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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно ограничаване на бедността и разкриване на работни места в развиващите 
се страни: пътят напред
(2009/2171(INI))

Европейският парламент,

 като взе предвид Декларацията на хилядолетието на ООН от 8 септември 2000 г., 
която поставя Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР) като критерии, 
съвместно определени от международната общност за премахване на бедността,

 като взе предвид ангажиментите, поети от Г–8 на срещата на високо равнище в 
Гленийгълс през 2005 г., относно обема на помощта, помощта за Африка на юг от 
Сахара, както и относно качеството на помощта,

 като взе предвид Парижката декларация за ефективността на помощите, приета на 2 
март 2005 г., и заключенията на Форума на високо равнище в Акра, състоял се в 
периода от 2 до 4 септември 2008 г., относно последващите действия във връзка с 
тази декларация, 

 като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Помощта на Европейския
съюз: повече, по-ефективни и по-бързи резултати” (COM(2006)0087), 

 като взе предвид годишните доклади на Генералния секретар на ООН относно 
изпълнението на Декларацията на хилядолетието,

 като взе предвид съвместното изявление на Съвета и представителите на 
правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, 
Европейския парламент и Комисията относно политиката за развитие на 
Европейския съюз: „Европейският консенсус” 1, подписано на 20 декември 2005 г.,

 като взе предвид Регламент (ЕО) № 1905/2006 на Европейския парламент и на 
Съвета от 18 декември 2006 г. за създаване на финансов инструмент за 
сътрудничество за развитие („Инструмент за сътрудничество за развитие” (ИСР))2,

 като взе предвид декларацията от Абуджа на африканските държавни и 
правителствени глави относно ХИВ/СПИН, туберкулозата и други сродни 
инфекциозни заболявания от 27 април 2001 г.,

 като взе предвид Регламент (ЕО) № 1889/2006 на Европейския парламент и на 
Съвета от 20 декември 2006 г. за установяване на финансов инструмент за 
насърчаване на демокрацията и правата на човека по света3,

 като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Ролята на Европейския 

                                               
1 ОВ C 46, 24.2.2006 г., стр. 1.
2 ОВ L 378, 27.12.2006 г., стр. 41.
3 ОВ L 386, 29.12.2006 г., стр. 1.
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съюз за насърчаване на правата на човека и процеса на демократизация в трети 
страни” (COM(2001)0252),

 като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Образованието и 
обучението в контекста на намаляване на бедността в развиващите се страни” 
(COM(2002)0116),

 като взе предвид резолюцията от 3 декември 2009 г. на съвместната парламентарна 
асамблея АКТБ-ЕС относно глобалното управление и реформата на 
международните институции,

 като взе предвид Дневния ред за достойни условия на труд на МОТ и Глобалния 
пакт за заетостта на МОТ, приети с глобален консенсус на 19 юни 2009 г. на 
Международната конференция по труда,

 като взе предвид доклада на МОТ, озаглавен „Доклад за света на труда за 2009 г.:
Глобалната криза на заетостта и отвъд нея“, публикуван през декември 2009 г.

 като взе предвид своята резолюция от 24 март 2009 г. относно договорите във 
връзка с ЦХР1, 

 като взе предвид своята резолюция от 6 април 2006 г. относно ефективността на 
помощите и корупцията в развиващите се страни2,

 като взе предвид своята резолюция от 23 май 2007 г. за насърчаване осигуряването 
на достойни условия на труд за всички3,

 като взе предвид своята резолюция от 12 март 2009 г. относно подхода към 
„Помощта за развитие, предоставяна от ЕО за здравните услуги в държавите от 
Африка на юг от Сахара“4,

 като взе предвид член 48 от своя правилник,

 като взе предвид доклада на комисията по развитие и становището на комисията по 
заетост и социални въпроси (A7-0000/2010),

А. като има предвид, че силният икономически растеж в рамките на стабилна, 
благоприятна стопанска среда спомага за създаване на благосъстояние и работни 
места и следователно представлява най-сигурният и най-устойчив курс за излизане 
от бедността,

Б. като има предвид, че сигурната, необременена с корупция правна среда е от 
съществено значение за процъфтяването на стопанската дейност,

В. като има предвид, че държавите от ЕС15 са поели ангажимент да изразходват 0,7% 

                                               
1 Приети текстове, P6_TA(2009)0152.
2 ОВ C 293E, 2.12.2006 г., стр. 316.
3 ОВ C 102E, 24.4.2008 г., стр. 321.
4 Приети текстове, P6_TA-PROV(2009)0138.
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от своя БНД за ОПР до 2015 г.; като има предвид, че текущите нива на ОПР са в 
рамките на 0,4%,

Г. като има предвид, че намаляването на бедността и последователността на 
политиките за развитие сега са задължения по Договора за ЕС,

Д. като има предвид, че индустриализацията носи частична вина за изменението на 
климата, а индустриализираните нации носят основната отговорност за 
икономическата и финансова криза, и въпреки това разходите за справяне с тях в 
развиващите се страни достигат стотици милиарди долари на година,

Е. като има предвид, че както донорите от ЕС, така и правителствата на развиващите 
се страни не успяват да изпълнят своите заложени разходи за здравеопазване и 
образование,

Ж. като има предвид, че развиващият се свят е изправен пред неотложен недостиг от 
квалифициран персонал в областта на здравеопазването и като има предвид, че 
много квалифицирани работници, в сектора на здравеопазването и в други сектори, 
не се завръщат в своите страни, така че да принесат полза на собствените си 
общности,

З. като има предвид, че неотдавнашната криза на цените на храните засили вече 
съществуващата значимост на земеделието и продоволствената сигурност за 
бедните страни,

И. като има предвид, че 90% от гражданите на ЕС подкрепят сътрудничеството за 
развитие, въпреки факта, че икономическият спад заплашва да отслаби тази 
подкрепа,

Й. като има предвид, че страните от Г–20 са поели обещанието да се преборят с 
данъчните убежища,

К. като има предвид, че паричните преводи представляват по-големи входящи 
капиталови потоци за развиващите се страни от ОПР,

Л. като има предвид, че в момента 2,7 милиарда души нямат никакъв достъп до 
кредитиране,

M. като има предвид, че, за да се намали бедността, е необходимо не само да се създаде 
заетост, но също и да се открият качествени работни места,

Н. като има предвид, че най-бедните страни са изключително слабо представени в 
международните институции и глобалните форуми,

I. Предизвикателства за развиващите се страни

По въпросите, свързани с икономиката
1. настоятелно призовава правителствата в развиващите се страни да избягват да 

обременяват предприятията – особено МСП, които представляват двигателите за 
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осигуряване на работни места и растеж – с прекомерна бюрокрация;

2. призовава всички развиващи се страни да подпишат Дневния ред за достойни 
условия на труд на МОТ и да гарантират задоволителни стандарти на труд, високи 
стандарти на социална защита и истински социален диалог;

3. насърчава развиващите се страни да поощряват спестяванията и достъпа до 
кредитиране, чрез микрокредитиране, микрозастраховане и новаторски кредитни 
посредници, като например пощенските станции в провинциалните райони или 
мобилно банкиране;

4. приканва развиващите се страни да разширяват обхвата на собствеността върху 
земя сред бедните и лишените от собственост, например чрез предоставяне на 
незаконно настанилите се в бедните квартали на право на собственост върху земята, 
върху която живеят;

По въпросите, свързани с гражданството и управлението
5. призовава всички развиващи се страни спешно да подпишат Конвенцията на ООН 

срещу корупцията и ефективно да приложат нейните разпоредби; също така 
настоятелно призовава държавите-членки на ЕС и дружествата от ЕС да зачитат 
Конвенцията на ООН;

6. счита, че действията срещу корупцията следва да бъдат насочени и към частния 
сектор, както и към подобряване на международното сътрудничество, например 
чрез обмен на информация и програми за възстановяване на активи;

7. настоятелно призовава всички развиващи се страни да подпомагат независимите 
парламенти, които могат ефективно да допринесат за укрепването на демокрацията 
чрез свободно упражняване на техните законодателни, бюджетни и контролни 
функции;

8. насърчава правителствата в развиващите се страни да увеличат в максимална степен
участието на организации на гражданското общество във формулирането и 
наблюдението на обществената политика; 

9. призовава всички държави, които са въвели закони, ограничаващи свободата на 
организациите на гражданското общество, да отменят подобно законодателство;

10. подкрепя развиващите се страни в техните усилия за укрепване и задълбочаване на 
регионалната интеграция, чрез зони за свободна търговия, регионални 
икономически общности, регионални банки за развитие и т.н.;

II. Споделени предизвикателства 

11. отново призовава националните бюджети на развиващите се страни и помощта за 
развитие, предоставяна от ЕС, да разпределят най-малко 20% от изразходваните 
средства за здравеопазване и основно образование;

12. подкрепя мерките, като например субсидии за заплати, които насърчават местните 
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лекари да остават и да практикуват в рамките на своите общности;

13. призовава да бъде поставен по-силен акцент върху практическото здравеопазване, 
т.е. разпределяне на апарати за кръвен анализ и осигуряване на обучение на местни 
хора за използването им;

14. счита, че всички стратегии за развитие следва да обръщат специално внимание 
върху най-уязвимите, особено жените, децата и хората с увреждания;

15. настоява донорите и страните-партньори да гарантират, че селското стопанство, 
особено дребното земеделие, да се изкачи в йерархията на дневния ред за развитие;

16. подкрепя инвестирането в „екологосъобразни работни места“, например чрез 
развитие на системи за оползотворяване на слънчевата енергия в бедните страни, 
като начин за осигуряване на източници на енергия и, в същото време, за създаване 
на работни места и защита на околната среда;

17. с интерес очаква засилване на сътрудничеството между Парламента и регионалните 
институции със съответстваща роля в развиващите се страни;

III. Предизвикателства за донорите

По въпросите, свързани с помощите
18. настоятелно призовава всички богати страни, особено държавите от ЕС, да спазват 

своите обещания за средствата, изразходвани за помощи, т.е. най-малко 0,7% от 
БНД до 2015 г.;

19. призовава за значително финансиране за справяне с последиците от изменението на 
климата и с глобалната икономическа криза в развиващите се страни, но настоява, 
че тези средства трябва да бъдат в допълнение към текущата помощ за развитие;

20. призовава ЕС да зачита своите ангажименти за помощ за търговията;

21. призовава всички донори, още веднъж, да спазват по-добросъвестно дневния ред за 
ефективност на помощите, особено по отношение на координацията между 
донорите и отговорността на донорите;

22. настоява ЕС да опрости структурата на помощите и свързаните с това процедури;

23. очаква, като се има предвид, че последователността на политиките за развитие вече 
представлява изискване на Договора, политиките на ЕС в области като земеделие, 
търговия, миграция и риболов по никакъв начин да не подкопават усилията за 
развитието; възнамерява внимателно да следи как ЕС изпълнява това свое 
задължение;

24. приканва донорите да инвестират по интелигентен начин в образование за развитие
за своите граждани;

По въпросите, свързани с нови източници на финансиране
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25. настоятелно призовава държавите от Г–20 да изпълнят докрай своите официални 
обещания да премахнат данъчните убежища, да засилят надзора на финансовите 
пазари и да въведат обмен на данъчна информация и докладване за всяка отделна 
страна;

26. призовава държавите от Г–20 и ЕС да предприемат стъпки да направят паричните 
преводи по-евтини и по-лесни;

По въпросите, свързани с изграждането на капацитет и с глобалното управление
27. настоятелно призовава ЕС да насочва своята помощ към поощряване на 

изграждането на капацитет в райони, които оказват пряко положително въздействие 
върху икономическата структура на страните-партньори и създават работни места, 
т.е. изграждане на ефикасни системи за данъчно облагане, борба с корупцията, 
укрепване на институциите и гражданското общество, улесняване на достъпа до 
микрокредитиране и други източници на финансиране и др.;

28. призовава ЕС да осигурява образователни възможности за студенти от развиващия 
се свят, но да обезпечи тяхното завръщане у дома след края на тяхното обучение, за 
да принесат полза на собствените си общности;

29. счита, че ЕС следва да взема под внимание критериите във връзка с правата на 
човека и управлението при изготвянето на споразумения за търговия с развиващи се 
страни и следва да не се колебае да прилага санкции, когато държавите не зачитат
своите задължения по отношение на начина на управление;

30. приема използването на бюджетно подпомагане само в случаите, при които са 
налице непоклатими гаранции, че фондовете ще достигнат своето предназначение и 
ще изпълнят първоначалната си цел, и при които получателите изпълняват 
критериите във връзка с правата на човека и управлението; с интерес очаква по-
ефективен одит на бюджетното подпомагане;

31. насърчава ЕС да провежда амбициозна програма за наблюдение на избори и в 
бъдеще да поставя по-силно ударение върху наблюдението на положението след 
произвеждането на избори;

32. подкрепя по-демократично представителство на развиващите се страни в 
глобалните институции;

33. приканва международните финансови институции да прилагат условност при своето 
кредитиране и при споразуменията, ако това се окаже ефективен начин за 
насърчаване на благонадеждни публични финанси, жизнени, създаващи работни 
места икономики или за зачитане на правата на човека;

34. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията, правителствата на държавите-членки и МОТ.


