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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 целите за устойчиво развитие (ЦУР) 2030 г., по-специално Цел 3 

относно здравеопазването, Цел 4 относно образованието, Цел 5 относно 

равенството между половете и Цел 13 относно действията в областта на климата 

изискват подходяща подкрепа от Съюза и трябва да намерят отражение в бюджета 

на Съюза за 2019 г., като по този начин се демонстрира приоритетът на 

дългосрочните усилия за изкореняване на бедността, както е предвидено в 

член 208 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС); 

припомня, че изпълнението им 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; призовава Комисията и държавите членки да придадат 

приоритетно значение на ЦУР 2030 г. и те за намерят отражение в бюджета на 

Съюза; 

2. припомня, че Съюзът се е ангажирал с цялостната защита и утвърждаване на 

правата на детето във външната си политика в съответствие с разпоредбите на 

Конвенцията на ООН за правата на детето; подчертава значението на прилагането 

на Насоките на ЕС за утвърждаването и защитата на правата на детето във 

външните отношения на Съюза; призовава Комисията да наблюдава и да докладва 

за напредъка по отношение на правата на детето във външните програми на 

Съюза; 

3. отново заявява, че категорично отхвърля използването на финансови средства за 

развитие за цели, несвързани с развитието, като например управление на 

границите или за изграждане на военен капацитет, и подчертава, че 

финансирането, което не отговаря на критерия за официалната помощ за развитие 

(ОПР), трябва да имат за източник единствено инструменти, изцяло различни от 

инструментите за сътрудничество за развитие и/или от Европейския фонд за 

развитие (ЕФР); отново заявява, че за да бъде ефективна борбата с бедността в 

дългосрочен план, и в съответствие с член 208 от ДФЕС действията, насочени към 

дълбоко вкоренените причини за бедността, следва да се избират с предимство 

пред други, които отговарят на критериите за официална помощ за развитие; 

потвърждава своята подкрепа за включването на ЕФР в бюджета и подчертава 

значението на ограничаването на бюджетите, разпределени съответно за 

регионите на Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ); 

4. подчертава, че макар гъвкавостта и бързината, с която съответните суми могат да 

бъдат използвани, да е предимство от гледна точка на доброто управление на 

средствата, тези предимства не могат по никакъв начин да бъдат оправдание за 

отклоняването на средства за развитие на друго място, за ограничения пред 

упражняването на контрол от страна на Парламента, който е единственият 

демократично избран орган, или за системното планиране на действията в 

дългосрочен план; следователно призовава за създаването на извънредни 

инструменти, като доверителните фондове, които да бъдат ограничени във 
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възможно най-голяма степен, и за отчитането на тези принципи при 

структурирането на следващата многогодишна финансова рамка (МФР); 

5. подчертава, че Съюзът и неговите държави членки трябва да изпълнят своя 

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); 

припомня колективния ангажимент на Съюза да предостави на най-слабо 

развитите страни (НСРС) в краткосрочен план между 0,15% и 0,20% от БНД, 

разпределен за ОПР; подчертава, че колективната ОПР от страна на Съюза е 

спаднала с 2,4% през 2017 г. в сравнение с данните за 2016 г.; изразява 

загриженост, че ако през 2016 г. БНД остане 0,11%, Съюзът няма да бъде в 

състояние да спази ангажиментите си към НСРС; призовава Комисията и 

държавите членки да изготвят и представят подходящ график за такова 

постепенно увеличаване на средствата с оглед на достигането на това равнище; 

призовава държавите членки да изключат разходите, извършвани в държавите 

донори за приемане на бежанците, от изчисляването на размера на ОПР; отново 

потвърждава поетия от Комисията ангажимент за насочване на поне 20% от 

общия размер на ОПР за развитие на човека и социално приобщаване; призовава 

за увеличаване на ОПР за 2019 г. за здравеопазване, образование и социална 

закрила, за да постигне своя ангажимент до края на настоящата МФР; подчертава 

по-специално необходимостта да се насърчава и защитава сексуалното и 

репродуктивното здраве и права, като по този начин се противодейства на 

възстановеното от правителството на Съединените щати правило „Global Gag 

Rule“; потвърждава, че помощта на ЕС за развитие следва да се разходва по-

ефективно и че ОПР следва да бъда насочена към сектори, в които нуждата от нея 

е най-голяма, а именно изграждане на капацитет, добро управление, 

здравеопазване, образование, селско стопанство, водоснабдяване и канализация, 

както и енергетика; подчертава необходимостта от подпомагане за поддръжка с 

достатъчно възможности за достъп до снабдяване с резервни части и до обучени 

местни технически експерти; 

6. настоява, като се има предвид важната роля, която играе Обединеното кралство в 

развитието, че ще се запазят тесни връзки между Съюза и Обединеното кралство 

след неговото оттегляне, за да се сведат до минимум произтичащите от това 

загуби; 

7. 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 в бъдеще да участват в много по-голяма 

степен в глобалните вериги за създаване на стойност; подчертава в този контекст 

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

балансирано разпределение на предимствата на глобализацията в полза на 

развиващите се страни; 

8. подчертава голямото значение на подкрепата за микро-, малките и средните 

предприятия и призовава по-специално за създаването на местни решения за по-

добър достъп до финансиране чрез по-нататъшно укрепване на системи за 

микрофинансиране и гаранции; 
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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. насърчава създаването на институции за професионално двойно обучение, в които 

младежите, обучавайки се по професионална програма за чиракуване с акцент 

върху практическите аспекти на дадена професия, ще имат също така теоретични 

лекции в специализирани професионални училища; 

11. като се има предвид драматичната ситуация в областта на хуманитарната помощ, 

настоява настоящите глобални хуманитарни нужди да бъдат взети предвид, като 

средствата по бюджетните редове за хуманитарна помощ бъдат значително 

увеличени и се създаде възможност за улесненото им използване; отново заявява, 

че образованието както на момчетата, така и на момичетата играе ключова роля в 

предотвратяването на причинени от човека хуманитарни кризи чрез избягване на 

конфликти, защита на децата и осигуряване на перспективи за тях; приветства 

факта, че значителна част от хуманитарната помощ вече се изразходва за 

образование в извънредни ситуации; все пак призовава за подходящо увеличаване 

на този дял и за оказване на по-голяма подкрепа на бюджетния ред за „Еразъм+“ 

— вноски от инструмента за сътрудничество за развитие (ИСР), тъй като при 

извънредни ситуации образованието е от съществено значение за развитието на 

населението след края на извънредната ситуация, като не се забравя, че понякога 

такава ситуация може дори да продължи няколко години; 

12. отбелязва изчерпването на маржовете и механизмите на гъвкавост в рамките на 

бюджета на Съюза и във външните действия на Съюза, които често се използват 

за мобилизиране на допълнителни средства за посрещане на непредвидени нужди, 

включително хуманитарни кризи; във връзка с това се противопоставя на 

предложението на Комисията за финансиране на втория транш по Механизма за 

бежанците в Турция (МБТ), което не оставя достатъчен марж по функция 4 и в 

специалните инструменти от МФР за непредвидени хуманитарни кризи поради 

неизпълненото задължение от страна на държавите членки да допринесат с 2 

милиарда евро чрез двустранни мерки за МБТ; изразява загриженост във връзка с 

продължаващото мобилизиране на резерва на ЕФР за допълване на Доверителния 

фонд на Съюза за Африка, в последно време с 500 милиона евро; подчертава, че 

това прехвърляне на финансови средства не само отклонява средства от целите на 

ЕФР за изкореняване на бедността, насърчаване на устойчивото развитие и 

управлението на миграцията, но също така силно ограничава възможността за 

мобилизиране на допълнителни средства за бъдещи хуманитарни кризи в 

регионите на АКТБ през следващите години; призовава отново държавите членки 

да увеличат вноските си за МБТ и Доверителния фонд на Съюза за Африка, за 

които до момента са поети ангажименти за 3 милиарда евро (преди 

допълнителните 500 милиона евро) от бюджета на Съюза и от ЕФР, и само 430 

милиона евро от държавите — членки на ЕС и други донори; 

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

страни е от изключително значение за справяне с първопричините за миграцията; 

подчертава, че разходите, свързани със сигурността, са от особено значение за 

настоящите усилия за създаване на цялостна взаимовръзка между сигурността и 
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развитието, и за постигането на Цел 16 от Програмата до 2030 г. за устойчиво 

развитие; 

14. 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; 

15. припомня значението на подкрепата за разходите, които са пряко свързани с 

постигането на целите на политиката за хуманитарна помощ, включително 

разходите за техническа и административна помощ; 

16. подчертава значението на запазването на бюджетните кредити за плащания по 

главата за хуманитарна помощ най-малко на същото равнище, за да се избегнат 

сериозен и постоянен недостиг на средства за плащания, сложни спешни 

интервенции и натрупването на неплатени сметки, които имат отрицателен ефект 

и по отношение на партньорите по изпълнението; 

17. подчертава значението на осигуряването на чиста вода и на изграждането на 

допълнителни съоръжения за обезвреждане на отпадъчни води; 

18. насочва вниманието към мащаба и последствията на енергийната бедност в 

развиващите се страни и към значителното участие на ЕС в усилията за 

намаляване на тази бедност; подчертава, че са необходими силни и съгласувани 

усилия на правителствата и заинтересованите лица в засегнатите страни за 

намаляване на енергийната бедност и за постигане на ЦУР 7, по-специално в 

отдалечените селски райони в зони извън обхвата на електропреносната мрежа; 

19. призовава за достатъчно финансови ресурси за Агенцията на ООН за подпомагане 

и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток, за да се осигури 

постоянна подкрепа за палестинските бежанци в региона; 

20. приветства увеличението на бюджетните кредити в подкрепа на инициативи за 

развитие в развиващите се страни, провеждани от или за организации на 

гражданското общество и местни органи; в областта на хуманитарната помощ 

напомня на Комисията и на Съвета ангажимента за локализиране, поет по 

„голямото споразумение“ (Grand Bargain), който се изразява в задължение да се 

изплати поне една четвърт от цялото финансиране на хуманитарната помощ 

колкото се може по-пряко на местните и националните органи за реагиране, 

поради което призовава за преразглеждане на действащия Регламент (ЕО) 

№ 1257/96 на Съвета1 (от 1996 г.), за да се гарантира, че бъдещото финансиране на 

хуманитарната помощ продължава да се основава на потребностите и е в 

съответствие с Европейския консенсус относно хуманитарната помощ, но също 

така че се адаптира към променящия се контекст и става по-ефективно, по-

специално по отношение на напредъка в насърчаването на взаимовръзката между 

                                                 
1 Регламент (ЕО) № 1257/96 на Съвета от 20 юни 1996 г. относно хуманитарната помощ (OВ L 163, 

2.7.1996 г., стр. 1).  
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хуманитарната помощ и развитието, и че допринася за изпълнението на 

ангажиментите, поети на Световната среща на върха по хуманитарните въпроси 

през 2016 г., както и като част от „голямото споразумение“; 

21. отново изтъква значението на съсредоточаването върху основни хуманитарни 

кризи, включително забравени хуманитарни кризи; призовава да се гарантира 

хуманитарна помощ за следните кризи: Йемен (22 милиона души, нуждаещи се от 

хуманитарна помощ), кризата в Сирия, включително съседните страни (над 13 

милиона души, нуждаещи се от хуманитарна помощ в Сирия), както и 

забравените хуманитарни кризи като Сахел (1,6 милиона деца, изложени на риск 

от тежко недохранване, и 6,8 милиона души в продоволствена несигурност) и 

Демократична република Конго (13 милиона души в нужда и повече от 2 милиона 

деца, страдащи от тежко недохранване); 

22. подчертава необходимостта от гарантиране на хуманитарна помощ и помощ за 

развитие за Сахел; подчертава, че хроничната бедност, изменението на климата, 

изострянето на конфликтите и слабата реколта доведоха до това, че 6,8 милиона 

души се нуждаят от хуманитарна помощ в регион със структурни слабости, които 

ограничават достъпа до основни социални услуги; поради това се призовава за 

увеличаване на финансирането за хуманитарна помощ и развитие за региона, за да 

се обхванат както животоспасяващи мерки, така и по-дългосрочни усилия за 

справяне с първопричините за уязвимостта към продоволствена несигурност и 

несигурност на прехраната, както и за укрепване на основните социални услуги; 

23. подчертава, че необходимостта от взаимовръзка между хуманитарната помощ и 

развитието следва да намери отражение в бюджета на Съюза за 2019 г., с акцент 

върху ключови сектори като храненето; поради това призовава Комисията, и по-

специално Генерална дирекция ГД „Европейска гражданска защита и европейски 

операции за хуманитарна помощ“ и Генерална дирекция „Международно 

сътрудничество и развитие“ да премахнат недостига на средства за хуманитарната 

помощ и за помощта за развитие, като предоставят средства в бюджета на Съюза 

за 2019 г. средства както за хуманитарна помощ, така и за дългосрочно 

финансиране на изхранването, като по този начин ще се даде възможност на 

децата, които страдат от остро постоянно недохранване, да получат еднакво 

третиране както в извънредни ситуации, така и при изоставане в развитието; 

24. припомня, че последиците от изменението на климата оказват осезаемо 

въздействие върху редица аспекти от живота на човека и че те все повече се 

усещат в развиващите се страни; призовава за допълнителни ресурси от други 

инструменти, различни от ИСР и/или от ЕФР, за действия по климата, което 

отразява твърдия ангажимент и засиленото участие в дипломацията в областта на 

климата, като насърчава по-специално сектора на енергията от възобновяеми 

източници с цел справяне с изменението на климата; припомня, че достъпът до 

питейна вода е ключов фактор за социалното и икономическото развитие, поради 

което е възможно да се противодейства на бедността и да се осигури достъп до 

образование и здравеопазване; призовава държавите членки и други държави 

членки да спазват ангажиментите, които са поели за борба с глобалното затопляне 

и изменението на климата; подчертава, че разпределените за това средства трябва 

да са различни от средствата, предвидени за развитието; 
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25. припомня , че в контекста на изменението на климата и необходимостта от 

адаптиране към изменението на климата, инвестициите за намаляване на риска от 

бедствия и за готовността в програми за развитие са от решаващо значение за 

предотвратяване на човешкото страдание и загубата на човешки живот, за да се 

спомогне за запазването на резултатите, постигнати чрез сътрудничеството за 

развитие в страните партньори, и за намаляване на необходимостта от ответни 

действия при извънредни ситуации; 

26. изразява съжаление, че Комисията не е постигнала целта да разпредели 20% от 

своята ОПР за развитието на човека и за социалното приобщаване и дори ще 

намали съответния бюджетен ред; следователно изисква силно увеличение на тези 

бюджетни кредити; 

27. подчертава значението на пилотните проекти и подготвителните действия; 

изисква постоянна подкрепа за текущите и новите пилотни проекти и 

подготвителни действия; 

28. подчертава, че е важно да се поддържа възможно най-силно сътрудничество с 

Обединеното кралство в областта на сътрудничеството за развитие, след като 

Обединеното кралство излезе от ЕС; 

29. отбелязва предложеното увеличение със 134% на бюджетния ред за 

сътрудничество с Близкия изток и увеличението с 6% на бюджетния ред за 

миграцията и убежището; изразява съжаление поради липсата на обяснение от 

страна на Комисията по отношение на двете посочени увеличения, при положение 

че миграционните потоци към Европа са намалели рязко; следователно предлага 

да се намалят съответните бюджетни кредити за финансиране на необходимото 

увеличение на бюджетния ред за развитие на човека. 
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