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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата комисия по външни работи да включи в 
предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. признава, че Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) е сравнително млада 
организация и не е изминало достатъчно време от създаването й, за да може да се 
извърши цялостна оценка на някои аспекти на нейната организация и 
функциониране; въпреки това изразява надежда, че средносрочният преглед ще 
оцени приноса на ЕСВД по отношение на сътрудничеството за развитие на ЕС, по-
специално дали ЕСВД е довела до подобрение на качеството и ефективността на 
процесите на създаване на политики и стратегическо планиране при цялостно 
зачитане на целите на политиката на ЕС за развитие и на поетите в нейните рамки 
ангажименти, както е посочено в член 208 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз и в Европейския консенсус за развитие1;

2. отново потвърждава необходимостта от осигуряване на по-добра координация и 
добро управление на развитието на международно равнище, за да се даде 
възможност на ЕС да изрази единна позиция и да добие видимост;

3. припомня, че ЕСВД играе съществена роля при планирането и изготвянето на 
програмата за двустранно сътрудничество за развитие на ЕС с държавите и 
регионите партньори и е отговорна за подготовката, съвместно с Комисията и под 
ръководството на члена на Комисията, отговарящ за политиката за развитие, на 
всички стратегически многогодишни програмни документи, свързани с 
Инструмента за сътрудничество за развитие (ИСР) и Европейския фонд за развитие 
(ЕФР);

4. насърчава ЕСВД и Комисията, въпреки първоначалните затруднения, да продължат 
своите усилия за по-тясно координиране на политиките в областта на 
сътрудничеството за развитие и структурите за управление на кризи на Съюза и 
неговите държави членки; насърчава ЕСВД и Комисията към координация във все 
по-голяма степен и прилагане на положителния опит, натрупан от съвместното 
планиране на помощта за развитие, в следващия програмен цикъл, който ще започне 
през 2014 г;

5. счита, че ЕС следва да дава пример за добра координация на своите партньори в 
областта на развитието; също така насърчава ЕСВД и Комисията да проучат 
начините за участие в инициативи за тристранно сътрудничество;

6. насърчава Комисията и ЕСВД да положат допълнителни усилия за подобряване на 
баланса между отговорностите на двете институции в областта на развитието и да 
гарантират, че съответните им нужди от персонал са задоволени; призовава по-
специално за по-ясно разграничаване на отговорностите на ЕСВД и Комисията по 
отношение на прилагането на Споразумението за партньорство от Котону;

                                               
1 Съображение 4 от Решение на Съвета от 26 юли 2010 г. за определяне на организацията и 

функционирането на Европейската служба за външна дейност (2010/427/EС).



PE502.205v02-00 4/6 AD\926976BG.doc

BG

7. счита, че ако продължи прилагането на съществуващата система на ротационно 
председателство на представители на държавите членки, това ще бъде от полза за 
работните групи на Съвета в областта на сътрудничеството за развитие, 
хуманитарната и продоволствена помощ и сътрудничеството с държавите от АКТБ, 
като се има предвид отличителният характер на тези сфери на външната политика и 
съществената роля на държавите членки в това отношение;

8. в тази връзка отново заявява необходимостта от осигуряване на балансирано от 
гледна точка на географския произход и пола присъствие на граждани от всички 
държави членки сред служителите на ЕСВД;

9. също така подчертава значимостта на обучението на ЕСВД по въпросите, свързани 
с равенството между половете; подчертава, че това обучение трябва да повиши 
общата осведоменост относно въпросите, свързани с пола и равенството между 
мъжете и жените;

10. отново призовава върховния представител/заместник-председателя и ЕСВД да 
поставят последователността на политиките за развитие (ППР) на преден план като 
техен основен приоритет; настоятелно призовава Комисията и ЕСВД да изготвят 
ясна стратегия, за да се гарантира ППР, наред с другото, чрез осигуряване на 
последователността на политиките за развитие на по-видно място в политическия 
диалог на ЕС с правителствата, парламентите и организациите на гражданското 
общество на държавите партньори, както и с други заинтересовани страни, чрез 
включване на ППР в стратегическите програмни документи по надежден и 
оперативен начин, чрез участие в подготовката на следващата обновяваща се 
работна програма за ППР и чрез създаване на програма за обучение относно ППР за 
всички нови служители на ЕСВД;

11. отбелязва потенциалния конфликт между последователността на политиките за 
развитие и концепцията за „цялостен подход“ във връзка с управлението на кризи 
извън ЕС; призовава ЕСВД и Комисията да предприемат мерки, с които да 
гарантират, че „цялостният подход“ не вреди на конкретните цели и принципи на 
сътрудничеството за развитие и не отклонява предназначените за намаляване на 
бедността ограничени ресурси; освен това настоява, че хуманитарната помощ на ЕС 
не е инструмент за управление на кризи и припомня на ЕСВД за поетия 
ангажимент1 за насърчаване на изпълнението на целите на Европейския консенсус 
относно хуманитарна помощ;

12. призовава Катрин Аштън, заместник-председател на Комисията/върховен 
представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на 
сигурност (ЗП/ВП), да подпише Европейския консенсус за развитие;

13. приветства факта, че ЗП/ВП е правил ежегодно обръщения към комисията по 
развитие и определя това за важна крачка към подобряване на отчетността и обмена 
на информация относно въпроси, свързани с развитието; насърчава ЗП/ВП и ЕСВД 
да обмислят допълнителни начини, които да повишат отчетността им пред 

                                               
1  Съображение 4 от Решение на Съвета от 26 юли 2010 г. за определяне на организацията и 

функционирането на Европейската служба за външна дейност (2010/427/EС).
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Парламента, включително чрез възлагане на отговорността на компетентния 
министър от ротационното председателство да се изказва от името на ЗП/ВП по 
въпроси, свързани с позицията на Съвета във връзка с политиката на ЕС в областта 
на сътрудничеството за развитие.

14. насърчава ЕСВД да засили ролята си в международните преговори по политически 
и външнополитически въпроси, по-конкретно да използва дипломатическите 
инструменти, с които разполага, за да утвърди Международния наказателен съд 
(МНС) и да припомни на трети държави – като обърне специално внимание на 
развиващите се страни – колко е важно те да подкрепят МНС и да подпишат или 
ратифицират учредителния му акт, ако все още не са го направили, както и да 
включи в споразуменията с трети държави обвързващи клаузи, които ги задължават 
да си сътрудничат с МНС или да наложи реални ограничения на лица, срещу които 
е образувано производство в МНС.
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