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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по развитие приканва комисията по бюджети, която е водеща, да включи в 
доклада си следните предложения:

1. припомня, че определените за 2015 г. крайни срокове за изпълнение на Целите на 
хилядолетието за развитие (ЦХР) и на колективната цел, съгласно която 0,7 % от 
брутния национален доход трябва да бъдат предоставени като официална помощ за 
развитие (ОПР/БНД), попадат в рамките на периода на действие на МФР за 2014–
2020 г.; подчертава, че след като станахме свидетели на сериозно намаляване на 
нивата на ОПР между 2010 и 2011 г. в 14 държави членки на ЕС и на намаляване в 
колективното ниво на ОПР/БНД от 0,44 % на 0,42 %, следващата МФР дава 
ключова възможност на донорите от ЕС да удвоят усилията си, за да влязат отново в 
релси и да спазват международните си ангажименти; подчертава, че бюджетът на 
ЕС за развитие допълва усилията на държавите членки и им помага да постигнат 
тези цели, с особено значим ефект на лоста върху бюджетите на някои държави 
членки, които те са отделили с цел предоставяне на помощ, независимо от 
големината на въпросните държави членки; 

2. изразява особена гордост, че качеството на помощта от ЕС значително се е 
подобрило през последното десетилетие, което превръща институциите на ЕС в 
настоящ световен лидер по отношение на ефективността и прозрачността на 
помощта1, с измерими и значими резултати по отношение на осезаемите 
подобрения в живота на милиони хора в развиващите се държави; припомня освен 
това изключително важната роля на институциите на ЕС при координирането на 
европейската политика и помощ за развитие и сравнителното предимство на 
помощта на ЕС в редица области, което позволява на ЕС да предоставя своята 
помощ често с по-голяма ефикасност, ефективност и предвидимост, отколкото 
отделните държави членки биха могли да го направят чрез двустранни програми;

3. подчертава, че бюджетът на ЕС играе ключова роля, като предоставя на държавите 
членки възможността да си сътрудничат с държавите, в които нямат 
представителство и да продължават да подкрепят държавите, в които са 
преустановили програмите за сътрудничество, особено в нестабилни държави и в 
следконфликтни ситуации; припомня, че благодарение на помощта на ЕС за 
развитие понастоящем 31 милиона души имат достъп до питейна вода, а 9 милиона 
— до хигиенно-санитарни съоръжения; 5 милиона деца са ваксинирани срещу 
дребна шарка; има 9 милиона нови ученици в учебни заведения за начално 
образование, 700 000 учители имат достъп до обучение, а над 80 000 девойки са 
записани в учебни заведения за средно образование; следователно настоятелно 
призовава Съветът да продължи да оказва подкрепа с достатъчно средства за нашата 
добавена стойност към човешкото развитие и премахването на бедността;

                                               
1 Вж. наред с другото: „Партньорска проверка на Европейския съюз за 2012 г.“. Комитет за подпомагане 
на развитието към ОИСР, 24.4.2012 г.; и: „Качеството на оценката на официалната помощ за развитие за 
2009 г.: подобрява ли се качеството на помощта?“ Brookings Institution and Center for Global Development, 
4.2.2012 г.
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4. приветства увеличението на финансовия пакет за функция 4, предложено от 
Комисията, в сравнение с МФР за периода 2007—2013 г.; при все това подчертава, 
че предложението, представено от Комисията през 2004 г. за МФР за периода 
2007—2013 г., беше по-голямо в реално изражение, отколкото нейното 
предложение за периода 2014—2020 г.; подчертава, че функция 4, която беше 
хронично недостатъчно финансирана в МФР за периодите 2000—2006 г. и 2007—
2013 г., не следва да стане жертва на съкращения, вдъхновени от обстановката на 
строги мерки, която преобладава в редица държави членки; счита, че едно 
амбициозно равнище на финансиране за външните инструменти, както е 
предложено от Комисията в съобщението й „Бюджет за стратегията „Европа 2020“1, 
по-специално за Инструмента за сътрудничество за развитие (ИСР), хуманитарната 
помощ и Европейския фонд за развитие (ЕФР), за които са предвидени съответно 
само 2 %, 0,62 % и 2,96 % от предложения общ бюджет на ЕС, е от решаващо 
значение за изпълнение на международните ангажименти на Съюза и неговите 
държави членки в областта на развитието;

5. настоятелно призовава държавите членки и европейските институции да въведат 
европейски данък върху финансовите сделки (ДФС) във възможно най-кратки 
срокове; подчертава, че една съществена част от приходите от данък върху 
сделките, прилаган в Европа, следва да бъде предназначена за финансиране на 
развитието и борбата срещу изменението на климата; подчертава, че ако ДФС се 
превърне в един от новите собствени ресурси на ЕС, той следва да допринесе за 
значително увеличаване на функция 4;

6. подчертава, че последователността на политиките за развитие, както е залегнала в 
член 208 от ДФЕС, трябва да бъде формулирана като основен хоризонтален 
принцип и да остане такъв по време на преговорите за МФР;

7. отбелязва, че през последните години, наред с другото предвид все по-честите и 
опустошителни природни бедствия, наличните финансови средства за справяне със 
спешни природни и хуманитарни бедствия в продължение на години бяха 
недостатъчни; изразява благодарност на гражданите на ЕС за тяхната непрестанна 
силна и нарастваща подкрепа за хуманитарната помощ на ЕС за най-нуждаещите се 
по целия свят2, дори в този период на финансова и икономическа криза, засягаща 
някои държави членки на ЕС; поради това подчертава, че е необходимо да се 
осигурят достатъчно бюджетни средства за бюджетните редове за хуманитарна и 
продоволствена помощ в рамките на функция 4, както и за реалистично 
финансиране на Резерва за спешна помощ;

8. решително защитава необходимостта от поддържане на Резерва за спешна помощ, 
който е доказал, че работи особено добре в настоящата си форма, като резерв, 
неподлежащ на програмиране и извън таваните по МФР за периода 2014–2020 г. и 
от разпределянето на финансови средства за него в значителен и реалистичен 

                                               
1 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, до Съвета, до Европейския икономически и 
социален комитет и до Комитета на регионите „Бюджет за стратегията „Европа 2020“, COM(2011)500 
окончателен от 29.6.2011 г., стр. 20.
2 Виж: Специален Евробарометър 384 „Хуманитарна помощ“ (Special Eurobarometer 384 „Humanitarian 
aid report“), юни 2012 г.
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размер, което ще даде възможност на Съюза да реагира бързо на непредвидени 
нужди и неочаквани кризи чрез еднократна мобилизация, когато е необходимо; 
подчертава, че интегрирането на Резерва за спешна помощ във функция 4, за което 
се застъпват някои държави членки, крие риска да доведе до намаляване на общото 
финансиране, отпуснато за външната дейност на ЕС, по-специално за 
финансирането в областта на развитието; горещо приветства предложението на 
Комисията да увеличи неговото финансиране до 350 милиона евро (по цени за 2011 
г.) спрямо МФР за периода 2014—2020 г. и да позволи неговото използване до 
година n+1 като много положителна крачка в правилната посока; подчертава, че 
Резервът за спешна помощ следва да остане извън таваните по МФР, за да се 
гарантира независимостта, гъвкавостта и бързината, които са от решаващо значение 
за ефективното предоставяне на хуманитарна помощ;

9. подчертава, че принципът на диференциация трябва да доведе до концентрация на 
финансирането в областта на развитието върху по-малък брой държави партньори, 
отговарящи на условията за двустранно сътрудничество, чрез географски програми, 
вместо до намаляване на общия финансов пакет за ИСР, като се вземе предвид също 
така, че ЕС ще поддържа сътрудничеството си с държавите партньори, които са 
осъществили напредък, чрез регионалните и тематичните програми на ИСР, което 
също изисква адекватно финансиране;

10. подчертава глобалната отговорност, която ЕС носи за предприемане на мерки във 
връзка с изменението на климата; припомня, че ангажиментите, произтичащи от 
споразуменията от Копенхаген и Канкун, които имат за цел да подпомогнат 
развиващите се държави да се справят с последиците от изменението на климата, 
трябва да бъдат „нови и допълващи” спрямо настоящата помощ за развитие, като 
същевременно се поддържа подходящо равнище на съгласуваност между двете 
политики; следователно призовава ЕС да запази амбициите си, независимо от 
настоящата икономическа криза, както и финансирането на ЕС за мерки във връзка 
с изменението на климата да бъде изцяло в допълнение към целта за 0,7 % ОПР и да 
може да бъде проследено в целия бюджет на ЕС; очаква Комисията и Съветът да 
поемат сериозен политически ангажимент във връзка с това; 

11. отбелязва, че Комисията е предложила, като част от ИСР, Панафриканската 
програма като напълно нова програма, която да бъде финансирана с около 4,3 % от 
общия бюджет на ИСР, в допълнение към другите съществуващи географски и 
тематични програми; подчертава, че това разширяване на обхвата на ИСР трябва да 
бъде адекватно отразено в разпределените финансови средства за ИСР;

12. подкрепя по принцип включването на Европейския фонд за развитие (ЕФР) в 
бюджета; настоява обаче, че включването на ЕФР в бюджета на ЕС трябва да 
предполага трансфер на цялото финансиране от ЕФР за функция 4 и при никакви 
обстоятелства не следва да се използва като претекст за намаляване на общите 
разходи за външна дейност на ЕС като цяло и помощта за развитие в частност, и 
трябва да доведе до по-голяма предвидимост на помощта; счита, че с оглед на 
настоящата бюджетна и икономическа криза е твърде висок рискът включването на 
ЕФР в бюджета да доведе до намаляване на общото ниво на финансиране за 
сътрудничеството с партньорите от АКТБ; настоятелно призовава Комисията да
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изпълни ангажиментите си да внесе незабавно предложения за привеждане на 
контрола на Парламента върху ЕФР в съответствие със съществуващите права за 
контрол във връзка с общия бюджет на ЕС, специално на ИСР, както и за включване 
на ЕФР в бюджета, считано от МФР за периода след 2020 г.
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