са сред основните пречки, 

възпрепятстващи развитието, да се гарантира зачитането на принципите на 

правовата държава, провеждането на свободни и прозрачни избори, разделението на 

властите и равният достъп до независима, безпристрастна и професионална съдебна 

система, да се подкрепи доброто управление, да се разгледат институционалните 

слабости и да се укрепи администрацията; признава работата, извършена от 

програмата „EUROsociAL“ в тази област; 

10. отбелязва със загриженост, че заграбването на земя в ЛАК през последното 

десетилетие е свързано с комплекса селскостопански хранителни продукти – 

фуражи – горива, както и със стратегиите за смекчаване на изменението на климата 

(т.е. включване на горите в рамките на програмата за компенсиране на въглеродните 

емисии, както е в случая с REDD +); отбелязва също, че нарастващото регионално и 

международно търсене на минерални залежи и изкопаеми горива доведе до 

мащабни минни концесии, които могат да окажат въздействие върху поземлените 

права на общностите; призовава държавите от ЛАК да признаят всички законни 

права върху земята, в т.ч. неформалното, коренното и обичайното право на 

владение, в съответствие с насоките на ФАО, както и да спазват принципа на 

свободно, предварително и информирано съгласие на местните лица, засегнати от 

сделки със земя; 

11. подчертава, че в ЛАК се наблюдава най-големият процент убийства на защитници 

на правата на човека сред всички региони в света; призовава програмите за развитие 

да вземат предвид изключителната уязвимост на защитниците на правата на човека 

и да направят амбициозен принос за тяхната защита; призовава ЕСВД да положи 

по-големи усилия за надзор на управлението на средствата, предназначени за 

защита на защитниците на правата на човека; 

12. призовава спазването на международните договори в областта на правата на човека, 

участието на различните правителства в регионални органи и сътрудничеството с 

Междуамериканската комисия по правата на човека бъдат взети предвид при 

развитието на двустранните отношения; 

13. счита, че публичните политики, особено в областта на здравеопазването, 

образованието и обучението, както и частните инициативи, предоставящи 
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възможности на тези почти 30 милиона млади хора, които не работят, не учат и не 

се обучават, са от основно значение; подчертава, че програмите за развитие трябва 

да се справят с високите равнища на конфликт, насилие, организирана престъпност 

и убийства, които засягат по-специално младите хора и юношите и са едно от 

основните предизвикателства за държавите от ЛАК; 

14. подчертава, че е важно да се проучат начини за увеличаване на чуждестранните 

инвестиции и участието на частния сектор, както и насърчаването им, при зачитане 

на правата на човека, екологичните и трудовите права и при спазване и прилагане 

от страна на инвеститорите на принципите на ООН за отговорно инвестиране, като 

същевременно се гарантират правна сигурност за инвестициите и принципът на 

корпоративна социална отговорност; 

15. предвид препоръките, съдържащи се в специалния доклад на Европейската сметна 

палата относно използването на смесено финансиране, призовава Комисията в 

своите програми със смесено финансиране да използва приложими критерии 

относно принципите за ефективност на развитието, особено по отношение на 

ангажираността, съгласуването с партньорските държави, развитието и финансовата 

допълняемост, прозрачност и отчетност; 

16. призовава ЕИБ и други финансови институции за развитие от държавите – членки 

на ЕС, да гарантират по ефективен начин, че дружествата, получаващи подкрепа от 

тях, не участват в данъчни измами посредством офшорни центрове и данъчни 

убежища, и ефективно да проследяват и наблюдават паричните потоци, 

устойчивостта на дълга и добавената стойност за техните проекти за устойчиво 

развитие; 

17. подчертава, че е важно да се координират различните области на публичната 

политика, и насърчава участието на всички политически и социални фактори, 

професионални съюзи и други организации на гражданското общество, както на 

централно, така и на местно равнище, за постигане на ЦУР; счита, че обществените 

блага, които са от ключово значение за развитието, следва винаги да се предоставят 

от публичния сектор на всички, и че правната защита срещу нарушенията на 

правата на човека следва също така да се предоставя на всички, включително когато 

такива нарушения са извършени от страна на предприятия; 

18. подчертава, че икономическият растеж и търговията са ключови елементи в 

постигането на устойчиво развитие, но не са достатъчни за намаляване на 

бедността, неравенството и изключването; призовава за ефективни политики, които 

допринасят за намаляване на тези проблеми чрез диверсифициран, устойчив и 

приобщаващ растеж, със силен акцент върху социалните въпроси, 

институционалната подкрепа и зачитането на правата на човека; 

19. подчертава, че държавите от ЛАК все още са изправени пред важни 

предизвикателства, свързани с държавния дълг; призовава за подход, основан на 

потребностите на хората, към устойчивостта на дълга чрез прилагане на принципите 

на УНКТАД; във връзка с това приветства работата на ООН за изработване на 

международен механизъм за преструктуриране на държавния дълг; 

20. посочва, че в резултат от неговите географски и геоложки характеристики регионът 
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на ЛАК е силно уязвим по отношение на природни бедствия, и че това положение е 

влошено в резултат на изменението на климата, към което трябва да се подходи в 

световен мащаб в съответствие с принципа на обща, но диференцирана 

отговорност; призовава Комисията и държавите от ЛАК да се справят с лежащите в 

основата причини, да предприемат мерки за устойчивост на климата и да приемат 

стратегии за предотвратяване на риска и протоколи за бързо мобилизиране на 

хуманитарна помощ в случай на извънредни ситуации; 

21. призовава програмите за развитие в ЛАК да включват хоризонтален подход, 

основан на пола, да защитават основните права и свободи на жените, да гарантират 

сексуалното и репродуктивното здраве и да насърчават достъпа на жените до 

възможности за работа; посочва, че според Икономическата комисия за Латинска 

Америка и Карибския басейн (ИКЛАК) средно 12 жени от този регион биват 

убивани всеки ден; поради това подчертава, че слагането край на убийствата на 

жени и дискриминацията на основата на пола следва да бъде приоритетна цел за 

развитие и за постигането на целите за устойчиво развитие; 

22. припомня ангажиментите, договорени от ЕС в рамките на плановете за действие на 

ЕС и CELAC (Общността на латиноамериканските и карибските държави) за 2013 и 

2015 г., по отношение на премахването на насилието срещу жени, и изразява своята 

загриженост във връзка с липсата на изпълнение на глава 7 от тях относно 

насърчаването на равенството между половете; призовава държавите членки и 

ЕСВД да си сътрудничат и да предвидят икономически и институционални ресурси, 

за да се гарантира изпълнението на препоръките за насърчаване на равенството 

между половете, договорени в плановете за действие, особено по отношение на 

премахването на всички форми на насилие, в съответствие с Конвенцията от Белен 

до Пара, Конвенцията от Истанбул и Конвенцията за премахване на всички форми 

на дискриминация по отношение на жените (CEDAW); 

23. настоятелно призовава за по-добра координация между политиките и програмите в 

подкрепа на региона на ЛАК, както и най-отдалечените региони и отвъдморските 

страни и територии; призовава политическите ангажименти, поети на регионалните 

срещи на високо равнище ЕС – ЛАК, да бъдат изпълнени, при заделяне на 

необходимите финансови ресурси. 
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