
RR\1230616BG.docx PE661.884v03-00

BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент
2019-2024

Документ за разглеждане в заседание

A9-0151/2021

30.4.2021

ДОКЛАД
относно ролята на сътрудничеството за развитие и хуманитарната помощ 
на ЕС за справяне с последиците от пандемията от COVID-19
(2020/2118(INI))

Комисия по развитие

Докладчици: Хилдегард Бентеле, Норберт Нойзер



PE661.884v03-00 2/26 RR\1230616BG.docx

BG

PR_INI

СЪДЪРЖАНИЕ

Страница

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ........................3

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ ..............25

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ ............26



RR\1230616BG.docx 3/26 PE661.884v03-00

BG

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно ролята на сътрудничеството за развитие и хуманитарната помощ на ЕС за 
справяне с последиците от пандемията от COVID-19
(2020/2118(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид декларацията на Световната здравна организация (СЗО) от 30 
януари 2020 г., обявяваща епидемията от COVID-19 за извънредна ситуация за 
общественото здраве, будеща загриженост в международен план,

– като взе предвид встъпителните бележки на генералния директор на СЗО по време 
на брифинга за медиите относно COVID-19 от 11 март 2020 г., с които COVID-19 
се обявява за пандемия,

– като взе предвид доклада на Организацията на обединените нации (ООН) от март 
2020 г., озаглавен „Споделена отговорност, глобална солидарност: Отговор на 
социално-икономическите последици от COVID-19“,

– като взе предвид съвместното изявление на Групата на Световната банка и 
Международния валутен фонд от 25 март 2020 г. относно призива за действие във 
връзка с дълга на държавите от Международната асоциация за развитие и 
комюникето на финансовите министри и управителите на централните банки на 
държавите от Г-20 от 15 април 2020 г., в което се обявява обвързано със срокове 
преустановяване на плащанията по обслужването на дълга за най-бедните 
държави, които искат отсрочване,

– като взе предвид Резолюция на Общото събрание на ООН 74/270 от 2 април 2020 
г. относно глобалната солидарност в борбата с причинената от коронавирус 
болест (COVID-19),

– като взе предвид Резолюция на Общото събрание на ООН 74/274 от 20 април 
2020 г. относно международно сътрудничество с цел да се осигури достъп в 
световен мащаб до лекарства, ваксини и медицинско оборудване за справяне с 
COVID-19,

– като взе предвид съвместното съобщение на Комисията и на върховния 
представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на 
сигурност от 8 април 2020 г. относно действията на ЕС за глобално реагиране на 
COVID-19 (JOIN(2020)0011),

– като взе предвид международната конференция за поемане на ангажименти, 
организирана от ЕС заедно със СЗО и други партньори на 4 май 2020 г., на която 
бяха набрани 7,4 милиарда евро първоначално финансиране, за да се даде тласък 
на световното сътрудничество в областта на научните изследвания,

– като взе предвид предложението на Комисията от 28 май 2020 г. за регламент на 
Съвета за създаване на Инструмент на Европейския съюз за възстановяване с цел 
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подкрепа на възстановяването след пандемията от COVID-19 (COM(2020)0441), с 
което се предлага заделяне на 5 милиарда евро за хуманитарна помощ извън 
Съюза през 2018 г.,

– като взе предвид заключенията на Съвета от 8 юни 2020 г. относно отговора 
„Екип Европа“ срещу COVID-19,

– като взе предвид предложението, съдържащо се в проекта на заключения на 
Съвета от 10 юли 2020 г., за предоставяне на 5 милиарда евро за хуманитарна 
помощ чрез Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и 
международно сътрудничество (ИССРМС-Глобална Европа) в рамките на 
Инструмента на Европейския съюз за възстановяване,

– като взе предвид предложението на Съвета, съдържащо се в проекта на 
заключения от 10 юли 2020 г., за определяне на ясни критерии и условия за 
разпределянето на новия пакет за Резерва за солидарност и спешна помощ,

– като взе предвид компонента на Организацията за прехрана и земеделие (ФАО) на 
Глобалния план за хуманитарна реакция във връзка с COVID-19 за 2020 г., 
озаглавен „Справяне с последиците от COVID-19 при продоволствените кризи, 
април — декември 2020 г.“,

– като взе предвид статията от Фонда на ООН за децата (УНИЦЕФ), озаглавена 
„Защита на най-уязвимите деца от въздействието на коронавируса: Програма за 
действие“, публикуван на 3 април 2020 г. и актуализиран на 21 септември 2020 г.,

– като взе предвид доклада на Световната продоволствена програма (СПП) от 29 
септември 2020 г., озаглавен „Световен отговор на СПП срещу COVID-19“,

– като взе предвид доклада на Информационната мрежа за продоволствена 
сигурност от 20 април 2020 г., озаглавен „Глобален доклад за 2020 г. относно 
продоволствените кризи за 2020 г.: Съвместен анализ за по-добри решения“,

– като взе предвид доклада на Конференцията на ООН за търговия и развитие от 19 
ноември 2020 г., озаглавен „Въздействие на пандемията от COVID-19 върху 
търговията и развитието: преход към ново нормално състояние“,

– като взе предвид доклада на ФАО, Международния фонд за развитие на селското 
стопанство, УНИЦЕФ, Световната продоволствена програма и СЗО от 2020 г., 
озаглавен „Състоянието на продоволствената сигурност и изхранването в света 
през 2020 г.: Трансформиране на продоволствените системи за здравословно 
хранене на достъпни цени“,

– като взе предвид тематичния документ на експертната група на високо равнище 
на Комитета по световната продоволствена сигурност (CFS) по въпросите на 
продоволствената сигурност и изхранването от септември 2020 г., озаглавен 
„Въздействието на COVID-19 върху продоволствената сигурност и изхранването: 
разработване на ефективни политически мерки за справяне с пандемията от глад и 
недохранване“,

– като взе предвид резолюцията на Световната здравна асамблея от 28 май 2019 г. 
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относно водоснабдяването, канализацията и хигиената в здравните заведения,

– като взе предвид доклада за напредъка на Координационния съвет на съвместната 
програма на ООН за борба с ХИВ/СПИН (UNAIDS) от 23 ноември 2020 г., 
озаглавен „COVID-19 и ХИВ: Доклад за напредъка за 2020 г.“,

– като взе предвид политическата декларация на ООН от срещата на високо 
равнище относно всеобщото здравно покритие от 23 септември 2019 г., озаглавена 
„Универсално здравно покритие: Да изградим заедно по-здравословен свят“,

– като взе предвид доклада на Комисията от 15 октомври 2020 г., озаглавен 
„Глобален доклад за туберкулозата за 2020 г.“,

– като взе предвид препоръките от 5 май 2004 г. от консултацията на СЗО относно 
зоонозите,

– като взе предвид Третия план за действие на ЕС относно равенството между 
половете за периода 2021—2025 г., озаглавен „Амбициозна програма за равенство 
между половете и овластяване на жените във външната дейност на ЕС“,

– като взе предвид политическия обзор на ООН — Жени от 9 април 2020 г., 
озаглавен „Отражението на COVID-19 върху децата“,

– като взе предвид доклада на Фонда на ООН за населението (ФНООН) от 27 април 
2020 г., озаглавен „Въздействие на пандемията от COVID-19 върху семейното 
планиране и прекратяване на основаното на пола насилие, гениталното 
осакатяване на жени и детските бракове“,

– като взе предвид статията на ФНООН от 28 април 2020 г., озаглавена „Поради 
пандемията от COVID-19 се очакват милиони нови случаи на насилие, детски 
бракове, генитално осакатяване на жени, непредвидена бременност“,

– като взе предвид Международните здравни правила на СЗО от 2005 г.,

– като взе предвид новия Европейски консенсус за развитие от 2018 г., озаглавен 
„Нашият свят, нашето достойнство, нашето бъдеще“,

– като взе предвид Европейския консенсус относно хуманитарната помощ от 2008 
г.,

– като взе предвид своята резолюция от 27 октомври 2015 г., озаглавена „Кризата с 
вируса ебола: поуките в дългосрочен план и начините за укрепване на здравните 
системи в развиващите се страни с оглед на предотвратяването на бъдещи 
кризи“1,

– като взе предвид проучването на професор Сабине Йортелт-Приджионе от 27 май 
2020 г., озаглавено „The impact of sex and gender in the COVID-19 pandemic“ 
(Въздействието на пола и половата идентичност в пандемията от COVID-19),

– като взе предвид своята резолюция от 17 април 2020 г. относно координирани 

1 OВ C 355, 20.10.2017 г., стр. 2.
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действия на ЕС за борба с пандемията от COVID-19 и с последиците от нея2,

– като взе предвид член 54 от своя правилник,

– като взе предвид становището на комисията по култура и образование,

– като взе предвид доклада на комисията по развитие (A9‑0151/2021),

А. като има предвид, че COVID-19 е световна пандемия, засягаща всяка държава в 
света;

Б. като има предвид, че според специалния доклад на Конференцията на ООН за 
търговия и развитие от 2020 г., озаглавен „Въздействие на пандемията от Covid-19 
върху търговията и развитието: преминаване към ново нормално положение“, 
причинените от COVID-19 смущения имаха реални и непропорционални 
последици за уязвимите домакинства и домакинствата с ниски доходи в 
неравностойно положение, мигрантите, работниците в неформалния сектор и 
често жените, особено в развиващите се държави, където населението не е 
обхванато от мрежите за социална сигурност и въпреки това са особено засегнати 
от растящата безработица;

В. като има предвид, че пандемията от COVID-19 увеличи насилието, основано на 
пола, детските бракове и съществуващите неравенства, по-специално по 
отношение на достъпа до здравни услуги, включително услуги в областта на 
сексуалното и репродуктивното здраве и права (СРЗП), и вече обърна назад част 
от напредъка, постигнат по отношение на равенството между половете през 
последните десетилетия;

Г. като има предвид, че финансирането на хуманитарната помощ е крайно 
недостатъчно, което затруднява адекватното справяне с последиците от 
пандемията от COVID-19 в развиващите се страни;

Д. като има предвид, че икономическите и социалните последици от пандемията от 
COVID-19 се усещат най-силно в развиващите се страни; като има предвид, че се 
очаква крайната бедност в световен мащаб да нарасне през 2020 г. за първи път за 
повече от 20 години, което ще доведе до продажба на активи, увеличаване на 
заемите и използване на спестявания от уязвимите лица;

Е. като има предвид, че краткосрочната хуманитарна помощ трябва да бъде съчетана 
с подкрепа за справяне със съществуващите предизвикателства като сигурността, 
бедността, мира, демокрацията и изменението на климата, за да се укрепи 
дългосрочната устойчивост;

Ж. като има предвид, че съществува непропорционално висок риск от 
разпространение на проблемите за милиони бежанци по света, които често живеят 
в гъсто населени бежански лагери или центрове за колективно настаняване, 
където по преценки само детското население наброява около 3,7 милиона деца;

З. като има предвид, че пандемията от COVID-19 оказа огромно въздействие върху 

2  Приети текстове, P9_TA(2020)0054.
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достъпа до СРЗП, по-специално за жените и младите хора, поради премахването 
на приоритетите и прекъсването на предоставянето на услуги в областта на СРЗП, 
както и ограниченията за пътуване и промените в поведението, свързано със 
здравето; като има предвид, че още 49 милиона жени са имали неудовлетворена 
потребност от модерни контрацептивни средства поради COVID-19;

И. като има предвид, че изменението на климата, продължаващата загуба на 
биологично разнообразие и унищожаването на естествени местообитания в 
световен мащаб значително повишава риска от развитие на зоонозни заболявания; 
като има предвид, че избухването на епидемията от COVID-19 в никакъв случай 
не трябва да се използва като извинение за забавяне на усилията за справяне с 
извънредното положение в областта на климата и околната среда; като има 
предвид спешната необходимост от екологично, социално възстановяване на 
световната икономика след избухването на епидемията от COVID-19;

Й. като има предвид, че пандемията от COVID-19 значително изостри 
съществуващите проблеми с дълга на развиващите се страни, като допълнително 
застраши техните усилия за мобилизиране на достатъчно ресурси за постигане на 
целите за устойчиво развитие (ЦУР), като същевременно сериозно намали 
паричните преводи в световен мащаб и преките чуждестранни инвестиции;

К. като има предвид, че по време на пандемията от COVID-19 натискът върху 
системите за обществено здравеопазване и ограничителните мерки допълнително 
ограничиха достъпа до услуги, свързани със СРЗП, и като има предвид, че това 
застрашава здравето на жените;

Л. като има предвид, че според УНИЦЕФ 1,6 милиарда деца и млади хора по света са 
били засегнати от затварянето на училищата във върховата точка на процеса през 
2020 г., като много от тях нямат достъп до интернет у дома; като има предвид, че 
най-малко 24 милиона учащи се биха могли да напуснат училище поради 
пандемията от COVID-19;

М. като има предвид, че пандемията от COVID-19 увеличава потребностите на 
общностите, засегнати от екстремни метеорологични явления, природни бедствия 
и изменение на климата;

Н. като има предвид, че прекъсването на системите за образование и обучение в 
целия свят, причинено от избухването на COVID-19, вероятно е безпрецедентно в 
съвременната история, като според ЮНЕСКО затварянето на училища и 
институции за обучение засяга 94% от световното население на учащите се, като 
съществува риск от трайно въздействие върху дългосрочните перспективи на 
много млади хора, по-специално момичета; като има предвид, че затварянето на 
училищата поради пандемията лиши уязвимите деца от услуги за хранене и 
хранене в училищата, които са от съществено значение за тяхното здраве, като по 
този начин броят на гладуващите деца нарасна с 36 милиона през 2020 г. и също 
така увеличи излагането им на насилие и малтретиране;

О. като има предвид, че пандемията разкри нестабилността на световните вериги на 
доставки, по-специално в секторите на храните и здравеопазването, и увеличи 
уязвимостта на развиващите се страни, които зависят от тях; като има предвид, че 
пандемията представлява възможност за развитие на по-устойчиви и издръжливи 
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вериги на доставки, сред които регионални вериги за създаване на стойност, и за 
засилване на регионалната интеграция; като има предвид, че продоволствената 
несигурност и недохранването се увеличават като вторичен ефект от пандемията;

П. като има предвид, че образованието играе ключова роля за прекъсване на цикъла 
на бедността и за намаляване на неравенствата; като има предвид, че целта на 
ЦУР 4 е да се гарантира приобщаващо и справедливо качествено образование и да 
се насърчат възможностите за учене през целия живот за всички, и като има 
предвид, че това е от съществено значение за постигането на други ЦУР; като има 
предвид, че приносът на културата за устойчивото развитие е посочен в няколко 
цели за устойчиво развитие, по-специално в ЦУР 4;

Р. като има предвид, че пандемията ще има опустошителни последици за хората в 
държави с недостатъчно финансирани здравни системи, особено за жените и 
момичетата, както и за хората, живеещи в засегнати от конфликти държави; като 
има предвид, че до 2021 г. вследствие на пандемията над 47 милиона жени и 
момичета по света ще живеят под прага на бедността;

С. като има предвид, че икономическите последици от мерките, предприети за 
справяне с пандемията от COVID-19 в развиващите се страни, ще изострят 
съществуващите неравенства и уязвимости, включително чрез допълнително 
отслабване на здравната инфраструктура, влошаване на продоволствената 
несигурност, увеличаване на разликите в образованието и увеличаване на 
бедността и социалното изключване;

Т. като има предвид, че около 1,8 милиарда души са изложени на повишен риск от 
заразяване с COVID-19 и други заболявания, тъй като използват или работят в 
здравни заведения без основни водоснабдителни услуги, според доклад на СЗО и 
УНИЦЕФ от декември 2020 г.;

У. като има предвид, че пандемията от COVID-19 сериозно засегна рутинните 
имунизационни програми и други основни здравни услуги, което излага живота 
на хората на риск;

Ф. като има предвид прогнозата съгласно последните данни от ФНООН, че 
забавянето или прекъсването на програмите за осведомяване и за образование на 
общностите относно вредните практики в световен мащаб ще доведе през 
следващото десетилетие до още 2 милиона случая на генитално осакатяване на 
жени и 13 милиона повече детски бракове в сравнение с прогнозите преди 
пандемията;

Х. като има предвид, че ограничителните мерки оказаха особено сериозно 
въздействие върху хората с физически и интелектуални увреждания;

Ц. като има предвид, че са необходими по-добра координация, споделяне на 
капацитет и сътрудничество като част от международните усилия за насърчаване 
на ефективна и устойчива връзка между хуманитарните действия, развитието и 
мира;

Ч. като има предвид, че пандемията от COVID-19 изостри нарушенията на правата 
на човека, заклеймяването и дискриминацията, пред които са изправени хората, 
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живеещи с ХИВ, ЛГБТИ лицата и други уязвими групи, като подчерта критичната 
необходимост от това ответните действия във връзка с COVID-19 да се основават 
на правата на човека и равенството, каквато е поуката от отговора, даден на 
вируса ХИВ; като има предвид, че на ключови групи от населението понякога е 
бил отказван достъп до услуги или са били обект на дискриминационно прилагане 
на ограничителни мерки във връзка с COVID-19;

Ш. като има предвид, че средносрочните последици от COVID-19 вероятно ще имат 
опустошително въздействие, като заличат годините на успех в областта на 
развитието, и ще изискват безпрецедентно глобално сътрудничество;

Щ. като има предвид, че предизвиканата от пандемията криза ускори цифровия 
преход и преминаването към нови инструменти за учене, като дистанционно и 
смесено учене;

АА. като има предвид, че е от решаващо значение да се признае още веднъж, че 
постигането на ЦУР и целите на Парижкото споразумение изискват инвестиране в 
човешкото развитие и прилагане на основан на правата подход, като 
същевременно се спазват принципите от Пусан за ефективно сътрудничество за 
развитие;

Подход „Екип Европа“

1. приветства глобалния отговор на ЕС на пандемията от COVID-19, който показва 
амбицията му да ръководи и демонстрира солидарност с всички държави 
партньори, включително със засегнатите от конфликти и хуманитарни кризи; 
посочва обаче, че настоящите средства по същество се преразпределят от други 
бюджетни редове и че трябва да се преодолее предизвикателството, свързано с 
предварителното отпускане на помощи; изисква критериите за разпределение на 
средствата да бъдат актуализирани в съответствие с въздействието на пандемията 
в държавите партньори; поради това призовава за мобилизиране по същество на 
нови средства за подпомагане на развиващите се страни по света в борбата с 
преките и непреките последици от пандемията от COVID-19 и за посрещане на 
техните критично важни потребности във връзка с управлението на 
здравеопазването и наблюдението на епидемиологичната обстановка; подчертава, 
че предоставянето на безопасни ваксини, лечение, оборудване, терапевтични 
услуги и диагностициране в световен мащаб по бърз, равен и финансово достъпен 
начин трябва да бъде една от първите стъпки; подчертава, че е важно също така в 
процеса на ваксиниране да се даде приоритет на здравните и социалните 
работници, следвани от учителите и други работници от основно значение, както 
и на хората, които са изложени на най-голям риск от развиване на усложнения, 
свързани с COVID-19; настоятелно призовава донорите бързо да увеличат 
официалната помощ за развитие, за да достигнат равнищата на помощ, за които е 
поет ангажимент в миналото, но които никога не са били предоставени;

2. приветства в това отношение COVAX – световния механизъм за гарантиране на 
справедлив и всеобщ достъп до ваксини срещу COVID-19, както и силната 
подкрепа на „Екип Европа“, който е най-големият донор и до момента е отпуснал 
над 850 милиона евро за тази инициатива, докато държавите от ЕС и извън ЕС 
вече обявиха намерението си да дарят своя излишък от ваксини чрез механизма 
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COVAX; приветства съобщението на СЗО, че процесът в световен мащаб в 91 
отговарящи на условията държави е започнал през първото тримесечие на 2021 г. 
и че до момента са доставени две милиарда дози ваксина; подчертава, че за да се 
ограничи пандемията, безопасните ваксини следва да бъдат налични за всички, на 
приемлива цена и лесно достъпни за всеки; подчертава, че трябва да се даде 
приоритет на здравния персонал и на най-уязвимите хора;

3. призовава „Екип Европа“ да укрепи ефективни механизми за гарантиране на 
съгласуваност на политиките за устойчиво развитие, така че те да се използват 
систематично и ефикасно от всички институции на ЕС и от държавите членки; 
подчертава, че ЕС следва да извършва оценки на въздействието върху 
устойчивостта във всяка област на политиката, включително по отношение на 
реакцията си на пандемията;

4. настоява, че набраната инерция от подхода на общ „Екип Европа“ по отношение 
на съвместния анализ, съвместното програмиране и съвместното изпълнение 
трябва да се превърне в нов стандарт за сътрудничество в областта на 
хуманитарната помощ и политиката за развитие, както по закон, така и на 
практика; счита, че ЕС следва да насърчава идеята, че координацията следва да 
бъде засилена не само между държавите членки, но и с държавите донори извън 
ЕС, с цел максимално увеличаване на ефикасността и ефективността на 
международното сътрудничество и хуманитарната помощ; подчертава значението 
на ИССРМС – Глобална Европа за осигуряването на финансиране за човешкото 
развитие, включително в областите на здравеопазването, храненето, 
водоснабдяването, канализацията и санитарно-хигиенните условия, социалната 
закрила, закрилата на децата и в сектора на образованието; призовава ЕС и 
държавите членки да дадат приоритет на човешкото развитие и здравето в 
съвместното си програмиране; насърчава Комисията да използва гъвкаво 
инструментите за хуманитарна помощ и за развитие в съответствие с интегриран 
подход към връзката между разходите и ползите, особено що се отнася до 
финансирането и разпространяването на ваксини;

5. призовава донорите от ЕС да гарантират, че местните организации на 
гражданското общество и международните неправителствени организации (НПО), 
работещи на първа линия, получават финансиране за изпълнение на програми и 
проекти за справяне с пандемията от COVID-19 и последиците от нея на 
общностно равнище, за да достигнат до хората, които са най-изоставени; 
подчертава, че предвид на липсата на допълнителни ресурси за ответни действия 
и възстановяване във връзка с COVID-19 и предвид на това, че повечето средства 
отиват за географски пакети, осигуряването на оптимално взаимно допълване на 
финансирането от ЕС е от решаващо значение;

Финансиране на хуманитарна помощ

6. подчертава , че пандемията заплашва да предизвика хуманитарна криза; изразява 
поради това дълбока загриженост относно недостатъчното финансиране за 
хуманитарна помощ от бюджета на ЕС, като се имат предвид допълнителните 
хуманитарни потребности, предизвикани от пандемията; призовава за ясно 
разпределение на пакета за Резерва за солидарност и спешна помощ, който следва 
да има за цел да осигури балансирано покриване на задълженията си, както 



RR\1230616BG.docx 11/26 PE661.884v03-00

BG

следва: не могат да се разпределят нито за вътрешни, нито за външни операции 
повече от 60% от годишната сума на резерва; към 1 октомври на всяка година 
трябва да остава на разположение най-малко една четвърт от годишната сума за 
година „n“, за да се покрият възникващите потребности до края на същата година; 
считано от 1 октомври оставащите средства могат да бъдат мобилизирани за 
покриване на потребностите, възникващи до края на същата година;

7. подчертава необходимостта от предоставяне на хуманитарна помощ, като 
персонал и медицинско оборудване, включително лични предпазни средства и 
комплекти за тестове, на най-уязвимите групи от населението; във връзка с това 
приветства създаването на хуманитарен въздушен мост на Европейския съюз през 
2020 г.;

8. настоява ЕС и държавите членки да заделят допълнителни средства за държавите, 
които ще бъдат засегнати в най-голяма степен от пандемията, за да се справят с 
нейните преки и непреки последици, и настоява, че е необходимо да се ускори 
изпълнението на програмите за спешна продоволствена помощ, насочени към 
онези, които вече са били определени като уязвими преди кризата с COVID-19, 
като същевременно се прилагат процедури за намаляване на рисковете от 
предаване;

Продоволствена сигурност

9. подчертава, че пандемията застрашава продоволствената сигурност в селските, 
градските и крайградските райони; подчертава, че пасищното земеделие е 
екологично издържан съобразен с околната среда местен метод за производство 
на храни и следователно е част от устойчива продоволствена система; посочва, че 
скотовъдците са особено уязвими по отношение на смущенията в 
продоволствената сигурност и последиците от изменението на климата; счита, че 
е от съществено значение да се подкрепят скотовъдците, като се гарантира 
безопасен достъп до местните пазари по време на пандемията, за да се гарантира, 
че те са в състояние да продължат да предоставят богати на белтъчини храни на 
местното население, че има условия за трансгранична мобилност на хората и 
селскостопанските животни, че техните стада имат достъп до вода и пасища и че 
мобилните екипи за осигуряване на здраве на общността наблюдават ситуацията и 
се намесват в отделни случаи, но също така, когато е необходимо, и с оглед на 
поддържането на общественото здраве; призовава за парични трансфери за 
скотовъдците, за да се гарантира покриването на основните им потребности, 
включително от храни и фуражи, и призовава за подпомагане на изхранването на 
стадата като част от подкрепата за препитание под формата на хуманитарна 
помощ, когато това е необходимо;

10. подчертава необходимостта от подпомагане на семейните земеделски стопанства 
и местните малки и средни предприятия, по-специално в аграрно-промишления 
сектор, с цел повишаване на продоволствената сигурност и устойчивост;

11. подчертава необходимостта от подкрепа на действията на агенциите на ООН, по-
специално ФАО и СПП, както и на действията на движенията Червен кръст и 
Червен полумесец и на международни НПО, насочени към смекчаване на 
последиците от глада, недохранването и загубата на поминък и към изграждане на 



PE661.884v03-00 12/26 RR\1230616BG.docx

BG

устойчиви продоволствени системи, като например тези за създаване на глобален 
инструмент за бързо предоставяне на информация относно хуманитарните 
потребности, за предоставяне на помощ при производството на храни и на достъп 
до храни, за организиране на парични трансфери, ваучери и разпределяне на 
храни в натура и на храна в училищата, за разработване на връзки със системи за 
отговорна социална защита в отговор на сътресения, за стабилизиране на 
продоволствените системи, за гарантиране на функционирането на местните 
пазари на храни и вериги и системи за създаване на стойност, като същевременно 
се поставя акцент върху дребните земеделски стопани и дребните риболовци чрез 
прилагане на санитарни мерки с цел предотвратяване на предаването на COVID-
19 и даване на отговор и на други кризи, икономически спадове и конфликти, като 
например във връзка с нашествието на пустинни локуси в Източна Африка; счита, 
че процесът на икономическо възстановяване предлага възможност за по-добро 
интегриране на дребните земеделски стопани и производители на местните и 
регионалните пазари и за развитие на по-устойчив поминък; подчертава 
значението на технологиите и цифровизацията в това отношение като средство за 
улесняване на познаването на пазара и достъпа до него и за разрастване на 
малките предприятия чрез инструменти като приложения за мобилни приложения 
за парични трансфери;

12. припомня, че до 2050 г. ще трябва да се осигури безопасна храна на достъпни 
цени за световно население от около 10 милиарда души, като същевременно се 
осигурят достойни работни места и поминък по цялата хранителна верига за 
създаване на стойност, като се осигури защита на най-уязвимите в селските 
райони, включително коренното население, мигрантите и неформалните и 
спорадичните работници, и се противодейства на крайната нестабилност на 
цените на храните на националните и международните пазари на храни; признава 
решаващата роля на изхранването за укрепването на устойчивостта; призовава за 
по-интегриран подход към предотвратяването, диагностицирането и лечението на 
глада и недохранването както в хуманитарните действия, така и в действията в 
областта на развитието, особено сред държавите, които са най-уязвими по 
отношение на изменението на климата; подчертава, че е от решаващо значение да 
се развива местното селско стопанство за местно потребление, за да се намалят 
зависимостта на развиващите се страни от вноса и износа и възможните смущения 
по хранителната верига; подчертава, че постигането на ЦУР 1 и 2 изисква 
трансдисциплинарен подход, за да се промени начинът, по който храните се 
произвеждат, преработват, консумират и търгуват; във връзка с това подчертава 
необходимостта от цялостна трансформация, за да се ускорят справедливите, 
безопасни и здравословни продоволствени системи, като срещата на високо 
равнище на ООН по продоволствените системи през 2021 г. се възприема като 
повратна точка, от която системата да се изгради отново след кризата с COVID-
19, но вече по по-добър начин; призовава ЕС да насърчава устойчивостта във 
всички вериги за доставка на храни – от производството до потреблението, в 
съответствие с Европейския зелен пакт и стратегията „От фермата до трапезата“;

13. изтъква, че пандемията от COVID-19 изостря и без това изключително сериозния 
проблем с продоволствената несигурност в Източна Африка и Близкия изток, 
предизвикан от нашествието на локуси, тъй като ограниченията забавят 
доставката на пестициди и оборудване за ограничаване на броя на локусите; 
подчертава необходимостта от засилено сътрудничество, за да се помогне на 
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държавите от Източна Африка и Близкия изток да се справят със загубата на 
реколта;

14. посочва, че различни глобални тежести, като например бързият прираст на 
населението, изменението на климата, недостигът на природни ресурси и 
променящите се модели на потребление, възпрепятстват способността на нашите 
продоволствени системи да гарантират продоволствена сигурност и наличност на 
храни по социално и екологично устойчив начин за всички;

15. подчертава, че са необходими достатъчно мерки за подобряване на настоящото 
положение в африканските държави, които са изправени пред бърз прираст на 
населението, съчетан с несигурност, че селскостопанските им сектори са в 
състояние да гарантират производството на храни и да прилагат мерки за 
адаптиране към изменението на климата;

16. счита, че ограниченията върху наличието на земя, влошаването на качеството на 
земите, недостигът на вода и ограниченията в производството на храни са 
сериозни пречки пред увеличаването на снабдяването със селскостопански 
продукти и производителността, които са свързани със социално-икономическата 
и институционалната несигурност в развиващите се страни;

Бедност и социална защита

17. подчертава, че се очаква крайната бедност в световен мащаб да нарасне 
драматично през 2020 г. за първи път от повече от 20 години, особено за децата, 
като пандемията от COVID-19 ще усложни последиците от конфликтите, лошото 
управление и изменението на климата и ще окаже значително въздействие върху 
жените и момичетата (до 2021 г. се очаква допълнителни 47 милиона души да 
живеят в крайна бедност), неформалните работници и работниците мигранти 
(които представляват една четвърт от световната работна сила), туристическия 
сектор и латиноамериканската, карибската и африканската икономики; 
подчертава, в контекста на тази крайно тежка криза значението на една всеобща 
социална закрила и социален диалог; отправя искане към Комисията да разработи 
стратегии с държавите партньори за икономическо възстановяване, създаване на 
работни места и за подобряване на системите за социална сигурност, като се 
насърчава разширяването на обхвата на социалната закрила, така че да обхване и 
неформалните работници в селските сектори;

18. подчертава факта, че най-уязвимите са най-тежко засегнати от пандемията, по-
специално бежанците, вътрешно разселените лица и мигрантите в несигурно 
положение, които са изправени пред три кризи: здравна криза, социално-
икономическа криза и криза на защитата; подчертава, че децата в движение са 
особено уязвими поради ограничения си достъп до основни услуги, включително 
до водоснабдяване, канализация и санитарно-хигиенни условия, образование, 
здравеопазване и грижи, като по този начин са изложени на голям риск 
развитието, бъдещето и здравето на тези деца;

19. изтъква факта, че последиците от избухването на пандемията от COVID-19 
засягат непропорционално най-бедните и хората в най-неравностойните, 
маргинализираните и незащитените социални категории, включително хората с 
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физически и интелектуални увреждания, хората с хронични заболявания, хората с 
психични проблеми и възрастните хора, които вече имат ограничен или никакъв 
достъп до основна хигиена и лечение за своите здравни нужди и са станали още 
по-уязвими поради пандемията;

Бежанци и разселени лица

20. настоятелно призовава Комисията да обърне внимание на специфичните 
потребности на бежанците, мигрантите и вътрешно разселените лица, като се 
придържа към ръководния принцип на мрежите за обществено здраве да не се 
пренебрегва никой и да се въздържат от блокиране на хуманитарните работници 
на първа линия от пряк контакт с хората, които обслужват; припомня със 
загриженост, че бежанците, мигрантите и вътрешно разселените лица са сред най-
уязвимите групи от населението, изправени пред тази здравна криза, тъй като те 
често са изправени пред по-несигурни условия на живот и обикновено са 
изправени пред по-големи пречки пред достъпа до основни здравни услуги, 
отколкото местното население; подчертава абсолютната необходимост от равен 
достъп до лечение от COVID-19 и други здравни услуги и програми за сигурност 
за всички засегнати лица, независимо от тяхната националност, правен статут, 
произход, пол, сексуална ориентация, полова идентичност или други 
характеристики; подчертава значението на подкрепата за бежанците, мигрантите 
и вътрешно разселените лица, за да бъде преодоляно непропорционалното 
социално-икономическо въздействие на пандемията чрез засилване на подкрепата 
за поминъка и за дейностите, създаващи доходи, в допълнение към техния достъп 
до безопасност; подчертава, че политиките на ЕС следва да се стремят към 
подкрепа на техния достъп до заетост, образование и документация за тяхното 
гражданско състояние; настоятелно призовава ЕС и държавите членки да създадат 
условия за достъп на децата и младите хора в бежанските лагери до образование, 
включително възможности за дистанционно обучение, по-специално за основно 
обучение; 

Укрепване на здравния сектор

21. подчертава, че разпространението на COVID-19 изостри постоянния проблем с 
недостига на лекарства в световен мащаб, което има тежки последици в 
развиващите се страни; изтъква, че помощта за развитие следва да бъде насочена 
главно към осигуряване на „хоризонтално“ универсално покритие на системата за 
здравеопазване чрез цялостен и основан на правата подход, което предполага, 
наред с другото, пълно съобразяване с многоизмерния характер на 
здравеопазването (със тесни връзки с пола, продоволствената сигурност и 
храненето, водоснабдяването и санитарно-хигиенните условия, образованието и 
бедността); призовава по-специално за преразглеждане на предложените или 
съществуващите стратегии и партньорства с цел по-нататъшно укрепване и 
подпомагане на системите за обществено здравеопазване в държавите партньори, 
по-специално по отношение на подготвеността за пандемии и организацията и 
управлението на здравните системи, включително предоставянето на всеобщо 
здравеопазване, ваксинации, здравно наблюдение и информация (включително 
наблюдение на заболяванията), обучение, наемане и запазване на медицинския 
персонал, диагностичен капацитет и доставки на лекарства; 
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22. припомня, че при укрепването на здравните системи не следва да се вземат 
предвид единствено епидемиологичните последици от пандемията от COVID-19 
за държавите партньори, а следва също така да се вземат предвид фактори като 
необходимостта от справяне с увеличеното недохранване, причинено от 
прекъсването на веригите за доставка на храни или от психологическото 
въздействие на мерките за смекчаване на разпространението на COVID-19;

23. припомня на Комисията, че добре установените партньорски организации на ЕС, 
като Глобалния фонд, предоставят ценна помощ за бързо доставяне и внедряване 
на лични предпазни средства, диагностика и терапевтични средства за COVID-19, 
като същевременно играят жизненоважна роля за изграждането и укрепването на 
здравните системи и осигуряването на донори;

24. подчертава необходимостта да се преодолее изоставането във връзка с рутинните 
програми за имунизация във възможно най-кратък срок и да се гарантира 
възобновяването на предоставянето на други основни здравни услуги; призовава 
за подходящо финансиране за инициативи като Gavi, Алианса за ваксини и CEPI, 
Коалицията за иновации в областта на епидемичната готовност; изразява 
загриженост относно разпокъсаната система за управление на ваксините в 
световен мащаб, възложена на външни изпълнители, което доведе до конкуренция 
за ваксини, диагностика и лечение, а не до сътрудничество; настоятелно 
призовава ЕС и държавите членки да поемат водеща роля във връзка с призивите 
за равен и финансово приемлив достъп до ваксини в световен мащаб въз основа 
на принципа на глобална солидарност; призовава Комисията да гарантира, че 
глобалните действия на ЕС в отговор на пандемията от COVID-19 не подкопават 
финансирането от ЕС за други жизненоважни здравни програми, включително 
пакета за минимални първоначални услуги в областта на сексуалното и 
репродуктивното здраве и програмите, насочени към здравето на жените и 
бременните жени; настоятелно призовава всички държави членки и Комисията да 
продължат подкрепата си за държавите партньори при предоставянето на услуги, 
свързани със сексуалното и репродуктивното здраве и права, като същевременно 
гарантират безопасността на общностите и здравните работници;

25. припомня значението на прилагането на основните поуки от предишни здравни 
кризи, като епидемията от ебола; подчертава в тази връзка значението на работата 
с общностните лидери за разпространение на ключови послания в областта на 
общественото здраве и мобилизиране на обществата; подчертава решаващата роля 
на организациите на гражданското общество и националните и международните 
НПО за предоставянето на здравни услуги на най-бедните общности; признава, че 
тези организации ще бъдат основни партньори при разпространението на ваксини 
за COVID-19; призовава ЕС да подкрепи изграждането на капацитет на тези 
организации;

26. подчертава ролята на здравното образование за предотвратяването и 
облекчаването на въздействието на пандемии и за готовността за бъдещи 
извънредни ситуации в областта на общественото здраве; подчертава ползите от 
спорта за справяне с последиците за физическото и психичното здраве от 
продължителната изолация и затварянето на училищата;

27. призовава настоятелно Комисията и държавите членки да се ангажират с 
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превръщането на антипандемичните ваксини и лечения в световно обществено 
благо, достъпно за всички;

28. подчертава, че непрекъсваемостта на основните здравни услуги, включително 
храненето, е необходима за реагирането на и възстановяването от COVID-19; 
подчертава, че качествените услуги в областта на храненето следва да се 
предоставят като част от първичните здравни грижи, включително превенция, 
оценка, диагностика и лечение на всички форми на недохранване; признава 
ролята на здравните работници в общността като работници на първа линия, 
която трябва да бъде подкрепяна, включително чрез обучение;

29. подчертава, че научните изследвания и иновациите са от решаващо значение за 
глобалния отговор на COVID-19, което дава възможност за разработването на 
спешно необходими терапевтични средства, ваксини и диагностика; подчертава, 
че дейностите в областта на научните изследвания и иновациите трябва да бъдат 
насочвани към инструменти, които работят в среда с малко ресурси, за да се даде 
възможност за истински глобален отговор; подчертава, че са необходими подобни 
усилия за преодоляване на съществуващите пропуски в научните изследвания и 
продуктите с цел борба с други епидемии, по-специално свързаните с бедността и 
пренебрегваните заболявания, които засягат милиарди хора по света, но предлагат 
ограничени пазарни стимули за инвестиции от частния сектор, както и за да се 
сложи край на зависимостта от по-богатите държави по отношение на техните 
научни изследвания в областта на заболявания, които може да не ги засягат пряко; 
поради това призовава ЕС и неговите държави членки да увеличат възможностите 
за транснационално сътрудничество между изследователите и да насърчават 
развитието на човешкия научноизследователски потенциал в държавите 
партньори, с особен акцент върху жените;

30. подкрепя важната работа на СЗО и посочва нейната централна роля като водещ и 
координиращ орган по отношение на отговора на COVID-19, като същевременно 
признава необходимостта от нейната реформа, включително, но не само, реформа 
на международните здравни правила, след овладяването на острата криза;

31. подчертава необходимостта от спешни действия, увеличено финансиране и 
подобрена координация на ответните действия във връзка с хигиеничното 
поведение и практики като една от най-важните защитни сили за 
предотвратяване, ограничаване и третиране на COVID-19; подчертава 
необходимостта от надеждни доставки на чиста вода, за да може да се осигури 
чистота в домовете и училищата, както и в здравните заведения, и подчертава 
значението на достъпа до безопасна вода, инфраструктура за водоснабдяване, 
канализация и санитарно-хигиенни условия, услуги и стоки, тъй като те са от 
ключово значение за изграждането на устойчивост спрямо бъдещи огнища на 
болести; призовава ЕС и неговите държави членки значително да увеличат своето 
финансиране за водоснабдяването, канализацията и санитарно-хигиенните 
условия като част от техните ответни действия във връзка с COVID-19 и да 
засилят глобалната устойчивост срещу бъдещи кризи;

32. подчертава решаващата роля на ръководените от общностите организации и на 
организациите на гражданското общество за предоставянето на здравни услуги на 
най-маргинализираните и недостатъчно обслужвани общности; призовава 
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Комисията да осигури политическа, финансова и техническа подкрепа за 
организациите на гражданското общество, предоставящи услуги в рамките на 
общността, за да се гарантира, че лицата, които не могат да отидат в здравни 
заведения, имат достъп до персонализирани и подходящи услуги;

33. подчертава, че по-справедливото разпределение на ваксините по света е от 
съществено значение за ефективната борба с разпространението на COVID-19 и 
неговата мутация; припомня също така, че медицинското оборудване и средства 
за лечение от COVID-19 следва да бъдат финансово достъпни, безопасни, 
ефективни, лесно администрирани и общодостъпни, както и че те следва да се 
считат за световно обществено благо;

Права на човека, управление и демокрация

34. изразява загриженост, че от началото на кризата с COVID-19 много правителства 
използваха извънредната ситуация, за да обосноват налагането на ограничения 
върху демократичните процеси и гражданското пространство, включително 
ограничаване на достъпа за хуманитарни цели, и за потискане на малцинствата; 
осъжда по-специално цензурата, задържането и сплашването на журналисти, 
представители на опозицията, здравни работници и други лица, които критикуват 
правителствата, включително и тяхното управление на кризата; обръща внимание 
в по-широк план на нарастващото отрицателно въздействие на COVID-19 върху 
всички права на човека, демокрацията и принципите на правовата държава и 
поради това призовава за засилване на помощта, политическия диалог и 
подкрепата за гражданското общество и институционалното изграждане във 
всички тези области, като се обърне специално внимание на защитниците на 
правата на човека и активистите на гражданското общество;

35. отбелязва, че научните изследвания в световен мащаб показват, че 
заклеймяването и дискриминацията продължават да засягат хората, живеещи с 
ХИВ, по-специално ключовите групи от населението и уязвимите групи; 
припомня заключенията на UNAIDS, че хората и групите, свързани с COVID-19, 
също са претърпели отрицателни възприятия и действия; подчертава, че 
уязвимото и маргинализираното население продължава да бъде заклеймявано, 
включително чрез пресечните точки на ХИВ и COVID-19, като например хората, 
живеещи в бедност, бездомните, бежанците, мигрантите, лицата, предоставящи 
сексуални услуги, хората, които използват наркотици, и лесбийките, гейовете, 
бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните лица;

36. подчертава, че комбинираното въздействие на здравната пандемия и световната 
рецесия сериозно ще подкопае капацитета на развиващите се страни, и особено на 
най-слабо развитите страни, за постигане на ЦУР; припомня призива на ООН за 
пакет от 2,5 трилиона щатски долара във връзка с кризата с COVID-19 за 
развиващите се страни, които са изправени пред безпрецедентни икономически 
щети от кризата с COVID-19; призовава за широкообхватен политически отговор 
въз основа на основния принцип на Програмата до 2030 г. никой да не бъде 
изоставен;

37. подчертава, че едно извънредно положение има отрицателно въздействие върху 
правата на човека и основните свободи и следователно трябва винаги да бъде 
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ограничено във времето, надлежно обосновано чрез демократични и правни 
процедури и пропорционално на извънредната ситуация, при спазване на 
конституционния ред и международното право в областта на правата на човека; 
настоява, че извънредните ситуации в областта на здравеопазването никога не 
следва да се използват като претекст за подкопаване на принципите на правовата 
държава, демократичните институции, демократичната отчетност или съдебния 
контрол;

38. изразява загриженост във връзка с насилствените посегателства срещу 
хуманитарни и медицински персонал и съоръжения, както и бюрократичните 
пречки, като например неясни, променящи се изисквания за получаване на достъп 
или ограничения по отношение на персонала и броя на превозните средства в 
държавите партньори; подчертава, че е важно да продължи противодействието на 
тези посегателства и пречки както на дипломатическо, така и на политическо 
равнище;

39. призовава Комисията и държавите членки да подкрепят парламентите, тъй като те 
продължават да играят активна роля в контрола на правителствените мерки за 
ограничаване на пандемията от COVID-19 и в оценката на последиците за правата 
на човека от мерките в областта на общественото здраве; подчертава, че секторът 
на здравеопазването в много държави е податлив на корупция и че е необходимо 
да се засилят отчетността и надзорът;

40. подчертава особено тежките последици от ограничителните мерки във връзка с 
COVID-19 и съпътстващите вреди, понесени от жените, момичетата и децата, по-
специално увеличаването на насилието, основано на пола, включително 
гениталното осакатяване на жени, увеличаването на броя на детските бракове, 
случаите на ранна и нежелана бременност и ограничения достъп до здравни 
услуги, включително до услуги в областта на СРЗП, но също така и излагането на 
жените на COVID-19 поради непропорционално високото им представителство 
сред здравните работници в световен мащаб; отбелязва, че в много държави 
партньори жените са заети във феминизирани сектори, като например сектора за 
производство на облекла, които бяха сериозно засегнати; подчертава 
необходимостта ИССРМС-Глобална Европа да стимулира възможностите за 
заетост на жените след кризата; призовава към действия за противодействие на 
непропорционалната тежест за полагане на грижи, понасяна от жените, и на 
евентуалните отстъпления в областта на безопасността, здравето, еманципацията, 
икономическата независимост и овластяването, както и образованието, чрез 
специфични програми като инициативата за фокуса на вниманието и Третия план 
за действие относно равенството между половете и чрез пренасочване акцента на 
европейската подкрепа; призовава за увеличаване на усилията за по-добро 
предотвратяване и справяне с домашното насилие; призовава за пълноценно 
участие на жените във вземането на решения, които оказват въздействие върху 
тяхното здраве и професионален живот; подчертава необходимостта от включване 
на перспективата за равенство между половете в отговора на ЕС във връзка с 
COVID-19, от застъпване за приобщаващи органи за вземане на решения и 
събиране на групирани по пол и възраст данни за анализ на равенството между 
половете;

41. припомня, че икономическите и социалните последици от пандемията засягат в 
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непропорционална степен жените и рискуват да обърнат назад десетилетия на 
напредък в областта на равенството между половете и овластяването на жените; 
настоятелно призовава ЕС и неговите държави членки, с оглед справяне с това 
предизвикателство и гарантиране на устойчиво възстановяване, да увеличат 
външната си подкрепа за действия, насочени към засилване на гласа и участието 
на жените в процесите на вземане на решения, подобряване на образованието и 
обучението на жените, премахване на дискриминацията при достъпа до 
кредитиране и приемане на разпоредби срещу насилието, основано на пола;

Обслужване на дълга и стабилни бюджети

42. приветства спирането на плащанията по обслужването на дълга за най-бедните 
държави, обявено от Г-20, и се присъединява към призива към частните 
кредитори и търговските банки в държавна собственост да последват този 
пример; призовава Комисията и държавите членки да насърчават пълното 
прилагане на инициативата на Г-20 за спиране на обслужването на дълга (DSSI) и 
новата обща рамка на Г-20 относно третирането на дълга извън рамките на DSSI; 
подчертава, че мащабът на икономическата и социалната криза в развиващия се 
свят изисква по-задълбочени и широкообхватни мерки и насърчава Комисията да 
подкрепи международните усилия в това отношение; счита, че вместо това 
спестените лихви благодарение на това спиране на плащанията по дълга следва да 
бъдат инвестирани в сектора на здравеопазването, който често е силно 
недостатъчно финансиран в развиващите се страни; във връзка с това приканва 
Комисията и държавите членки също така да подкрепят инициативи на 
международно равнище, предлагащи гъвкави механизми за намаляване на дълга, 
свързани със създаването на партньорски фондове в местна валута за насърчаване 
на инвестициите, насочени към постигането на ЦУР;

43. изтъква, че много развиващи се страни са били засегнати от значителни равнища 
на задлъжнялост още преди пандемията, което възпрепятства подходящи 
инвестиции в предотвратяването на кризи, в здравните системи и в социалната 
закрила; подчертава, че е важно да се обърне приоритетно внимание на 
устойчивостта на обслужването на дълга в държавите партньори; призовава 
Комисията да предприеме нови инициативи за справяне с проблемите, свързани с 
незаконните финансови потоци, укриването на данъци и данъчните измами, с цел 
подобряване на данъчните основи на развиващите се страни; за тази цел 
настоятелно призовава ЕС да гарантира, че неговите споразумения за търговия, 
двойно данъчно облагане и инвестиции са в съответствие с целта за мобилизиране 
на вътрешни ресурси на държавите от АКТБ и водят до осезаеми и устойчиви 
резултати в областта на развитието, в съответствие с принципа на съгласуваност 
на политиките за развитие, залегнал в член 208 от Договора от Лисабон; 
призовава в по-широк план за създаването на световен данъчен орган на 
равнището на ООН, който да подпомага координирането на данъчните политики; 
призовава освен това бюджетната подкрепа да бъде насочена към универсални 
основни услуги, по-специално в областта на здравеопазването, водоснабдяването 
и санитарно-хигиенните условия, и към устойчивост;

44. призовава Комисията да предвиди по-голяма подкрепа за най-нестабилните 
държави за справяне с пандемията от COVID-19 и за предоставяне на достъп до 
здравеопазване, като същевременно не се пренебрегват съществуващите 
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предизвикателства като крайната бедност, сигурността, достъпа до качествено 
образование и работни места, демокрацията, равните възможности и изменението 
на климата;

45. подчертава, че намаляването на притока на парични преводи в развиващите се 
страни ще влоши условията на живот на домакинствата, които разчитат на този 
източник на доходи за финансиране на потреблението на стоки и услуги като 
храна, здравеопазване и образование; поради това призовава настоятелно ЕС и 
общността на донорите да предприемат решителни действия в изпълнение на 
ангажимента си да допринесат за намаляване на разходите по такси за паричните 
преводи почти до нула или поне до 3%, както се изисква в ЦУР 10; 

Образование и цифровизация

46. подчертава факта, че пандемията от COVID-19 доведе до безпрецедентен брой 
ученици, пропуснали месеци училищни занятия, което представлява сериозно 
отстъпление в усилията в сектора на образованието, особено по отношение на 
образованието на момичетата, жените и разселените лица; настоятелно призовава 
правителствата да използват затварянето на училища само като крайна мярка в 
борбата срещу пандемията; подкрепя непрекъсваемостта и приоритетността на 
инвестициите в образование в извънредни и други хуманитарни ситуации; 
настоява образованието да се запази като приоритет на разходите в политиката на 
ЕС за развитие и да се обърне дължимото внимание на социалната и културната 
функция на училищата; в този контекст настоятелно призовава правителствата да 
дадат приоритет на подкрепата за най-маргинализираните деца и техните 
семейства, тъй като икономическите и социалните неравенства са тясно свързани 
с преждевременното напускане на училище и слабите резултати от ранното 
детство, които застрашават перспективите за заетост в зряла възраст; подчертава, 
че изложените на най-голям риск деца, особено тези с увреждания и тези, които 
живеят в засегнати от конфликти райони, са най-силно засегнати от тази 
пандемия; препоръчва ЕС да подкрепя действията на UNICEF, а държавите — 
членки на ЕС да споделят своите подходи за продължаване на преподаването 
дори по време на криза, и призовава ЕС и неговите държави членки да използват 
потенциала на дистанционното (онлайн приложения, радио, телевизия, печатни 
материали) и цифровото обучение в своите международни програми за 
подпомагане, така че нито едно дете да не бъде оставено без образование; поради 
това подкрепя отворен, сигурен и финансово достъпен достъп до интернет 
(включително мобилни данни) и равен достъп до и използване и създаване на 
цифрови технологии, с оглед преодоляване на цифровите разделения, 
включително цифровите различия между половете и възрастите, и за включване 
на тези, които са в неравностойно положение или маргинализирани в резултат на 
цифровата трансформация; 

47. призовава културата да бъде разглеждана през призмата на вътрешно присъщата ѝ 
стойност като четвърти самостоятелен и трансверсален стълб на устойчивото 
развитие, наред със социалното, икономическото и екологичното измерение. 
призовава ЕС да интегрира устойчивостта в областта на културата на всички нива 
на сътрудничеството за развитие и систематично да включва културното 
измерение в преговорите за споразумения за асоцииране и в целия набор от 
неговите инструменти за външни отношения и външна политика; 
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48. подчертава значението на ученето през целия живот и преквалификацията, 
включително в дългосрочен план след пандемията от COVID-19, тъй като това ще 
се превърне не само в обичайна практика, но и в необходимо изискване за 
работещите граждани, като се има предвид колко бързо се развиват технологиите;

49. изтъква необходимостта от предоставяне на подкрепа и отдаването на признание 
на учителите, чиято основна роля в образованието и изграждането на активно 
гражданско участие беше допълнително подчертана от пандемията; подчертава 
необходимостта от инвестиции в обучението на учителите, за да се подготвят по 
подходящ начин за нови модели на обучение, например електронното обучение и 
смесеното обучение, като изискване с цел да се осигури непрекъсваемост на 
образователния процес, когато има пречки пред провеждането на присъствени 
учебни занятия;

50. подчертава ролята на независимите медии в популяризирането на културното 
многообразие и междукултурните компетентности, както и необходимостта от 
тяхното укрепване като източник на надеждна информация, особено по време на 
кризи и несигурност;

51. обръща внимание на тежките последици от пандемията за секторите в областта на 
културата и творчеството, обектите на световното културно наследство, 
нематериалното културно наследство и туризма в областта на културното 
наследство по света, особено в най-слабо развитите страни, където тези сектори са 
особено нестабилни; призовава ЕС и неговите държави членки да предоставят 
финансова помощ на тези сектори в контекста на сътрудничеството за развитие 
чрез специални фондове с тематични и географски приоритети, както и 
техническа помощ, включително инициативи за цифрова подкрепа за смекчаване 
на отрицателното въздействие на ограничителните мерки, и да използват 
полезните взаимодействия между местните органи на управление, културните 
организации и НПО, от една страна, и делегациите на ЕС и отвъдморските 
клонове на културните институции на държавите членки, от друга страна;

52. припомня, че делът на образованието в общата помощ за развитие постоянно 
намалява през последното десетилетие; призовава държавите членки да 
инвестират 10% от официалната си помощ за развитие в образованието до 2024 г. 
и 15% до 2030 г., включително инвестиции в цифрово образование, 
инфраструктура и свързаност, с цел преодоляване на цифровото разделение, което 
изостря социално-икономическите недостатъци;

Устойчивост

53. подчертава значението на обмена на най-добри практики с държавите партньори и 
тяхното подпомагане (включително при изграждането на капацитет на техните 
местни и регионални администрации) и на обмена на най-добри практики с 
местните организации на гражданското общество и тяхното подпомагане при 
идентифицирането на уязвимите места, изграждането на механизми за 
предотвратяване и реагиране на кризи, както и при защитата на критичната 
инфраструктура с цел по-добро справяне с бъдещи системни сътресения от 
всякакво естество; освен това подчертава, че е важно да се възприеме подход 
„Едно здраве“ от равнището на централното управление до равнището на 
общността, с цел предотвратяване на и борба със зоонозите; 
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54. изразява загриженост, че поради промените, предизвикани от изменението на 
климата, екстремните природни явления ще увеличат трудностите, произтичащи 
от кризата с COVID-19, което ще постави икономиките, функционирането на 
държавите и предоставянето на хуманитарна помощ под допълнителен натиск; 
поради това изисква стратегията за възстановяване да преследва целите на 
Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие и Парижкото споразумение относно 
изменението на климата; освен това счита, че мерките за икономическо 
стимулиране следва да проправят пътя към бъдеще с нулеви въглеродни емисии и 
устойчивост спрямо изменението на климата, и призовава за подкрепа за 
съхранението на сортовете семена в рамките на Международния договор за 
растителни генетични ресурси за прехрана и земеделие, за да се помогне на 
общностите да възстановят сортовете след бедствия, предизвикани от 
изменението на климата;

55. счита, че пандемията предлага възможност за по-добро възстановяване и че 
политиките на ЕС в областта на хуманитарната помощ и развитието следва да 
подкрепят тази цел в държавите партньори; подчертава по-специално 
необходимостта от подпомагане на развиващите се страни за отключване на 
напредъка в цифровата икономика в области като здравеопазването, 
образованието и други обществени услуги; приветства стартирането на Центъра 
за цифрово развитие (D4D) през декември 2020 г. и насърчава ЕС да направи 
допълнителни инвестиции в усилията за цифровизация в държавите партньори, 
включително чрез привличане на инвестиции от частния сектор;

56. припомня, че устойчивостта в крайна сметка се отнася както до общата готовност, 
така и до способността за адаптиране към нови обстоятелства; припомня в този 
контекст, че общностите, които преследват свои собствени решения на 
проблемите, съобразени с техния конкретен контекст, са по-ангажирани по време 
на възстановяването и в крайна сметка се възстановяват, като стават още по-
силни; подчертава, че преодоляването на тази криза в дух на солидарност с 
нашите партньори ще укрепи и направи отношенията между ЕС и развиващите се 
страни по-устойчиви;

57. припомня, че инвестициите от частния сектор биха могли да играят важна роля за 
икономическото възстановяване и постигането на ЦУР, като се имат предвид 
нарасналите потребности, породени от пандемията; призовава ролята на частния 
сектор и смесеното финансиране да бъдат допълнително проучени като част от 
усилията за възстановяване и изграждане на устойчивост;

58. посочва, че пандемиите често са със зоонозен произход; поради това подчертава 
необходимостта от подкрепа за образователни програми по отношение на 
опасностите от лова и търговията с диви животни, както и по-строгата защита и 
възстановяване на екосистемите и местообитанията, както и от справяне с 
предизвикателствата, произтичащи от промишленото земеделие; призовава за по-
голяма подкрепа за държавите партньори във връзка с предотвратяването на 
бракониерството и трафика на диви животни, като се гарантира по-специално, че 
местните общности участват в опазването на дивата флора и фауна; счита, че е 
необходимо да се отпуснат повече средства от ЕС за изпреварващи научни 
изследвания относно връзките между човешкото здраве, здравето на животните и 
екосистемите, за да се повиши готовността за реагиране на бъдещи здравни кризи, 
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породени от мутации на вируси със зоонозен произход;

59. счита, че устойчивостта срещу бъдещи кризи в областта на общественото здраве 
трябва също така да се основава на изследвания в областта на заболяванията, 
които редовно причиняват смъртоносни епидемии в развиващите се страни; 
изразява съжаление, че понастоящем няма достатъчно научни изследвания в 
областта на разработването на ваксини, които ефективно предотвратяват болести, 
повтарящи се в развиващите се страни, като малария или зика; призовава ЕС и 
неговите държави членки да финансират повече научни изследвания с оглед 
разработването на ваксини, които предотвратяват бъдещи огнища на такива 
болести;

60. посочва, че дори по време на криза производството и дистрибуцията на храни 
трябва да бъдат абсолютен приоритет; счита, че зависимостта от външни 
източници на храни, растения, семена и торове следва да бъде намалена, като 
същевременно следва да се увеличи местното и диверсифицираното 
селскостопанско производство; във връзка с това приветства подкрепата на ЕС за 
агроекологията, която трябва да бъде допълнително засилена; призовава за 
подкрепа за споделянето на знания относно нови, стари и по-устойчиви 
агроекологични семена;

61. припомня, че развиващите се страни са исторически уязвими на външни 
сътресения поради тесните износни бази и по-слабо диверсифицираните 
икономики; поради това подчертава, че едно от основните предизвикателства за 
развиващите се страни е да се изкачат нагоре по световната верига за създаване на 
стойност чрез икономическа диверсификация и да преминат от модел на 
производство, ориентиран към износа, към развитие, основано на вътрешните и 
регионалните пазари; за тази цел подчертава решаващата роля на регионалното 
икономическо сътрудничество, вътрешната промишлена политика и 
насърчаването на инвестициите за увеличаване на националната или регионалната 
автономност при производството на основни стоки и услуги; счита, че в този 
контекст е от съществено значение да се използват финансовите и стопанските 
практики, за да се насърчи интегрирането на стандартите за устойчивост по 
цялата инвестиционна верига; отново заявява, че корпоративната отговорност за 
дължимата грижа по отношение на правата на човека и околната среда е 
необходима предпоставка за предотвратяване и смекчаване на последиците от 
бъдещи кризи и за гарантиране на устойчиви вериги за създаване на стойност;

62. подчертава, че инвестициите в действия за възстановяване трябва да бъдат 
отговорни, в съответствие с Доброволните насоки на Комитета по световната 
продоволствена сигурност (CFS) относно отговорното управление на правото на 
владение на земя, рибарството и горите в контекста на националната 
продоволствена сигурност и нейните принципи за отговорно инвестиране в 
селскостопанските и продоволствените системи, с цел смекчаване на 
изменението на климата и насърчаване на устойчивостта на уязвимите групи от 
населението;

63. призовава ЕС да интегрира по-добре правата на децата в борбата срещу 
изменението на климата и в действията си за насърчаване на устойчивостта и 
готовността при бедствия пряко в социалните сектори като образованието, 
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здравеопазването, водоснабдяването и канализацията и санитарно-хигиенните 
условия, храненето и социалната закрила и закрилата на децата;

Връзка между хуманитарните действия, развитието и мира

64. подчертава, че прилагането на връзката между хуманитарните действия, 
развитието и мира трябва да бъде приоритет при програмирането на ИССРМС-
Глобална Европа в нестабилни държави; призовава ГД „Хуманитарна помощ и 
гражданска защита“, ГД „Международни партньорства“ и ГД „Политика за 
съседство и преговори за разширяване“ на Европейската комисия да прилагат 
допълващи програми, съобразени с местните дадености и местните възможности, 
когато това е възможно, с цел взаимно укрепване на различните аспекти на 
връзката;

65. подчертава необходимостта от съвместна работа с местните общности и 
организациите на гражданското общество при определянето и изпълнението на 
действията в отговор на кризата, предизвикана от COVID-19; подчертава ролята 
на Европейския корпус за солидарност за подкрепата на организациите на 
гражданското общество на място, които предоставят помощ на нуждаещите се;

66. призовава за овластяване на местните общности и за тяхното участие в 
хуманитарни действия и действия за развитие, заедно с местни организации на 
гражданското общество, включително църкви, организации на верска основа и 
други местни представители;

67. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на 
председателя на Европейския съвет, на Съвета, на Комисията, на заместник-
председателя на Комисията/върховен представител на Европейския съюз по 
въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и 
парламентите на държавите членки, на правителствата и парламентите на 
държавите от Африканския съюз, на генералния секретар на ООН, както и на 
Световната здравна организация.
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