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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в 
предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. взема под внимание Специалния доклад на Европейската сметна палата 
(„Палатата“) относно помощта от ЕС за Мианмар/Бирма и отговора на Комисията; 
във връзка с това приветства факта, че ЕС е изиграл водеща роля при подкрепата 
на приоритетите за развитие в един труден контекст и с ограничени човешки 
ресурси, като същевременно отбелязва, че е установено, че помощта от ЕС е била 
само частично ефективна; подкрепя Палатата, която подчертава необходимостта 
да се обърне по-голямо внимание на мобилизирането на национални приходи, по-
специално в страните с бързо развиващи се икономики; с оглед на 
документираните жестокости, извършени от армията на Мианмар, изразява 
дълбока загриженост относно секторната бюджетна подкрепа, която продължава 
да се предоставя от бюджета на ЕС на Мианмар;

2. отбелязва с голяма тревога продължаващата тенденция в предложенията на 
Комисията за игнориране на правно обвързващите разпоредби на Регламент (ЕС) 
№ 233/2014 на Европейския парламент и на Съвета1, когато става въпрос за 
отговарящи на изискванията разходи по линия на официалната помощ за развитие 
(ОПР) и отговарящи на изискванията държави за разходи по Инструмента за 
сътрудничество за развитие (ИСР); припомня, че законосъобразността на 
разходването на средства на ЕС е ключов принцип на доброто финансово 
управление и че политическите съображения не следва да вземат връх над ясно 
формулирани правни разпоредби; припомня, че ИСР е преди всичко инструмент, 
създаден за борба с бедността;

3. приветства факта, че Комисията е отговорила на забележките на Парламента 
относно докладите за управлението на външната помощ и ключовите показатели 
за изпълнение, които се съдържат в неговата резолюция от 18 април 2018 г. 
относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета
за финансовата 2016 година2, и е направила промени с цел подобряване на тези 
резултати; отбелязва, че Комисията е изпратила докладите за управлението на 
външната помощ за 2017 г. на Парламента без ограничения на поверителността, 
но изразява съжаление, че достъпът до тези доклади на практика е станал по-
тромав; очаква достъпът на Парламента до тези доклади да бъде улеснен в 
бъдеще; 

4. изразява съжаление относно все по-късното публикуване на Годишния доклад на 
Комисията за изпълнението на инструментите на Европейския съюз за 
финансирането на външната дейност, което на практика възпрепятства надзора и 
публичната отчетност от страна на Парламента, като докладът за 2016 г. е 
публикуван едва през март 2018 г., а докладът за 2017 г. все още не е публикуван; 

                                               
1 Регламент (ЕС) № 233/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на 
финансов инструмент за сътрудничество за развитие за периода 2014 – 2020 г. (ОВ L 77, 15.3.2014 г., 
стр. 44).
2 Все още непубликувано в Официален вестник.
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приканва Комисията да публикува доклада за 2018 г. най-късно до края на 
септември 2019 г. и да запази този график за следващите години;

5. изразява съжаление, че във всеки годишен отчет за дейността от 2012 г. насам 
Генерална дирекция „Международно сътрудничество и развитие“ на Комисията 
изразява резерва по отношение на редовността на операциите, свързани с 
отчетите, което е знак за сериозни вътрешни пропуски в управлението; 

6. подчертава много отрицателните констатации на Палатата относно публично-
частните партньорства (ПЧП)1 и нейната препоръка „да не насърчава по-
интензивно и по-широко използване на ПЧП“ в рамките на ЕС; призовава 
Комисията да вземе изцяло предвид тази препоръка, когато работи по ПЧП в 
развиващите се страни, където средата за успешното прилагане на ПЧП е дори 
още по-трудна отколкото в рамките на ЕС;

7. отбелязва, че през 2017 г. Комисията е подписала договори с агенции на ООН на 
стойност близо 253,5 милиона евро вноски от бюджета на ЕС, като най-големите 
бенефициери са Програмата на ООН за развитие (119,21 милиона евро), УНИЦЕФ 
(29,34 милиона евро) и Службата на ООН за обслужване на проекти (20,05 
милиона евро), както и договори със Световната банка на стойност 174,11 
милиона евро;

8. счита, че насърчаването на мира, сигурността и правосъдието в развиващите се 
страни е от изключително значение за справяне с първопричините за миграцията; 
признава, че разходите, свързани със сигурността, са от особено значение за 
настоящите усилия за разглеждане на взаимовръзката между сигурността и 
развитието и за постигане на Цел 16 от Програмата до 2030 г. за устойчиво 
развитие;

9. припомня, че ЕС е поел колективен ангажимент да предостави 0,7% от брутния 
национален доход под формата на ОПР; призовава Комисията и държавите 
членки да изготвят и представят подходящ график за такова постепенно 
увеличаване на средствата с оглед на достигането на това равнище; изразява 
съжаление, че през 2017 г. ЕС и неговите държави членки не са отбелязали 
напредък в постигането на тази цел, като общата ОПР от ЕС е намаляла от 0,51% 
до 0,50%, а няколко държави са намалили своята ОПР; потвърждава, че помощта 
на Съюза за развитие следва да се изразходва по-ефективно и че ОПР следва да 
бъде насочена към сектори, в които е най-необходима, а именно изграждане на 
капацитет, добро управление, здравеопазване, образование, селско стопанство, 
водоснабдяване и канализация, както и енергетика; подчертава необходимостта от 
подкрепа за поддръжка с участието на обучени на местно равнище технически 
експерти; припомня ангажимента да се предоставят 0,15 – 0,20% от БНД за ОПР 
за най-слабо развитите страни в краткосрочен план и да се постигне целта за 
0,20% до 2030 г.; 

10. предвид промяната в условията за предоставяне на помощ от преки безвъзмездни 
средства към доверителни фондове и смесено финансиране, включително чрез 

                                               
1 Специален доклад № 9/2018: Публично-частни партньорства в ЕС – широкоразпространени недостатъци 
и ограничени ползи
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Европейския фонд за устойчиво развитие, приканва Съвета, Комисията и 
Европейската инвестиционна банка да приемат междуинституционално 
споразумение с Европейския парламент относно прозрачността, отчетността и 
парламентарния контрол въз основа на политическите принципи, определени в 
новия Европейски консенсус за развитие;

11. 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;

12. приветства препоръките на Палатата за подобряване на прозрачността на 
разходването на  отпуснатите на НПО средства на ЕС, публикувани в Специален 
доклад № 2018/35, където, наред с другото, тя препоръчва на Комисията да 
подобри надеждността на информацията относно НПО в своята счетоводна 
система, както и информацията, събирана относно усвояваните от НПО средства; 
поради това призовава Комисията да изпълни тези предложения преди края на 
настоящия мандат;

13. 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 спазване на 
международните ангажименти;

14. призовава за основан на стимули подход към развитието чрез въвеждане на 
принципа „повече за повече“, следвайки примера на Европейската политика за 
съседство; счита, че колкото по-голям и по-бърз е напредъкът на една държава в 
осъществяването на вътрешни реформи, целящи изграждане и укрепване на 
демократични институции, зачитане на правата на човека и върховенство на 
закона, толкова по-голяма следва да бъде подкрепата, която тя получава от 
Съюза;

15. 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 
нарастващото значение на цифровата свързаност с оглед на постигане на по-
балансирано разпределение на предимствата на глобализацията в полза на 
развиващите се страни;

16. 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 системата за 
микрофинансиране и гаранции;

17. 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 
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информация;

18. подчертава значението на осигуряването на чиста вода и на изграждането на 
допълнителни съоръжения за обезвреждане на отпадъчни води;

19. 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 необходимостта от решителни и 
съгласувани усилия от страна на правителствата и заинтересованите страни в 
засегнатите държави с цел намаляване на енергийната бедност.
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