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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата специална комисия по политическите 
предизвикателства и бюджетните средства за устойчив Европейски съюз след 2013 г. да 
включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

А. като има предвид, че в много региони по света влошаването на състоянието на 
околната среда е една от основните причини за човешката бедност; и като има 
предвид, че отсъствието на надлежно отчитане на екологичните основи на 
развитието може значително да намали или дори да застраши ефективността на 
помощта, докато разглеждането на екологичните въпроси може да увеличи ползата 
от нея;

Б. като има предвид, че Водещата група за иновативно финансиране за развитие 
оценява финансовия дефицит за постигането на Целите на хилядолетието за 
развитие (ЦХР) до 2015 г., на целта за 0,7% от БНД за официалната помощ за 
развитие (ОПР) и на целите във връзка с екологичната криза, на 324 до 336 млрд. 
щатски долара годишно между 2012 и 2017 г.,

В. като има предвид, че растежът на световната икономика не е съпътстван от 
въвеждане на ефективни средства за облагане с данъци на световната 
икономическа дейност с цел финансиране на световни обществени блага,

Г. като има предвид, че за изпълнението на ЦХР и на нашия ангажимент по 
отношение на смекчаването на изменението на климата и адаптирането към него са 
необходими механизми за иновативно финансиране,

1. припомня, че срокът за изпълнение на ЦХР до 2015 г. и на колективната цел за 
отделяне на 0,7% от БНД за официалната помощ за развитие (ОПР) е в периода на 
следващата многогодишна финансова рамка и че съществува реална опасност ЕС 
да не изпълни своя международен ангажимент в областта на развитието; припомня 
също така, че ЦХР са минималното равнище на желаното и че дори всички цели да 
бъдат изпълнени, ще бъде необходимо все още значително допълнително 
финансиране за борба срещу бедността и за подобряване на здравните и 
образователни стандарти за бедните хора по света; поради това настоява 
индикативна сума в размер на 20 % от предоставената от Комисията помощ по 
обхванати от Инструмента за сътрудничество за развитие (ИСР) програми за 
отделните държави да бъде определена за основното и средното образование и 
първичните здравни грижи;

2. припомня, че откакто ЦХР бяха договорени за пръв път, светът е навлязъл в 
засилен процес на глобализация и е изправен пред безпрецедентна финансова и 
икономическа криза; подчертава, че е важно държавите-членки да продължават да 
се стремят към постигането на тези цели;

3. привлича вниманието върху необходимостта от разработване на глобален 
механизъм за солидарност като начин за постигане на ЦХР; посочва същевременно, 
че данъчните убежища, неправилното ценообразуване и незаконното изтичане на 



PE454.368v02-00 4/9 AD\854958BG.doc

BG

капитал представляват огромни пречки за развитието в бедните страни; поради 
това отново призовава настоятелно ЕС да предприеме инициативи в рамките на Г-
20 и ОИСР, както и в рамките на самия ЕС, за ограничаване на данъчните убежища 
и вредните данъчни структури;

4. подчертава, че докладът на Работната група за финансовите сделки за развитие, 
поръчан от Водещата група за иновативно финансиране за развитие, стига до 
заключения за техническата, икономическата и правната осъществимост на 
международен данък върху валутните операции и на данък върху всички 
финансови операции;

5. призовава Комисията да предложи въвеждането на данък върху финансовите 
операции на европейско равнище, с оглед на многобройните му предимства: той 
може да спомогне за стабилизирането на пазарите, за набирането на средства за 
вътрешна фискална консолидация, както и за мерки за премахване на бедността и 
справяне с изменението на климата;

6. припомня, че иновативното финансиране за развитие не е предназначено да бъде 
заместител на ОПР, а да я допълва; счита, че поради това въвеждането на данък 
върху финансовите операции следва да бъде свързано с по-обвързващ ангажимент 
от страна на всички държави-членки за постигане на целта за 0,7% за ОПР и за 
предоставяне на допълнително финансиране за адаптиране към изменението на 
климата;

7. изтъква, че една от причините за непостигането на ЦХР е липсата на признание за 
приноса на околната среда, природните ресурси и екосистемите за човешкото 
развитие и премахването на бедността; в тази връзка изразява съжаление, че само 
3% от настоящата европейска ОПР се разпределят за екологични въпроси;
настоятелно призовава Комисията да гарантира, че екологичните въпроси са 
интегрирани във всички външни политики и финансови инструменти, особено в 
светлината на настоящите предизвикателства, свързани с изменението на климата и 
загубата на биологично разнообразие;

8. подчертава, че многогодишната финансова рамка следва да засяга, наред с другите, 
и следните въпроси: изпълнението на ЦХР, изменението на климата, 
прекратяването на намаляването на биологичното разнообразие и 
свръхпотреблението на ресурси; по-специално подчертава, че следващата 
многогодишна финансова рамка следва да подкрепя съгласуваността на 
политиките, например като се гарантира, че някои разходи на ЕС, свързани със 
селското стопанство, рибарството, търговията и енергетиката, няма да 
противоречат пряко на целите на политиката за развитие;

9. призовава за осезаемо увеличение на тавана на функция 4, по-специално относно
ИСР, предвид факта, че през последните седем години, въпреки постигнатия 
известен напредък във връзка с намаляването на бедността, поради недостатъчната 
ефективност и координация на помощта, както и поради въздействието на различни 
природни бедствия и енергийната, продоволствената, финансовата и 
икономическата криза, по-специално в Африка на юг от Сахара и Югоизточна 
Азия, трябва да се направи много повече; посочва също така, че някои ресурси на 
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ИСР бяха преразпределени за нови дейности, извън обхвата на официалната помощ 
за развитие;

10. подчертава факта, че механизмите за помощ за развитие следва също така да имат 
за цел насърчаване на създаването на благосъстояние, тъй като това продължава да 
бъде основен инструмент за облекчаване на бедността; напомня, че развиващите се 
страни губят приблизително 800 млрд. евро годишно поради незаконни изтичания 
на капитали и че предотвратяването на тези загуби би могло да има решаващо 
значение за облекчаването на бедността и постигането на ЦХР;

11. отбелязва, че през последните години средствата на разположение за реагиране при 
спешни природни и хуманитарни бедствия са недостатъчни и изтъква, че поради 
изменението на климата природните бедствия са все по-чести; ето защо призовава 
за увеличаване на финансирането на Инструмента за хуманитарна помощ и резерва 
за спешна помощ;

12. призовава в рамките на функция 4 да бъде създаден подходящо финансиран 
механизъм за гъвкавост с оглед ефективни и бързи реакции в бъдеще при 
непредвидени събития като продоволствената криза и световната икономическа 
криза;

13. подчертава, че всяко допълнително финансиране в областта на политиката за 
развитие следва да бъде съгласувано и да създава ефективно взаимодействие с 
програмите на държавите-членки за развитие и с усилията на по-широката 
международна общност, за да се осигури реална добавена стойност на европейско 
равнище;

14. настоява, че съществуващите и бъдещите ангажименти за разходи с цел 
подпомагане на развиващите се страни в борбата срещу изменението на климата 
или адаптирането към последиците от него, трябва да бъдат допълващи спрямо 
настоящите бюджети за развитие, като същевременно се поддържа адекватно 
равнище на съгласуваност между двете политики; изисква отделен бюджетен ред за 
финансирането на въпросите, свързани с изменението на климата;

15. счита, че канализирането на средствата за Африка чрез три различни инструмента е 
неефикасно и не съответства на желанието на Африка да се развива като обединен 
континент; препоръчва, следователно, разработването на единен финансов 
инструмент за Африка, който да взема предвид стратегическото съвместно 
партньорство между Африка и ЕС; призовава в допълнение към това за по-голяма 
помощ при изграждането на капацитет за институциите на Африканския съюз;

16. призовава ЕС да положи повече усилия за облекчаване на хуманитарната ситуация 
във всички конфликтни зони, включително в Палестина, по-специално чрез 
подкрепата си за Агенция та на ООН за подпомагане и строителство за 
палестинските бежанци в Близкия изток (UNRWA) и съдействие при подготовката 
на палестинския народ към държавност;

17. настоява, в съответствие с член 208 от ДФЕС, ЕС да спазва своите ангажименти за 
съгласуваност на политиките за развитие, включително като реформира в 
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значителна степен и намали селскостопанските субсидии, по-специално като 
прекрати износа на излишъци, изтеглени от европейския пазар в резултат на 
въздействието на изобретателни ценови механизми и възстановявания при износ, с 
оглед на техните вредни последици за фермерите в развиващите се страни;

18. отбелязва със загриженост, че помощта на ЕС подпомага пропорционално повече 
страни със среден доход отколкото страни с нисък доход; по-конкретно изтъква, че 
програмирането на помощта на ЕС, което цели да даде възможност на развиващите 
се страни да се адаптират към изискванията на международната конкуренция, е от 
полза най-вече за страните със среден доход, а не за страните с нисък доход, които 
са по-малко привлекателни за чуждестранни инвестиции;

19. предлага ЕС да направи повторна оценка на своите донорски отношения със 
страните със среден доход, тъй като редица нововъзникващи икономики са 
надраснали традиционното сътрудничество за развитие; надява се ЕС да се 
съсредоточи вместо това върху финансирането на най-нуждаещите се групи от 
населението в тези страни и върху най-бедните страни, по-специално на най-слабо 
развитите страни;

20. подчертава, че е необходимо да бъдат развити новаторски финансови механизми, 
които да бъдат подкрепени от Комисията в далеч по-голяма степен отколкото 
понастоящем, с оглед създаване на отворено за всички финансиране и обезпечаване 
на ефективна подкрепа за малките и средните предприятия и микроструктурите в 
развиващите се страни; счита, че това би могло да бъде постигнато посредством 
различни инструменти като кредитни гаранции и револвиращи фондове в 
сътрудничество с местните банки и организации със специфични познания в 
областта на микрофинансирането, като по този начин се подсили ливъриджа на 
бюджета за развитие на ЕС, както и че това изисква тясно сътрудничество с 
международните финансови институции и двустранните финансови институции;

21. призовава Съвета и Комисията да насърчават и да работят в посока към прилагане 
на следните новаторски финансови инструменти за развитие: данък върху 
финансовите сделки, транспортни такси, мерки за борба срещу незаконните 
изтичания на капитали, намаляване или облекчаване на разходите по паричните 
преводи и мораториум върху дълговете или отменяне на същите;

22. изтъква, че въпреки че помощта може да действа като своеобразен лост за 
развиващите се страни, тя не е достатъчна да гарантира устойчиво и трайно 
развитие; призовава поради това  развиващите се страни да засилят и да 
мобилизират своите вътрешни ресурси и да ангажират ефективно частния сектор и 
местните органи на управление в програмата за ЦХР и да бъдат по-обвързани със 
своите проекти в областта на ЦХР;

23. припомня, че Договорът от Лисабон отстрани официалната пречка за 
интегрирането на ЕФР в общия бюджет на ЕС; следователно призовава за 
включване на Европейския фонд за развитие (ЕФР) в бюджета, така че да бъде 
подобрен парламентарният надзор върху разходите за развитие в страните от 
АКТБ, а политиката за развитие на ЕС да бъде по-последователна и ефективна;
настоява, при все това, че включването на ЕФР в бюджета на ЕС не трябва да води 
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до цялостно намаление на разходите за развитие спрямо двата отделни 
съществуващи инструмента и трябва да гарантира предсказуемост; подчертава 
също, че е необходимо да се защитят интересите на държавите от АКТБ, а именно 
чрез заделянето на средства за развитие за АКТБ в рамките на бюджета на ЕС;

24. призовава, при изготвянето на новата многогодишна финансова рамка, за 
значително увеличение на размера на заемите от ЕИБ, покрит от гаранцията на ЕС, 
при изготвянето на новата финансова перспектива, за да се увеличи ефективността 
и видимостта на действията на ЕС отвъд неговите граници с оглед постигане на 
целите на външната политика на ЕС, заложени в Договора от Лисабон;

25. призовава ЕИБ да предостави на Комисията цялата необходима информация, за да 
се посвети специален раздел на годишния доклад за финансовите операции на ЕИБ 
на подробна оценка на мерките, приложени от ЕИБ, с оглед спазване на 
разпоредбите на настоящия мандат, изключващ от обхвата на гаранцията всяка 
операция, която би позволила или би допринесла пряко или косвено за всякакъв 
вид избягване на данъчно облагане, като обръща особено внимание на операциите 
на ЕИБ, в които се използват финансови инструменти от офшорни финансови 
центрове;

26. отбелязва със загриженост, че помощта на ЕС не се фокусира ясно върху 
премахването на бедността; припомня, че концепцията за „развитие“, която се 
отнася до качествени критерии, които обхващат качеството на живот и 
подобряването на условията на живот, не бива да се бърка с концепцията за 
икономически растеж, измерен с нарастването на БВП; съответно настоятелно 
призовава Комисията да се въздържа от обикновена „насочена към износа“ или 
„насочена към растежа“ политика за развитие, а вместо това да насочи помощта си 
към най-уязвимите, което включва разработването на стратегия в полза на бедните, 
чрез финансирането на дългосрочни цели, като например здравеопазване, 
образование, достъп до енергия в селските райони, малките земеделски 
производители и др.;

27. настоява, че всички разходи по бюджетните редове, свързани с развитието, трябва 
да са насочени към икономическото и социалното развитие на бенефициерите и да 
бъдат предназначени да изпълняват критериите на официалната помощ за развитие, 
установени в определението на Комитета за подпомагане на развитието на ОИСР, и 
изисква строги правни мерки, за да се гарантира, че бюджетите за развитие не 
могат да бъдат изразходвани за други цели;

28. настоява за действителни и ефективни правомощия на Парламента за надзор на 
осъществяването на всички програми на ЕС за развитие, както се предвижда в член 
290 от ДФЕС;

29. призовава за опростяване, ускоряване и по-голяма прозрачност на процедурите за 
обществени поръчки и механизмите на изплащане.

30. призовава за изготвянето на обвързващо национално и европейско 
законодателство, за да се гарантира изпълнението на определените ангажименти 
относно помощта;
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31. призовава по-голям дял от паричните средства за помощ да бъде предназначена за 
дребно селско стопанство, развитие на селските райони, здравеопазване и 
образование.
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