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Предисловие към информационния материал на комисията по развитие

Казвам се Eva Joly. Член съм на групата на Зелените/Европейски свободен 
алианс в ЕП. Въпреки че съм от норвежки произход, бях избрана за депутат във 
Франция. Председател съм на комисията по развитие на ЕП.

Понастоящем милиони хора, основно в бедните страни, трябва ежедневно да се 
справят с критични ситуации. Няколко последователни кризи разтърсиха 
нашата планета - финансова, икономическа, енергийна, хранителна криза и др., 
без да се вземат предвид опустошителните последици от изменението на 
климата, които вече се усещат. 

Разбира се, тези удари имаха тежки последствия за богатите страни. Но в 
развиващите се страни те обрекоха в още по-голяма степен милиони хора на 
абсолютна бедност. Тази вечер 20% от хората в света ще си легнат гладни. 

Но защо това трябва да ни вълнува? Най-напред защото всички тези кризи с 
драматични последици за Азия, Африка, Латинска Америка и другите 
континенти са причинени от индустриализираните страни от Севера. И освен 
това, защото сме длъжни да оставим на нашите внуци една чиста и мирна 
планета. Затова ние трябва непременно да намерим решение на тези толкова 
очевидни и възмутителни дисбаланси между богатите и бедните.

ЕС се опитва да намали максимално тези дисбаланси, въпреки че реално винаги 
може да се постигне повече. Никой друг не предоставя повече помощи за 
развитието от Европа. Но наред с тези помощи, търговските и 
селскостопанските политики на Съюза оказват значително въздействие върху 
икономиките на развиващите се нации. 

Ние от комисията по развитие на ЕП се опитваме да гарантираме, че това 
въздействие няма отрицателни последици за развиващите се страни и че 
европейските политики допринасят реално за подобряване на качеството на 
живот на най-бедните в световен мащаб. Следните справки ще ви разяснят 
начина, по който работим.

Ние предприемаме различни действия. Поддържаме открит и непрекъснат 
диалог по въпросите, свързани с развитието (от хуманитарната помощ и 
предотвратяването на конфликти до данъчните убежища и въпросите за 
равенството на половете), с европейските институции, държавите членки, 
нашите страни партньорки, международните организации и гражданското 
общество на Европа и на трети държави. 

Ние допринасяме за разработване на политиката на ЕС чрез резолюции, които 
след това се приемат от пленарното заседание на ЕП. Тези резолюции се отнасят 
за здравеопазването, образованието, Целите на хилядолетието, безопасността на 
храните, хуманитарната помощ и много други въпроси. Когато ЕП 
законодателства заедно със Съвета, ние изготвяме позицията на Парламента. 
Такъв беше случаят с „Инструмента за прехрана“, както и с Инструмента за 
сътрудничество за развитие. 



Нашата комисия продължава да защитава решително правата на човека и 
доброто управление в развиващите се страни не с а м о  посредством 
провеждането на диалог и приемането на резолюции, но също така и чрез 
наблюдението на избори. Също така ние играем важна роля в работата на 
Съвместната парламентарна асамблея на държавите от АКТБ и ЕС.

Наред с другото, ние контролираме разхода на средства на ЕС и прилагането на 
неговите решения. И накрая, съвместно със Съвета упражняваме едно основно 
правомощие по отношение на сумата от близо 10 милиарда евро, които Съюзът 
предоставя за помощи за развитие всяка година. 

Ние сме изправени пред голямо предизвикателство. Ако искаме наистина да 
постигнем Целите на хилядолетието, задачата ще бъде трудна. Настоящите 
справки показват, че комисията по развитие на ЕП полага максимални усилия за 
справяне с това предизвикателство.

Eva Joly
ноември 2012 година



Справка № 1

Състав и спомагателни служби

Състав 

Комисията по развитие е една от 20-те постоянни комисии на Европейския 
парламент. От началото на седмия парламентарен мандат тя има 30 членове (от 
общо 736 членове на ЕП). Най-голямата комисия е комисията по външни 
работи, със 76 членове, а най-малка е комисията по рибно стопанство – с 24 
членове. 

Членовете биват избирани от политическите групи по начин, който отразява 
политическия баланс в Парламента като цяло (вж. приложение I за пълен списък 
на членовете на комисията). Изборът на даден член на ЕП за член на една 
комисия, вместо на друга, е предимно на базата на лично предпочитание, но 
трябва да бъде утвърден накрая от неговата политическа група. Мнозинството 
от членовете на Европейския парламент участват в работата на една комисия, 
като пълноправни членове, и на друга комисия, като заместници, въпреки че 
има изключения от това правило. 

КОМИСИЯТА ПО РАЗВИТИЕ

Европейска народна партия 10

Прогресивен алианс на социалистите и 
демократите в ЕП 8

Алианс на либералите и демократите за Европа 4

Зелени/Европейски свободен алианс 3

Европейски консерватори и реформисти 2

Европейска обединена левица – Северна зелена левица 1

Европа на свободата и демокрацията 1 

Независими 1 

Официалните длъжностни лица („Бюрото”) в комисията са нейният председател 
и четирима заместник-председатели, избирани на учредителното заседание на 
комисията в началото и в средата на всеки парламентарен мандат. 
Председателят води заседанията на комисията и говори от нейно име на 
пленарни заседания, когато това е уместно. Той има важна роля при съставянето 
на дневния ред на комисията и действа като неин представител пред външни 
органи. Председателят може да бъде заместен от един от заместник-
председателите, когато това е необходимо. 

Много значима роля в комисията изпълняват координаторите на групите. Всяка 
политическа група назначава координатор, като свой говорител, във всяка 
комисия. Координаторите се срещат, за да обсъдят дневния ред на комисията и 



нерешени политически проблеми преди окончателното обсъждане в комисията. 
Те също така разпределят работата сред членовете на своята собствена група и 
помагат за установяването на позицията на групата при гласуване, както в 
комисията, така и на пленарните заседания. 

Комисията се обслужва от секретариат от постоянни длъжностни лица (вж. 
приложение II). Секретариатът организира ежедневната работа на комисията, 
осигурява предварителни проучвания и бележки в отговор на искания, особено 
от страна на председателя, подпомага членовете с основна информация и при 
съставянето на доклади и управлява законодателното планиране на ниво 
комисия. 

Отделен секретариат подпомага Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-
ЕС и трите й постоянни комисии, като работи съвместно със своите колеги от 
секретариата на АКТБ. 

Тематичният отдел на Генералната дирекция по външни политики на ЕС 
предоставя допълнителна подкрепа на председателя на Парламента, както и на 
различни парламентарни органи (комисии и делегации, по-специално комисията 
по развитие), посредством информационни бележки, теми за изказвания, 
семинари с независими външни експерти и устни указания. 

При поискване, на председателите и на докладчиците се осигуряват 
информационни материали, референтни документи и проекти на текстове. 
Предоставя се помощ и за подготовката и ръководенето на посещения на 
делегации в трети държави, включително мисии за наблюдение на избори, както 
и за подготовката на изслушвания. 

Освен това тематичният отдел спомага за задоволяването на необходимостта от 
допълнителна информация и анализ, като възлага извършването на външни 
проучвания, изискани от съответните парламентарни комисии (вж. приложение 
V).

Всички публикувани вътрешни проучвания и възложената работа на външни 
експерти (проучвания, ръководства и бележки) се намират на разположение на 
всички членове на Европейския парламент и на техния персонал на 
http://www.expo.ep.parl.union.eu/expo/cms/pid/17 . 

Външните проучвания са също така достъпни за широката общественост на 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies.do?language=EN . 



Справка № 2

Правомощия и отговорности: въведение 

Като повечето парламенти, Европейският парламент има три основни 
правомощия: законодателни, бюджетни и надзорни правомощия. Двадесетте 
постоянни комисии, като специализирани органи, разглеждат въпроси от своята 
сфера на компетентност и представят своите позиции, под формата на доклади, 
които обикновено съдържат проекторезолюции, за окончателно одобрение на 
планарно заседание. Една резолюция с т а в а  официалната позиция на 
Европейския парламент само тогава, когато е окончателно приета на пленарно 
заседание. 

Комисията по развитие се занимава с отношенията на Европейския съюз с 
развиващите се страни, които винаги са заемали видно място в политическия, 
дипломатически и търговски дневен ред на Европа. Комисията е твърдо 
ангажирана с постигането на Целите на хилядолетието за развитие на ООН, като 
най-добрия начин за премахване на бедността по света. 

Комисията по развитие е основният двигател в Парламента за насърчаването, 
прилагането и мониторинга на политиката на Съюза за развитие и 
сътрудничество, която включва: 

a) политически диалог с развиващи се страни, двустранно сътрудничество и 
сътрудничество в съответните международни организации и 
междупарламентарни форуми; 

б) помощ за развиващите се страни и споразумения за сътрудничество с тях; 

в) насърчаване на демократичните ценности, доброто управление и правата на 
човека в развиващите се страни.

В допълнение, комисията играе основна роля за развиването и укрепването на 
връзките между ЕС и неговите партньори от Африка, Карибския и 
Тихоокеанския басейн (АКТБ) чрез детайлно наблюдение на прилагането на 
Споразумението за партньорство АКТБ-ЕС (Споразумението от Котону) и по-
специално работата на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС. 



Справка № 3

Регулиране на сътрудничеството за развитие на ЕС

Една от главните роли на комисията по развитие, както и на други комисии, е 
приемането на европейско законодателство в съответната сфера на 
компетентност. 

Правното основание за законодателство в областта на политиката за развитие е 
заложено в членове 208–211 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС), които предвиждат приемането на подобно законодателство 
съгласно „обикновената законодателна процедура”. Това означава, че 
Европейският парламент и Съветът на министрите приемат съвместно 
законодателство въз основа на предложение на Комисията. 

Законодателната работа на Парламента е организирана, както следва: 

- Комисията представя законодателно предложение на Парламента; „водещата 
комисия” бива инструктирана да състави доклад и назначава докладчик (т.е. 
член на комисията, на когото е поверена задачата за изготвяне на доклада на 
комисията). Една или повече други комисии може да бъдат помолени да 
представят становище на водещата комисия. 

- Водещата комисия разглежда проектодоклада на докладчика, заедно с 
измененията, внесени от други членове на Европейския парламент, и 
становищата, представени от други комисии, и провежда гласуване с цел 
приемане на окончателен доклад. 

- Политическите групи разглеждат доклада и решават кои допълнителни 
изменения следва да бъдат внесени за разглеждане в пленарно заседание. 

- Накрая, резолюцията, която се съдържа в доклада, се обсъжда и приема на 
пленарно заседание, като по този начин се превръща в позиция на 
Европейския парламент. Обикновено това предполага промени в 
предложението на Комисията под формата на изменения. 

В съответствие с обикновената законодателна процедура законодателното 
предложение се представя едновременно на Съвета и на Парламента. 
Законодателният текст може да бъде приет само ако се постигне съгласие между 
Съвета и Парламента относно всяко изменение. Единствено тогава се приема 
ново „европейско законодателство”.  

Съгласие може да бъде постигнато на първо, второ или трето четене. Ако не 
бъде постигнато съгласие, законодателството не се приема. 



От 2007 г. основният регламент, уреждащ действията на ЕС в областта на 
сътрудничеството за развитие, е Инструментът за сътрудничество за развитие 
(ИСР).

В рамките на ИСР има редица различни програми, които попадат в две големи 
категории:

Тематичните програми покриват действията в дадени сектори на 
сътрудничеството за развитие, като например операции за съфинансиране с 
европейски неправителствени организации (НПО), помощ за социални сектори, 
като здравеопазване и образование, действия в областта на околната среда и 
енергетиката или мерки за продоволствено осигуряване. Те се осъществяват 
посредством тематични стратегически документи, които са предмет на 
демократичен контрол от страна на Европейския парламент.

Географските програми управляват дейности по сътрудничество за развитие с 
определени държави и световни региони – Азия, Латинска Америка, Близкия 
изток и Южна Африка. Те се осъществяват посредством национални 
стратегически документи и регионални стратегически документи, които са 
предмет на демократичен контрол от страна на Европейския парламент.

Тъй като срокът на действие на ИСР ще изтече през м. декември 2013., през 
декември 2011 г. Комисията представи предложение за нов инструмент, което 
ще трябва да се обсъди и приеме от Парламента и Съвета. 

Географските програми на ИСР не се прилагат спрямо 78-те страни от Африка, 
Карибския и Тихоокеанския басейн, които съставляват групата на държавите от 
АКТБ. Сътрудничеството със страните от АКТБ се основава на инструменти 
извън общностната структура, по-специално Споразумението от Котону между 
държавите – членки на ЕС, и съответните развиващи се страни (вж. отделния 
информационен лист), като финансирането идва от междуправителствения 
Европейски фонд за развитие (ЕФР). 

Споразумението от Котону, като първично законодателство, е част от 
регулаторната рамка. Споразумението, както и появяващите се по-късно негови 
преработени версии, се нуждае от одобрението на Европейския парламент 
(процедура на одобрение). Парламентът не участва в преговорите по подобни 
споразумения, но може да изразява гледната си точка чрез резолюции.

Парламентарен контрол над стратегическите документи и прилагането

След приемането на ИСР Парламентът започна да упражнява засилени 
правомощия за контрол над стратегическите документи, ръководещи 
прилагането на законодателството на ЕС в областта на развитието. Съгласно 
регламента относно актовете за изпълнение (понякога наричан регламента 
относно „комитологията”)1 Парламентът може да сигнализира за случаи, в 
                                               
1 Законодателна резолюция на Европейския парламент от 1 декември 2011 г. относно одобрения 
от Помирителния комитет съвместен текст на регламент на Европейския парламент и на Съвета 
за изменение на Регламент (ЕО) № 1905/2006 за създаване на финансов инструмент за 
сътрудничество за развитие (PE-CONS 00057/2011 – C7-0377/2011 – 2009/0060A(COD))



които изглежда, че Комисията излиза извън пределите на правомощията, 
делегирани й в законодателството, посредством резолюция, приета на пленарно 
заседание. Освен това беше установен диалог с Комисията относно 
демократичния контрол, който позволява на Парламента да отправя забележки 
по всички политически и правни въпроси, свързани със стратегическите 
документи.

В допълнение към тези правомощия за контрол Парламентът може, разбира се, 
да заведе дело в Съда, за да бъде отменено решение, при което, изглежда, са 
превишени делегираните на Комисията правомощия.

От влизането в сила на Договора от Лисабон Парламентът призовава за дори 
още по-големи правомощия за упражняване на контрол. Парламентът приведе 
като довод това, че програмните документи се определят като „делегирани 
актове” съгласно член 290 от ДФЕС, който предоставя на Парламента право на 
вето в процеса на вземане на решения. Досега не е било постигнато 
споразумение със Съвета по този въпрос, поради което Парламентът все още не 
може да упражни вето.



Справка № 4

Бюджетни и надзорни правомощия 

Като част от своята сфера на компетентност, комисията по развитие извършва 
внимателен мониторинг на общия бюджет на ЕС и дава своя принос към него с 
изменения към бюджетните редове относно развиващите се страни. Съгласно 
бюджетната процедура, определена в Договора от Лисабон, Парламентът и 
Съветът вземат съвместно решенията за всички разходи, включително 
бюджетните редове относно сътрудничеството за развитие. В рамките на 
Парламента комисията по развитие носи отговорност за частите на бюджета, 
свързани с „развитие и отношения с държавите от Африка, Карибския и 
Тихоокеанския басейн” (дял 21) и „хуманитарна помощ” (дял 23). Комисията по 
развитие също така отговаря за бюджетните редове относно Азия и Латинска 
Америка, както и за Средиземноморието и за областта на правата на човека и 
развитието (дял 19). Тя осъществява контрол над бюджета във връзка с 
търговията с развиващи се страни (дял 20) и – на последно място, но не и по 
важност – следи отблизо административния бюджет на отделите на Комисията, 
които се занимават със сътрудничество за развитие. 

За комисията по развитие бюджетната процедура започва всяка година през 
пролетта, когато тя приеме своята позиция относно Годишната политическа 
стратегия на Комисията. Комисията участва в изготвянето на позицията на 
Парламента за преговорите със Съвета и Комисията по време на цялата 
бюджетна година. През месец септември комисията гласува своите изменения 
към позицията на Съвета относно бюджета за следващата година. Членовете, 
по-специално докладчикът за бюджета, договарят измененията на комисията по 
развитие с комисията по бюджети и в рамките на политическите групи в 
Парламента. През месец октомври позицията на Парламента се определя на 
пленарно заседание. Преговорите продължават като част от помирителна 
процедура между Парламента и Съвета, докато не бъде постигнато и прието 
общо споразумение и от двете институции. В Парламента това се осъществява 
чрез гласуване в пленарна зала на текста на бюджетното споразумение в края на 
годината. Процедурата приключва, когато председателят на Парламента 
подпише споразумението.

През следващата година комисията – под ръководството на своя докладчик –
извършва мониторинг на изпълнението на бюджета от Комисията и се уверява, 
че средствата са изразходвани така, както е договорено с Парламента. 

Като част от годишната процедура по освобождаване от отговорност във връзка 
с изпълнението на бюджета, Парламентът проверява как Комисията е изпълнила 
бюджета през предходната финансова година. След проверката на годишните 
счетоводни отчети на Комисията, на финансовия отчет на нейния доклад 
относно постигнатите резултати, както и на годишния доклад на Сметната 
палата, Парламентът приема или отхвърля освобождаването от отговорност във 
връзка с изпълнението на бюджета от страна на Комисията. Процедурата по 
освобождаване от отговорност също така обхваща използването на Европейския 



фонд за развитие (средства, отпускани директно от държавите – членки на 
Европейския съюз, за покриване на разходите по Споразумението за 
партньорство от Котону (АКТБ-ЕС) и управлявани от Комисията – вж. справка 
№ 3). Процедурата по освобождаване от отговорност се води от комисията по 
бюджетен контрол. Законодателни комисии представят становища, 
включително комисията по развитие. 

През 2010 г. общата помощ за развитие от ЕС (тоест официалната помощ за 
развитие, предоставена от Европейската комисия) възлезе на 9,8 милиарда евро. 
Най-голямата част от нея бе отпусната за образование, здравеопазване, 
управление и друга социална инфраструктура (35%), транспорт, комуникации,
енергетика и друга инфраструктура (12%) и хуманитарна помощ (13%).

Малко по-малко от половината от общата сума идва от бюджета на ЕС. Другата 
част е осигурена от Европейския фонд за развитие. Въпреки че ЕФР се 
контролира от комисията (включително процедурата за освобождаване от 
отговорност), Европейският парламент няма правомощия, за да влияе на 
разходите по ЕФР, средствата за които се осигуряват пряко от държавите 
членки и не са част от бюджета на ЕС. 

По отношение на средствата в рамките на бюджета обаче членовете на 
комисията по развитие активно допринесоха за Многогодишната финансова 
рамка (МФР) на ЕС за периода 2007-2013 г., която определя горни граници за 
изразходваните средства за всяка категория разходи за следващите седем 
години. 

Надзорни правомощия

Много важна функция на Европейския парламент и неговите постоянни 
комисии е упражняването на надзор над изпълнителната власт, тоест 
Европейската комисия, както и над някои аспекти от работата на Съвета на ЕС и 
Европейската централна банка. 

Комисиите упражняват тази функция чрез различни инструменти: 

- Изслушвания на членове на Комисията: в началото на мандата на всяка 
Комисия Европейският парламент организира изслушвания за 
номинираните членове на Комисията преди одобряването на Комисията, 
като цяло, на пленарно заседание. По време на тези изслушвания на 
членовете на Европейския парламент е разрешено да задават въпроси на 
предложените кандидати за членове на Комисията относно тяхната бъдеща 
роля, програма, визия по проблемите на ЕС и т.н. След изслушванията 
комисиите приемат своите позиции относно това, доколко подходящ е 
всеки кандидат. В началото на 2010 г. комисията по развитие организира 
изслушването на члена на ЕК, отговарящ за сътрудничеството за развитие, 
Андрис Пиебалгс, и на члена на ЕК, отговарящ за хуманитарната помощ и 
гражданската защита, Кристалина Георгиева. Г-жа Георгиева беше вторият 
кандидат за длъжността, тъй като комисията не одобри първия.

- Срещи с председателството на Съвета: веднъж годишно върховният 
представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на 



сигурност, Катрин Аштън, се кани в комисията, в качеството си на 
председател на Съвета по външни работи, който се занимава и с въпросите 
на развитието. В допълнение, ресорният министър от държавата членка, 
изпълняваща функцията на ротационен председател на Съвета на ЕС, се 
кани, за да се изкаже пред комисията по конкретни въпроси, като 
например хуманитарната помощ.

- Срещи с членове на Комисията: двамата членове на Комисията, 
отговарящи за сътрудничеството за развитие и хуманитарната помощ, са 
редовни гости на заседанията на комисията.

- Въпроси към Съвета и Комисията: членовете на Европейския парламент 
могат да внасят въпроси и към двете институции на пленарни заседания, 
както и на заседания на комисия. 

- Изслушвания на експерти: комисията редовно организира публични 
изслушвания, обикновено относно темите на докладите, които се изготвят 
в момента (вж. приложение IV). 



Справка № 5

Подпомагане на демокрацията и правата на човека 

Комисията по развитие е една от трите комисии на Европейския парламент, 
които се занимават с външните отношения, заедно с комисията по външни 
работи и комисията по международна търговия. 

През 2006 г. Парламентът и Съветът приеха, като част от инструментите за 
външна дейност, „Европейския инструмент за демокрация и права на човека”. 
Този инструмент е насочен конкретно към повишаване на степента на зачитане 
на правата на човека и основните свободи, насърчаване и укрепване на 
демокрацията, подсилване на гражданското общество, което е активно в 
областта на правата на човека, и увеличаване на надеждността на изборните 
процеси. 

Разисквания и резолюции относно случаи на нарушаване на правата на 
човека, демокрацията и принципа на правовата държава

Политическите групи редовно искат от председателя на Европейския парламент 
да се провеждат разисквания по неотложни случаи на нарушаване на правата на 
човека, демокрацията и принципа на правовата държава. Подобни разисквания 
се провеждат в четвъртък следобед по време на пленарно заседание в 
Страсбург. Обикновено се провеждат три разисквания относно три различни 
случая на нарушаване на правата на човека.  Гласуването на съответните 
предложения за резолюция се провежда непосредствено след разискванията. 

Делегации и мисии за наблюдение на избори

Комисията по развитие може да изпраща свои собствени делегации на места, 
които са от особен интерес. Те могат да се изпращат в различни държави, 
обикновено във връзка с работата на комисията по политиката в областта на 
развитието и хуманитарната помощ. Членовете на комисията понякога участват 
в ad hoc делегации на Европейския парламент в развиващи се страни, които 
обикновено присъстват на международни конференции или наблюдават избори. 
Те докладват на съответната комисия на Европейския парламент. 

Мисиите за наблюдение на избори активно допринасят за процеса на 
демократизация в развиващите се нации и в други страни. Профилът и 
важността на международното наблюдение на избори за подпомагането на 
възникването и укрепването на демократични системи продължават да 
нарастват.

Делегациите, изпратени от Европейския парламент, които са дали значителен 
принос към усилията за международно наблюдение на избори, работят в тясно 
сътрудничество с мисиите на ЕС за наблюдение на избори. Когато се създават 
съвместни международни мисии с ОССЕ/СДИПЧ (Служба за демократични 
институции и права на човека) и Съвета на Европа, профилът и политическият 



опит на членовете допълват в дългосрочен план капацитета на експертите по 
наблюдение на избори. 

През 2010 г. и 2011 г. комисията по развитие участва активно в наблюдението 
на избори в Конго, Никарагуа, Танзания, Того и Уганда, като това е само малка 
част.

Наградата „Сахаров“ и мрежата на лауреатите на наградата „Сахаров“

Това са два конкретни инструмента, които Европейският парламент използва в 
подкрепа на защитата на правата на човека на световната арена.

Наградата „Сахаров“: наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта е създадена 
от Европейския парламент през декември 1985 г.; по това време известният 
руски дисидент Андрей Сахаров все още е в изгнание в град Горки, изпратен 
там от органите на тогавашния СССР. Наградата „Сахаров“ се присъжда 
ежегодно като признание за действие или постижение, свързано със защитата на 
правата на човека, демокрацията и свободата на изразяване на мнение. Това е 
престижна награда, която се връчва на изключителни личности, сдружения или 
групи хора (като получилите наградата през 2011 г. редица лауреати, 
представители на „Арабската пролет”), борещи се срещу нетърпимостта, 
фанатизма и потисничеството. 

Процедурата, свързана с наградата „Сахаров”, чиято кулминация е официалната 
церемония за връчване на наградата през м. декември в Страсбург, се ръководи 
съвместно от подкомисията по правата на човека, с водеща роля, комисията по 
външни работи и комисията по развитие. 

Мрежата на лауреатите на наградата „Сахаров“: мрежата на лауреатите на 
наградата „Сахаров“ е създадена от Европейския парламент през 2011 г. с цел 
повишаване на нейната видимост по света в областта на правата на човека и 
свободата на изразяване на мнение. Целта на мрежата на лауреатите на 
наградата „Сахаров“ е да събере бивши и настоящи лауреати на наградата 
„Сахаров“, както и активисти по правата на човека от целия свят, и да им 
съдейства при разработването на оперативна мрежа. В рамките на мрежата на 
лауреатите на наградата „Сахаров“ през ноември 2011 г. в Брюксел се проведе 
Конференция на високо равнище по правата на човека. 



Справка № 6

Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 

Съвместната парламентарна асамблея (СПА) АКТБ-ЕС бе създадена в резултат
на общото желание да се съберат избраните представители на Европейската 
общност – членовете на Европейския парламент – и избраните представители на 
африканските, карибските и тихоокеанските страни, подписали Споразумението 
от Котону. 

Това е единствената институция по рода си в света, единствената международна 
асамблея, в която представителите на различни страни редовно заседават 
заедно, с цел да насърчат взаимозависимостта на Севера и Юга.

Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС е демократична, парламентарна 
институция, която има за цел да подпомага и защитава демократичните 
процеси, за да се гарантира правото на всеки народ да избира свои собствени 
цели за развитие, както и начините за постигането им.

Съвместната парламентарна асамблея беше създадена със Споразумението от 
Котону (член 17), съгласно което нейната роля е: 

„– насърчаването на демократичните процеси чрез диалог и консултация,
– способстването на по-доброто разбиране между народите на 

Европейския съюз и на страните от АКТБ и повишаването на
обществената осведоменост по въпросите на развитието; 

– да обсъжда въпросите, отнасящи се до развитието и до партньорството 
между АКТБ и ЕС; 

– да приема резолюции и прави препоръки до Съвета на министрите с 
оглед постигането на целите на настоящото споразумение.”

Асамблеята изпълнява и уникална роля, свързана с парламентарен контрол над 
другите институции, като провежда на всяко свое пленарно заседание 
официални заседания с време за въпроси с Европейската комисия и 
председателството на Съвета на ЕС и на страните от АКТБ. Освен това от 
Европейската комисия се изисква да докладва за своите действия, предприети 
вследствие на предишни резолюции на Съвместната парламентарна асамблея.

Съвместната парламентарна асамблея също така получи важни правомощия за 
контрол над документите, чрез които се осъществява сътрудничеството за 
развитие на ЕС (тоест националните, регионални и тематични стратегически 
документи) за регионите и страните от АКТБ, като се гарантира провеждането 
на подходящи парламентарни разисквания и анализи на текущите и 
планираните разходи от ЕФР в рамките на групата държави от АКТБ.

Състав и методи на работа



Представителите на 78-те страни от АКТБ следва да бъдат членове на 
парламентите или, ако случаят не е такъв, представители, определени от 
парламента на всяка страна от АКТБ. Делегатите, които не са членове на 
парламент, трябва да се акредитират в началото на всяка сесия. 

Те се срещат със своите 78 колеги от Европейския парламент на пленарно 
заседание с продължителност една седмица, два пъти годишно, веднъж в страна 
от АКТБ и веднъж в страната от ЕС, която председателства ЕС в този момент. 
Асамблеята се управлява от общи, демократични правила, определени в нейния 
Правилник за дейността.

Двама съпредседатели, избрани от асамблеята, управляват нейната работа: 
единият е от държава от АКТБ, а другият – от ЕС. Двадесет и четиримата 
заместник-председатели (12 от ЕС и 12 от АКТБ), които също са избрани от 
асамблеята, съставляват нейното Бюро, заедно с двамата съпредседатели. 
Бюрото обикновено заседава четири пъти в годината, за да се гарантира 
постоянството на работата на асамблеята и да се подготвят нови инициативи, 
имащи за цел най-вече да усилят и подобрят сътрудничеството. То също така 
разглежда актуални политически въпроси и приема позиции по случаи, 
свързани с правата на човека. Бюрото на Съвместната парламентарна асамблея 
също така изпраща мисии за установяване на факти в държави от АКТБ или ЕС, 
публикува доклади и организира мисии за наблюдение на избори.

През 2003 г. бяха създадени три постоянни комисии. Те изготвят самостоятелни 
предложения, които след това се гласуват от Съвместната парламентарна 
асамблея. Тези комисии са следните:

• комисията по политически въпроси;
• комисията по икономическо развитие, финанси и търговия;
• комисията по социални въпроси и околна среда.

През 2008 г. Съвместната парламентарна асамблея започна да провежда 
регионални срещи. През 2010 г. Съвместната парламентарна асамблея проведе 
регионална среща на Сейшелските острови – относно Източноафриканския 
регион, а през 2011 г. в Камерун – относно Централноафриканския регион. 
Всяка регионална среща се занимава с протичащите в момента преговори по 
споразумения за икономическо партньорство (СИП) с цел регулиране на 
търговията на ЕС с въпросния регион, както и обсъждане на въпроси от общ 
интерес за страните от региона и ЕС. 

Инициативи, предприети от Съвместната парламентарна асамблея

Съвместната парламентарна асамблея има активен принос за прилагането и 
укрепването на последователните Конвенции между страните от АКТБ и 
Европейския съюз, като е представила множество предложения в много 
различни области:



• подпомагане на парламентарната демокрация и засилване на ролята на 
парламентите в страните от АКТБ, включително наблюдението на 
избори; 

• осигуряване на по-съществена роля за жените в процеса на развитие, 
особено чрез образованието;

• затвърдяване на ангажимента за зачитане и защита на правата на човека 
и човешкото достойнство;

• интегриране на политиката в областта на околната среда в проектите за 
развитие, по-специално тези, които са насочени към справяне с 
въздействието на изменението на климата в регионите на АКТБ;

• подпомагане на търговията като средство за развитие, особено 
посредством споразуменията за икономическо партньорство, предвидени 
в Споразумението от Котону;

• програми за развитие на селските райони и микропроекти, създадени 
специално за нуждите на специфични общности;

• водене на борба с епидемиите и укрепване на услугите, свързани със 
здравеопазването и хигиената;

• годишни срещи между икономически и социални партньори;

• по-тясно сътрудничество с организации на гражданското общество, 
ангажирани с развитието;

• помощ за задлъжнели страни, които следват политики за структурно 
коригиране, за да могат да поддържат услуги от първа необходимост;

• ускоряване на процедурите за оказване на помощ и увеличаване на 
бюджетните кредити за бежанци и лица, принудени да напуснат 
домовете си.

Секретариат на Европейския парламент подпомага членовете на СПА от ЕС, 
както и делегациите на Европейския парламент в Панафриканския парламент и 
Южна Африка. 

За повече информация можете да използвате следния уебсайт: 
www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/



Справка № 7

Целите на хилядолетието за развитие, нашият глобален 
ангажимент 

Декларацията на хилядолетието беше приета през септември 2000 г. от 189 
световни лидери, които се ангажираха да „освободят всички мъже, жени и 
деца от унизителните и нечовешки условия на крайната бедност“ до 2015 г. За 
тази цел бяха поставени осем Цели на хилядолетието за развитие (ЦХР):

1. Премахване на крайната бедност и глада
2. Постигане на начално образование за всички;
3. Насърчаване на равенството между половете и овластяване на жените;
4. Намаляване на детската смъртност;
5. Подобряване на здравословното състояние на майките;
6. Борба с ХИВ/СПИН, малария и други заболявания;
7. Осигуряване на устойчивост на околната среда;
8. Осъществяване на глобално партньорство за развитие;

През 2005 г. Европейският парламент прие доклад на комисията по развитие 
относно Целите на хилядолетието за развитие. В текста се подчертаваше, че 
намаляването на бедността чрез изпълнението на ЦХР и Декларацията на 
хилядолетието трябва да бъде недвусмислено признато като обща рамка за 
политиката на ЕС за развитие и че този факт трябва да бъде ясно отразен във 
всички свързани с това политики и законодателни предложения. 

На 15 юни 2010 г. Европейският парламент прие резолюция относно 
осъществения напредък в посока постигане на Целите на хилядолетието за 
развитие (ЦХР): средносрочен преглед за подготовка на срещата на високо 
равнище на ООН през септември 2010 г. Тази резолюция съдържаше редица 
препоръки към държавите – членки на ЕС преди срещата на високо равнище. В 
нея се признаваше, че всички осем ЦХР не са постигнати и държавите членки 
бяха призовани да приемат водеща, амбициозна и единна позиция за постигане 
на ЦХР преди крайния срок – 2015 г.

Един специфичен елемент на резолюцията от 2010 г. беше необходимостта от 
идентифициране на иновативни механизми за финансиране, включително 
световен данък върху сделките с валута и деривати, с цел финансиране на 
глобални обществени блага, включително ЦХР; провеждане на борба срещу 
данъчните убежища, укриването на данъци и незаконните финансови потоци, 
както и системно оповестяване на печалбите на дружествата и платените от тях 
данъци; намаляване на разходите по паричните преводи, изпращани от 
работниците мигранти в родните им страни, и облекчаване на дълговото бреме 
на развиващите се страни, включително налагане на безлихвен мораториум 
върху дълговете до 2015 г. за развиващите се страни.

През 2005 г. Европейският парламент участва активно в кампанията „Да 
оставим бедността в миналото“, а през септември 2010 г. той взе участие в 
срещата на високо равнище за преглед на Целите на хилядолетието за развитие, 



проведена в Ню Йорк. Той допринесе също така за включване на „инструмента 
за прехрана“ (сумата от 1 млрд. евро, предоставена от ЕС в резултат от 
повишаването на цените на хранителните продукти през 2008 г.) в 
законодателната рамка за рекордно кратко време. 

Следователно членовете на ЕП приветстваха държавите членки, които вече са 
достигнали или преминали целта, свързана с осемте ЦХР, за отпускане на 0,7% 
от техния брутен национален доход (БНД) за официална помощ за развитие 
(ОПР), но същевременно отбелязаха тревожната тенденция в други страни към 
намаляване на равнището на помощите, както и неизпълнението на някои поети 
в миналото ангажименти относно графиците за предоставяне на помощите. 

Всъщност ЕС като цяло не постигна своята междинна цел за отпускане на 0,56% 
от БНД за помощи до 2010 г. и ще бъде затруднен да постигне целта за 
предоставяне на 0,7% от БНД на Съюза до 2015 г. Също така между отделните 
държави – членки на ЕС има големи разлики в изпълнението на тази цел. 
Следователно комисията по развитие редовно призовава тези държави членки, 
които все още не са се ангажирали с ясен график и срокове за постигане на 
целта за 0,7% до 2015 г., да го направят.

Въпреки това комисията по развитие често посочва, че ако развиващите се 
страни продължават да харчат 4 пъти повече средства за връщането на дългове, 
отколкото за предоставянето на основни социални услуги, няма да успеем да 
намалим наполовина бедността и глада до 2015 г., нито да осигурим безплатно 
образование за всички и подобряване на достъпа до здравеопазване.

Даване на приоритет на здравеопазването и образованието – ключови 
сектори на ЦХР

Сред многото въпроси, с които често се занимава комисията по развитие, се 
отделя специално внимание на здравеопазването и образованието. Борбата 
срещу болестите, свързани с бедността, ХИВ/СПИН, туберкулоза и малария, 
представлява неотложен проблем в световен мащаб. Унищожителният ефект на 
ХИВ/СПИН води до намаляване на приходите от политиката на развитие през 
годините. Следователно комисията по развитие подкрепи създаването на 
глобален фонд за борба срещу тези заболявания и значително увеличи приноса 
на Общността в тази област. Членовете на ЕП многократно подчертават, че 
осигуряването на по-добър достъп до информация и грижи би спомогнало за 
борбата срещу ХИВ/СПИН и бедността. Те подчертават, че превенцията, 
грижите и лечението са взаимосвързани. За провеждането на ефективна борба 
срещу болестите е необходим координиран подход при политиките в областта 
на сътрудничеството, изследванията и здравеопазването. Също така трябва да 
бъдат подобрени здравните системи в развиващите се страни. 

Отвъд проблема с разходите за лекарства, за много болести не съществува 
подходящо лечение. Само 10% от изследователските дейности са посветени на 
болести, които представляват 90% от заболяванията по света. Членовете на ЕП 
често подчертават, че когато пазарът не осигурява решения, трябва да се 
насърчава провеждането на обществени изследвания и да се търсят стимули за 



поощряване на частния сектор да инвестира в тези области. Членовете на ЕП 
също наблегнаха върху това, че основните лекарствени средства трябва да бъдат 
по-достъпни, което би означавало те да се произвеждат на местно равнище, и 
подчертаха правото на държавите – членки на СТО да използват гъвкавостта, 
осигурена от Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата 
върху интелектуалната собственост (ТРИПС), с цел опазване на общественото 
здраве и гарантиране на достъп до лекарства за всички. 

Репродуктивното здраве, което представлява важен и много чувствителен 
въпрос, беше поставено на предно място в дневния ред през предходния 
парламентарен мандат. Уврежданията и пренебрегваните заболявания са друга 
тема, представляваща особен интерес за членовете на Европейския парламент. 

Членовете на ЕП смятат, че бедността ще намалее единствено ако повече хора 
имат достъп до подходящо образование. Комисията по развитие редовно 
подчертава значението на основното образование и призовава да се положат 
максимални усилия за постигане на целта на хилядолетието за развитие, 
свързана с осигуряването на начално образование за всички до 2015 г. 
Понастоящем около 113 милиона деца не ходят на училище, като по-голямата 
част от тях са момичета, а 860 милиона души в развиващите се страни са 
неграмотни. 



Справка № 8

Хуманитарна помощ

Хуманитарното подпомагане представлява помощ, предназначена за спасяване 
на човешки живот, облекчаване на страдания, запазване и защита на човешкото 
достойнство при извънредни ситуации и след тях. То е различно от помощта за 
развитие, чиято цел е справянето с основните социално-икономически фактори, 
които вероятно са довели до избухването на криза. Ефективната хуманитарна 
помощ се базира на следните основни принципи: обективност, липса на 
дискриминация, независимост и неутралност. ЕС определя хуманитарната 
помощ, както следва:

Хуманитарната помощ на Общността включва операции за съдействие, 
подпомагане и защита на недискриминационна основа, с цел да се помогне на 
лица в трети страни, особено на най-уязвимите от тях, и като приоритет – на 
лицата в развиващите се страни, които са жертва на природни бедствия, на 
кризи, предизвикани от човека, например войни и размирици, или на 
извънредни ситуации или обстоятелства, съпоставими с природни бедствия или 
бедствия, предизвикани от човека. Тя се прилага през цялото време, необходимо 
за изпълнение на хуманитарните изисквания, свързани с тези различни 
ситуации.1

Хуманитарната помощ може да се предоставя под различни форми – пари, 
доставки и персонал и тя може да бъде от различни източници: правителства, 
неправителствени организации, агенции на ООН, движението на Червения 
кръст и Червения полумесец, местни общностни групи, публични дарения и 
трансфери от общности на диаспората.

Заедно със своите 27 държави членки, Европейският съюз е най-големият донор 
на хуманитарна помощ в света, като осигурява около половината от 
международното финансиране за предоставянето на спешна помощ на жертвите 
във връзка с бедствия, предизвикани от човека, и природни бедствия. В 
допълнение към програмите, управлявани от отделните държави – членки на 
ЕС, хуманитарната помощ се финансира също така от бюджета на ЕС и се 
администрира от Генерална дирекция „Хуманитарна помощ и гражданска 
защита“ (ECHO), основана през 1992 г.

През 2011 г. ЕС предостави хуманитарна помощ и помощ в областта на 
гражданската защита в размер на общо 1,2 милиарда евро2.  Това включва 
хуманитарна помощ за приблизително 117 милиона души в 91 държави извън 
ЕС, както и бързо реагиране при 18 искания за помощ по линия на механизма за 
гражданска защита в рамките на ЕС и извън него.

                                               
1 Чл. 1 от Регламента относно хуманитарната помощ - Регламент 1257/96 на Съвета
2 Данните в този раздел са въз основа на: Годишен доклад относно политиките на ЕС в областта 
на хуманитарната помощ и гражданската защита и тяхното изпълнение през 2011 г. COM(2012) 
489 окончателен



През последните няколко години се наблюдава тенденция нарастващите 
потребности да надхвърлят наличните ресурси в резултат от увеличаването на 
броя и мащаба на хуманитарните кризи, бедствията и уязвимостта в световен 
мащаб. Първоначалният бюджет за хуманитарна помощ в размер на 853 
милиона евро за 2011 г. беше допълван на няколко пъти, за да може да отговори 
на новите кризи и природни бедствия през годината. Това допълнително 
финансиране беше мобилизирано чрез трансфери от резерва за спешна помощ 
на ЕС, като беше използван Десетият европейски фонд за развитие, 
предназначен за финансиране на хуманитарна помощ в Африка, Карибския и 
Тихоокеанския басейн (АКТБ), както и посредством принос на ЕАСТ и 
трансфери от други бюджетни редове в рамките на функцията за външна помощ 
(функция 4) от бюджета на ЕС.

От общото финансиране на ЕС за 2011 г. около 42% от средствата бяха 
отпуснати за разрешаването на продължителни кризи, 38% бяха необходими за 
справянето с природни бедствия, а 20% бяха използвани за ad-hoc кризи и 
интервенции. Около половината от финансирането беше предназначено за 
интервенции във връзка с предоставянето на храни и осигуряване на 
прехраната. Здравеопазването, включително предоставянето на психологическа 
подкрепа (12%), водоснабдяването и канализацията (14%) са другите основни 
области на дейност.

Хуманитарните операции, финансирани от Европейската комисия, се провеждат 
чрез близо 200 партньорски организации за подпомагане. Половината от 
финансирането за 2011 г. (50%) е усвоено от неправителствени организации, 
около една трета (36%) – от различни агенции на ООН, а останалата част (14%) 
– от други международни организации. Отношенията на Комисията с 
неправителствените организации се уреждат от рамкови споразумения за 
партньорство, а тези с органите на ООН – от Рамково финансово и 
административно споразумение. За да получат финансиране за хуманитарни 
дейности, партньорските организации представят предложения за финансиране, 
които се преценяват въз основа на техните технически качества и 
идентифицираните потребности.

Договорът от Лисабон осигури ново правно основание за хуманитарната 
помощ1, като заложи ангажимента на ЕС към принципното предоставяне на 
хуманитарна помощ и изрично изиска предприеманите от ЕС и от държавите 
членки мерки да се допълват и подсилват взаимно.  
Основният финансов инструмент, уреждащ тази област на действие, е 
Регламентът относно хуманитарната помощ2, който остава непроменен, докато 
другото законодателство на ЕС в областта на финансирането беше 
преразгледано при изготвянето на новата многогодишна финансова рамка за 
периода 2007 – 2013 г. Размерът на помощта, предоставена по този инструмент 
за периода 2007 – 2013 г., е 5,6 милиарда евро. Годишният бюджет за 
хуманитарна помощ редовно се увеличава в отговор на новите кризи или 
                                               
1  Мерките на Комисията в областта на хуманитарната помощ се вземат въз основа на част V, 
дял III относно сътрудничеството с трети държави и хуманитарната помощ от Договора за 
функционирането на Европейския съюз (чл. 214 от ДФЕС).

2 Регламент №1257/96 на Съвета, ОВ 163 от 2.7.1996 г., стр.1



природни бедствия. Това се постига чрез използване на резерва за спешна 
помощ, като се осигурява финансиране от Европейския фонд за развитие, 
предназначено за хуманитарна помощ в държавите от Африка, Карибския и 
Тихоокеанския басейн, както и чрез трансфери от други бюджетни редове. 

Традиционно се счита, че хуманитарната помощ за развиващите се страни 
попада в правомощията на комисията по развитие. Основната роля на 
комисията по развитие е да осъществява мониторинг върху предоставянето на 
хуманитарната помощ на Общността, да гарантира, че бюджетните разпоредби 
отговарят на хуманитарните нужди, да изисква от комисията по бюджети да 
разреши ползването на резервни средства, когато това е необходимо, както и да 
определя позицията на ЕП в международния дебат относно ролята и 
инструментите на хуманитарната помощ. За да се изпълнят тези задачи, 
комисията по развитие определя постоянен докладчик за хуманитарната помощ 
веднъж на всеки две години.

Европейският консенсус относно хуманитарната помощ – основен документ 
от 2007 г., подписан съвместно от председателите на Парламента, Комисията и 
Съвета, определя обща визия, цели на политиката и споделените принципи на 
хуманитарната помощ на ЕС. Той цели да подобри съгласуваността, 
гъвкавостта, изпълнението и професионализма при предоставянето на помощ 
чрез по-добра координация на ниво ЕС и създаването на по-силни връзки с 
международните партньори. С изготвянето на доклад по собствена инициатива 
комисията по развитие допринесе по решаващ начин за постигането на този 
важен консенсус в рамките на ЕС. За Парламента постигането на консенсус не е 
самоцел, а по-скоро началото на един процес, който ще повиши ефективността 
на хуманитарната помощ, предоставяна от ЕС, и ще разшири нейния обхват, 
така че да включва предотвратяването на риска от бедствия и възстановяването 
след кризи.

Хуманитарната помощ е предпоставка за развитие в условията на бедствия и 
конфликти, но тя трябва да бъде включена в дългосрочна стратегия. Хроничната 
несигурност по отношение на продоволственото осигуряване в региона на 
Африканския рог остро подчерта необходимостта от насочване на вниманието 
към повишаването на издръжливостта, изграждането на местен капацитет за 
справяне с проблемите и разработването на дългосрочни национални стратегии, 
с цел избягване на повтарящи се хуманитарни катастрофи. Терминът 
„обвързване между помощ, възстановяване и развитие“ цели преодоляване на 
сивата зона между хуманитарната помощ и дългосрочното развитие. Комисията 
по развитие активно се застъпва за по-добро преодоляване на пропастта между 
хуманитарната дейност и развитието.

Капацитетът на ЕС за реагиране при бедствия не се ограничава до 
хуманитарната помощ, а се обезпечава и чрез средствата за гражданска защита 
на държавите членки. Всички 27 държави – членки на ЕС участват в механизма 
за гражданска защита на Съюза, както и Хърватия, Бившата югославска 
република Македония, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Те обединяват 
ресурси, които могат да бъдат предоставяни в държавите,  засегнати от 
бедствия. Подпомагането може да бъде под формата на помощи в натура, 



изпращане на спасителни екипи с оборудване и осигуряване на експерти за 
оценка и координация. Подкрепата от ЕС се основава на ресурси на отделните 
държави и ако е необходимо предоставянето на помощи за трети държави, това 
обикновено се прави успоредно с осигуряването на хуманитарна помощ.

Всяка държава в света може да прибегне за помощ до Европейския механизъм 
за гражданска защита. Държавата, която иска помощ, решава дали да приеме 
или отхвърли получените предложения. На практика по-голямата част от 
участващите държави предлагат помощ безплатно, като жест на солидарност. 
Освен това, до 50% от разходите за транспортиране на помощта могат да бъдат 
съфинансирани от Комисията в рамките на Финансовия инструмент за 
гражданска защита. През 2012 г. трябва да се създаде Европейски център за 
спешно реагиране, което допълнително ще укрепи капацитета на ЕС за 
реагиране при бедствия.

ЕС не само реагира в отговор на бедствия и кризи. Наред с реакцията при 
бедствия, все повече се разбира необходимостта от отделяне на повече 
внимание на превенцията, готовността, намаляването на риска от бедствия и 
повишаването на устойчивостта на уязвимите общности, за да могат те да се 
справят по-добре с бедствията, като по този начин се намалят разрушителните 
последици за засегнатото население и за неговото препитание. Обръща се все 
по-голямо внимание на намаляването на риска от бедствия и адаптацията към 
изменението на климата, като тези въпроси са включени в операциите за 
хуманитарна помощ на ЕС.

ЕС също така насърчава спазването и придържането към международното 
хуманитарно право. Комисията по развитие участва в широк спектър от 
дейности, свързани с хуманитарната помощ. Като подразделение на бюджетния 
орган на ЕС, Европейският парламент подчертава всяка година необходимостта 
от увеличаване на равнището на финансирането, предназначено за реагиране 
при извънредни ситуации. Комисията по развитие оказва влияние върху 
Комисията при вземането на стратегически решения и при определянето на 
условията и реда за прилагане, като прави критичен преглед на хуманитарните 
въпроси от работната програма на Комисията и оперативната стратегия на 
ECHO за следващата година. Като част от структурирания диалог, членът на 
Комисията г-жа Георгиева се кани в ЕП няколко пъти годишно с цел размяна на 
мнения с комисията по развитие. При провеждането на публични изслушвания 
по хуманитарни въпроси редовно се събират видни представители на ООН, 
Червения кръст, Европейската комисия и неправителствени организации, 
работещи в хуманитарната област, за да обсъдят актуални хуманитарни 
въпроси. 



Справка № 9

Принос към дневния ред на ЕС за развитие

През 2005 г. въз основа на тревожните резултати от средносрочния преглед на 
напредъка по постигането на Целите на хилядолетието за развитие (от 
септември 2005 г.) и след натиск от страна на Европейския парламент, 
Европейският съюз се ангажира с изпълнението на целта за отделяне на 0,7% от 
БНД за официална помощ за развитие до 2015 г. 

За първи път Комисията и държавите – членки на ЕС се споразумяха за график 
за постепенно постигане на целта за 0,7%, с индивидуални обвързващи цели за 
всяка държава членка, като по този начин се дава възможност за мониторинг на 
целия напредък. 

Европейски консенсус за развитие

На 20 декември 2005 г .  Комисията, Съветът и Европейският парламент 
подписаха документ, в който са заложени общите цели и принципи на 
сътрудничеството за развитие - Европейския консенсус за развитие. За първи 
път трите институции приеха заедно стратегически документ относно 
политиката за развитие. Този документ, който все още е в сила, отразява 
готовността на Европейския съюз да допринесе по решителен начин за 
изкореняване на бедността и да спомогне за изграждането на един по-мирен и 
справедлив свят. Той служи като ориентир за дейностите в областта на 
сътрудничеството за развитие, осъществявани от Общността и държавите 
членки във всички развиващи се страни, в духа на взаимно допълване.

Първата част на консенсуса, озаглавена: „Визия на ЕС за развитие“, съдържа 
общите цели и принципи на сътрудничеството за развитие: 

- изкореняване на бедността като основна и обща цел;
- принципите на ангажираност и партньорство;
- принципа за съгласуваност на политиките; 
- по-ефективно предоставяне на повече помощи; 
- насърчаване на общите ценности, а именно правата на човека, равенството 

на половете и доброто управление;
- поощряване прилагането на ефективен многостранен подход и задълбочен 

политически диалог;
- участие на гражданското общество;
- траен ангажимент за предотвратяване на нестабилността в отделните страни, 

включително изграждане на капацитет;
- укрепване на парламентарната демокрация; 

Във втората част на консенсуса, озаглавена: „Политиката за развитие на 
Европейската общност“, се определя начина, по който Общността ще 
реализира европейската визия за развитие, описана в първата част, чрез 
ресурсите, предоставени на Общността: 



- постигане на по-нататъшен напредък чрез помощ, която не изисква 
обвързване; 

- намаляване на дълга, където е целесъобразно; 
- определяне на основни насоки по ключови въпроси: демокрация, добро 

управление, права на човека, права на децата и местното население; 
равенство между половете; устойчивост на околната среда; и борба срещу 
ХИВ/СПИН; 

- подкрепа за глобалните фондове, ясно свързани с Целите на хилядолетието 
за развитие; 

- бюджетна подкрепа, където условията позволяват това;

Въпреки че ЕС се ангажира да увеличи бюджетната помощ до 0,7% от БНП до 
2015 г., той не успя да постигне общата междинна цел от 0,56% до 2010 г. ЕС 
продължава да отдава приоритет на подкрепата за най-слабо развитите  страни и 
държавите с ниски и средни доходи. 

Съгласуваността на политиките за развитие е важен аспект на европейския 
консенсус. Тя е важна предпоставка за ефективността на помощта, но 
същевременно представлява и ясен морален принцип: не е приемливо 
прилагането на други политики на ЕО да води до намаляване на ефекта от 
европейската политика за развитие. Този принцип, залегнал в член 208 от 
Договора от Лисабон, изисква при провеждането на всяка европейска политика 
да се взема предвид евентуалното й въздействие върху целите за развитие. И тук 
отново Целите на хилядолетието за развитие служат като ориентир.

Програма за промяна

Стратегиите за Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ) 

Европейският парламент, чрез своята комисия по развитие, участва в 
приемането на предложените стратегии на ЕС за различните региони на АКТБ: 
Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн, като насочи вниманието си към 
основните изисквания за устойчиво развитие, като: 

- насърчаване на мира и сигурността;
- подкрепа на нестабилните държави; 
- добро и ефективно управление;
- насърчаване на търговията; 
- интегриране в световната икономика; 
- интегриране в глобалните комуникационни системи; 
- социално сближаване;
- устойчивост на околната среда; 

Ефективност на помощта 

През 2005 г. Европейският съюз се ангажира да подобри радикално ефекта от 
своето сътрудничество за развитие чрез инициативи за по-бързо и ефективно 
отпускане на повече помощи, с оглед посрещане на предизвикателствата, 
свързани с ЦХР. Целта на „пакета за ефективност на помощите“, приет от 



Комисията на 2 март 2006 г., беше превръщането на тези ангажименти в 
действия. Две години по-късно Комисията изложи позицията на ЕС относно 
ефективността на помощите, преди третия форум на високо равнище относно 
ефективността на помощите, проведен през септември 2008 г. в Акра, Гана. 
Този форум се основава на ангажиментите, поети на първия и втория форум на 
високо равнище, проведени в Рим (през 2003 г.) и Париж (през 2005 г.) и довели 
до приемането на „Програмата за действие от Акра“. 

Пусан, Корея – Четвърти форум на високо равнище

На 1 декември 2011 г .  Четвъртият форум на високо равнище прие 
партньорството от Пусан за ефективно сътрудничество за развитие. Тази „пътна 
карта“ се основава на принципите на Парижката декларация (2005 г.) и 
Програмата за действие от Акра (2008 г.). „Партньорството от Пусан“ се 
основава на четири принципа за ефективно развитие: страните партньори трябва 
да играят централна роля (участие на държавата), да увеличат ефективността на 
помощта (акцент върху резултатите), да включат всички заинтересовани страни 
от публичния и частния сектор, работещи в областта на развитието 
(включително партньорства за развитие), както и да гарантират отчетността и 
изпълнението на ангажиментите на политическо равнище (прозрачност и 
отчетност между донорите и страните получателки). Европейският съюз е едно 
от водещите обединения в света, което лансира принципа за ефективност на 
помощта, приет в Пусан чрез програмата за промяна, както и принципа за 
насърчаване на донорската координация между Комисията и държавите членки.

В Парижката декларация страните партньорки и донори се ангажираха да 
засилят ролята на парламентите при изготвянето на националните стратегии за 
развитие, като с това се увеличи взаимната отчетност и прозрачност на 
ресурсите за развитие.

Новата програма за промяна, предложена от Комисията като пътна карта за 
повишаване въздействието на политиката на ЕС за развитие, е в процес на 
приемане и ще окаже дългосрочно влияние върху ефективността на помощта от 
ЕС. Що се отнася до съгласуваността на политиките за развитие, напредъкът в 
тази област е бавен, тъй като политическите приоритети в някои други области, 
като например селското стопанство, търговията или рибарството, често 
противоречат на приоритетите за развитие.

Отношения с недържавни субекти 

При определяне на техните политически приоритети и принос членовете на 
комисията по развитие вземат надлежно предвид въпросите, поставяни на 
дневен ред от участващите в процеса външни организации, и по-специално 
представителите на гражданското общество както в ЕС, така и в трети държави. 

Членовете на комисията по развитие са готови да водят открита политика по 
отношение на недържавните субекти, като понятието „недържавни субекти“ 
включва широк спектър от представители на гражданското общество, като 
например неправителствени организации, синдикати, академични институции и 
др., понякога и местни правителства. 



Важен партньор за комуникация в този контекст е Европейската конфедерация 
на НПО за помощ и развитие (CONCORD). Нейните 19 международни мрежи и 
22 национални асоциации от държавите –членки на ЕС представляват над 1 600 
европейски НПО. CONCORD и членуващите в нея организации допринасят със 
специфичния си експертен опит за работата на ЕП, и по-специално на 
комисиите, занимаващи се с външните политики на ЕС (комисията по развитие, 
комисията по международна търговия и комисията по външни работи). 

В рамките на добрите работни отношения с комисията по развитие два пъти 
годишно се провеждат срещи между CONCORD, политическите координатори 
и служителите на комисията по развитие. Тези срещи се оказаха много 
ползотворни и позволиха създаването на нови области на диалог между 
гражданското общество и комисията по развитие. Основната цел е да се обменят 
идеи и предложения по въпроси от общ интерес и да се намерят допирни точки. 
Работата, извършена във връзка с инструмента за сътрудничество за развитие, 
реално показва тези добри отношения. 

Комисията по развитие полага усилия за развитие на отношенията с недържавни 
субекти и органи на местно управление от Юга, и по-специално от държавите от 
АКТБ.

През последните няколко години комисията по развитие редовно кани 
представители на организации на гражданското общество от развитите и 
развиващите се страни на своите срещи и изслушвания. Тези събития са 
насочени към разглеждането на някои въпроси като най-слабо развитите страни, 
развитието и образованието, селското стопанство и лекарствата в Африка. 

Освен това, в рамките на новото съвместно стратегическо партньорство между 
Африка и ЕС членовете на комисията по развитие и други членове на ЕП се 
борят решително за затвърждаване на тяхната институционална роля, за да 
могат техните гласове и тези на гражданите, които те представляват, да бъдат 
чути силно и ясно. 

Съвместната парламентарна асамблея на държавите от АКТБ и ЕС също така 
работи усърдно през последните години, за да включи гражданското общество в 
своите дейности. Асамблеята определи двама заместник-председатели за 
отношенията с недържавните субекти, като даде силен знак за значението, което 
отдава на тези аспекти. 



Справка № 10 

Комисията по развитие - глобален партньор за развитие

Панафриканският парламент - привилегирован партньор на ЕП

Африка е може би континентът с най-много предизвикателства и най-големи 
възможности в областта на развитието. Относително казано в Африка е 
концентрирано най-много бедно население и най-много страни в конфликт в 
сравнение с останалата част на света. Почти половината бюджет на ЕС за 
помощи за развитие отива за Африка. Нейните нации и народи поддържат 
дългогодишни исторически връзки с Европа и тя се променя бързо, с 
перспективи за светло ново бъдеще, както огромният интерес на Китай ясно 
показва. 

През 2007 г. държавните и правителствените ръководители от ЕС и Африка 
приеха съвместна стратегия на Африка и ЕС, която представлява амбициозна 
рамка за дългосрочна политика и която потвърди тяхната готовност да 
задълбочат политическите си отношения и да посрещнат заедно 
предизвикателствата на световно равнище. 

Стратегията включва не само сътрудничеството за развитие, но също така и 
въпроси като мира и сигурността, управлението и правата на човека, 
търговията, енергетиката и изменението на климата. През последния 
парламентарен мандат членовете на комисията по развитие изготвиха 3 
пленарни доклада относно стратегията. 

През 2004 г. Африканският съюз създаде Панафриканския парламент - общ за 
целия континент парламент с консултативни функции, състоящ се от 5-членни 
делегации от всяка от 54-те държави – членки на Африканския съюз. 
Седалището на Панафриканския парламент се намира в Мидранд, Южна 
Африка и той заседава два пъти годишно. 

ЕП поддържа тесни контакти с Панафриканския парламент още от самото му 
създаване, като учреди делегация за отношенията с Панафриканския парламент. 
Тази делегация е присъствала на почти всички заседания на Панафриканския 
парламент от 2004 г .  нататък, а делегации на Панафриканския парламент 
редовно посещават ЕП. 

Това тясно сътрудничество доведе до официалното признаване от институциите 
на Африканския съюз и на ЕС на активното участие на двата парламента в 
институционалната структура на съвместната стратегия на ЕС и Африка. Това 
означава, че ЕП и Панафриканският парламент понастоящем участват в 
подготовката на срещи на високо равнище между Африка и ЕС, като техните 
председатели ръководят церемониите по откриване на тези срещи на високо 
равнище. ЕП и Панафриканският парламент обсъждат прилагането на 
съвместната стратегия за Африка, а министрите от Африканския съюз и ЕС и 
двата парламента играят активна роля в прилагането на съвместната стратегия и 
в рамките на органите за вземане на решения. 



Сътрудничеството с Панафриканския парламент е също един от приоритетите 
на Бюрото на ЕП за насърчаване на парламентарната демокрация.

Отношения с националните парламенти на държавите членки 

Националните парламенти играят все по-важна роля във функционирането на 
ЕС, като си сътрудничат с Европейската комисия, ЕП и помежду си. 

Членовете на националните парламенти, тъй като са близо до гражданите, могат 
да спомогнат за установяването на ефективни и конструктивни връзки между 
гражданите и институциите на ЕС, като се насърчава прилагането на по-
демократичен и прозрачен подход за развитието на политиките на ЕС.

През последните години Европейската комисия, едновременно с предаването на 
законодателните предложения на ЕП и на Съвета, ги изпраща и до 
националните парламенти, за да ги разгледат.

Качеството на отношенията между Европейския парламент и националните 
парламенти и добавената политическа стойност, която те биха могли да 
създадат, са резултат от съвместни усилия. Договорът от Лисабон засили тази 
връзка чрез въвеждането на процедура за предоставяне на „мотивирани 
становища“ от националните парламенти на Европейския парламент и в 
рамките на Европейския парламент е приет общ подход за разглеждане на тези 
мотивирани становища и коментари на националните парламенти.

Основната цел на сътрудничеството между ЕП и националните парламенти е да 
се засили парламентарното измерение на ЕС и по този начин да се допринесе за 
укрепване на демократичната легитимност и прозрачност на процеса за 
разработване на политиките на ЕС. Друга цел е пълното информиране на 
националните парламенти за дейностите на ЕП в различните му области на 
компетентност. За тази цел все повече комисии на ЕП, включително и 
комисията по развитие, редовно канят членове на националните парламенти на 
техните заседания, за да обменят своя опит и познания при обсъждането на 
предложения за политики.

Повишаване на обществената осведоменост относно развитието 

Значението на повишаването на обществената осведоменост и образованието в 
областта на развитието представляват начин за насърчаване на основните 
ценности на ЕС, свързани с толерантността и солидарността в едно все по-
глобализирано, взаимозависимо и мултикултурно общество.

В действителност Европейският съюз е резултат от процеса на междукултурен 
диалог, при който различни участници се срещнат, учат се един от друг и 
съграждат нещо общо.



Следователно повишаването на обществената осведоменост относно 
сътрудничеството за развитие ще допринесе за засилване на усещането за 
международна солидарност и също така ще спомогне за създаването на 
благоприятна среда с цел задълбочаване на междукултурните връзки в рамките 
на европейското общество. Това ще бъде средство за поощряване на активното 
участие на всички граждани в международната борба за изкореняване на 
бедността и премахване на изолацията. То включва провеждане на кампании, 
образование, повишаване на информираността, застъпничество и обучение.

Следователно ролята на парламентите за мобилизиране на общественото 
мнение за сътрудничество за развитие и международна солидарност с 
развиващите се страни, с цел намаляване и изкореняване на бедността, е от 
съществено значение.

Националните и местните органи на управление, неправителствените 
организации и други представители на гражданското общество в 
сътрудничеството между Севера и Юга също играят важна роля в този процес.

През всеки парламентарен мандат ЕП допринася значително за повишаване на 
обществената информираност относно политиката на ЕС за сътрудничество за 
развитие. ЕП организира редица обществени мероприятия, работни срещи, 
изслушвания, дискусии и парламентарни дебати по въпроси, свързани с 
развитието. 

Комисията по развитие участва активно в ежегодните Европейски дни на 
развитието. ЕП изпраща делегация от членове на ЕП на всички събития и е 
съорганизатор на специални мероприятия, заедно с Панафриканския парламент. 
Наред с това, комисията по развитие има щанд в „Селото на развитието“, като 
раздава информационни материали и повишава осведомеността на посетителите 
за ролята и дейностите на комисията по развитие. 

Друго важно събитие за широката общественост е Европейският ден на 
отворените врати, който се провежда веднъж годишно по повод годишнината от 
подписването на декларацията на Робер Шуман. Неговата цел е да се повиши 
осведомеността относно дейностите на европейските институции и 
функционирането на Съюза. На този ден ЕП отваря вратите си за широката 
общественост. Комисията по развитие редовно участва в Деня на отворените 
врати на Парламента, като по този начин осъществява контакт с хора от 
различни възрасти и с различни интереси.
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2001/822/EC on the association of the overseas countries and territories with the 
European Community
Consultation procedure
A7-0169/2012, tabled in May 2012
Rapporteur: Maurice PONGA

REPORT on defining a new development cooperation with Latin America
Own-initiative
A7-0159/2012, tabled in May 2012
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Rapporteur: Ricardo CORTÉS LASTRA
REPORT on the impact of devolution of the Commission’s management of 
external assistance from its headquarters to its delegations on aid delivery
Own-initiative
A7-0056/2012, tabled in March 2012
Rapporteur: Filip KACZMAREK

REPORT on EU development cooperation in support of the objective of 
universal energy access by 2030
Own-initiative
A7-0442/2011, tabled in December 2011
Rapporteur: Norbert NEUSER

REPORT on the work of the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly in 2010
Own-initiative
A7-0315/2011, tabled in September 2011
Rapporteur: Filip KACZMAREK

REPORT on the 4th High Level Forum on Aid Effectiveness
Own-initiative
A7-0313/2011, tabled in September 2011   
Rapporteur: Cristian Dan PREDA

REPORT on an EU policy framework to assist developing countries in 
addressing food security challenges
Own-initiative
A7-0284/2011, tabled in July 2011
Rapporteur: Gabriele ZIMMER

REPORT on financing of reinforcement of dam infrastructure in developing 
countries
Own-initiative
A7-0213/2011, tabled in May 2011
Rapporteur: Nirj DEVA

REPORT on the future of EU budget support to developing countries
Own-initiative
A7-0206/2011, tabled in May 2011
Rapporteur: Charles GOERENS

REPORT on increasing the impact of EU development policy
Own-initiative
A7-0205/2011, tabled in May 2011
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Rapporteur: Filip KACZMAREK

REPORT on Regulation (EC) 1905/2006 establishing a financing instrument for 
development cooperation: lessons learned and perspectives for the future
Own-initiative
A7-0187/2011, tabled in May 2011
Rapporteur: Gay MITCHELL

REPORT on Tax and Development – Cooperating with Developing Countries on 
Promoting Good Governance in Tax Matters
Own-initiative
A7-0027/2011, tabled in February 2011
Rapporteur: Eva JOLY

RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion of the 
Agreement between the European Community and its Member States, of the one 
part, and the Republic of South Africa, of the other part, amending the 
Agreement on Trade, Development and Cooperation
Non-legislative enactment
A7-0018/2011, tabled in February 2011
Rapporteur: Eva JOLY

RECOMMENDATION FOR SECOND READING on the Council position at 
first reading with a view to the adoption of a regulation of the European 
Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 1905/2006 
establishing a financing instrument for development cooperation
Codecision procedure
A7-0009/2011, tabled in January 2011
Rapporteur: Charles GOERENS

RECOMMENDATION FOR SECOND READING on the Council position at 
first reading with a view to the adoption of a regulation of the European 
Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 1905/2006 
establishing a financing instrument for development cooperation
Codecision procedure
A7-0006/2011, tabled in January 2011
Rapporteur: Gay MITCHELL

REPORT on implementation of the European Consensus on Humanitarian Aid: 
the mid-term review of its action plan and the way forward
Own-initiative
A7-0375/2010, tabled on December 2010
Rapporteur: Michèle STRIFFLER
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REPORT with a proposal for a European Parliament recommendation to the 
Council on setting up an EU rapid response capability
Own-initiative
A7-0332/2010, tabled in December 2010
Rapporteur: Iva ZANICCHI

REPORT on the work of the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly in 2009
Own-initiative
A7-0315/2010, tabled in November 2010
Rapporteur: Eva JOLY

REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of 
the Council amending Regulation (EC) No 1905/2006 establishing a financing 
instrument for development cooperation
Codecision procedure
A7-0285/2010, tabled in October 2010
Rapporteur: Charles GOERENS

REPORT on health care systems in sub-Saharan Africa and global health
Own-initiative
A7-0245/2010, tabled in September 2010
Rapporteur: Véronique DE KEYSER

REPORT on poverty reduction and job creation in developing countries: the 
way forward
Own-initiative
A7-0192/2010, tabled in June 2010
Rapporteur: Eleni THEOCHAROUS

REPORT on progress towards the achievement of the Millennium Development 
Goals: mid-term review in preparation of the UN high-level meeting in 
September 2010
Own-initiative
A7-0165/2010, tabled in May 2010
Rapporteur: Michael CASHMAN

REPORT on the EU Policy Coherence for Development and the ‘Official 
Development Assistance plus’ concept
Own-initiative
A7-0140/2010, tabled in May 2010
Rapporteur: Franziska KELLER

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2010-0332%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2010-0332%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2010-0315%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2010-0285%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2010-0285%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2010-0285%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2010-0245%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2010-0192%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2010-0192%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2010-0165%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2010-0165%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2010-0165%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2010-0140%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2010-0140%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN


REPORT on the effects of the global financial and economic crisis on developing 
countries and on development cooperation
Own-initiative
A7-0034/2010, tabled in March 2010
Rapporteur: Enrique GUERRERO SALOM

REPORT on the second revision of the Partnership Agreement ACP-EC (the 
"Cotonou Agreement")
Own-initiative
A7-0086/2009, tabled in December 2009
Rapporteur: Eva JOLY

REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of 
the Council amending Regulation (EC) No 1905/2006 establishing a financing 
instrument for development cooperation and Regulation (EC) No 1889/2006 on 
establishing a financing instrument for the promotion of democracy and human 
rights worldwide
Codecision procedure
A7-0078/2009, tabled in December 2009
Rapporteur: Gay MITCHELL
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Annex IV

List of hearings and events organised by the Committee on Development of the 
European Parliament in the Sixth Legislative Period (2009–2014)

HEARINGS AND EVENTS

2013 Hearings and events

22 January Hearing on "Millennium Development Goals and beyond 2015 - a 
strong EU engagement"

2012 Hearings and events

9 October Hearing on "Guaranteeing Sustainable Land Security in 
Developing Countries"

18 September Hearing on "How to make OCTs relays for EU development 
policy"

3 September Hearing on "Linking Relief, Rehabilitation and Development:
Towards more Effective Aid"

29 February Hearing on "Environmental Degradation and its Impact on 
Poverty"

2011 Hearings and events

11 October Interparliamentary Committee Meeting with national Parliaments 
on "Human rights conditionality in development policy"

4 October Hearing on "Food security in developing countries: the challenge to 
feed the people"

30 August Joint DEVE-DROI hearing on "Development Education"

20 June Joint FEMM-AFET-DEVE-DROI workshop on "The role of 
women in the democratisation process in North Africa and the 
Middle East"

13 April Hearing on "The Blurring of Roles between Humanitarian and 
Military Actors: State of Play and Perspectives"



2010 Hearings and events

22 June Joint PECH-DEVE hearing on "CFP Reform: The external 
dimension"

2 June Hearing on "Property rights, property ownership and land grab in 
Developing Countries"

27 April Joint DEVE-INTA-EMPL-DROI hearing on "Child Labour in 
Developing Countries"

22 March Hearing on "Palestine: Bridge Building for Development"

25 January Hearing on "Human Rights Slot on Trade Union Rights in 
Colombia"

2009 Hearings and events

10 November Hearing on "The effects of the global financial crisis on developing 
countries and development cooperation"

15 October Hearing on "EU Climate Poverty" (in association with Oxfam 
Intern.)

5 October Joint DEVE-CONT hearing on "Involving Non-State Actors in EC 
Development Cooperation - The Way Forward"



Annex V

STUDIES COMMISSIONED BY THE COMMITTEE ON DEVELOPMENT AND 
IMPLEMENTED BY THE POLICY DEPARTMENT DURING THE 7TH 
PARLIAMENTARY TERM (2009-2014)

All studies are available at:
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/studies.html

Title: Strengthening the Link between Relief, Rehabilitation and 
Development (LRRD) in the EU's Financing Instruments for 
Development and Humanitarian Aid under the MFF 2014-
2020

Author: Pedro Morazán (Südwind Institute, Germany), François 
Grünewald (Groupe URD), Irene Knoke (Südwind Institute, 
Germany) and Tobias Schäfer (Südwind Institute, Germany)

Publication date: 08.08.2012
Study available in EN

Title: Blending Grants and Loans for Financing the EU's 
Development Policy in the Light of the Commission Proposal 
for a Development Cooperation Instrument (DCI) for 2014-
2020

Author: Jorge Núnez Ferrer (CEPS, Belgium) ; Pedro Morazán 
(Südwind Institute, Germany); Tobias Schäfer (Südwind 
Institute, Germany); Arno Behrens (CEPS, Belgium)

Publication date: 28.06.2012
Study available in EN

Title: Criteria for Differentiation and Methods for Phasing Out 
EU's Development Cooperation in Light of the Commission's 
Proposal for a Development Cooperation Instrument (DCI) 
for 2014-2020

Author: Josep M. Coll (European Studies University Institute -
Autonomous University of Barcelona, Spain)

Publication date: 16.05.2012 
Study available in EN

Title: A Coherent EU Strategy for the Sahel
Author: Luis Simon, Alexander Mattelaer and Amelia Hadfield (Institute 

for European Studies, Vrije Universiteit Brussel, Belgium) with 
research support provided by Marc-Antoine MORIN (Institute 
for European Studies, Vrije Universiteit Brussel, Belgium)

Publication date: 11.05.2012 
Study available in EN, FR

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/studies.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/studies.html##
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/studies.html##
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/studies.html##
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/studies.html##
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/studies.html##
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/studies.html##
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/studies.html##
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/studies.html##
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/studies.html?action=1&tab=search##
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/studies.html?action=1&tab=search##
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/studies.html?action=1&tab=search##
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/studies.html?action=1&tab=search##
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/studies.html?action=1&tab=search##


Title: The Role of Brics in the Developing World
Authors: Morazán, Pedro (Südwing-Institute, Germany), Knoke, Irene 

(Südwing-Institute, Germany), Knoblauch, Doris (Ecologie 
Institute, Germany) and Schäfer, Thobias (Südwing-Institute, 
Germany)

Publication date: 13.04.2012
Study available in EN

Title: Gendercide : The Missing Women ?
Authors: Liisanantti Anu (Overseas Development Institute, UK) and Beese 

Karin (Ecologic Institute, Germany)
Publication date: 16.03.2012
Study available in EN, FR

Title: New European Union Development Cooperation Policy with 
Latin America

Authors: Morazán Pedro (Südwing Institute, Germany), FIAPP 
(International and Ibero-American Foundation for Administration 
and Public Policies, Madrid, Spain), Sanahuja José Antonio 
(Universidad Complutense de Madrid, Spain) and Ayllón Bruno 
(IUDC-UCM, Universidad Complutense de Madrid, Spain)

Publication date: 20.12.2011
Study available in EN, ES

Title: Intellectual Property Rights on Genetic Resources and the 
Fight against Poverty

Authors: Sebastian Oberthür, Justyna Pozarowska and Florian Rabitz 
(Vrije Universiteit Brussel, Institute for European Studies, 
Belgium); Christiane Gerstetter, Christine Lucha, Katriona 
McGlade and Elizabeth Tedsen (Ecologic Institute, Germany)

Publication date: 19.12.2011
Study available in EN, FR

Title: Access to Energy in Developing Countries
Auteur: Arno Behrens, Centre for European Policy Studies (CEPS), 

Belgium; Jorge Nunez Ferrer, Centre for European Policy 
Studies (CEPS), Belgium; Mathilde Carraro, Centre for European 
Policy Studies  (CEPS), Belgium; Glada Lahan, Chatham House, 
UK; Eike Dreblow, Ecologic Institute, Germany

Publication date: 07.11.2011 
Study available in EN

Title: The Effects of Oil Companies’ Activities on the Environment, 
Health and Development in Sub-Saharan Africa

Authors: Baumüller Heike, Donnelly Elizabeth, Vines Alex and Weimer 
Markus (Chatham House, United Kingdom)

Publication date: 08.08.2011  
Study available in EN

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/studies.html?action=1&tab=search##
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/studies.html?action=1&tab=search##
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/studies.html?action=1&tab=last##
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/studies.html?action=1&tab=last##
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/studies.html?action=1&tab=last##
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/studies.html?action=1&tab=last##
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/studies.html?action=1&tab=last##
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/studies.html?action=1&tab=last##
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/studies.html?action=1&tab=last##


Title: An Assessment of the Balancing of EU Development 
Objectives with Other Policies and Priorities

Authors: Selen Sarisoy Guerin (IES VUB, Belgium), Sevidzem Kingah 
(UNI-CRIS and IES, Belgium), Christiane Gerstetter (Ecologic 
Institute, Germany) and Jenny Kirschey (Ecologic Institute, 
Germany)

Publication date: 21.03.2011 
Study available in EN, FR, DE

Title: An inventory of existing mechanisms to comply with aid 
commitments by member states

Authors: Dr Morazán, Pedro, project leader, Südwing Institute, 
Germany Koch, Svea, Südwind Institute, Germany

Publication date: 15.12.2010 
Study available in EN

Title: The Rationale for a Financial Transaction Tax
Author: Knoke Irene (Südwind Institut, Germany)
Publication date: 24.11.2010 
Study available in EN

Title: Potential Use of Radioactively Contaminated Mining 
Materials in the Construction of Residential Homes from 
Open Pit Uranium Mines in Gabon and Niger

Authors: Veit Sebastian (Senior Economist) and Srebotnjak Tanja 
(PhD) - Ecologic Institute, Germany

Publication date: 19.11.2010
Study available in EN, FR

Title: Monitoring Budget Support in Developing Countries
Authors: Pedro Morazán and Svea Koch (Institute Südwind, 
Germany)
Publication date: 15.07.2010
Study available in EN, FR

Title: Reform of the European Investment Bank: How to Upgrade 
the EIB’s Role in Development

Authors: Prof. Stephany Griffith-Jones, Columbia University; Judith 
Tyson, UK

Publication date: 27.05.2010
Study available in EN, FR

Title: A comparative evaluation of public-private and public-public 
partnerships for urban water services in ACP countries

Authors: Josephine Tucker, Research Officer, Overseas Development 
Institute, UK ; Roger Calow, Research Fellow, Overseas 
Development Institute, UK ; Darla Nickel, Ecologic Institute, 

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/studies.html?action=2&tab=last##
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/studies.html?action=2&tab=last##
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/studies.html?action=2&tab=last##
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/studies.html?action=2&tab=last##
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/studies.html?action=2&tab=last##
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/studies.html?action=2&tab=last##
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/studies.html?action=2&tab=last##
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/studies.html?action=2&tab=last##
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/studies.html?action=2&tab=last##
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/studies.html?action=2&tab=last##
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/studies.html?action=2&tab=last##


Austria ; Thomas Thaler, Researcher, Ecologic Institute, 
Austria

Publication date: 27.05.2010
Study available in EN

Title: Discrimination and Development Assistance
Author: Irene Knoke (Institut Südwind, Germany) with contributions 

from Sebastian Veit
Publication date: 06.04.2010 
Study available in EN, FR

Title: Agricultural Technologies for Developing Countries
Authors: Rolf Meyer (ITAS)
Publication date: 15.06.2009 
Study available in EN

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/studies.html?action=3&tab=last##


Annex VI

Development aid: Net official development assistance (ODA)
Net disbursements at current prices and exchange rates
Millions of US dollars

2009 2010 2011  (1)
DAC Countries, Total 119 778 128 465 133 526
Australia 2 762 3 826 4 799
Austria 1 142 1 208 1 107
Belgium 2 610 3 004 2 800
Canada 4 000 5 209 5 291
Denmark 2 810 2 871 2 981
Finland 1 290 1 333 1 409
France 12 602 12 915 12 994
Germany 12 079 12 985 14 533
Greece 607 508 331
Ireland 1 006 895 904
Italy 3 297 2 996 4 241
Japan 9 457 11 021 10 604
Korea 816 1 174 1 321
Luxembourg 415 403 413
Netherlands 6 426 6 357 6 324
New Zealand 309 342 429
Norway 4 081 4 580 4 936
Portugal 513 649 669
Spain 6 584 5 949 4 264
Sweden 4 548 4 533 5 606
Switzerland 2 310 2 300 3 086
United Kingdom 11 283 13 053 13 739
United States 28 831 30 353 30 745
G7, Total 81 549 88 533 92 148
DAC EU Members, Total 67 211 69 661 72 315
Non-DAC Countries,Total 6 672 7 235 2 509
EU Institutions 13 444 12 679 12 627
Czech Republic 215 228 256
Hungary 117 114 140
Iceland 34 29 26
Israel  (1) 124 145 176
Poland 375 378 417
Slovak Republic 75 74 87
Slovenia 71 59 63
Thailand 40 10  ..
Turkey 707 967 1 320
United Arab Emirates 834 412  ..
Arab Countries  ..  ..  ..



Other Donor Countries, 
Total  ..  ..  ..

Last updated: 4 April 2012
.. Not available
Note: Detailed information on the sources and definitions used may be found in the source 
database.
1 ODA for 2011 is preliminary.
Source: Official and private flows, OECD International Development Statistics (database)



Annex VII

THE MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGs)

MDG 1: ERADICATE EXTREME POVERTY AND HUNGER
 Reduce by half the proportion of people living on less than a dollar a day
 Achieve full and productive employment and decent work for all, including 

women and young people
 Reduce by half the proportion of people who suffer from hunger

MDG 2: ACHIEVE UNIVERSAL PRIMARY EDUCATION
 Ensure that all boys and girls complete a full course of primary schooling

MDG 3: PROMOTE GENDER EQUALITY AND EMPOWER WOMEN
 Eliminate gender disparity in primary and secondary education preferably by 

2005, and at all levels by 2015

MDG 4: REDUCE CHILD MORTALITY
 Reduce by two thirds the mortality rate among children under five

MDG 5: IMPROVE MATERNAL HEALTH
 Reduce by three quarters the maternal mortality ratio
 Achieve, by 2015, universal access to reproductive health

MDG 6: COMBAT HIV/AIDS, MALARIA AND OTHER DISEASES
 Halt and begin to reverse the spread of HIV/AIDS
 Achieve, by 2010, universal access to treatment for HIV/AIDS for all those 

who need it
 Halt and begin to reverse the incidence of malaria and other major diseases

MDG 7: ENSURE ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY
 Integrate the principles of sustainable development into country policies and 

programmes; reverse loss of environmental resources
 Reduce biodiversity loss, achieving, by 2010, a significant reduction in the 

rate of loss
 Reduce by half the proportion of people without sustainable access to safe 

drinking water and basic sanitation
 Achieve significant improvement in lives of at least 100 million slum dwellers, by 

2020

MDG 8: DEVELOP A GLOBAL PARTNERSHIP FOR DEVELOPMENT
 Develop further an open, trading and financial system that is rule-based, 

predictable, and non-discriminatory trading and financial system. Includes a 
commitment to good governance, development and poverty reduction — both 
nationally and internationally

 Address the special needs of the least developed countries’ special needs. This 
includes tariff- and quota-free access for their exports; enhanced debt relief for 
heavily indebted poor countries; cancellation of official bilateral debt; and more 



generous official development assistance for countries committed to poverty 
reduction

 Address the special needs of landlocked developing countries and small island 
developing states States (through the Programme of Action for the Sustainable 
Development of Small Island Developing States and the outcome of the 
twenty-second special session of the General Assembly)

 Deal comprehensively with the debt problems of developing countries’ debt 
problems through national and international measures to make debt sustainable in 
the long term

 In cooperation with the developing countries, develop decent and productive work 
for youth

 In cooperation with pharmaceutical companies, provide access to affordable 
essential drugs in developing countries

 In cooperation with the private sector, make available the benefits of new 
technologies - especially information and communications technologies
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