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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по развитие приканва водещата комисия по околна среда, обществено 

здраве и безопасност на храните да включи в предложението за резолюция, което ще 

приеме, следните предложения: 

А. като има предвид, че Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие има 

трансформационен потенциал и определя универсални, амбициозни, всеобхватни, 

неделими и взаимносвързани цели, насочени към изкореняване на бедността, борба 

с дискриминацията, насърчаване на благоденствието, екологична отговорност, 

социално приобщаване, зачитане на правата на човека и укрепване на мира и 

сигурността; като има предвид, че тези цели изискват незабавни действия с оглед на 

пълно и ефективно прилагане; 

Б. като има предвид, че Комисията все още не е създала всеобхватна стратегия за 

изпълнението на Програмата до 2030 г., обхващаща вътрешни и външни области на 

политиката, с подробен график до 2030 г., както бе поискано от Европейския 

парламент в неговата резолюция относно последващите действия и прегледа на 

Програмата1, и не е поела обща координационна роля за предприетите на 

национално равнище действия; като има предвид, че ефективна стратегия за 

прилагане и механизъм за наблюдение и преразглеждане са от съществено значение 

за постигането на целите за устойчиво развитие (ЦУР);  

В. като има предвид, че изменението на климата не е изолиран проблем от областта на 

околната среда, а според ООН2 представлява едно от най-големите 

предизвикателства на нашето време и сериозна заплаха за устойчивото развитие и 

неговото широко разпространено, безпрецедентно въздействие налага 

непропорционална тежест върху най-бедните и най-уязвимите и увеличава 

неравенството между държавите и в самите държави; като има предвид, че 

спешните действия за борба с изменението на климата са от съществено значение за 

успешното изпълнение на целите за устойчиво развитие;  

Г. като има предвид, че финансирането на целите за устойчиво развитие представлява 

огромно предизвикателство, което изисква силно партньорство в световен мащаб и 

използването на всички форми на финансиране (от национални, международни, 

публични, частни и иновативни източници), както и на нефинансови средства; като 

има предвид, че частното финансиране може да допълни, но не и да замести 

публичното финансиране; 

Д. като има предвид, че ефективното мобилизиране на национални ресурси е 

изключително необходим фактор при постигането на целите на Програмата до 2030 

г.; като има предвид, че развиващите се държави са особено засегнати от 

отклонение от корпоративно данъчно облагане и избягване на данъци; 

Е. като има предвид, че насърчаването на устойчивото развитие изисква 

издръжливост, която следва да бъде насърчавана посредством многостранен подход 

към външната дейност на ЕС и посредством спазването на принципа на 

                                                 
1 Резолюция на Европейския парламент от 12 май 2016 г. Приети текстове, P8_TA(2016)0224.  
2 https://unstats.un.org/sdgs/report/2016/goal-13/  

https://unstats.un.org/sdgs/report/2016/goal-13/
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съгласуваност на политиките за развитие; като има предвид, че политиките на 

държавите членки и на ЕС имат преднамерени и непреднамерени последствия върху 

развиващите се държави и че целите за устойчиво развитие представляват уникална 

възможност за постигане на по-голяма съгласуваност и по-справедлива политика по 

отношение на развиващите се страни; 

Ж. като има предвид, че международната търговия може да бъде мощен двигател на 

развитие и икономически растеж и голяма част от вноса в ЕС идва от развиващи се 

държави; като има предвид, че Програмата до 2030 г. признава търговията като 

средство за постигане на целите за устойчиво развитие; 

З. като има предвид, че справянето с предизвикателството на миграцията и с нуждите 

на нарастващото в световен мащаб население е от съществено значение за 

постигането на устойчиво развитие; като има предвид, че Програмата до 2030 г. 

подчертава ролята на миграцията като потенциален двигател на развитие; като има 

предвид, че член 208 от Договора за функционирането на Европейския съюз 

(ДФЕС) определя изкореняването на бедността като основната цел на политиката за 

развитие на ЕС;  

1. призовава Комисията да изготви амбициозна всеобхватна стратегия, която 

обединява съществуващите инициативи, определя нови приоритети въз основа на 

широк анализ на пропуските в съществуващите политики и тяхното прилагане, 

както и на взаимодействията и несъответствията между тези политики, и в която се 

предоставят насоки за институциите на ЕС и държавите членки при тяхното участие 

в изпълнението, наблюдението и прегледа на Програмата до 2030 г.; като има 

предвид, че това следва да се извърши като същевременно се гарантира, че 

вътрешните и външните политики на ЕС са в съответствие с Програмата, без да се 

чака стратегията „Европа 2020“ да изтече преди започването на този процес; 

2. призовава Комисията и държавите членки да определят ясен, конкретен, 

амбициозен и подробен план за изпълнение на Програмата до 2030 г. в целия ЕС с 

конкретни цели, фиксирани срокове и методология за координация между ЕС и 

неговите държави членки; подчертава, че този план за прилагане следва да се 

основава на прозрачна и стабилна рамка за наблюдение, отчетност и преглед с 

активното участие на Европейския парламент и гражданското общество; 

подчертава, че той следва също така да се основава на всеобхватен набор от 

подлежащи на оценка количествени и качествени показатели, обхващащи правата 

на човека и социални, икономически и екологични фактори, и не следва да разчита 

само на традиционните показатели, като БВП, тъй като той не отразява 

неравенствата или влошаването на състоянието на околната среда;  

3. припомня значението на основополагащия принцип на Програмата до 2030 г. „да не 

се пренебрегва никой“; отправя искане към Комисията и държавите членки да 

предприемат решителни действия за справяне с неравенствата в рамките на 

страните и между тях, тъй като те увеличават въздействието на други глобални 

предизвикателства и възпрепятстват напредъка в областта на устойчивото развитие; 

призовава Комисията и държавите членки да насърчават научните изследвания и 

разбивката на данните в своите политики, за да се гарантира, че най-уязвимите и 

маргинализирани лица са включени и приоритизирани; 
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4. подчертава, че следващите многогодишни финансови рамки (МФР) следва да бъдат 

изготвени по начин, който да позволява изпълнението на стратегията на ЕС и на 

плана за изпълнение на Програмата до 2030 г., както и да гарантира, че ЕС 

съществено допринася за осъществяването на целите и задачите на Програмата до 

2030 г. в световен мащаб; призовава Комисията да гарантира, че следващата МФР 

интегрира приоритети за устойчиво развитие в целия бюджет на ЕС, като всички 

финансови инструменти разпределят достатъчно средства, за да може ЕС да 

изпълни своите ангажименти за 2030 г.; 

5. с оглед да се подкрепи целта за постигане на ЦУР 3 – да се гарантира здравето и 

благосъстоянието на всички – приветства доклада на групата на високо равнище на 

генералния секретар на Организацията на обединените нации относно достъпа до 

лекарства и изисква Комисията да предложи изпълнението на нейните препоръки в 

съответните области на политиката; 

6. подчертава значението на официалната помощ за развитие (ОПР) като ключов 

инструмент за постигане на Програмата до 2030 г., за изкореняване на бедността 

във всичките ѝ форми и борба с неравенствата, като същевременно подчертава 

отново, че помощта за развитие сама по себе си не е достатъчна за избавяне на 

развиващите се държави от бедността; подчертава необходимостта от насърчаване 

на инструменти, които стимулират по-голяма отчетност, като например 

подпомагане на бюджета; призовава ЕС и неговите държави членки незабавно да 

потвърдят отново своя ангажимент за 0,7% от брутния национален доход за ОПР и 

да представят подробни предложения за графици за постепенно увеличаване на 

ОПР с оглед на постигането на тази цел; припомня ангажимента на ЕС да отделя 

поне 20% от своята ОПР за човешко развитие и социално приобщаване и призовава 

за подновяване на ангажимента към тази цел; призовава Комисията да спази 

препоръката на Комитета за подпомагане на развитието на ОИСР (КПР) за 

достигане на средни годишни безвъзмездни средства като елемент от общите 

ангажименти за ОПР от 86%; призовава ОПР да бъде защитено от пренасочване и 

договорените на международно равнище принципи за ефективност на развитието да 

се спазват, чрез запазване на основната цел на ОПР за изкореняване на бедността, с 

особен акцент върху за най-слабо развитите страни и ситуациите на нестабилност; 

припомня необходимостта да се излезе отвъд границите на връзката 

донор/бенефициер в рамките на по-широка програма за развитие;  

7. подчертава факта, че науката, технологиите и иновациите (НТИ) представляват 

важно средство за изпълнение на целите за устойчиво развитие, тъй като са 

движеща сила за социалното и икономическото развитие и могат да осигурят 

животоспасяващи решения, чрез които се разглежда световният проблем на 

свързаните с бедността и пренебрегваните заболявания; призовава Комисията и 

държавите членки да подобрят както финансовата, така и политическата среда за 

насърчаване на НТИ чрез своето сътрудничество за развитие; 

8.  призовава Комисията и държавите членки да се ангажират отново със 

съгласуваността на политиките за развитие (СПР) като важен принос към 

постигането на по-широка съгласуваност на политиките за устойчиво развитие 

(СПУР), тъй като те се от изключителна важност за успешното изпълнение на 

целите за устойчиво развитие; подчертава по-специално необходимостта всички 
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политики на ЕС, по-специално търговията, фискалната политика, миграцията, 

селското стопанство и енергийните политики да са в съответствие с член 208 от 

ДФЕС и да не подкопават правата на човека или способността на трети страни за 

постигане на устойчиво развитие; подчертава необходимостта от засилване на 

механизмите за СПР и СПУР в рамките на всички институции на ЕС и процеса на 

определяне на политиките, както и от гарантиране, че е спазен принципът на 

съгласуваност на политиките по подходящ начин в редовни и публични оценки на 

въздействието и чрез въвеждане на подходящи механизми за отчетност, смекчаване 

на последиците и правна защита;  

9. призовава ЕС и държавите членки ефективно да включат смекчаването на 

изменението на климата и адаптирането към изменението на климата в политиките 

за развитие; подчертава необходимостта от насърчаване на трансфера на 

технологии за енергийна ефективност и чисти технологии и от подкрепа за 

инвестициите в дребномащабни, независими и децентрализирани проекти за 

енергия от възобновяеми източници; призовава ЕС да увеличи своята помощ по 

отношение на устойчивото селско стопанство, за да се справи с изменението на 

климата, чрез целенасочена подкрепа за дребните земеделски производители, 

диверсификацията на културите, екологичните практики в областта на 

агролесовъдството и агроекологичните практики; 

10. подчертава значението на Политическия форум на високо равнище в последващите 

действия и прегледа на целите за устойчиво развитие, както и призовава Комисията 

и Съвета да уважават главната роля на ЕС за определянето и изпълнението на 

Програмата до 2030 г., като се постигнат съвместни позиции на ЕС и съвместно 

докладване от страна на ЕС въз основа на координирано докладване от държавите 

членки и институциите на ЕС, преди провеждането на Политическия форум на 

високо равнище под егидата на Общото събрание; приканва Комисията да направи 

преглед на съществуващите действия по време на предстоящия Политически форум 

на високо равнище и на специфичните цели за устойчиво развитие, които ще бъдат 

обект на преразглеждане; 

11. призовава за създаването на механизъм за координация между комисиите в 

Европейския парламент с мандат за наблюдаване и проследяване на изпълнението 

от страна на ЕС на неговите ангажименти по Програмата до 2030 г.; подчертава, че 

Парламентът трябва да се ангажира със създаването на такива координационни 

структури (например годишна инвентаризация в пленарно заседание въз основа на 

доклади за напредъка, група от лица за контакт във всички комисии или специална 

интергрупа) и назначаване на възможно най-високо равнище на едно или повече 

лица, които отговарят за насочване на тези координационни усилия; 

12. подчертава, че трите измерения на устойчивото развитие – екологично, 

икономическо и социално – са неразривно свързани, и подчертава, че 

икономическата устойчивост е от основно значение за околната среда; подчертава, 

че насърчаването на доброто управление, принципите на правовата държава и 

правата на човека е от решаващо значение не само за социалната устойчивост, но 

също така за отговорното използване на природните ресурси и за опазването на 

околната среда; призовава Комисията да застане начело на широко международно 

сътрудничество, да работи съвместно с трети партньори за изграждане на 
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устойчивост и способност за адаптиране към неблагоприятните последици от 

изменението на климата, да разработи устойчиви нисковъглеродни пътища към 

бъдещето и да ускори намалението на емисиите на парникови газове в световен 

мащаб в съответствие с ЦУР 13 и Рамковата конвенция на ООН по изменение на 

климата;  

13. счита, че подкрепата за мира, сигурността и правосъдието в развиващите се 

държави е от решаващо значение; подчертава, че финансирането за разходи, 

свързани със сигурността, което не представлява ОПР, трябва да идва от 

инструменти, различни от Инструмента за сътрудничество за развитие (ИСР) и 

Европейския фонд за развитие (ЕФР) или други механизми, които се възползват от 

посочените инструменти; 

14. отбелязва ролята на частния сектор, особено на местните микропредприятия и 

МСП, в изпълнението на Програмата до 2030 г., по-специално неговата отговорност 

за преминаването към устойчиви модели на потребление и производство в Европа и 

в световен мащаб; като има предвид, че частното финансиране може да допълни, но 

не и да замести публичното финансиране; призовава Комисията да популяризира 

обвързващи задължения за корпоративна отчетност и прозрачност, с цел да се 

гарантира, че приносът на частния сектор е в пълно съответствие с Програмата до 

2030 г., чрез спазване на ясни екологични, социални и свързани с правата на човека 

стандарти и спазване на принципите на отговорно финансиране и Ръководните 

принципи на ООН относно стопанската дейност и правата на човека; припомня в 

тази връзка необходимостта от предварителни и последващи оценки на резултатите 

от развитието, постигнати при ангажирането с частния сектор;  

15. подчертава, че гарантирането на данъчна справедливост и прозрачност, борбата с 

избягването на данъци, премахването на незаконните финансови потоци и 

данъчните убежища, заедно с подобреното управление на публичните финанси, 

устойчивия икономически растеж и увеличаването на мобилизирането на местни 

ресурси са от решаващо значение за финансирането на Програмата за 2030 г.; 

призовава ЕС да създаде програма за финансиране (DEVETAX 2030) с цел 

конкретно да се подпомогне изграждането на данъчни структури в бързо 

развиващите се пазарни икономики и да се окаже съдействие на развиващите се 

държави за създаването на нови регионални бюра на данъчни органи; отново 

призовава за глобален данък върху финансовите операции с цел справяне с 

глобалните предизвикателства на бедността, за разследване на разпространяването 

на страничните ефекти върху развиващите се страни на всички национални данъчни 

политики и данъчните политики на ЕС и за спазване на принципа на съгласуваност 

на политиките за развитие, когато се извършва законодателна дейност в тази област; 

16. подчертава значението на справедливите и етични споразумения за свободна 

търговия и настоятелно призовава ЕС да разработи своя стратегия в областта на 

търговската политика, в съответствие с Програмата до 2030 г., като същевременно 

зачита политическото пространство на трети страни да регулират, с цел насърчаване 

на устойчивото развитие, правата на човека, високите социални и екологични 

стандарти, устойчивото потребление и регионалната интеграция, борбата с 

бедността, корупцията и неравенството;  
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17. отбелязва проблемите, възникващи от експлозивното нарастване на мегаградовете, 

и предизвикателствата, които това явление поставя пред социалната устойчивост и 

устойчивостта на околната среда; призовава за балансирано регионално развитие и 

припомня, че стимулирането на икономическата активност в селските райони и по-

малките градове намалява натиска за миграция към градски мегацентрове, като по 

този начин облекчава проблемите на безконтролната урбанизация и миграция; 

подчертава, че децентрализираните регионални структури насърчават 

разпространяването на ограничени хранителни вещества, като например фосфор, от 

градовете към селскостопанското производство; 

18. призовава Комисията да насърчава устойчиви глобални вериги за създаване на 

стойност с въвеждането на системи за комплексна проверка за дружествата, с 

акцент върху цялата им верига на доставки, което ще насърчи предприятията да 

инвестират по-отговорно и ще стимулира по-ефективно прилагане на главите 

относно устойчивостта в споразуменията за свободна търговия, включително 

борбата срещу корупцията, прозрачността, избягването на данъци и отговорното 

бизнес поведение; 

19. призовава Комисията и държавите членки да адаптират подхода си към миграцията 

с оглед на разработването на миграционна политика в съответствие с ЦУР 10 и 

основано на фактите възприемане на мигрантите и лицата, търсещи убежище, и на 

борбата срещу ксенофобията и дискриминацията срещу мигрантите, както и с оглед 

на инвестиране в основни двигатели за човешко развитие; изразява отново 

тревогата си, че новите политики и финансови инструменти, които имат за цел да 

преодолеят първопричините за незаконната и принудителна миграция, могат да се 

прилагат в ущърб на целите за развитие, и отправя призив Европейският парламент 

да получи по-силна контролна роля в това отношение, за да се гарантира, че новите 

инструменти за финансиране са съвместими с правното основание, принципи и 

ангажименти на ЕС, по-специално Програмата до 2030 г.; отхвърля идеята, че 

условността на помощта, основана на граничен контрол, управлението на 

миграционните потоци или споразуменията за обратно приемане на незаконно 

пребиваващи лица следва да представляват основата на партньорство и 

сътрудничество за развитие с трети страни; 

20. приветства поставения акцент върху инвестирането в младите хора в качеството им 

на основни изпълнители на целите за устойчиво развитие; подчертава 

необходимостта от използването на демографския дивидент на развиващите се 

страни чрез подходящи публични политики и инвестиции в младежкото 

образование и здравеопазване, включително сексуално и репродуктивно здраве и 

образование; подчертава възможността най-накрая да се насърчи равенството 

между половете и овластяването на жените като основен елемент на СПР и 

настоятелно призовава ЕС да интегрира тези елементи във всички области на 

външната дейност; признава, че тези ключови фактори за човешко развитие и 

човешки капитал трябва да се превърнат в приоритет, за да се гарантира устойчиво 

развитие;  

21. приветства предложението на Комисията за създаване на многостранна платформа 

на ЕС, която ще има роля в последващите действия и обмена на най-добри практики 

относно изпълнението ЦУР в различните сектори; подчертава необходимостта от 
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приобщаващ процес за консултация с всички заинтересовани лица и гражданското 

общество в частност като активен партньор в целия процес на планиране, 

изпълнение, наблюдение и преглед на Програмата до 2030 г.; приканва Комисията и 

държавите членки да инвестират в целенасочени образователни програми и 

кампании, с цел да повишат осведомеността относно Програмата до 2030 г. сред 

гражданите. 
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