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Въведение

Съгласуваността на политиките за развитие (СПР) е от изключително значение както за 
развиващия се свят, така и за Европа. Първата причина се съдържа в понятието. При 
все че политиката за развитие по принцип би следвало да е излишна по своята същност, 
СПР остава предизвикателство, докато европейските политики имат външно 
въздействие!

Но за СПР има и политически основания. Първо, Европейският съюз (ЕС) би могъл да 
създаде реални партньорства с развиващите се страни (към чиито ресурси се стремим 
ние, а не обратното). Второ, СПР би освободила политиката за развитие от нейната 
роля на „ремонтна база“. И трето, развиващите се страни и ЕС ще извлекат полза от 
съгласуваността на развитието, защото по този начин правителствата и обществата в 
развиващите се страни получават възможността и отговорността сами да генерират 
успехи.

През последните две години бе направено много за привеждането на съответните 
европейски политики в съответствие със СПР. Европейският парламент (ЕП) от своя 
страна назначи постоянен докладчик за СПР. Но внедряването на политиките е трудно 
по своята същност и остават много въпроси, които трябва да бъдат разгледани.

Институционална рамка за привеждане в действие на СПР

Европейският консенсус за развитие и член 208 от ДФЕС следва да останат доктринна 
рамка за СПР. Програмата за промяна върна първоначалното значение на понятието 
СПР. Това е очевидно поради две причини: Първо, в документа дори не се споменават 
трите политики на ЕС, които оказват най-голямо въздействие върху развиващите се 
страни (т.е. търговската политика, селскостопанската политика и политиката на Съюза 
в областта на рибарството, две от които понастоящем са подложени на внимателно 
преразглеждане). Второ, програмата за промяна, приета едностранно от Комисията и 
Съвета, е представена в предложението за новия Инструмент за сътрудничество за 
развитие (ИСР), като еквивалент на Европейския консенсус по отношение на 
доктринната рамка, която ще ръководи новия ИСР, а оттам и политиката за развитие на 
ЕС за периода 2014—2020 г.

Всички опити за преразглеждане на основните ориентации и принципи в политиката за 
развитие на Съюза следва да включват институциите, допуснали тяхното създаване.

Върховният представител следва да приеме своята роля за реализирането на СПР 
посредством Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и особено нейните 
делегации. Необходимо е тя да направи изявление, в което да посочи СПР като ясен 
приоритет за службата и да назначи координатори за СПР в нейните делегации, които 
да могат да си сътрудничат тясно с НПО, организациите на гражданското общество и 
други местни заинтересовани страни. Експертните становища за политиката за 
развитие и практиката трябва да присъстват на всички нива в институциите, в това 
число и в ЕСВД. Биха могли да се въведат и строги насоки за делегациите, съгласувани 
със СПР, относно консултирането на европейските инвеститори.
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„Способността за действие на ЕС“ беше въведена, за да се повиши видимостта на 
действията на ЕС. Това прави СПР още по-важна, тъй като всяко отрицателно 
въздействие ще бъде още по-тясно свързано с ЕС. Но „способността за действие на ЕС“ 
не бива да противоречи на останалите цели на политиката за развитие, формулирани от 
ЕС, като например ангажираността. 

Необходимо е също така да се повиши осведомеността за СПР в самите развиващи се 
страни. Като цяло би било полезно и в развиващите се страни да се назначат 
координатори за СПР. Това би подобрило обмена между ЕС и развиващите се страни, 
както и би спомогнало за решаването на проблемите, които не са от компетентността на 
ЕС, т.е. социално приобщаваща употреба на наемите и данъците за ресурси, паричните 
преводи и т.н. 

Измерването на СПР е съществено за оценката на въздействието на политиките на ЕС 
извън неговите граници. Поради сложната същност на проблема обаче, до този момент 
няма обща методология за измерване на последствията от несъгласуваността. Едно 
възможно решение е понятието „ефективност на помощта“ да бъде допълнено с 
понятието „ефективност на развитието“, тъй като то е по-подходящо за измерването на 
СПР. „Ефективност на помощта“ без „ефективност на развитието“ е като тактика без 
стратегия. 

Използването на оценки на въздействието от Европейската комисия (ЕС) все пак оставя 
място за подобрения. Понастоящем Съветът за оценка на въздействието на ЕК има три 
сфери на дейност, а именно екологични, социални и икономически въздействия. Тази 
селекция следва да включва и външните въздействия на политиките на ЕС. Същото 
важи и за сходна институция, която се учредява от ЕП. 

ЕП следва да предприеме допълнителни мерки, за да укрепи институционално СПР в 
рамките на своята сфера на компетентност. Комисията по развитие би могла да 
институционализира редовния обмен с координаторите за СПР в държавите членки. 
Освен това тя би могла да бъде полезна при регламентирането на участието на други 
комисии, имащи отношение към СПР, като например назначи координатори в тези 
комисии. Друга възможност би могло да бъде въвеждането на задължителен раздел в 
докладите на комисията по развитие, които касаят инициативите на ЕК. 

Финансиране на развитието

От гледна точка на СПР би могло да бъде от полза следното: намаляване на броя на 
бюджетните редове и въвеждане на правила, които да се прилагат в Инструмента за 
сътрудничество за развитие (ИСР) и Европейския фонд за развитие (ЕФР), 
оптимизиране на процедурите за одобрение, особено за дребномащабни дейности или 
годишни планове за действие, когато многогодишните планове вече са одобрени, и по-
тясно ангажиране на делегациите в създаването на регионални и тематични програми, 
които да направят потоците от помощи по-предсказуеми. 

В своето съобщение от юни 2011 г. относно многогодишната финансова рамка, ЕК 
предложи на ЕП да се разширят възможностите за контрол на ЕФР. Очевидно 
Комисията вече се е отказала от това предложение, тъй като то не е включено в 
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законодателното предложение за новия ЕФР.

Търговия

Изготвянето на два отделни доклада от ЕК за търговията като цяло и за търговията и 
развитието беше пропусната възможност от гледна точка на СПР.

Новата Обща система за преференции (ОСП), представена от ЕК, вече не обхваща 
държавите с високи доходи или с доходи над средния. Поради това тя би изключила 
повечето държави от Латинска Америка, Карибските острови и някои африкански 
държави. Успоредно с това мощни икономики като тези на Индия, Китай, Индонезия и 
Тайланд биха продължили да изпълняват критериите за допустимост, макар и 
временно, за целите на режима на ОСП. В тази връзка изглежда несправедливо 
брутният вътрешен продукт на глава от населението да бъде единствен критерий за 
допустимост по ОСП. Необходимо е също така да се решат проблемите в контекста на 
споразуменията за партньорство и свободна търговия на ЕС, като например 
заличаването на 18 държави от регламента относно достъпа до пазара. 

ЕС следва да опита да създаде нов стимул за устойчиви обществени поръчки на 
международно равнище, за да се постигне необвързаност на безвъзмездната помощ и 
заемите за развитие, като се укрепят държавните системи за обществени поръчки в 
страните партньори или се дадат преференции на местните и регионални обществени 
поръчки. 

ОСП, продоволствена сигурност и политика в областта на рибарството

От гледна точка на политиката за развитие, би могла да бъде предложена една Обща 
селскостопанска политика (ОСП), напълно различна от представената от Комисията в 
предложенията за реформи. И все пак, в хода на миналите реформи на ОСП бяха 
разгледани редица примери за непоследователност, тенденция, която е продължена от 
настоящите предложения на Комисията. Подпомагането на селските стопанства беше 
до голяма степен отделено от производството, а ролята на механизмите за намеса на 
пазара и възстановяване на сумите за износ беше съществено намалена.

Някои предизвикателства обаче не могат да бъдат разгледани в контекста на текущата 
реформа на ОСП, например въпросът за укрепването на веригите за доставка ЕС –
АКТБ, както и на веригите за доставка в рамките на самите държави от АКТБ. 

Използването на модерни инструменти за управление на пазара, като прозрачност, 
изграждане на капацитет, обмен на информация за стандартите, технически регламенти 
или подкрепа при преговорите за сключване на договор, следва да се поощрява в 
развиващите се страни.

С цел подобряване на СПР, преговорите за споразумения в областта на рибарството 
трябва да се основават върху приоритетите за адекватно развитие на сектора на 
риболова в договарящата страна и на държавата като цяло. Въздействията от 
политиката следва да се наблюдават внимателно от ЕП.

Изменение на климата
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Вместо да бъде отделно предизвикателство за СПР, изменението на климата е един от 
междусекторните елементи, които трябва да се оптимизират във всички останали 
области на политиката, за да се подобри СПР. 

Необходимо е вниманието да се съсредоточи върху максимизирането на 
взаимодействието между политиките на ЕС в областта на изменението на климата и 
целите за развитие на ЕС, особено по отношение на използваните средства и 
инструменти, неочакваните негативни странични ефекти от някои политики и 
косвеното развитие и/или ползите от приспособяването към изменението на климата за 
развиващите се страни. Следващата възможност това да се осъществи се предоставя от 
Конференцията „Рио+20“, чиито теми са изграждането на a) зелена икономика в 
контекста на устойчивото развитие и премахването на бедността, и б) институционална 
рамка за устойчиво развитие.

Освен това изменението на климата и отрицателните последици от него следва да се 
разглеждат като свързан с развитието проблем, с последствия за отношенията между 
половете, който има отношение към всички сектори (социален, културен, 
икономически и политически). Инвестирането в образованието за устойчиво развитие, 
включително и в борбата срещу изменението на климата, е област, в която помощта за 
развитие може да постигне множество цели едновременно, особено когато е насочена 
към жените. 

Европейската комисия все още не е излязла с предложение за модел за изчисляване на 
непряката промяна в земеползването (ILUC). Без подобен модел е трудно да се 
извърши адекватна оценка на въздействията на политиките на ЕС в тази област.

Целта на СПР следва да бъде отразена и в предстоящия доклад относно прилагането на 
новата политика за корпоративна социална отговорност. 

Миграция

Съобщението от 2011 г. относно Глобалния подход към миграцията и мобилността 
следва да бъде одобрено, ако е изготвено в съответствие със СПР. В доклада на 
Комисията от 2009 г. относно СПР вече беше подчертано, че „обвързването на помощта 
с условия не е ефективен начин за справяне с проблема и че глобалният подход е най-
доброто поведение“.

Следва да се отдели повече внимание на пълноправното участие на мигрантите в 
приемащите общества и на подпомагането на тяхната интеграция на местно ниво, 
включително и на трудовите пазари. Необходимо е също така да се ангажират 
диаспорите като носители на развитие, за улесняване на паричните преводи, за борба с 
„изтичането на мозъци“ и „пропиляването на мозъци“ и за изготвянето на предложения 
за трудова миграция, като се вземат предвид нуждите на държавите по произход, 
приемащите държави и мигрантите. Освен това очевидно има липса на информация 
или невярна информация относно миграцията на гражданите на ЕС. Тази тема често е 
обект на изборна политика. 
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Други въпроси, свързани с предстоящия доклад относно СПР, са правата на 
собственост, здравеопазването, жените, образованието и бюджетната подкрепа.

ІІІ. Заключение

Много от примерите за непоследователност са добре проучени. Основният проблем е 
липсата на политическа воля при наличието на очевиден конфликт на интереси между 
развитите и развиващите се държави. Този очевиден конфликт на интереси обаче може 
да бъде преодолян, ако се възприеме дългосрочна перспектива. 

Именно тук тектоничните промени в международната политика биха могли да 
подпомогнат и повишат СПР. Първо, те принуждават политиците да вземат такива 
далновидни решения. В противен случай те биха защитили някои незначителни 
краткосрочни интереси. Европейският съюз обаче определено би се разраснал в 
дългосрочен план, защото глобалното развитие е в наш интерес. Не само защото искаме 
да имаме добри отношения с развиващите се страни в бъдеще, но главно защото се 
нуждаем от техните нововъзникващи пазари и ресурсите им. 

Второ, пред СПР стои още един проблем: Често осведомеността не е достатъчна, за да 
се промени политиката. Римският клуб публикува своя доклад преди почти 40 години. 
Но ние все още сме изправени пред същите предизвикателства, защото хората са 
склонни да се придържат към старите си навици и привилегии. СПР е изправена пред 
същия проблем! И именно тук тектоничните промени биха могли да бъдат от полза. 
Старата сигурност изчезва и внезапно се освобождава място за нови идеи и нови 
начини за възприемане на нещата. 

В крайна сметка, СПР ще вземе надмощие – просто заради по-добрите и устойчиви 
аргументи. Единствено политиките, съответстващи на СПР, отговарят на изискванията 
на утрешния ден!

Има известна доза истина в оценката, че СПР е стигнала до задънена улица и 
ентусиазмът се е изпарил. В дългосрочен план ще се наложи Европейският съюз да 
измисли начини, чрез които да изведе СПР на следващото ниво. Една от възможностите 
би могло да бъде преустройството на службата за външна дейност в служба за външна 
съгласуваност, чиито основни цели са глобалното развитие и сигурност. Същото би 
могло да се приложи и по отношение на комисията по външни работи. Това би могло да 
бъде начин да се гарантира, че СПР наистина се взема под сериозно внимание на всеки 
етап от процеса на вземане на решения. Разбира се, такава голяма стъпка би изисквала 
много проучвания и интензивни дискусии с всички заинтересовани страни – но пък тя 
ще даде на СПР силата, от която се нуждае.


