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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно определяне на ново сътрудничество за развитие с Латинска Америка
(2011/2286(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид декларациите от шестте срещи на най-високо равнище на 
държавните и правителствени ръководители на държавите от Латинска Америка и 
Карибския басейн и от ЕС, проведени в Рио де Жанейро (28 и 29 юни 1999 г.), 
Мадрид (17 и 18 май 2002 г.), Гуадалахара (28 и 29 май 2004 г.), Виена (12 и 13 май 
2006 г.), Лима (16 и 17 май 2008 г.) и Мадрид (17 и 18 май 2010 г.),

– като взе предвид декларацията, приета на двадесет и първата ибероамериканска 
среща на най-високо равнище на държавните и правителствени ръководители, 
проведена в Асунсион (Парагвай) на 28—29 октомври 2011 г.,

– като взе предвид Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата 
(РКООНИК) и Протокола от Киото към нея, както и резултатите от петнадесетата 
конференция на страните по РКООНИК, проведена в Копенхаген,

– като взе предвид Декларацията от Монтерей (2002 г.), Конференцията за 
финансиране на развитието, проведена в Доха (2008 г.), Парижката декларация 
(2005 г.) и Програмата за действие от Акра (2008 г.),

– като взе предвид Декларацията на хилядолетието на Организацията на обединените 
нации от 8 септември 2000 г., в която се набелязват Целите на хилядолетието за 
развитие (ЦХР) като съвместно съгласувани от международната общност критерии 
за премахване на бедността,

– като взе предвид декларацията и плана за действие, приети на срещата на високо 
равнище в Пусан през декември 2011 г. относно ефективността на помощта за 
развитие,

– като взе предвид подготвителния процес за Конференцията на Организацията на 
обединените нации за устойчиво развитие (Rio+20),

– като взе предвид съвместното комюнике от четиринадесетата среща на ниво 
министри между „Групата от Рио“ и ЕС, състояла се в Прага на 13 и 14 май 2009 г.,

– като взе предвид член 208 от Договора за функционирането на Европейския съюз, 
който определя, че „основната задача на политиката на Съюза в тази област [на 
сътрудничеството за развитие] е намаляването и, като крайна цел, изкореняването 
на бедността. Съюзът взема предвид целите на сътрудничеството за развитие при 
изпълнението на политиките, които биха могли да засегнат развиващите се страни.“,

– като взе предвид Европейския консенсус за развитие1,

                                               
1 ОВ C 46, 24.2.2006 г., стр. 1. 
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– като взе предвид Кодекса за поведение на ЕС за взаимното допълване и 
разделението на труда в политиката за развитие от 2007 г.,

– като взе предвид заключенията на Съвета на Европейския съюз относно 
отношенията между Европейския съюз и Латинска Америка от 8 декември 2009 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 развитие1,

– като взе предвид работния документ на Комисията, озаглавен „Регионално 
програмиране за Латинска Америка“ (2007—2013 г.) от 12 юли 2007 г. 
(E/2007/1417) и неговата междинна оценка,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 30 септември 2009 г., озаглавено 
„Европейският съюз и Латинска Америка: глобални участници в партньорство“ 
(COM(2009)0495),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 15 септември 2009 г., озаглавено 
„Съгласуваност на политиките за развитие – установяване на рамка на политиката 
за единен подход в целия Съюз“ (COM(2009)0458) и заключенията на Съвета по 
общи въпроси и външни отношения от 17 ноември 2009 г. относно съгласуваност на 
политиката за развитие (СПР), както и оперативната рамка за ефективност на 
помощта,

– като взе предвид Зелената книга на Комисията от 10 ноември 2010 г., озаглавена 
„Политиката на ЕС за развитие в подкрепа на приобщаващия растеж и устойчивото 
развитие — Повишаване на въздействието на политиката на ЕС за развитие“ 
(COM(2010)0629),

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Повишаване на 
въздействието на политиката на ЕС за развитие: програма за промяна“, прието на 13 
октомври 2011 г. (COM(2011)0637),

– като взе предвид съобщението на Комисията до Съвета и до Европейския 
парламент, озаглавено „Отвъд БВП — Измерване на напредъка в свят на промени“ 
(COM(2009)0433) от 20 август 2009 г.,

– като взе предвид предложението за регламент на Европейския парламент и на 
Съвета за създаване на финансов инструмент за сътрудничество за развитие 
(COM(2011)0840, SEC(2011)1469, SEC(2011)1470),

– като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета, озаглавено „Подготовка на многогодишната финансова рамка относно 
финансирането на сътрудничеството на ЕС за държавите от Африка, Карибите и 
Тихоокеанския басейн и отвъдморските държави и територии за периода 2014—
2020 г.“, (COM(2011)0837, SEC(2011)1459, SEC(2011)1460),

                                               
1 ОВ L 378, 27.12.2006 г., стр. 41.
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– като взе предвид предложението за регламент на Европейския парламент и на 
Съвета за създаване на инструмент за партньорство за сътрудничество с трети 
държави, (COM(2011)0843, SEC(2011)1475, SEC(2011)1476),

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Бюджет за стратегията 
„Европа 2020“ от 29 юни 2011 г. (COM(2011)0500), и документа на службите на 
Комисията от същия ден със заглавие „Бюджет за стратегията „Европа 2020“: 
настоящата система на финансиране, бъдещите предизвикателства, резултатите от 
консултацията със заинтересованите страни и различните варианти във връзка с 
основните хоризонтални и секторни въпроси“, (SEC(2011)0868),

– като взе предвид съвместното съобщение до Европейския парламент и до Съвета, 
озаглавено „Глобална Европа: нов подход за финансиране на външната дейност на 
ЕС“, (COM(2011)0865),

– като взе предвид предложението за регламент на Европейския парламент и на 
Съвета за създаване на финансов инструмент за сътрудничество за развитие, 
(COM(2011)0840, SEC(2011)1469, SEC(2011)1470),

– като взе предвид резолюциите на Евро-латиноамериканската парламентарна 
асамблея (Евролат), и по-специално резолюциите, приети на петото редовно 
пленарно заседание, проведено на 18 и 19 май 2011 г. в Монтевидео, Уругвай, 
относно перспективите пред търговските отношения между Европейския съюз и 
Латинска Америка и относно стратегии за закрила и създаване на работни места, по-
специално за жени и за младежи,

– като взе предвид резолюциите си от 15 ноември 2001 г. относно глобално 
партньорство и обща стратегия за отношенията между Европейския съюз и 
Латинска Америка, от 27 април 2006 г. относно засилено партньорство между 
Европейския съюз и Латинска Америка и от 24 април 2008 г. относно петата среща 
на най-високо равнище между страните от Латинска Америка и Карибския басейн и 
ЕС, проведена в Лима1,

– като взе предвид своите резолюции относно стратегията на ЕС за отношенията с 
Латинска Америка2, относно търговските отношения между ЕС и Латинска 
Америка3 и относно повишаване на въздействието на политиката на ЕС за 
развитие4,

– като взе предвид проучването относно „Нова политика на сътрудничество за 
развитие на ЕС с Латинска Америка – особено внимание върху социалното 
сближаване, регионалната интеграция и сътрудничеството Юг-Юг“ (декември 
2011 г.),

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

                                               
1 ОВ C 140 E, 16.3.2002 г., стр. 569.
2 ОВ C 81 E, 15.3.2011 г., стр. 54.
3 ОВ C 12 E, 15.1.2011 г., стр. 245.
4 P7_TA(2011)0320.
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– като взе предвид доклада на комисията по развитие и становището на комисията по 
външни работи (A7-0000/2012),

A. като има предвид, че основната задача на политиката на Съюза за сътрудничество за 
развитие, както е определено в Договора от Лисабон, е изкореняването на бедността 
и насърчаването на устойчиво икономическо и социално развитие, включително 
постигане на Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР) през 2015 година;

Б. като има предвид, че един от всеки трима латиноамериканци — 180 милиона души, 
все още живеят под прага на бедността, и че десет държави от региона продължават 
да са сред петнадесетте с най-голямо неравенство в света1;

В. като има предвид, че при определянето на нова политика за сътрудничество се 
отчитат специфичните приоритети и потребности на всяка държава и че ЕС си 
сътрудничи с държавите със среден доход, когато ръководи борбата срещу 
бедността и развитието на регионално и глобално равнище;

Г. като има предвид, че Двурегионалното стратегическо партньорство между Латинска 
Америка и Европейския съюз се основава на общи ценности и зачитане на правата 
на човека и на основните свободи; като има предвид, че ЕС е основен инвеститор и 
втори по важност търговски партньор, както и основен донор на помощ за развитие, 
като предоставя 53 % от общата официална помощ за развитие (ОПР), която 
регионът получава;

Д. като има предвид, че чрез споразуменията за асоцииране и помощта си за развитие 
ЕС продължава да предоставя значителна подкрепа за процеса на развитие и 
стабилизиране на региона, и че е основание за сериозна загриженост фактът, че 
когато се обобщят резултатите от този процес, може да преустанови тази подкрепа;

Е. като има предвид, че борбата срещу бедността, неравенството, социалното 
изключване и дискриминацията — особено на жените и на малцинствените 
етнически групи, както и подкрепата за социалното сближаване и за зачитането на 
правата на човека продължават да са ключов приоритет на стратегическото 
партньорство между ЕС и Латинска Америка;

Ж. като има предвид, че общата система за преференции (ОСП) на ЕС е ключов 
инструмент за сътрудничество за развитие, намаляване на бедността и подкрепа за 
правата на човека; като поддържа, че настоящата реформа на ОСП следва да 
допринесе по ефективен и съгласуван начин за постигане на посочените цели, като 
гарантира ползата за производителите от по-слабо развитите държави; като има 
предвид, че при настоящата реформа на ОСП критерият за БПВ на глава от 
населението не следва да се поставя като условие за допустимост; като посочва, че 
всички държави са свободни дали да подпишат или не двустранни споразумения за 
свободна търговия с ЕС и че, поради това, следва да продължат да се ползват от 
режима на ОСП, докато са изпълнени съответните условия;

                                               
1 По данни на Икономическата комисия на ООН за Латинска Америка и Карибския басейн (ИКЛАКБ) и 
ОИСР.
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З. като има предвид жизненоважното значение на образованието и обучението, както и 
осигуряването на всеобщ достъп до услугите на обществено здравеопазване в 
борбата срещу бедността и социалното изключване;

И. като има предвид, че Латинска Америка се нарежда сред регионите с най-много 
насилие в света и че престъпността, свързана с явления като трафика на наркотици 
и организираната престъпност, продължават да бъдат много сериозен проблем в 
региона, който представлява заплаха за развитието му;

1. припомня, че независимо от факта, че последиците от световната икономическа и 
финансова криза в Латинска Америка не са толкова сериозни както в други региони, 
индексите за неравенство и нивата на бедност все още са много високи, а 
напредъкът при постигането на шестте ЦХР е недостатъчен;

2. счита, че икономическият и технологичен напредък на някои държави от Латинска 
Америка налагат преосмисляне на целите на сътрудничеството за развитие на ЕС; 
изисква преориентиране, а не намаляване или прекратяване на сътрудничеството; 
настоява, че сме изправени пред общи предизвикателства, на които трябва да
отговорим чрез укрепване на многостранните отношения;

3. счита, че е необходимо да се разработят инструменти и цели за сътрудничество, 
съобразени с всяка отделна държава, като средствата се насочат към най-уязвимите 
сред тях и като се подобри съгласуваността на политиката за развитие (СПР);

4. изисква от Комисията и от Съвета да се запази обемът на сътрудничеството за 
Латинска Америка в рамките на Инструмента за сътрудничество за развитие (ИСР) 
за периода 2014—2020 г. на една трета от общия размер за географски програми;

5. приема със задоволство принципа за диференциация и концентрация на помощта, 
предложен от Комисията; настоява, че диференциацията трябва да се направи 
постепенно във фазата на програмирането — както по отношение на страните 
получателки, така и на самите инструменти за сътрудничество, като се развиват 
други форми на сътрудничество, по-приспособени към държавите със среден доход;

6. настоява всяко възможно пренасочване на фондове да бъде в полза на географски 
програми за изкореняване на бедността в държавите от региона с нисък и много 
нисък доход;

Значението на държавите със среден доход — необходимост от диференциран 
подход

7. изразява съжаление, че в предложението на Комисията относно инструмента за 
сътрудничество за развитие се отказва достъп до двустранни програми на 
единадесет държави със среден доход от Латинска Америка и Карибския басейн; 
припомня, че държавите в Латинска Америка са на челните места по отношение 
неравенство в доходите на глава от населението и че задържащото се неравенство се 
проявява в контекст на ниска социално-икономическа мобилност; настоява, че 
държавите от тази група са много разнородни и следователно трябва да се поддържа 
диференцирано сътрудничество, основано на координация и политически диалог;
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8. изисква от Комисията и от Съвета в рамките на принципа за диференциация да 
направят обективен и прозрачен анализ с цел преразглеждане и разширяване на 
използваните показатели за оценка на развитието, като не се ограничават до 
равнището на доход, а тълкуват икономическите критерии в светлината на други 
фактори като индекса на бедност, степента на уязвимост и подготвеност при кризи 
на ECHO, коефициента на Джини и коефициента на неравенство; обръща внимание, 
че класификацията на държавите според равнището на доход се основава на 
изчисления, които прикриват неравенството и бедността;

9. настоятелно призовава, като се вземат предвид посочените показатели, ЕС да 
продължи двустранното сътрудничество при бъдещия ИСР поне с Колумбия, 
Еквадор и Перу;

10. призовава Комисията да представи съгласувана стратегия за постепенно оттегляне 
на двустранната помощ за останалите държави от единадесетте със среден доход 
след влизане в сила на новия инструмент за сътрудничество за развитие (ИСР), при 
съблюдаване на следните критерии:

– изрично обвързване на целите и секторната концентрация на двустранната 
помощ за засилване на социалното сближаване, по-специално посредством 
съфинансиране на активни политики и програми за намаляване на неравенството 
на доходите и на възможностите, както и други по-напреднали програми за 
подкрепа на конкурентоспособността и насърчаване на устойчивото развитие, 
включително подпомагане на сътрудничеството в областта на технологиите, 
науката и техническата подкрепа; приоритетен достъп до тематични програми; 
стимулиране на възстановимата помощ и програмите за стипендии;

– определянето на приоритети чрез двустранен и двурегионален диалог с 
националните органи и гражданското общество;

– продължаване на двустранното сътрудничество през преходен период, 
определен в съответствие с показателите за отпускане на помощта и 
положението във всяка отделна държава, като този преходен период е най-много 
четири години;

11. настоява, че е необходимо допълнително увеличение с повече от 1 млрд. евро на 
инструмента за партньорство в подкрепа на новия модел на сътрудничество с 
държави със среден и средно висок доход, като гарантира предвидимост, 
измеримост и контрол на финансирането;

Борба с бедността и социално сближаване

12. счита, че високите нива на неравенство и липсата на ефективен механизъм за 
социална защита са най-голямата пречка за укрепване на демокрацията и за 
справедлив и устойчив икономически растеж в региона и поради това изисква по-
голяма насоченост към управляемостта и социалното сближаване;

13. подчертава, че е важно да се запази целта от 20 % за образователните и здравните 
програми;
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14. счита, че при тематичното, националното и регионалното програмиране 
инструментът за сътрудничество за развитие следва да включва по-ефективно 
целите за социално сближаване, като подкрепя основно по-справедливи фискални, 
данъчни и социални политики, насърчаващи равния достъп до публичните услуги и 
достойния труд;

Съгласуваност на политиките за развитие

15. припомня важното значение на съгласуваната политика за развитие (СПР), 
определена в член 208 от ДФЕС, за изкореняване на бедността, подкрепа на 
икономическите и социалните права, опазване на околната среда, добро управление 
и за устойчиво и приобщаващо развитие;

16. припомня, че споразуменията за асоцииране са мощен стимул за регионалната 
интеграция; счита, че несъгласуваността между политиките излага на опасност този 
процес;

17. припомня, че гражданското общество играе важна роля при укрепването на 
демокрацията и при определянето, осъществяването и контрола на политиките за 
развитие в Латинска Америка; изказва съжаление поради недостатъчното значение, 
което му се отдава в настоящите програми за сътрудничество и недостатъчните 
средства, предвидени за него;

Насилие и престъпност

18. изразява загриженост относно обществените последици от високите равнища на 
престъпност и насилие в региона; счита, че е необходимо да се определи стратегия, 
която да премахне икономическите, социалните и политическите причини, които ги 
пораждат;

Изменение на климата

19. изразява загриженост във връзка с последиците от изменението на климата върху 
устойчивото развитие, опазването на биологичното разнообразие, обезлесяването и 
селскостопанското производство в Латинска Америка;

20. припомня, че изменението на климата предполага допълнителна тежест за 
Латинска Америка и че съществува спешна необходимост от финансиране на 
действия за борба с него, смекчаване на неговите последици и приспособяване към 
него;

Частен сектор и инфраструктура 

21. изтъква значението на механизма за инвестиции в Латинска Америка, който 
поставя като приоритети енергийната ефективност, производството на енергия от 
възобновяеми източници, транспорта, опазването на биологичното разнообразие и 
подкрепата за МСП и подчертава важната му роля за регионалната интеграция и в 
програмите за действие за международна конкурентоспособност на региона;
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Диференцирано сътрудничество: научно-технически изследвания

22. изисква засилване на сътрудничеството с някои държави със среден доход в 
областта на науката, технологиите и иновациите в рамките на програмата 
„Хоризонт 2020“;

23. изразява убеждение, че започването на задълбочен диалог в областта на науката,
технологиите и иновациите би могло да даде тласък за създаването на евро-
латиноамериканско пространство на иновации и знания;

Подкрепа за регионалното сътрудничество, за сътрудничеството Юг—Юг и 
тристранното сътрудничество

24. изисква от Комисията да обмисли по-задълбочено възможността за включването на 
сътрудничеството Юг—Юг в политиката за сътрудничество;

25. отново подчертава важното значение на тристранното сътрудничество и ролята му 
за постигане на ЦХР, изкореняването на бедността, подкрепата за заетостта и за 
равенството между половете, образованието, социалното сближаване, земеделието 
и устойчивото развитие;

26. счита, че сътрудничеството Юг—Юг и тристранното сътрудничество следва да 
бъдат основен въпрос на седмата среща на най-високо равнище на ЕС и Латинска 
Америка и Карибския басейн в Чили като ясно продължение на заключенията от 
срещата на най-високо равнище в Мадрид;

o

o o

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

Договорът от Лисабон определя, че дейността на Съюза на международната сцена се 
основава на принципи като универсалност и неделимост на правата на човека, зачитане 
на човешкото достойнство и принципите на равенство и солидарност. Той посочва 
също така, че Съюзът се стреми да развива отношения и да се асоциира с трети страни, 
като подкрепя устойчивото развитие в икономическата, социалната и екологичната 
област на развиващите се страни с основна цел изкореняване на бедността.

Докладчикът е убеден, че политиката на ЕС за сътрудничество за развитие и, по-
специално, съгласуваността между политиките на Съюза играят основна роля при 
постигането на Целите на хилядолетието за развитие и изпълнението на поетите 
международни ангажименти по отношение на правата на човека, продоволствената 
сигурност и екологичната устойчивост.

Понастоящем, когато Европейската комисия и Европейският парламент са ангажирани 
в процес на преговори относно бъдещия инструмент за сътрудничество за развитие и 
Финансовата рамка за периода 2014—2020 г., докладчикът си поставя за цел да даде 
своевременно принос към този процес по отношение на новите пътища за 
сътрудничество между Европейския съюз и региона на Латинска Америка.

Световната икономическа и финансова криза засяга изключително тежко европейските 
икономики. Въпреки това наблюдаваме, че в Латинска Америка кризата не е толкова 
сериозна и дори има прогнози за растеж от 4,5 % през 2012 г. МФВ също ясно посочва, 
че несигурността относно възстановяването на световната икономика би могла да се 
отрази на растежа на Латинска Америка. Независимо от положителните икономически 
прогнози с тревога наблюдаваме този регион, в който 180 милиона души живеят под 
прага на бедността, а десет от държавите все още се нареждат сред петнадесетте с най-
голямо неравенство в света по данни на ПРООН.

ЕС е основен донор на помощ за развитие, основен инвеститор и втори по важност 
търговски партньор на региона. Докладчикът е убеден, че сътрудничеството и 
помощта, която ЕС отпуска на Латинска Америка през всички тези години посредством 
подписаните споразумения за асоцииране и най-вече посредством помощта си за 
развитие, има положителен принос към усилията на всяка една от страните за 
укрепване на правовата държава и намаляване на проблемите с крайната бедност. Сега 
не е подходящият момент да ги изоставим: по-скоро е момент да задействаме рамка от 
стимули, да продължим да подкрепяме онези държави, които имат най-голяма нужда, и 
да не наказваме с оттегляне на помощта си онези, които имат по-добри резултати, но 
запазват неприемливи показатели за бедност и неравенство.

В контекста на това, че не сме направили повече от отбелязване на напредък в нашите 
двурегионални отношения с подписването на споразумения за асоцииране с Централна 
Америка, учредяването на фондацията „ЕС—ЛАК“, създаването на Механизъм за 
инвестиции в Латинска Америка и диалог по толкова важни въпроси като изменението 
на климата, иновациите, наркотиците или миграцията, не можем да пренебрегнем 
поетите от нас ангажименти, което би поставило под съмнение съгласуваността на 
нашата външна политика.
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Докладчикът настоява, че за ЕС засилването на присъствието в Латинска Америка 
може да даде нов тласък за излизане от кризата. Поради това докладчикът вярва в 
необходимостта от преориентиране на нашата политика за помощ за развитие. Изисква 
се координирано и съобразено с желанията и потребностите сътрудничество, което 
отчита положението на всяка държава и се основава на по-широк набор от показатели 
освен тези, които измерват равнището на дохода. ЕС трябва да продължи 
сътрудничеството с държавите със среден доход, за да развият своя максимален 
потенциал като водещи в борбата с бедността и за развитието на регионално равнище.

Не трябва да забравяме, че нашето стратегическо партньорство се основава на общи 
ценности и на зачитане на правата на човека и основните свободи. Трябва да се изтъкне 
фактът, че сме изправени пред общи предизвикателства като световната 
продоволствена криза, борбата срещу изменението на климата, социалния изход от 
кризата, с които трябва да се справим чрез засилване на многостранните отношения. 
Поради това докладчикът призовава Европейската комисия да представи съгласувана 
стратегия за постепенното оттегляне на двустранната помощ за държавите със среден 
доход и за засилване на помощта за държавите с нисък доход. В заключение 
докладчикът призовава в новия инструмент за сътрудничество за развитие да се заложи 
действителна добавена стойност.

Предложението за следващия инструмент за сътрудничество за развитие следва да 
носи добавена стойност

Не може заради икономическата криза да бъде пожертвана официалната помощ за 
развитие и тези, които в крайна сметка ще понесат съкращаването на средствата, да са 
най-бедните хора на планетата. Не можем да допуснем 63 % от децата и младежите в 
Латинска Америка, които живеят в бедност по данни на ИКЛАКБ, да стават жертва на 
засилените спекулации, които разрушават нашите икономики. 

Не може да се намаляват средствата за основни услуги като образование, 
здравеопазване или сексуално и репродуктивно здраве, при положение че финансовият 
и банков сектор увеличават тежестта си. Не е приемливо в настоящото предложение на 
Европейската комисия относно инструмент за сътрудничество за развитие да не 
присъстват изрично основни услуги от списъка с приоритетите. Поради това 
докладчикът настоява да се запази сегашният ангажимент за насочване на 20 % от 
помощта към ключови сектори като образование, обучение и обществено здраве.

Настоящият цикъл на растеж на Латинска Америка доведе до значителен социален и 
икономически напредък, но в голяма част от държавите това не се изрази в разумни 
промени на модела за разпределение на доходите, нито на политиките за подобряване 
на социалното сближаване или за повишаване на значимостта на знанието и 
иновациите. Докладчикът е убеден, че е необходимо да се придаде добавена стойност 
на новото предложение за инструмент за сътрудничество за развитие не само чрез 
количествено увеличение на помощта, а основно с качествено подобрение на 
инструмента, с твърд ангажимент към политики за преразпределение и за засилване на 
социалното сближаване.
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Борбата с бедността предполага борба с неравенството и социалното изключване и 
именно там новият инструмент за сътрудничество за развитие следва да постави по-
силен акцент, като насърчава регионални, фискални и данъчни политики и стимулира 
основни социални услуги и инвестиции в науката, технологията и иновациите, борбата 
срещу несигурността, срещу производството, употребата и трафика на наркотични 
вещества, както и подкрепата за равенство между половете.

Не можем да забравим, че най-силно изразено е неравенството и социалното 
изключване сред жените и малцинствените етнически групи. В Еквадор, например, 
бедни са почти 5 млн. души — 36 % от цялото население, от които почти 2 млн. са 
жени, които живеят в крайна бедност, т.е. хранят се в най-добрия случай веднъж на ден. 
Освен това, според СЗО 70 % от еквадорските жени между 15 и 44 години са жертва на 
насилие от страна на мъже.

Също така по средния годишен брой на убийствата — 25 на 100 000 души, Латинска 
Америка се нарежда сред регионите с най-много насилие в света. През 2010 г. повече от 
18 000 души са станали жертва на убийство само в Централна Америка, а ПРООН 
установи, че централноамериканските правителства са изразходвали 4 млрд. долара за 
сигурност и правосъдие. Новият инструмент за сътрудничество за развитие би могъл да 
постави като приоритет не само борбата срещу насилието, но също и изпълнението на 
една стратегия срещу корупцията, както и укрепването на корпоративната социална 
отговорност.

Новото програмиране на инструмента за сътрудничество за развитие следва да 
продължи борбата срещу изменението на климата със специални фондове и програми, 
особено за приспособяване на най-уязвимите държави в Латинска Америка. Опазването 
на биологичното разнообразие и борбата срещу обезлесяването са ключови за 
устойчивото развитие на региона.

Крайно необходимо е националните органи и гражданското общество да бъдат изцяло 
въвлечени при определянето на приоритетите, както и при проследяването на 
програмите.

ЕС следва да остане на висотата на настоящите глобални предизвикателства, да 
подобри ефикасността на помощта, но същевременно да поеме задължение за 
осигуряване на нужните средства, така че милиони деца да не растат без възможност за 
развитие на своите способности и подобряване на условията на живот. Тази цел е на 
всички и определя ЕС и всички европейци, въпреки кризата, като най-солидарния 
човешки проект, осъществяван някога. Отговорността трябва да бъде споделена и 
подкрепена от държавите в региона, като се развива регионалното сътрудничество и се 
засилва сътрудничеството Юг—Юг.


