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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. приветства ЕС за успешното лансиране на Европейския план за инвестиции и на 
Европейския фонд за устойчиво развитие (ЕФР), доказателство за което са 
одобрените 28 гаранционни инструмента на обща стойност 1,54 милиарда евро до 
ноември 2018 г., които се очаква да осигурят инвестиции за общо 17,5 милиарда 
евро; подчертава, че все още не се прави оценка на резултатите от изпълнението и 
че всякакви заключения относно разширяването на обхвата и средствата са 
преждевременни; подчертава констатацията от междинната оценка на 
Единадесетия ЕФР, че смесеното финансиране мобилизира допълнителни ресурси 
само в 50% от случаите; изразява следователно съжаление, че Комисията предлага 
увеличаване на средствата за смесено финансиране за бъдещия финансов период 
2021 – 2027 г.;

2. приветства факта, че предложението на Комисията за бъдещия Инструмент за 
съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество съдържа 
и включването на ЕФР в бюджета;

3. подчертава много отрицателните констатации на Европейската сметна палата 
относно публично-частните партньорства (ПЧП)1 и препоръката на Палатата „да 
не [се] насърчава по-интензивно и по-широко използване на ПЧП“ в рамките на 
ЕС; призовава Комисията да вземе изцяло предвид тази препоръка, когато 
използва ПЧП в развиващите се държави, където средата за успешното прилагане 
на ПЧП поражда още по-големи трудности спрямо средата на територията на 
Съюза;

4. изразява загриженост във връзка с констатациите от междинната оценка на 
Единадесетия ЕФР, според която съществува реална заплаха, че ЕФР ще бъде 
принуден да преследва цели, които го отдалечават от основната му цел, а именно 
намаляването на бедността, които трудно могат да се съвместяват с основните 
ценности на ЕФР и които излагат на риск неговата положителна дейност, като се 
посочва също така, че въпреки проведените консултации възгледите на 
правителствата и на организациите на гражданското общество (с някои важни 
изключения, например в Тихоокеанския регион) рядко са били вземани предвид 
при разработването на програмите и че по този начин при програмирането на 
Единадесетия ЕФР е използван низходящ подход с цел да се приложи принципът 
на концентрация, което обаче е било в ущърб на централния принцип на 
сътрудничество, заложен в Споразумението от Котону; изразява съжаление, че до 
момента Комисията напълно пренебрегва тези констатации;

5. припомня основните констатации в специалния доклад на Сметната палата 
относно доверителния фонд „Беку“, включително че създаването на фонда е било 
съобразено с обстановката в Централноафриканската република и че 
въздействието му е положително; подчертава, че тази оценка е отразена широко в 

                                               
1 Специален доклад № 9/2018 „Публично-частни партньорства в ЕС – широкоразпространени 
недостатъци и ограничени ползи.“
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констатациите на ad hoc делегацията на комисията по развитие до 
Централноафриканската република през февруари 2018 г. и в заключението на 
делегацията, че фондът може адекватно да удовлетворява потребности в сферата 
на възстановяването, осигуряването на препитание и по-дългосрочното развитие; 
припомня, че Фондът е създаден като извънреден доверителен фонд на ЕС за 
60 месеца, които изтичат през юли 2019 г., и че продължаването му изглежда 
полезно, но се нуждае от съгласието на Европейския парламент;

6. отбелязва постиженията на Извънредния доверителен фонд на Европейския съюз 
за Африка; припомня въпреки това, че финансирането за Извънредния 
доверителен фонд за Африка, предоставяно от бюджетните редове за развитие, не 
трябва да се използва за мерки за сигурност, които застрашават правата на 
мигрантите; припомня, че основни цели на сътрудничеството на ЕС за развитие 
трябва да бъдат премахването на бедността и устойчивото развитие; подчертава, 
че проектите в рамките на Извънредния доверителен фонд за Африка трябва да 
интегрират правата на човека в основата на изготвянето на програмите и да 
допринасят за упражняването на правата на човека в съответните държави; 
препоръчва категорично да се насърчава равенството между половете и 
овластяването на жените в програмите на Извънредния доверителен фонд за 
Африка, както и защитата на най-уязвимите лица, в т.ч. децата и хората с 
увреждания;

7. отбелязва многократно изразената от Европейската сметна палата1 и от лицата, 
провели междинната оценка на Единадесетия ЕФР, загриженост във връзка с 
изпълнението на Извънредния доверителен фонд за Африка: 

 от гледна точка на изпълнението на проектите, Извънредният доверителен 
фонд за Африка има само ограничено въздействие върху ускоряването на 
процеса в сравнение с традиционната помощ за развитие;

 загриженост във връзка с вероятната ефективност и устойчивост на 
проектите в рамките на Извънредния доверителен фонд за Африка и във 
връзка със способността на Съюза да проследява отблизо изпълнението им;

 липсата на документирани критерии за избор на предложения за проекти в 
компонентите за Северна Африка и за Африканския рог;

 сериозни недостатъци при измерването на резултатите от изпълнението;

 липсата на конкретна рамка за оценка на риска;

счита, че като се имат предвид тези констатации, добавената стойност на 
Извънредния доверителен фонд за Африка е много съмнителна;

8. изразява съжаление, че отчетените през 2017 г. разходи по Осмия, Деветия, 
Десетия и Единадесетия ЕФР са засегнати от съществено ниво на грешки и че 
нивото на грешки се повишава за разлика от нивото на грешки на разходите от 
общия бюджет на ЕС; подчертава, че грешки се допускат предимно при операции 

                                               
1 – Специален доклад № 32/2018.
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във връзка с проекти, изпълнявани от международни организации и от агенции за 
сътрудничество на държавите членки и че в проверените операции от този тип 
36% съдържат количествено измерими грешки, което е извънредно много; 
настоятелно призовава Комисията да даде подробни обяснения в отговор на тези 
констатации и да представи на Европейския парламент ясен план, който очертава 
необходимите стъпки за преодоляване на това сериозно обезпокоително 
положение;

9. изразява съжаление, че във всеки годишен отчет за дейността от 2012 г. насам ГД 
„Международно сътрудничество и развитие“ изразява резерва по отношение на 
редовността на операциите, свързани с отчетите, което е знак за сериозни 
пропуски във вътрешното управление;

10. подчертава отрицателните констатации на Сметната палата в областта на 
подкрепата от ЕС за сигурността в Африка, която често се финансира чрез ЕФР:

 засилването на капацитета на силите за вътрешна сигурност в Нигер и Мали 
е бавно и съществува сериозна загриженост относно ангажираността и 
устойчивостта1;

 подкрепата от ЕС за Африканската архитектура за мир и сигурност е с 
незадоволителен ефект2;

подчертава също така сериозния риск подкрепата от ЕС чрез Механизма за 
подкрепа на мира в Африка за войниците от Бурунди, които участват в мисията на 
Африканския съюз в Сомалия (AMISOM), да финансира косвено политически 
режим в Бурунди, който подлежи на санкции от страна на ЕС; припомня, че от 
години ГД „Международно сътрудничество и развитие“ изразява резерви във 
връзка с разходите си за Механизма за подкрепа на мира в Африка;

11. счита при тези обстоятелства, че засилващото се внимание, което ЕС отделя на 
връзката между сигурността и развитието, повдига сериозни проблеми в областта 
на доброто финансово управление, и призовава Комисията и Европейската служба 
за външна дейност (ЕСВД) да подхождат много по-внимателно спрямо 
подкрепата от ЕС за сигурността в Африка;

12. изразява голяма загриженост с оглед на факта, че през 2016, 2017 и 2018 г. гладът 
нарасна в световен мащаб, като вече 820 милиона души страдат от хронично 
недохранване, докато едновременно с това делът от официалната помощ за 
развитие от ЕС и неговите държави членки за храни и хранителна сигурност 
намаля от около 8% през 2014 г. на 6% през 2016 г. и бюджетните кредити за 
поети задължения за продоволствена сигурност в рамките на инструментите, 
управлявани от Комисията, значително намаляха през 2017 г.;

13. отбелязва, че през 2017 г. Комисията подписа договори с агенции на ООН за 

                                               
1 Специален доклад № 15/2018 „Засилване на капацитета на силите за вътрешна сигурност в 
Нигер и Мали – напредъкът е ограничен и бавен“.
2 Специален доклад № 20/2018 „Подкрепата от ЕС за Африканската архитектура за мир и 
сигурност  се нуждае от нов фокус“.
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вноски от бюджета на ЕФР в размер на над 411 милиона евро, като най-големите 
бенефициери са Програмата на ООН за развитие (166,33 милиона евро), 
Организацията на ООН за прехрана и земеделие (152,86 милиона евро) и 
УНИЦЕФ (98,44 милиона евро), също както и договори със Световната банка на 
стойност 92 милиона евро;

14. настоява, като се има предвид важната роля, която играе Обединеното кралство в 
развитието, да се запазят тесни връзки между Съюза и Обединеното кралство след 
неговото оттегляне, за да се сведат до минимум произтичащите от това загуби;

15. отново изразява силни резерви по отношение на представените през 2017 г. от 
Комисията и приети от Комитета на ЕФР национална индикативна програма за 
Еритрея и годишна програма за действие въпреки липсата на убедителни 
доказателства за реформи или подобрение в положението с правата на човека в 
Еритрея; припомня ангажимента на Комисията и на върховния представител на 
Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност редовно да 
информират Парламента в това отношение;

16. настоятелно призовава Комисията да определя по-точно и да прави ясна оценка на 
резултатите в областта на развитието, които трябва да бъдат постигнати във всеки 
отделен случай, и преди всичко да укрепва механизма за контрол по отношение 
на поведението на получаващите подкрепа държави в областта на корупцията, 
зачитането на правата на човека, принципите на правовата държава и 
демокрацията; изразява дълбока загриженост относно евентуалното използване на 
бюджетна подкрепа в държави, в които липсва демократичен контрол поради 
липсата на функционираща парламентарна демокрация или свободи за 
гражданското общество и медиите, или поради недостатъчен капацитет на 
контролиращите органи;

17. предвид промяната в условията за предоставяне на помощ, довела до преминаване 
от преки безвъзмездни средства към доверителни фондове и смесено 
финансиране, включително чрез 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;

18. приветства процеса на преговори във връзка с изтичането на срока на действие на 
Споразумението от Котону с цел запазване на рамката на отношенията между 
АКТБ и ЕС;

19. подчертава голямото значение на подкрепата за микро-, малките и средните 
предприятия и призовава по-специално за разработването на местни решения за 
по-добър достъп до финансиране чрез по-нататъшно укрепване на системата за 
микрофинансиране и гаранции;

20. призовава за разширяване на обхвата на програмата „Еразъм за млади 
предприемачи“ извън Европа, особено по отношение на развиващите се държави, 
като същевременно се предоставят необходимите финансови средства;
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21. приветства препоръките на Европейската сметна палата за подобряване на 
прозрачността на разходването на финансови средства на ЕС, отпуснати на 
неправителствени организации, публикувани в Специален доклад № 35/2018, 
където, наред с другото, тя препоръчва на Комисията да подобри надеждността на 
информацията относно неправителствените организации в своята счетоводна 
система, както и събираната информация за финансовите средства, усвоени от 
неправителствените организации; призовава следователно Комисията да изпълни 
тези предложения преди края на настоящия мандат;

22. 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 във връзка с изграждането и укрепването 
на демократични институции, зачитане на правата на човека и върховенство на 
закона, толкова по-голяма следва да бъде подкрепата, която тя получава от 
Съюза;

23. 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 държави 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 държави;

24. подчертава, че е важно да се увеличат финансовите средства, предоставяни с цел 
подпомагане на доброто управление, демокрацията и принципите на правовата 
държава в развиващите се държави, 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;

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

26. насочва вниманието към мащаба и последствията на енергийната бедност в 
развиващите се държави и към значителното участие на Съюза 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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