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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по развитие приканва водещата комисия по бюджети да включи в 

предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения: 

A. като има предвид, че основната цел на политиката на ЕС за сътрудничество за 

развитие, залегнала в член 208 от Договора за функционирането на Европейския 

съюз (ДФЕС) е намаляването и – в дългосрочен план, изкореняването на бедността; 

1. смята, че ангажиментът на ЕС към изпълнението на целите за устойчиво развитие 

(ЦУР), на Програмата за действие от Адис Абеба относно финансирането за 

развитие и на Парижкото споразумение относно изменението на климата трябва да 

ръководи подготовката на следващата многогодишна финансова рамка (МФР); 

освен това счита, че подкрепата на ЕС за изпълнението на тези цели в развиващите 

се страни трябва да бъде увеличена, като се прилага в пълна степен съгласуваността 

на политиките за развитие (СПР), а помощта на ЕС за развитие спазва изцяло 

принципите на ефективност на помощта и се запазва акцентът върху дългосрочните 

цели, като например изкореняването на бедността, справянето с неравенството и 

социалното изключване, насърчаването на демократичното управление и правата на 

човека, както и укрепването на устойчивото и приобщаващо развитие, особено в 

най-слабо развитите страни (НСРС), които са изправени пред най-големи 

финансови предизвикателства;  

2. отбелязва, че през 2017 г. природните бедствия, по-конкретно горските пожари, 

отнеха живота на над 200 души в Европа и изгориха над един милион хектара гори, 

което е повече от три пъти средната европейска стойност за последните пет години; 

посочва, че тези пожари са бедствия в човешки, икономически и екологичен план и 

изискват отговор на европейско и евро-средиземноморско равнище; счита, че ЕС 

следва да подпомага предотвратяването и борбата с пожарите и възстановяването на 

местността след тези бедствия, които са свързани по-специално с горските пожари; 

изразява мнение, че средствата за борба с пожарите са ограничени на национално 

равнище; отбелязва в този контекст, че противопожарните самолети, по-специално 

самолетите „Canadair“, се присъединиха към някои национални флоти в края на 

полезния си живот и следователно трябва да бъдат обновени възможно най-бързо; 

призовава държавите членки и ЕС да направят приоритет от укрепването на 

съвместния капацитет по време на обсъждането на следващата МФР; 

3. счита, че един специален инструмент за развитие е най-добрата възможност за 

висококачествена политика за развитие в интерес на развиващите се страни, 

особено на най-слабо развитите страни, с основна цел изкореняване на бедността, 

като същевременно се поддържат договорените на международно равнище 

принципи за развитие и ефективност на помощта; 

4. призовава за създаване на Еразъм Европа-Африка и за установяване на клонове на 

европейските университети в Африка, с цел да се гарантира тясно партньорство, да 

се подобри способността на младите хора за професионално приобщаване и с цел 

борба срещу „изтичането на мозъци“; 

5. счита, че сътрудничеството за развитие трябва да се прилага при максимално 

зачитане на договорените на международно равнище принципи за ефективност на 
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помощта и подкрепа на националните планове и стратегии на партньорските 

държави за постигане на целите за устойчиво развитие; 

6. подчертава, че следващата МФР трябва да запази настоящото равнище на качество 

и въздействие на европейската помощ и да предоставя необходимите гаранции за 

изпълнението и мониторинга на проектите; 

7. отбелязва ангажиментите, поети в глобалната стратегия за външната политика и 

политиката на сигурност на ЕС и в новия Европейски консенсус за развитие; 

8. подчертава необходимостта от изпълнение на ангажимента, потвърден в 

Европейския консенсус за развитие, за отделяне на 20% от официалната помощ за 

развитие (ОПР) за социално приобщаване и човешко развитие; подчертава 

необходимостта от концентриране върху целите за устойчиво развитие в областта 

на здравеопазването, по-специално в борбата срещу СПИН, туберкулоза и малария, 

както и във връзка със сигурността, прехраната, образованието, заетостта, 

водоснабдяването и санитарните съоръжения, енергетиката, промишлеността, 

иновациите, инфраструктурата, доброто управление, демокрацията, принципите на 

правовата държава, равенството между половете, околната среда и действията в 

областта на климата; 

9. припомня ангажимента на ЕС за интегриране на принципа на равенство между 

половете в рамките на следващата МФР и за гарантиране, че следващата МФР е 

насочена към устойчивост като средство да се гарантира, че СПР се съблюдава в 

рамките на всички политики на ЕС; освен това припомня необходимостта да се 

инвестира в мощни фактори за устойчиво човешко развитие, като например 

сексуалното и репродуктивното здраве и права; 

10. припомня ангажиментите, особено финансовите, поети по силата на Рамковата 

конвенция на ООН по изменение на климата и на Парижкото споразумение, както и 

ангажиментите, поети във връзка с новия Европейски консенсус за развитие; 

подчертава по-специално необходимостта да се увеличат усилията и 

финансирането, за да се подпомогне адаптирането към изменението на климата и 

ограничаването на глобалното затопляне, както и необходимостта да се сложи край 

на субсидиите за изкопаеми горива, които вредят на околната среда; 

11. в този контекст насърчава по-доброто използване на всички програми по 

следващата МФР, например програми за научни изследвания, с цел допълване на 

целите на ЕС за сътрудничеството за развитие и подпомагане на усилията за 

справяне с глобалните предизвикателства и да се гарантира освен това, че чрез 

ефективна СПР никоя политика или програма на ЕС не противоречи на целите за 

изкореняване на бедността, намаляване на неравенството в партньорските държави 

и насърчаване на правата на човека и на устойчивото социално, икономическо и 

екологично развитие; 

12. изтъква ролята на Европейския консенсус за развитие като рамка за общ подход към 

политиката за развитие, прилагана от институциите на ЕС и държавите членки, 

както и за изпълнението на целите за устойчиво развитие; отбелязва, че МФР трябва 

да отразява основните приоритети в изразходването на средства за развитие в 

съответствие с това изявление чрез интегриране на ефективността на помощта и на 
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принципите за СПР; 

13. заявява отново, че е необходимо да се създадат условия за младите хора, за да се 

гарантира тяхното дългосрочно бъдеще, за да се превърнат в активни граждани в 

техните държави и призовава да се предприемат необходимите мерки, за да се 

гарантира овластяването на жените в икономически, политически и социален 

контекст; 

14. счита, че е необходимо увеличаване на инвестициите за достъп до сексуално и 

репродуктивно здраве и права, с цел да се подпомогне противопоставянето на 

отрицателното въздействие на отново въведеното „правило за глобално блокиране“; 

15. призовава за гарантиране на равни възможности по отношение на достъпа на 

мъжете и жените до структурите за вземане на решения и до икономически, 

социални, политически, културни и технологични ресурси и услуги; изисква всички 

мерки, насочени към борбата с насилието над жени, да бъдат взети под внимание; 

16. призовава следващата МФР да бъде насочена към устойчивост като практически 

начин за гарантиране на СПР в решенията на ЕС за финансиране; счита, че подобен 

подход следва да гарантира, че вътрешното и външното финансиране от ЕС 

съответства на целите на сътрудничеството за развитие и следва да увеличи 

максимално ефективността на целия бюджет на ЕС чрез предотвратяване на 

непоследователно и разхитително изразходване на средства; 

17. подчертава, че добавената стойност на политиката за сътрудничество за развитие на 

равнище ЕС беше ясно демонстрирана; изтъква ключовата роля на ОПР в най-слабо 

развитите страни (НСРС) и в нестабилните държави и настоява ЕС да спази своя 

ангажимент да достигне 0,20% от БНД за ОПР за НСРС; посочва потенциала на 

ОПР за улесняване на мобилизирането на финансиране за развитие от други 

източници, както публични така и частни, национални и международни; подкрепя 

последните усилия на ЕС за стимулиране на частните инвестиции чрез съчетаване 

на безвъзмездни средства и заеми и предоставяне на гаранции, включително в 

държави, където нуждите са големи, но рисковете са високи; отбелязва, че в 

резултат на това ще възникнат значителни нужди от финансиране; подчертава, че 

планирането на помощта за развитие следва да бъде многогодишно и да осигурява 

предвидимост като същевременно дава възможност за гъвкавост и че следва да 

използва различни и допълващи се методи за предоставяне на помощ въз основа на 

капацитета, нуждите и постиженията на държавите; счита, че смесеното 

финансиране следва да допълва, но не и да замести традиционното финансиране за 

развитие; във връзка с това подчертава, че участието на частния сектор следва да 

съответства на строги стандарти за прозрачност и отчетност; 

18. призовава за насърчаване на международното сътрудничество в съответствие с 

международно признатите стандарти с цел борба с незаконните финансови потоци и 

отклонението от данъчно облагане; 

19. припомня, че организациите на гражданското общество играят важна роля за 

достигане до уязвимите и най-нуждаещите се лица в обществото; отбелязва, че 

организациите на гражданското общество се нуждаят от достатъчен капацитет и 

подкрепа, за да подпомагат, наблюдават и докладват за прилагането на политиките 
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на ЕС и на националните политики и да допринасят за подобряване на финансовите 

механизми; счита, че средствата от ЕС са от жизненоважно значение за 

изграждането на капацитет на организациите на гражданското общество и че 

местните организации трябва да имат гарантиран достъп до тези средства; 

20. припомня, че в голям брой държави със средни доходи (ДСД) продължават да 

съществуват високи равнища на неравенство и поради това призовава Комисията да 

запази специфичното финансиране, разпределено за тези държави; счита, че 

разликата между държавите по отношение на разпределението на средствата и 

условията за сътрудничество следва да се основава на широк кръг от критерии, като 

се вземат предвид приобщаващото човешко развитие, правата на човека и 

равнищата на неравенство, както и приоритетите на всяка държава за устойчиво 

развитие; 

21. счита, че има основания за улесняване на усвояването на помощта и подчертава 

значението на принципа на ангажираност в програмите за помощ за развитие, който 

призовава за поемане на ангажименти от държавите партньори, тъй като те са 

основните участници, отговарящи за изготвянето на стратегиите за развитие; 

поради това предлага да се обмисли финансирано от ЕС обучение за подобряване на 

достъпа до съществуващото финансиране от ЕС; 

22. препоръчва да се извърши задълбочена оценка както на финансовата допълняемост 

и на допълняемостта за развитие, така и на правата на човека, социалното 

въздействие и въздействието върху околната среда на Европейския фонд за 

устойчиво развитие преди повече ресурси от ОПР да се заделят за предоставянето 

на гаранции за инвестиции и други подобни форми на помощ; 

23. припомня, че разпространението на доверителни фондове, които се ползват от 

фондовете за развитие – необходимо поради липсата на ресурси и гъвкавост – като 

например Извънредния доверителен фонд на ЕС за Африка, подкопава единството 

на бюджета и може да породи риск за демократичната ангажираност, 

прозрачността, отчетността и ефективността на помощта; счита, че използването на 

тези инструменти следва да бъде ясно обосновано, допълващо, за ограничен период 

от време и насочено към постигане на конкретни цели, вместо да служи на 

дългосрочните цели за развитие;  

24. призовава Комисията да подобри в още по-голяма степен хармонизирането и 

съгласуваността между своите двустранни и многостранни програми за 

сътрудничество за развитие, особено когато се засяга една и съща държава, за да се 

повиши ефективността на помощта на ЕС;  

25. призовава следващата МФР да отразява – посредством по-голямо разпределение от 

самото начало за един добре поддържан инструмент за хуманитарна помощ и 

посредством значителен резерв за спешна помощ – безпрецедентните нужди от 

хуманитарна помощ и намаляване на риска от бедствия, готовност в случай на 

бедствия и епидемии и изграждане на устойчивост в развиващите се страни; 

отбелязва нарастващия натиск върху тези нужди, който произтича от последиците 

от конфликтите, войните и насилственото разселване, нарушенията на правата на 

човека, лошото управление и корупцията, недоброто или несъществуващо 

предоставяне на основни социални услуги, нарастващото неравенство, изменението 
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на климата и конкуренцията за оскъдни ресурси; призовава Комисията да разработи 

предложение плащанията да бъдат систематично равни на поетите задължения за 

действия за хуманитарна помощ, за да се гарантира, че е налице достатъчно 

финансиране за плащания; призовава да се обмисли възможността за заделяне на 

повече средства за инструмента за гражданска защита и те да бъдат по-гъвкави, така 

че ЕС да може да предоставя помощ по места за онези, които се нуждаят от нея; 

26. смята, че макар Механизмът за гражданска защита на Съюза да е ефективен 

инструмент в борбата с горските пожари, все пак той е непълен и се нуждае от по-

нататъшно подобрение; поради това приветства съобщението на Комисията от 23 

ноември 2017 г., в което се предлага създаването на автономен резервен капацитет, 

известни като „rescEU“, и че допълнителни 280 милиона евро ще бъдат заделени за 

Механизма за гражданска защита на Съюза, за да се финансира истински резервен 

капацитет на ЕС, който да включва по-специално противопожарни 

въздухоплавателни средства на ЕС; призовава държавите членки и Комисията да 

признаят факта, че съществуващата национална инфраструктура има европейско 

измерение и във връзка с това да изразят явно своята подкрепа за създаването на 

европейска мрежа от центрове за гражданска защита и управление на риска; 

призовава държавите членки да включат предложението на Комисията в новата 

МФР, така че финансирането за самолетите „Canadair“ на ЕС и тяхното развитие да 

започне възможно най-скоро; 

27. приветства предложенията на Комисията за укрепване на реакцията при бедствия на 

равнище ЕС, най-вече чрез предстоящото въвеждане на автономния резервен 

капацитет „rescEU“; призовава Комисията и държавите членки да признаят факта, 

че съществуващата национална инфраструктура има европейско измерение и във 

връзка с това да изразят явно своята подкрепа за подготвителни действия за 

създаване на европейска мрежа от центрове за гражданска защита и управление на 

риска; 

28. призовава за мащабни инвестиции с цел контролиране на миграцията, за да се 

спомогне за индустриализацията, електрификацията и развитието на 

инфраструктура, които могат да осигурят приобщаващ икономически растеж и 

достойни работни места; призовава за мерки за прекратяване на трафика на хора и 

робството и всички нарушения на правата на човека, по-специално в Либия; 

29. счита, че е необходимо да се повиши прозрачността, отчетността и докладването на 

ресурсите за развитие и хуманитарна помощ, както и на финансовите средства за 

тази помощ, с възможност за бързо одобрение от бюджетния орган, когато е 

необходимо, особено в контекста на новосъздадената Програма за 2030 г., и с оглед 

на изпълнението на принципите за СПР; 

30. изтъква, че е необходимо да се засили основната роля на Европейския инструмент 

за демокрация и права на човека за утвърждаване на европейските ценности в целия 

свят и укрепване на правата на човека и демокрацията във външната дейност на ЕС; 

31. призовава държавните органи и организациите на гражданското общество в 

държавите на произход и транзитно преминаване да получат средства за изграждане 

на капацитет в съответните области, така че доброволните връщания да се 

управляват по възможно най-ефективен начин и да се подкрепя реинтеграцията на 
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всички репатрирани; 

32. подчертава, че инструментите за външно финансиране в новата МФР следва да 

съответстват на целите за устойчиво развитие и новия европейски консенсус за 

развитие, които отчитат достойните условия на труд като важен двигател за 

постигане на приобщаващо и устойчиво развитие; 

33. счита, че инструментите за външно финансиране на ЕС следва да благоприятстват 

за създаването на възможности за достоен труд, както и за необходимите 

предварителни условия и среда, които дават възможност на работниците и 

синдикатите да представляват техните интереси и да функционират 

безпрепятствено; в този контекст счита, че следващата МФР следва да включва 

специален финансов инструмент за подкрепа на социалния диалог и социалните 

партньори в развиващите се страни; 

34. призовава следващата МФР да предостави подходящи ресурси на ЕСВД и 

делегациите на ЕС, за да им се даде възможност да изпълнят своите цели и 

задължения в областта на сътрудничеството за развитие и хуманитарната помощ; 

35. призовава следващата МФР да съответства на целите на Парижкото споразумение; 

подчертава необходимостта от увеличаване на финансирането за действия в 

областта на климата в развиващите се страни, така че да се подкрепи смекчаването 

на изменението на климата и адаптирането към него и опазването на биологичното 

разнообразие; призовава за ефективно интегриране на изменението на климата и 

проблемите на околната среда в инструментите на ЕС за външно финансиране; 

36. отбелязва, че Обединеното кралство допринася за 12% от бюджета на Съюза за 

развитие; подчертава, че загубите на средства за сътрудничеството за развитие на 

ЕС, причинени от Брексит, трябва да бъдат компенсирани; изразява отново 

дългогодишната си позиция, че Европейският фонд за развитие (ЕФР), заедно с 

други инструменти извън МФР, следва да бъде включен в бюджета на ЕС; 

подчертава, че това включване следва да доведе до добавянето на финансов пакет 

над настоящия таван на МФР, за да не се изложи на опасност финансирането на 

други политики и програми на ЕС;  

37. настоява да се запази общото равнище на финансиране за политиката на ЕС за 

развитие с гарантирано заделяне за развиващите се държави и да се намери 

постоянно решение за финансиране от страна на ЕС на разходи в областта на 

сигурността, които да са както свързани със сътрудничеството за развитие така и 

съгласувани с него;  

38. окуражен е от потенциалните предимства от включването на фонда в бюджета, като 

например по-голяма демократична легитимност на ЕФР и по-ефикасна и ефективна 

помощ на ЕС за развитие; 

39. настоява, че включването на ЕФР в бюджета на ЕС не следва да води до намаляване 

на общите разходи за помощта на ЕС за развитие; 

40. подчертава, че ролята на Комисията в мониторинга на фондовете на ЕС трябва да 

бъде укрепена и формализирана под формата на надзорни комитети и че 
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предварителните условия следва да се наблюдават както на равнището на 

планирането така и на регулаторно равнище; счита, че гражданското общество и 

ползвателите на услуги също участват пълноценно в разработването, изпълнението 

и мониторинга на проектите; 

41. отново изразява позицията си, че ЕФР следва да се включи в бюджета на ЕС; 

подчертава обаче, че това включване следва да зависи от географско разпределение 

на средствата въз основа на нуждите на държавите и амбициозно преразглеждане 

във възходяща посока на таваните, за да се избегне намаляване на наличните 

ресурси на ЕФР; 

42. призовава за предпазливост по отношение на всяко преразглеждане на структурата 

на помощта, с цел да не се подкопават географските приоритети, предвидимостта на 

помощта и политическата яснота на външната дейност въз основа на региона; 

43. припомня изключително важната роля на диаспората за развитието чрез парични 

преводи, пренос на умения и нефинансови ценности, които служат за насърчаване 

на мира, демокрацията, доброто управление и социалната стабилност; 

44. припомня важната роля на специалните инструменти в настоящата МФР, по-

специално на резерва за спешна помощ (РСП), за реакция на непредвидени събития, 

включително на най-острите хуманитарни кризи извън ЕС; 

45. подчертава, че следващата МФР следва да даде възможност на ЕС да спазва 

ангажиментите, поети на Световната среща на върха по хуманитарните въпроси 

през 2016 г., в различните сектори на политиките с цел облекчаване на нуждите и 

подобряване на доставките на хуманитарна помощ; 

46. подчертава неспазването на ангажимента за 0,7% от БНД за ОПР през 2015 г. и 

обръща внимание на настоящия ангажимент на ЕС и неговите държави членки за 

постигане на това равнище до 2030 г.; призовава следващата МФР да отчете това и 

да изпълни международните ангажименти, поети от ЕС и неговите държави членки; 

призовава държавите членки, които все още не са постигнали обещаното равнище, 

да изработят пътна карта, в която да се посочва подробно как те ще го постигнат 

своевременно; припомня, че управляваната от ЕС ОПР допринася за изпълнението 

на ангажиментите на държавите членки и може значително да повиши 

ефективността за развитие на разходите за ОПР, включително чрез намаляване на 

разпокъсването и улесняване на основан на стимули подход към държавите 

партньори; припомня, че без сигурност не може да има развитие; изтъква 

необходимостта от прилагане на принципите за ефективност на развитието и 

съгласуваност на политиките за развитие на всички инструменти и условия за 

финансиране;  

47. призовава за създаване на специална структура за отвъдморските страни и 

територии (ОСТ) в следващата МФР, така че те могат да се ползват от финансова 

помощ, съобразена с амбициите на партньорството ОСТ-ЕС въз основа на 

интересите и предизвикателствата, които те споделят с Европейския съюз, както е 

предвидено в част четвърта от ДФЕС, в качеството си на членове на семейството на 

ЕС и членове на региони, които са от стратегическо значение за ЕС, като 

същевременно се задълбочава тяхната регионална интеграция; 
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48. счита, че едно действително опростяване на инструментите за външно финансиране 

на ЕС би могло да подобри съгласуваността и да улесни демократичния контрол и 

надзор; подчертава, въпреки това, че такова опростяване следва да зачита правото 

на контрол на Парламента и принципите за ефективност на развитието, както и че 

финансирането от ЕС за развитие следва да запази своята основна цел за 

изкореняване на бедността, с акцент по-специално върху НСРС и страните в 

нестабилно положение; 

49. подчертава, че ресурсите по глава 4 бяха подложени на голям натиск по време на 

текущата МФР и че фондовете за развитие се използват все повече като резерв за 

нови приоритети в други области на политиката; подчертава необходимостта от 

гъвкавост с цел да се даде възможност за по-бързо предоставяне на финансиране в 

отговор на непредвидени събития и кризи; въпреки това подчертава, че по-голямата 

гъвкавост не трябва да се предоставя за сметка на принципите за ефективност на 

помощта и предвидимост на помощта, което би било в ущърб на инструментите, 

предназначени да служат на дългосрочните цели за развитие, нито следва да води до 

намаляване на парламентарния контрол и консултациите с държавите партньори и 

гражданското общество; призовава за средносрочна оценка на програмите за 

развитие на МФР; 

50. отново изтъква значението на насърчаването на по-тясно сътрудничество при 

решаването на проблемите, свързани с трафика, производството и незаконната 

консумация на наркотици, с децата войници, с незаконната експлоатация и 

неустойчивото управление на природните ресурси, с морската престъпност и 

тероризма; 

51. подчертава, че развиващите се държави са най-уязвими и най-засегнати от 

изменението на климата; във връзка с това призовава Комисията да интегрира 

въпросите, свързани с изменението на климата, във всички инструменти за 

финансиране и да увеличи настоящата цел, която предвижда, че 20% от 

финансирането от ЕС следва да се изразходват за свързани с изменението на 

климата действия; 

52. настоятелно призовава ЕС и неговите държави членки да спрат завишаването на 

помощите и да изключат съответните изкуствено завишени стойности от 

докладването на ОПР (напр. разходи за бежанци, заявени разходи за учащи се, 

обвързана помощ, лихви по заеми и опрощаване на дългове); 

53. счита, че насърчаването на мира, сигурността и правосъдието в развиващите се 

държави е от основно значение и признава необходимостта от разходи, свързани със 

сигурността, за постигането на ЦУР 16; отново заявява, че създаването на конкретен 

и отделен инструмент за изграждане на капацитет за сигурност и развитие следва да 

избегне обвързването със сигурността на инструментите и средствата за развитие; 

54. призовава ЕС да увеличи своята помощ по отношение на устойчивото селско 

стопанство с цел справяне с изменението на климата, като целенасочено подкрепя 

дребните земеделски производители, диверсификацията на културите, екологичните 

практики в областта на агро-лесовъдството и агро-екологичните практики; 

55. отбелязва, че помощта за развитие може да играе важна роля в областта на 
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миграцията за справяне с първопричините за принудителното разселване и за 

увеличаване на ползите от миграцията и мобилността за целите на развитието; 

въпреки това счита, че ОПР не следва да се използва за компенсиране на разходите 

за бежанците в държавите донори, за екстернализиране на миграционните политики 

извън ЕС или на разходите за връщане и обратно приемане в страните на произход; 

отхвърля идеята помощта да се обуславя от граничен контрол, управление на 

миграционните потоци или споразумения за реадмисия като основа за партньорство 

и сътрудничество с трети държави; 

56. повтаря своя категоричен призив за продължаване и увеличаване на подкрепата и 

финансирането от ЕС за организациите на гражданското общество, които са 

пълноправни участници в процеса на развитие, и за пълното и свободно участие на 

организациите на гражданското общество в политическия диалог, както и в 

планирането и изпълнението на всички инструменти за сътрудничество на ЕС; 

57. счита, че Парламентът следва да проучи варианти за създаване на структура за 

цялостен и хоризонтален механизъм за последващи действия по универсалната 

програмата до 2030 г. с нейните 17 цели за устойчиво развитие, по такъв начин, че 

да се зачита нейният цялостен и неделим характер. 
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