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КРАТКА ОБОСНОВКА

Политиката на ЕС за развитие e определено от полза за ЕС, тъй като допринася за 
общата стабилност от геополитическа гледна точка, облекчава миграционния натиск и 
открива нови търговски пазари. Освен вече посоченото е също така от основно 
значение да се намали бедността и да се насърчи устойчивото социално и 
икономическо развитие на развиващите се страни и на техните граждани. 

Следователно докато се разбира от само себе си, че върховният представител на ЕС по 
въпросите на външните работи и политиката на сигурност и службата за външна 
дейност ще работят в подкрепа на политиките на ЕС в области като външни работи, 
търговия и сигурност, то ние не можем да бъдем сигурни, че новата служба ще отдаде 
също такова значение на постигането на целите на политиката на ЕС за развитие и на 
Целите на хилядолетието за развитие. 

Следователно ние считаме, че е от съществено значение изрично да се позовем на 
развитието в становището на Парламента, и по-конкретно на договорните задължения 
на ЕС по Договора от Лисабон за действия в посока изкореняване на бедността и 
гарантиране на съгласуваност на политиката в интерес на развиващите се страни, както 
и значимостта на подкрепянето на сътрудничеството за развитие, като една 
самостоятелна политическа област, при равнопоставеност с другите политики в 
областта на външните отношения, и при подходящата политическа и административна 
структура.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

Съображение Г а (ново)

Га. като има предвид, че съгласно Договора от Лисабон политиките за 
сътрудничество за развитие на ЕС и държавите-членки трябва "да се 
допълват и подсилват взаимно"; като има предвид, че това следва да доведе 
до по-голяма яснота по отношение на съответните роли на Комисията и 
държавите-членки, по-слабо застъпване, засилена координация между 
донорите и по-добро разделение на труда, в интерес на по-голямата 
ефективност на помощта и по-добро съотношение качество-цена,

Съображение Г б (ново)

Гб. като има предвид, че Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) следва 
да придава по-голяма видимост на ЕС като водещ партньор на развиващите 
се нации и следва да разчита на здравите взаимоотношения между ЕС и 
развиващите се страни, основаващи се на факта, че ЕС е най-големият донор 
на официална помощ за развитие и на хуманитарна помощ и че е основният 
търговски партньор на развиващите се страни,
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Съображение Г в (ново)

Гв. като има предвид, че Договорът от Лисабон откроява сътрудничеството за 
развитие като самостоятелна политическа област с конкретни цели, която 
е равнопоставена с другите външни политики и по никакъв начин не бива 
подчинена на външната политика, на политиката за сигурност или на 
политиката за отбрана, като признава важното значение както на 
последователността на политиката за развитие, така и на 
съгласуваността между различните външни действия на ЕС,

Съображение Г г (ново)

Гг. като има предвид, че изкореняването на бедността е една от общите цели на 
Договора за Европейския съюз в редакцията му, произтичаща от Договора от 
Лисабон, в областта на международните отношения (член 21, параграф 2, 
буква г) и основната цел на политиката на ЕС за развитие, както е посочено 
в член 208 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС); 
като има предвид, че съгласно член 208 от ДФЕС от ЕС се изисква освен това 
да "взема предвид целите на сътрудничеството за развитие при 
осъществяване на политиките, които биха могли да засегнат развиващите 
се страни"; като има следователно предвид, че всички дейности на ЕСВД, 
които засягат развиващите се страни трябва да подпомагат изкореняването 
на бедността,

Параграф 4 – буква б

б) ЕСВД следва да приеме форма, подобряваща съгласуваността на външната 
дейност на Съюза и неговото представяне във външните отношения, като за тази 
цел по-специално звената, занимаващи се с външни отношения в по-тесен смисъл, 
както и висшите ръководни длъжности в делегациите в трети държави следва да 
бъдат включени в ЕСВД; в хода на по-нататъшното развитие може да се обмисли 
какви други функции също следва да бъдат възложени на ЕСВД;

Параграф 4- буква в

в) въпреки това не е необходимо да се премахват всички задължения в областта на 
външните отношения на генералните дирекции на Комисията; по-специално в 
областите, в които Комисията има изпълнителни правомощия, следва да бъде 
запазена целостта на текущите политики на Общността, които имат външно 
измерение; Комисията следва да представи конкретен модел за съответните 
служби, като напр. генералните дирекции „Търговия“, „Разширяване“ и „Развитие 
и отношения с държавите от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн“, 
„EuropeAid“, Службата на Европейската общност за хуманитарна помощ, 
службата за права на човека и демокрация, службата за оказване на 
съдействие при провеждането на избори и насочените към външните 
отношения служби на генерална дирекция „Икономически и финансови въпроси“;
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Параграф 4 - буква г а (нова)

га) необходимо е независим член на Европейската комисия, отговарящ за 
развитието и предоставяне на хуманитарна помощ, да бъде член на 
колегията на членовете на Комисията, при равни права с останалите 
членове на Европейската комисия, отговарящи за други политики в областта 
на международните отношения; този член на Комисията трябва да 
отговаря едновременно за формулирането и за изпълняването на политиката 
за сътрудничество за развитие както в държавите от АКТБ, така и в 
другите развиващи се страни, като работи в тясно сътрудничество с 
върховния представител;

Параграф 4 - буква г б (нова)

гб) в по-широк смисъл трябва да има една единствена, конкретно посочена 
генерална дирекция по въпросите на развитието в Комисията, която да 
отговаря за определянето на политиката, предоставяне на консултации във 
връзка с политиката и прилагането на политиката на ЕС за сътрудничество 
за развитие; тази генерална дирекция, както и всички служители, 
изпълняващи политиката на ЕС за развитие както в Брюксел, така и в 
отвъдморските делегации, трябва да докладват на члена на Европейската 
комисия, отговарящ за развитието; 

Параграф 5 - буква в а (нова)

ва) ЕСВД трябва да включи достатъчен брой специалисти в областта на 
развитието от националните министерства и от Генерална дирекция 
"Развитие" на Европейската комисия; длъжностните лица на тази 
генерална дирекция следва да получават своите инструкции от члена на 
Европейската комисия, отговарящ за развитието;

Параграф 6 – буква б

б) да бъде разделена на определен брой дирекции, всяка от които да отговаря за 
отделна, важна от геостратегическа гледна точка област на външните отношения на 
Съюза, и допълнителни дирекции по въпросите на развитието, на политиката за 
сигурност и отбрана, гражданското управление на кризи, хоризонталните въпроси и 
въпросите на многостранните отношения, включително правата на човека и 
административните въпроси;


