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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 е необходимо общият бюджет на Европейския съюз да допринася 
по подходящ начин за изпълнението на Програмата до 2030 г. и на нейните цели 
за устойчиво развитие (ЦУР) и на целта за изкореняване на бедността съгласно 
разпоредбите на членове 3 и 21 на Договора за Европейския съюз и на член 208 от 
Договора за функционирането на Европейския съюз; подчертава, че ЦУР трябва 
да бъдат стратегически приоритет и че изпълнението им трябва да стане част от 
всички вътрешни и външни политики на Европейския съюз; припомня, че според 
Организацията на обединените нации за постигането на ЦУР ще са необходими 
между 5 и 7 трилиона щатски долара годишно (от които между 2,5 и 3 трилиона в 
развиващите се страни); подчертава, че за да бъде надежден глобален фактор, 
Европейският съюз трябва да поеме водеща роля за постигането на ЦУР и да 
подобри съгласуваността на политиките за развитие (СПР); подчертава 
значението на диалога, на приобщаващото участие и ангажираност на местно 
равнище, както и на достигането на помощта от ЕС до хората; подчертава, че ЦУР 
са взаимосвързани и неделими, но посочва, че ЦУР 3 относно здравеопазването, 
ЦУР 4 относно образованието, ЦУР 5 относно равенството между половете, ЦУР 
13 относно действията в областта на климата и ЦУР 16 относно мира, 
справедливостта и стабилните институции трябва да бъдат отразени по-ясно в 
общия бюджет на ЕС за 2020 г.;

2. подчертава, че Съюзът и неговите държави членки трябва да изпълнят своя 
колективен ангажимент, препотвърден през 2015 г., да увеличат предоставяната 
от тях официална помощ за развитие (ОПР) до 0,7% от своя брутен национален 
доход (БНД) до 2030 г.; призовава Комисията и държавите членки да представят 
задължителни срокове за постепенно увеличаване на предоставянето на тези 
средства с оглед на достигането на това равнище; припомня колективния 
ангажимент на Съюза да предоставя 0,20% от БНД, предназначен за ОПР, на най-
слабо развитите страни; изтъква отново поетия от Комисията ангажимент да 
предоставя поне 20% от общия размер на своята ОПР за човешко развитие и 
социално приобщаване; подчертава необходимостта от насърчаване и защита на 
сексуалното и репродуктивното здраве и сексуалните и репродуктивните права;

3. изразява отново загрижеността си относно използването на средства за развитие 
за цели, които не са свързани с развитието, и подчертава, че финансиране, което 
не отговаря на критериите за ОПР, трябва да бъде осигурявано чрез други 
инструменти, различни от Инструмента за сътрудничество за развитие (ИСР); 
подчертава значението на гарантирането на свързани със зачитането на правата на 
човека стандарти във всяко сътрудничество по линия на ИСР и настоява, че за да 
се води успешна борба с бедността в дългосрочен план, трябва да се премахнат 
причините за бедността и неравенствата; отново потвърждава подкрепата си за 
включването на Европейския фонд за развитие в бюджета и настоява за 
достатъчен парламентарен контрол върху предоставяното от Европейския съюз 
финансиране за развитие;
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4. призовава за подход, основан на резултатите, за прилагане на механизми за 
докладване, за ефективност и мониторинг на средствата, предназначени за помощ 
от ЕС за развитие;

5. изразява сериозна загриженост относно начина, по който се използва 
Извънредният доверителен фонд на Европейския съюз за Африка; отбелязва по-
специално, че приоритетът, който се дава на финансирането на управлението на 
миграцията и границите, често се разглежда отделно от целите за намаляване на 
бедността и за справяне с първопричините за миграцията и че това може да има 
неблагоприятни последици; счита за неуместно например използването на този 
инструмент за финансиране на либийската брегова охрана, без да се обръща 
внимание на много сериозните нарушения на правата на човека, извършвани в 
Либия;

6. подчертава основания на правата подход в областта на развитието и принципа 
никой да не бъде изоставян; настоява, че политиките и програмите на Съюза 
трябва да гарантират спазването на стандарти в областта на правата на човека и да 
подпомагат борбата с продължаващите в глобален мащаб неравенства и 
дискриминация, основана на фактори като доход, етническа принадлежност, пол, 
възраст, увреждания, религия или убеждения, сексуална ориентация и полова 
идентичност; подчертава необходимостта от подкрепа за недискриминацията и за 
закрилата на защитниците на правата на човека;

7. изразява съжаление относно ограничената роля, която Европейският парламент 
има в надзора и управлението на Извънредния доверителен фонд на ЕС за 
Африка; счита за особено важно Европейският парламент да може да наблюдава 
дейността на Оперативния комитет и призовава Комисията да предоставя 
подробна информация относно взетите от този комитет решения и да осигури 
присъствието на представители на Европейския парламент на неговите заседания;

8. настоява за необходимостта от постигане на напредък по ЦУР 5 относно 
равенството между половете и призовава за по-конкретни действия във външната 
политика на Съюза, включително целеви действия и мерки за равенство между 
половете; настоява за необходимостта от борба с насилието срещу жени и 
момичета и от насърчаване на достъпа до сексуално и репродуктивно здраве и до 
сексуални и репродуктивни права;

9. подчертава ЦУР 16 и подкрепата за демокрацията, доброто управление и 
принципите на правовата държава; посочва значението на това да се подкрепя 
диалогът, приобщаващата ангажираност на местно равнище и създаването на 
благоприятна среда за гражданско участие; подчертава значението на младите 
хора и жените като основни фактори на промяната; подчертава значението на 
включването на жените в усилията за възстановяване на мира и решаването на 
конфликти;

10. подчертава значението на оказването на подкрепа на цивилното население в 
райони на конфликт и за възстановяването на обществата, излизащи от ситуации 
на конфликт; насочва вниманието към положението на кюрдските, язидските, 
християнските и други етнически и религиозни малцинства в Близкия изток; 
подчертава значението на това Агенцията на ООН за подпомагане и строителство 
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за палестинските бежанци в Близкия изток да функционира и да получава 
достатъчна подкрепа във времена на намалена подкрепа от други глобални 
участници;

11. подкрепя намерението на Комисията да изясни правилата, които ще прилага в 
областта на сътрудничеството за развитие с държави, които нарушават 
принципите на външната политика на Европейския съюз;

12. счита, че бюджетът за развитие за 2020 г. следва по-последователно да отразява 
акцента, който ЕС поставя върху държавите, които са най-слабо развити в 
областта на образованието и младежката заетост, на момичетата и жените, обект 
на основано на пола насилие, и на всеобщия достъп до вода;

13. призовава Комисията да гарантира, че финансирането на дейности за 
приспособяване към изменението на климата и другите свързани с климата 
дейности в трети държави допълва финансирането на дейности от инструментите 
за сътрудничество за развитие; посочва, че изменението на климата може да 
засегне по-сериозно онези, които вече са уязвими, и може да заличи напредъка, 
постигнат с борбата с бедността и глада; изразява загриженост, че изменението на 
климата може да има мултиплициращи се отрицателни последици, водещи до 
нови хуманитарни кризи, увеличавайки например броя на конфликтите и войните;

14. подчертава, че е важно да се насърчава създаването на повече, достойни и 
екологични работни места в съответствие с ЦУР 8; насочва вниманието към 
връзките между търговията и развитието, призовава Съюза да подкрепя по-добре 
държавите да участват в международната търговия и да се възползват в пълна 
степен от нея; подчертава значението на насърчаването на диалога между 
социалните партньори и посочва във връзка с това инициативи като Глобалното 
споразумение за достоен труд и приобщаващ растеж; подчертава значението на 
гарантирането на трудовите права в глобалните вериги за създаване на стойност и 
на насърчаването на достойния труд въз основа на трудовите стандарти на 
Международната организация на труда;

15. счита, че трябва да се предприемат действия за решаване на хуманитарните кризи, 
като се обърне специално внимание на предотвратяването, изграждането на 
устойчивост и сътрудничеството със заинтересованите страни, за да се намери 
решение на глобалния недостиг на финансиране за хуманитарни действия; 
посочва, че следва да се засили сътрудничеството между правителствата, 
гражданското общество и частния сектор; настоява за значително увеличаване на 
средствата, разпределени за бюджетните редове за хуманитарна помощ, с цел 
заделяне на средства, които да се използват в случай на нови бедствия и 
катастрофи, вместо само на средства за справяне с текущите кризи, като 
същевременно се гарантира достатъчно финансиране за по-дългосрочно 
сътрудничество за развитие за силни, устойчиви и приобщаващи общества; 
посочва, че кризите едва ли ще намалеят и че те стават все по-продължителни; 
подчертава значението на добрите връзки между хуманитарната помощ и 
сътрудничеството за развитие;

16. подчертава значението на поддържането на бюджетните кредити за плащания в 
главата за хуманитарна помощ поне на равнището на бюджетните кредити за 
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поети задължения, за да се избегнат забавяния на плащания, които може да имат 
значителни отрицателни последици за хората и за партньорите по изпълнението;

17. настоява, че Съюзът не може да отстъпи от позициите си на сила за многостранно 
сътрудничество и сътрудничество в световен мащаб и призовава за 
разпределянето на достатъчно средства за сътрудничество за развитие и 
хуманитарна помощ в рамките на новата МФР;



AD\1190275BG.docx 7/8 PE639.818v02-00

BG

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане 8.10.2019

Резултат от окончателното гласуване +:
–:
0:

20
2
2

Членове, присъствали на 
окончателното гласуване

Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Udo Bullmann, Ryszard 
Czarnecki, Gianna Gancia, Mónica Silvana González, Pierrette 
Herzberger-Fofana, György Hölvényi, Martin Horwood, Rasa 
Juknevičienė, Pierfrancesco Majorino, Lukas Mandl, Louis Stedman-
Bryce, Marc Tarabella, Tomas Tobé, Chrysoula Zacharopoulou, 
Bernard Zimniok

Заместници, присъствали на 
окончателното гласуване

Manon Aubry, Stéphane Bijoux, Ellie Chowns, Ewa Kopacz, María 
Soraya Rodríguez Ramos, James Wells

Заместници (чл. 209, пар. 7), 
присъствали на окончателното 
гласуване

Sándor Rónai



PE639.818v02-00 8/8 AD\1190275BG.docx

BG

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

20 +

ECR Ryszard Czarnecki

GUE/NGL Manon Aubry

ID Gianna Gancia

PPE Hildegard Bentele, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Ewa Kopacz, Lukas Mandl, 
Tomas Tobé

Renew Stéphane Bijoux, Martin Horwood, María Soraya Rodríguez Ramos, Chrysoula 
Zacharopoulou

S&D Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Pierfrancesco Majorino, Sándor Rónai, Marc 
Tarabella

Verts/ALE Ellie Chowns, Pierrette Herzberger-Fofana

2 -

NI Louis Stedman-Bryce, James Wells

2 0

ID Dominique Bilde, Bernhard Zimniok

Легенда на използваните знаци:
+ : „за“
- : „против“
0 : „въздържал се“


