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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно съгласуваността на политиките на ЕС за развитие и концепцията 
„официална помощ за развитие плюс”(ОПР+)
(2009/2218(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид членове 9 и 35 от съвместната декларация на Съвета и 
представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи в рамките на 
Съвета, Европейския парламент и Комисията относно политиката на Европейския 
съюз за развитието: „Европейският консенсус“1,

– като взе предвид член 208 от Договора за функционирането на Европейския съюз 
(Договора от Лисабон), в който се потвърждава, че ЕС взема предвид целите на 
сътрудничеството за развитие при изпълнението на политиките, които биха могли 
да засегнат развиващите се страни,

– като взе предвид член 12 от Споразумението за партньорство АКТБ-ЕО 
(Споразумението от Котону),

– като взе предвид Съвместната стратегия Африка-ЕС, приета в Лисабон през 2007 г.,

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Съгласуваност на 
политиките за развитие: ускоряване на напредъка към постигане на Целите на 
хилядолетието за развитие” (SEC(2005)0455),0455),

– като взе предвид първия двугодишен доклад на ЕС относно последователността на 
политиките за развитие (COM(2007)0545) и придружаващия го работен документ на 
службите на Комисията (SEC(2007)1202),

– като взе предвид доклада на ЕС от 2009 г. относно съгласуваността на политиките 
за развитие (COM(2009)0461 окончателен) и придружаващия го работен документ 
на службите на Комисията (SEC(2009)1137 окончателен),

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Съгласуваност на 
политиките за развитие – установяване на рамка на политиката за единен подход в 
целия Съюз“ (COM(2009)0458 окончателен),

– като взе предвид заключенията на Съвета от 21 и 22 декември 2004 г. относно 
селското стопанство и рибарството,

– като взе предвид заключенията на Съвета от 24 май 2005 г. относно ускоряване на 
напредъка към постигане на Целите на хилядолетието за развитие,

– като взе предвид заключенията на Съвета от 17 октомври 2006 г. относно 
включването на свързаните с развитието въпроси в процеса на вземане на решения 
на Съвета,

                                               
1 ОВ C 46, 24.2.2006 г., стр. 1.
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– като взе предвид параграф 49 от заключенията на председателството на 
Европейския съвет от 14 и 15 декември 2006 г.,

– като взе предвид заключенията на Съвета от 19 и 22 ноември 2007 г. относно 
съгласуваността на политиката за развитие,

– като взе предвид параграф 61 от заключенията на председателството на 
Европейския съвет от 19 и 20 юни 2008 г.,

– като взе предвид заключенията на Съвета от 17 ноември 2009 г. относно 
съгласуваността на политиката за развитие,

– като взе предвид стратегическия документ на ОИСР от 1996 г. „Оформяне на 21-ви 
век: принос на сътрудничеството за развитие“ и министерската декларация на 
ОИСР от 2002 г. „Действие за споделена програма за развитие“ и доклада от 2008 г., 
озаглавен „Градивни елементи за съгласуваност на политиките за развитие“,

– като взе предвид министерската декларация относно съгласуваността на политиките 
за развитие, приета от ОИСР на 4 юни 2008 г.,

– като взе предвид Декларацията на хилядолетието на ООН от 2000 г. и осмата цел на 
хилядолетието за развитие,

– като взе предвид министерската среща на СТО през ноември 2001 г. и Консенсуса 
от Монтерей от 2002 г., 

– като взе предвид световната среща на високо равнище относно устойчивото 
развитие от 2002 г. и резолюцията, приета от общото събрание в рамката на 
световната среща на високо равнище от 2005 г., 

– като взе предвид резолюцията относно ролята на Споразумението за партньорство 
от Котону за справяне с продоволствената и финансовата криза в страните от АКТБ, 
приета на 17-тата съвместна парламентарна асамблея АКТБ-ЕС1, проведена в Прага 
между 4 и 9 април 2009 г.,

– като взе предвид своите резолюции въз основа на докладите на комисията по 
развитие: Резолюция на Европейския парламент от 23 март 2006 г. относно 
въздействието върху развитието, оказвано от споразуменията за икономическо 
партньорство (СИП) (2005/2162(INI))2; Резолюция на Европейския парламент от 1 
февруари 2007 г. относно включването на устойчивостта в политиките на 
сътрудничество за развитието (2006/2246(INI))3; Резолюция на Европейския 
парламент от 25 октомври 2007 г. относно актуално състояние на отношенията ЕС-
Африка (2007/2002(INI))4; Резолюция на Европейския парламент от 17 юни 2008 г. 
относно последователността на политиките за развитие и въздействието върху 
развитието на Западна Африка на експлоатацията на някои биологични природни 

                                               
1 АКТБ-ЕС/100.568/09/окончателен.
2 ОВ C 292 E, 01.12.2006 г., стр. 121.
3 ОВ C 250 E, 25.10.2007 г., стр. 77.
4 ОВ C 263 E, 16.10.2008 г., стр. 633.
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ресурси от страна на ЕС (2007/2183(INI))1; Резолюция на Европейския парламент от 
29 ноември 2007 г. относно напредък на селското стопанство в Африка –
Предложение относно развитието на селското стопанство и продоволственото 
осигуряване в Африка (2007/2231(INI))2; и Резолюция на Европейския парламент от 
22 май 2008 г. относно последващите действия във връзка с Парижката декларация 
от 2005 г. за ефективността на помощите (2008/2048(INI))3,

– като взе предвид своите резолюции въз основа на докладите на комисията по 
международна търговия: Резолюция на Европейския парламент от 23 май 2007 г. 
относно помощта на ЕС за търговия (2006/2236(INI))4 и Резолюцията на 
Европейския парламент от 1 юни 2006 г. относно търговията и бедността: 
определяне на търговски политики за максимално увеличаване на приноса на 
търговията за намаляване на бедността (2006/2031(INI))5,

– като взе предвид доклада CONCORD от 2009 г., озаглавен „Фокус върху 
съгласуваността на политиките“,

– като взе предвид проучването на ActionAid от 2003 г. , озаглавено 
„(Не)съгласуваност на политиките в областта на помощта на Европейския съюз за 
развиващите се страни: анализ на три конкретни страни“,

– като взе предвид проучването от 2006 г. на Guido Ashoff, озаглавено „Подобряване 
на съгласуваността на политиките за развитие: идейни въпроси, институционални 
подходи и изводи от сравнителните данни“,

– като взе предвид доклада на ECDPM от 2007 г., озаглавен „Механизми на 
институциите на ЕС и на държавите-членки за насърчаване на съгласуваността на 
политиките за развитие: окончателен доклад“,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по развитие и становищата на комисията по 
външни работи и комисията по международна търговия (A7-0000/2010),

А. като има предвид, че съгласуваността на политиките за развитие (СПР) означава 
работа за гарантиране, че целите и резултатите на политиките за развитие на дадено 
правителство не се подкопават от други политики на това правителство, които 
засягат развиващите се страни, и че, когато това е осъществимо, другите политики 
поддържат целите за развитие6, 

Б. като има предвид, че липсата на съгласуваност на политиките може да доведе до 
неефективност и загуба на доверие в политиките за развитие,

                                               
1 ОВ C 286 E, 27.11.2009 г., стр. 5.
2 ОВ C 297 Е, 20.11.2008 г., стр. 201.
3 ОВ C 279 Е, 19.11.2009 г., стр. 100.
4 ОВ C 102 Е, 24.04.2008 г., стр. 291.
5 ОВ C 298 Е, 8.12.2006 г., стр. 261.
6 „Съгласуваност на политиките за развитие: институционални подходи: технически семинар“: семинар 
на ОИСР, проведен в Париж на 13 октомври 2003 г.
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В. като има предвид, че член 208 от Договора от Лисабон установява за главна цел на 
политиката за развитие на ЕС намаляването на бедността и като има предвид, че 
СПР работи за постигане на целите на ЕС за сътрудничеството за развитие 
посредством всички негови политики,

Г. като има предвид, че са налице фрапиращи случаи на несъгласуваност в политиките 
на ЕС в областта на търговията, селското стопанство, рибарството, климата, правата 
на интелектуалната собственост, миграцията, финансите, оръжията и суровините,

Д. като има предвид, че липсата на политическа подкрепа, неясните мандати, 
недостатъчните ресурси, отсъствието на ефективни инструменти и показатели за 
наблюдение, както и липсата на приоритет на СПР над несъвместими интереси, 
представляват ограничения за СПР,

Е. като има предвид, че ЕС се е ангажирал да достигне целта на ООН от предоставяне 
на 0,7% от брутния национален доход (БНД) за официална помощ за развитие 
(ОПР) до 2015 г., и че междинната цел за отделните държави-членки на ЕС и за ЕС 
като цяло е 0,56% до 2010 г.,

Ж. като има предвид, че Европейският омбудсман разполага с правомощия да 
разследва оплаквания срещу случаи на лошо администриране в европейската 
администрация; като има предвид, че омбудсманът, г-н Diamandouros заяви, по-
конкретно в контекста на дейностите по отпускане на външни заеми на ЕИБ, че 
възнамерява да използва своите правомощия за разследвания по собствена 
инициатива, в случай че граждани на трети държави с постоянно пребиваване извън 
ЕС отправят оплакване към него,

1. приветства нарасналото внимание на Комисията, Съвета и държавите-членки към 
СПР и тяхната ангажираност, както се посочва в двугодишния доклад;

2. потвърждава своя собствен ангажимент за подобряване на СПР в ЕС и в 
парламентарната си дейност;

3. припомня отговорността на Европейския съюз за вземането под внимание на 
интересите на развиващите се страни и техните жители с цел да не се допуска 
краткосрочните интереси на държавите-донори да се сблъскат с приоритетите на 
получаващите помощта развиващи се страни;

4. счита, че всички области на политика на ЕС с външно въздействие трябва да се 
проектират така, че да подкрепят борбата срещу бедността, както и спазването на 
правата на човека, включително социалните, икономическите и свързаните с 
околната среда права и равенството между половете;

5. призовава за ясни правомощия за оценка на СПР, за ясни и точни оперативни цели и 
за подробни процедури за изпълнение;

6. подчертава решителната необходимост към СПР да се подхожда като към 
дългосрочен проект, така че да се осигури продължителна подкрепа за нея; 
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подчертава значението на навременната оценка на политиките за избягване на 
отрицателните последици за развиващите се страни;

7. подчертава, че решението на Съвета за избор на пет широкообхватни области за 
оценката на СПР за 2009 г. не следва да замести наблюдаването на 12-те 
традиционни области на политики; също така призовава Комисията да открива 
случаите на несъгласуваност, когато такива се появят, и да предлага решения;

8. изразява загриженост, че подходът „ОПР+“ носи риск ЕС да се лиши от пътната 
карта за достигане на целта от 0,7% ОПР/БНД за 2015 г. и че подкопава 
определението за ОПР и нейната целенасоченост към изкореняване на бедността, 
тъй като преувеличава ролята на други финансови потоци за развитие;

9. иска от Комисията допълнително разясняване на единния подход за целия Съюз и 
неговото въздействие върху политиката за развитие на ЕС; изразява загриженост, че 
този подход би могъл да се интегрира в следващата финансова перспектива;

10. счита, че е необходимо да се предвиди процедура както в ЕС, така и в развиващите 
се страни за жалби, насочени срещу случаи на неспазване от страна на Съюза на 
поетите по СПР ангажименти; отбелязва, че Европейският омбудсман, който не 
зависи от Европейската комисия, изготвя годишен доклад и разполага с 
правомощия за разследване, включително по собствена инициатива, на жалби с 
източник извън ЕС, когато те попадат в рамките на мандата му;

11. приканва Омбудсмана и Комисията да работят заедно за осигуряване на наличност 
на ефективен механизъм за подаване на жалби срещу случаи на несъгласуваност, 
като използват например критериите за човешко развитие на Програмата на ООН за 
развитие за стандарт, който да служи за оценка на конкретните мерки и действия;

12. призовава Комисията да използва ясни критерии и показатели с оглед измерване на 
СПР, например показателите за устойчиво развитие;

13. изразява становище, че ако действията и мерките в рамките на политиката на ЕС за 
развитие не зачитат принципите и целите, посочени в член 208 от Договора от 
Лисабон, това представлява неспазване на задължение по договорите;

14. призовава към прекратяване на субсидиите за износ, независимо от успешното 
приключване на кръга преговори в Доха, за да се избегне дъмпинга от страна на 
продукти от ЕС на пазарите в развиващите се страни и икономическите загуби, 
които произтичат от това;

15. изисква драстично намаляване на митническите тарифи за внос от всички 
развиващи се страни и призовава Комисията да свърже тарифите за внос към ЕС със 
спазването на международно договорените трудови и екологични норми и да 
освободи от вносни мита продуктите на справедливата търговия;

16. призовава Комисията да премахне от текущите преговори за сключване на 
споразумения за свободна търговия (ССТ) и за СИП всяко изискване към 
развиващите се страни за подписване на Международната конвенция за закрила на 
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новите сортове растения, която ограничава достъпа на местните общности до 
биоразнообразие и неговото поддържане;

17. настоятелно приканва Комисията да прекрати настоящия си подход „ТРИПС+“ в 
преговорите за СИП, за да се даде възможност на развиващите се страни да 
предоставят лекарства на достъпни цени в рамките на национални програми за 
обществено здраве;

18. приветства механизмите за подобряване на СПР в рамките на Комисията, по-
конкретно системата за междуведомствени консултации, процедурата за оценка на 
въздействието, оценката на въздействието върху устойчивото развитие и 
междуведомствената група за поддръжка на качеството; въпреки това запитва какви 
критерии използва ГД „Развитие“ при решението за отхвърляне на несъгласувани с 
политиките инициативи и призовава към по-голяма прозрачност по отношение на 
резултатите от междуведомствените консултации; също така изисква Европейският 
парламент и развиващите се страни да бъдат ангажирани по-отблизо в тези 
механизми;

19. отправя искане към Комисията да започва оценките на въздействието по-рано, т.е. 
преди процесът на изготвяне на инициативи по политиките да е твърде напреднал, и 
да ги базира върху основани на факти проучвания; иска от Комисията да включва 
резултатите от оценките на въздействието в регионалните и националните 
стратегически документи към Инструмента за сътрудничество за развитие (ИСР);

20. призовава Комисията да включи Европейския парламент в процеса на изготвяне на 
доклада на Комисията относно СПР, например от гледна точка на въпросника, по-
доброто планиране на времето и отчитането на докладите по собствена инициатива 
на Парламента;

21. отправя искане към Комисията да включи делегациите на ЕС в работата по СПР 
като определи отговорник за събирателните пунктове за СПР във всяка делегация с 
цел наблюдение на въздействието на политиките на ЕС на равнището на страната-
партньор; призовава за включване на СПР в обучението на персонала;

22. призовава Комисията да натовари члена на Европейската комисия, отговарящ за 
развитието, с цялата отговорност за планирането и реализирането на помощта във 
всички развиващи се страни;

23. предлага СПР да се включи в средносрочния преглед на ИСР, по-конкретно в 
съответните тематични програми;

24. призовава за включване на конкретните ангажименти по СПР в работната програма 
на всяко председателство;

25. предлага на Съвета да подобри работата на съществуващите структури за 
подобряване на СПР, например посредством организиране на повече съвместни 
заседания на работните групи и предоставяне на публичен достъп до работната 
програма;
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26. решава да изготвя доклад на Европейския парламент относно СПР на всеки две 
години; съветва всички комисии да изготвят докладите на своите съответни 
комисии от гледна точка на перспективата за развитие;

27. насърчава съществуващите съвместни парламентарни асамблеи, като например 
съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС, да назначат постоянни докладчици 
относно СПР и да изготвят годишни доклади относно СПР с оглед откриване на 
случаи на несъгласуваност на политиките;

28. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Съгласуваността на политиките означава, че всички области на политиката на ЕС 
трябва да бъдат насочени към подпомагане на нуждите за развитие на развиващите се 
страни. Въпреки ангажимента на ЕС по отношение на СПР, неговите политики 
подкопават целите за развитие по няколко начина, например:

− В развиващите се страни пазарите са наводнени от силно субсидираните 
европейски продукти, които допринасят за отслабването на икономическата и 
социалната инфраструктура на тези страни, като същевременно изострят 
проблема с недохранването и глада и излагат местните земеделски производители 
на структурна бедност и нарастваща зависимост от външна помощ;

− Няколко страни като Малайзия, Индонезия и Колумбия, както и редица 
африкански страни, заделиха голяма част от обработваемите си земи за 
производството на биогорива, с цел да задоволят потребностите на ЕС от 
възобновяеми енергийни източници за сметка на продоволствената сигурност и 
биоразнообразието;

− Мащабното използване на земя за производство на биогорива представлява 
сериозна заплаха за прехраната на дребните земеделски производители.  Над 10 
000 хектара са били освободени заради плантация за ятрофа в Северна Гана; до 
60% от плодородната земя е разпределена за производство на биогориво в 
Танзания;  в момента текат преговори за 50 000 до 200 000 хектара в Сенегал и все 
пак всички тези страни не са самостоятелни в производството на храни, за да 
покрият нуждите на местното потребление; 

− Документът „Глобална Европа: конкурентоспособна в световен мащаб“, който 
съдържа търговската стратегия на ЕС, показва, че двустранните и регионалните 
стратегии за политиката на свободна търговия насърчават свободния достъп на 
ЕС до пазарите на суровини на развиващите се страни, включително и до 
селскостопански стоки, като ги отварят за големите предприятия в ЕС в ущърб на 
дребните земеделски производители и новосъздадените промишлени отрасли;

− Достъпът на развиващите се страни до пазарите на ЕС на практика се свежда до 
износ на суровини, който се облага с по-нисък данък от преработените стоки.  
Тази политика затвърждава ролята на развиващите се страни като доставчици на 
суровини за промишлеността на ЕС;

− Финансовата либерализация, включително спекулативните и променливи 
финансови потоци, върху които развиващите се страни почти нямат контрол, 
породи значителна нестабилност на международно равнище с катастрофални 
последици за икономиките на развиващите се страни;

− Различните споразумения за асоцииране и свободна търговия, които понастоящем 
са в процес на преговори, рискуват да либерализират банковия сектор и сектора 
на финансовите услуги по един безотговорен начин, застрашавайки вече 
обеднелите общности с несигурни финансови продукти, спекулации, укриване на 
данъци и др.;
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− През 2009 г. Европейската комисия въведе отново експортните субсидии за 
млечни продукти, които се изнасят главно за страните от АКТБ, като в същото 
време пазарите в бедните страни са без защита. Така например, цените на млякото 
на световния пазар доминират над цените на страните от АКТБ, а големите 
колебания на цените оказват сериозно въздействие върху местните земеделски 
производители и млечната промишленост (включително рязко нарастване на 
зависимостта от вноса и подкопаване на местните цени). В Нигерия, където 80% 
от населението се занимава с животновъдство, вносът на млечни продукти се е 
увеличил четирикратно от 1996 г. насам, като делът на ЕС възлиза на 65% от 
вноса;

− Като основен износител на оръжие, ЕС изнася или улеснява доставките на оръжие 
през границите си.  ЕС осигурява значителни по размер суми за помощта за 
развитие, но същевременно пряко или косвено изнася оръжие за същите страни, 
където са похарчени милиони за фондовете за развитие (разходите на ЕС-15 за 
фондовете за развитие възлизат на около 70 милиарда  евро годишно, докато 
стойността на износа на оръжие от ЕС достига близо 360 милиарда евро 
годишно);

− Освен това по новите споразумения за партньорство в областта на рибарството ще 
продължи да съществува прекомерна експлоатация на рибните запаси, тъй като 
често липсват надеждни научни данни за определяне на максималния устойчив 
улов. Местните рибари нямат приоритетен достъп до риболовните райони и ще 
продължат да бъдат ощетявани от субсидираната конкуренция от страна на 
европейските плавателни съдове. В този случай, местната преработвателна 
промишленост, която има най-голяма потенциална добавена стойност в 
производствената верига, почти не получава подкрепа;

− ЕС постави устойчивото развитие, обезлесяването и свързаното с него обедняване 
на биоразнообразието, изменението на климата и намаляването на бедността на 
видно място в своята политическа програма. Адаптирането на Плана за действие 
за прилагане на законодателството в областта на горите, управлението и 
търговията (FLEGT) включва всички елементи за съгласуван политически подход 
към устойчивото развитие. Въпреки това ЕС не показва голям напредък в 
изпълнението на тези ангажименти. Настоящото изпълнение на FLEGT няма да 
играе решаваща роля в борбата с незаконната и разрушителната сеч;

− Що се отнася до глобалното затопляне, ЕС не намалява своите емисии 
достатъчно, за да достигне целта от 2°C, и повишаването на температурата в 
световен мащаб ще засегне преди всичко развиващите се страни.  Страните от ЕС 
следва да компенсират до 70% от емисиите си, но засега има твърде малко 
конкретни ангажименти за финансирането за развиващите се страни във връзка с 
изменението на климата и липсва реално сътрудничество за трансфер на 
технологии с най-слабо развитите страни (повечето от проектите по Механизма за 
чисто развитие са с участието на нововъзникващи икономики като Китай); 

− Ако се вземат предвид само документираните от пресата случаи, то броят на 
смъртните случаи по границите на ЕС от 1988 г. насам достига 14 794. В същото 
време бюджетът на Европейската агенция за управление на оперативното 
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сътрудничество по външните граници (FRONTEX) се е удвоил между 2007 и 2009 
г.  Бюджетът на ЕС за борба с незаконната имиграция се е увеличил шесткратно 
през същия период. Няколко примера илюстрират нарасналото значение на тази 
политика:  държавите-членки на ЕС са депортирали 174 275 души през 2007 г.;  
27-те държави членки на ЕС са регистрирали близо 240 000 кандидати за убежище 
през 2008 г. или 480 кандидати на един милион жители.  Почти 73% от тези 
искания са отхвърлени, а само 24 425 лица, търсещи убежище, (13%) са получили 
статут на бежанци, 18 560 (10%) – субсидиарна закрила, а 8 970 (5%) са получили 
разрешение за пребиваване по хуманитарни причини.

Списъкът не е изчерпателен и могат да бъдат добавени много други случаи на 
несъгласуваност. Въпреки че процесът за СПР започна през 2005 г., като цяло не е 
постигнат голям реален напредък. Положението няма да се подобри, ако се решават 
само отделни проблеми, тъй като много от тези случаи на несъгласуваност са присъщи 
на системата.  Краткосрочните интереси на ЕС често вземат превес над дългосрочните 
интереси и целите за развитие.

Основната цел на доклада е да се справи с преобладаващите случаи на несъгласуваност 
и да посочи структурните проблеми по отношение на СПР.  Освен това докладчикът се 
надява да повиши осведомеността за СПР сред институциите на ЕС, да засили 
участието на ЕП в процеса за СПР на Комисията и да подобри СПР в рамките на ЕП, 
поради което включи в доклада някои ангажименти за самия Парламент.

И накрая, едно от основните предложения на доклада е да се въведе механизъм за 
подаване на жалби, който би могъл да послужи като събирателен пункт за СПР в ЕС, 
който получава жалби и изготвя независимо доклади за случаите на несъгласуваност на 
политиките.  Докладчикът предлага омбудсманът да бъде използван за тази позиция, 
която ще има предимството да използва съществуващи структури. Ако европейската 
администрация, която в този случай се явява главно Комисията, не действа в 
съответствие със законодателството или нарушава правата на човека, то действията й 
представляват най-малко случаи на лошо администриране, които омбудсманът може да 
разследва, включително по собствена инициатива, както е изрично посочено в член 228, 
параграф 2 от ДФЕС. Едно от разследванията по собствена инициатива доведе, 
например, до приемането на първите правила относно публичния достъп до документи 
на ЕС чрез решенията, приети от Съвета, Комисията и (на по-късен етап) от 
Парламента. 

Освен това нарушаването на законодателството и на правата на човека същевременно 
би било именно от вида несъгласуваност, който съобщението на Комисията се стреми 
да избегне.  На последно място, това ще противоречи на установените в член 209 от 
ДФЕС цели и принципи, които регулират политиката на Съюза в областта на 
развитието.

Що се отнася до ролята на националните надзорни органи в развиващите се страни, 
омбудсманът няма да влезе в конфликт на областите на компетентност с тях, тъй като 
мандатът му е ограничен до институциите и органите на Европейския съюз, които 
обикновено са извън мандата и правомощията на националните надзорни органи. 
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Няма да бъде необходима промяна на мандата на омбудсмана. Омбудсманът публично 
пое ангажимента да използва своите правомощия за разследвания по собствена 
инициатива, ако статутът на жалбоподателя е единствената причина, поради която 
иначе допустима жалба би била обявена за недопустима.  Друг пример е комисията по 
петициите на ЕП, която може, но същевременно не е задължена, да разглежда петиции 
от граждани на трети държави с постоянно пребиваване извън ЕС.

Ако омбудсманът заяви, в отговор на конкретно искане на Европейския парламент, че е 
готов да използва правомощията си за разследвания по собствена инициатива при 
получаването на жалби за случаи на липса на съгласуваност – със съответните цели,
принципи и критерии – в действията на ЕС в областта на политиката за развитие, това 
не означава, че омбудсманът ще бъдат задължен да използва тези правомощия за 
разследването на жалби по други въпроси.

На последно място, вече съществува подобно споразумение: протоколът за 
разбирателство между Европейската инвестиционна банка и на омбудсмана беше 
споменат за пръв път през 2007 г. от Европейския парламент в доклада Sbarbati относно 
годишния доклад за дейностите на Европейския омбудсман през 2006 г.1, на базата на 
две изменения от Margrete Auken2.  

                                               
1 A6-0301/2007
2 приветства намерението, изразено от омбудсмана да се заеме с операциите по отпускане на заеми от 
Европейската инвестиционна банка, позовавайки се на правомощията си да провежда разследване по 
собствена инициатива и посочва, че омбудсманът трябва да оценява и гарантира собствените 
възможности за обработване на посочените жалби;
призовава омбудсмана да обмисли възможността за сключване на протокол за разбирателство с ЕИБ 
относно начините за сътрудничество между институциите по отношение на упражняването на 
правомощията на омбудсмана, да провежда разследване по жалби, отнасящи се до лошо управление на 
дейностите на ЕИБ и счита, че ЕИБ би била най-подходящият субект, който да информира гражданите, 
интересуващи се от финансирани от банката проекти, за възможността да внасят жалби пред 
омбудсмана, дори да става въпрос за граждани на трети страни, живеещи извън ЕС;


