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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. подчертава, че помощта за развитие от бюджета на ЕС трябва да се поддържа 

поне на равнището, предвидено в многогодишната финансова рамка (МФР), и да 

продължи да бъде насочвана в полза на дългосрочни усилия за изкореняване на 

бедността; призовава за поставяне на особен акцент върху най-слабо развитите 

страни; 

2. признава, че никоя страна не е постигнала развитие, без да задълбочи търговските 

си отношения със своите съседи и с останалата част от света; насърчава 

финансирането на дейностите по подпомагане на търговията, за да се даде 

възможност на развиващите се страни да участват в много по-голяма степен в 

глобалните вериги за създаване на стойност в бъдеще; подчертава в този контекст, 

че подобно финансиране следва да допринася за пораждането на приобщаващ и 

устойчив растеж, както и за насърчаването на високи трудови норми и на високи 

стандарти във връзка с околната среда; подчертава освен това нарастващото 

значение на цифровата свързаност с оглед на постигане на по-балансирано 

разпределение на предимствата на глобализацията в полза на развиващите се 

страни; 

3. подчертава, че извънредно големите хуманитарни потребности, пораждани от 

безпрецедентни конфликти и от свързани с изменението на климата бедствия, 

налагат пълното усвояване на маржа по функция ІV за справяне с това 

предизвикателство и за да се помогне да се предотвратят нови кризи; подчертава 

необходимостта от увеличаване на европейската хуманитарна помощ, 

включително като тя се предоставя отвъд пределите на съседните на Европа 

държави; 

4. подчертава, че е необходимо бюджетът на ЕС да допринася по подходящ начин за 

изпълнението на Програмата до 2030 г. и на нейните 17 цели за устойчиво 

развитие (ЦУР); припомня, че изпълнението ѝ трябва да засяга всички вътрешни и 

външни политики на Съюза, както и да включва по балансиран и последователен 

начин трите измерения на устойчивото развитие, като се отчитат взаимовръзките 

между различните ЦУР; 

5. отбелязва, че изискването 20% от помощта по линия на Инструмента за 

сътрудничество за развитие (ИСР) да бъде разпределяна за основни социални 

услуги, и по-специално здравеопазване и образование, не е изпълнено за периода 

2014 – 2017 г.1; счита, че е необходимо да се увеличат инвестициите в човешко 

развитие, особено за достъп до сексуално и репродуктивно здраве и права, за да се 

спомогне за неутрализиране на отрицателното въздействие вследствие на 

възстановяването на правилото за глобално блокиране; 

6. припомня, че в бюджета за 2017 г., средствата по бюджетния ред на ИСР за 

                                                 
1  https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/draft-eval-report-dci_en.pdf. 
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човешко развитие бяха намалени в сравнение с първоначалното многогодишно 

планиране; отбелязва, че Комисията заяви, че това е просто отлагане на 

изпълнението, а не съкращаване на програмата; счита следователно, че е важно да 

се запази значителното увеличение на средствата по бюджетния ред за човешко 

развитие в сравнение с бюджета за миналата година; 

7. подчертава, че е от голямо значение да се подпомагат микро-, малките и средните 

предприятия, и призовава по-конкретно за по-нататъшно укрепване на системите 

за заеми за микрофинансиране и гарантиране; 

8. насърчава създаването на институции за професионално дуално обучение в 

развиващите се страни, в които младежите, докато се обучават по професионална 

програма за чиракуване с акцент върху практическите аспекти на дадена 

професия, могат също да посещават теоретични лекции в специализирани 

професионални училища; 

9. призовава за разширяване на програмата „Еразъм за млади предприемачи“ извън 

Европа, особено по отношение на развиващите се страни, като същевременно се 

предоставят необходимите финансови средства; 

10. счита, че мобилизирането на средства от бюджета на ЕС в отговор на 

предизвикателствата, свързани с миграцията, следва да бъде придружено от обща 

политика в тази област; подчертава, че помощта за развитие не трябва да се 

обвързва с условия за сътрудничество по въпроси, свързани с миграцията, като 

управление на границите или споразумения за обратно приемане на незаконно 

пребиваващи лица; припомня, че кризата с мигрантите и бежанците оказа 

значително въздействие върху бюджета на ЕС и ще продължи да изисква 

динамични действия през следващите години; 

11. признава напълно сложния характер на много от предизвикателствата и 

необходимостта от многостранни и допълващи се ответни действия, но настоява, 

че е необходима яснота в условията за финансиране и от спазване на 

международните ангажименти; посочва отново, че отказва фондовете за развитие 

да се използват за цели, които не са свързани с развитието, и подчертава, че 

финансиране, което не изпълнява критериите за официална помощ за развитие 

(ОПР), трябва да бъде осигурявано чрез други инструменти, вместо от ИСР; 

изразява съжаление относно липсата на парламентарен контрол върху новите 

доверителни фондове; подчертава, че всички механизми, които се възползват от 

ИСР, и по-специално Извънредният доверителен фонд на ЕС за стабилност и 

преодоляване на първопричините за незаконната миграция в Африка, следва да 

обслужват истински дългосрочни цели за развитие и да отговарят на 

потребностите от развитие на държавите партньори, а не на политическите цели 

на донорите; посочва своето становище от 5 юли 2017 г. относно предложението 

за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент 

(ЕС) № 230/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за 

създаване на Инструмент, допринасящ за стабилността и мира, което изключва 

участие на ИСР във финансирането на Инструмента, допринасящ за стабилността 

и мира; 

12. подчертава, че Съюзът и неговите държави членки трябва да изпълнят своя 
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колективен ангажимент, потвърден през 2015 г., за увеличаване до 2030 г. на 

предоставяната от тях ОПР до 0,7% от техния брутен национален доход (БНД); 

призовава Комисията и държавите членки да представят задължителен график за 

постепенното увеличаване с оглед на достигането на това равнище. 

13. подчертава, че е важно да се увеличат средствата, предоставяни с цел 

подпомагане на доброто управление, демокрацията и принципите на правовата 

държава в развиващите се страни, за да се насърчават отговорни и прозрачни 

институции, да се подкрепя изграждането на капацитет и да се утвърждава 

основан на участието процес на вземане на решения и публичен достъп до 

информация; 

14. отново заявява, че вноската на Обединеното кралство възлиза на 15% от бюджета 

на ЕС за помощта за развитие; призовава Комисията и Съвета да започнат 

дискусии във връзка с амбициите и приоритетите на помощта за развитие на ЕС 

след излизането на Обединеното кралство от ЕС; 

15. счита, че увеличаването на броя на доверителните фондове, до които се прибягва 

поради недостига на ресурси, подкопава единството на бюджета и е в 

противоречие с изискванията за прозрачност и демократична отчетност; заявява 

отново, че включването на Европейския фонд за развитие (ЕФР) в бюджета, от 

една страна, и създаването на специален инструмент за финансиране на разходи в 

областта на сигурността, свързани със сътрудничеството за развитие, от друга 

страна, ще повишат ефективността на действията на ЕС. 
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