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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

1. Отбелязва, че в член 9 В, параграф 6, от Договора от Лисабон (новия договор) се 
посочва, че „Съветът по външни отношения разработва външната дейност на 
Съюза в съответствие със стратегическите насоки, определени от Европейския 
съвет, и осигурява съгласуваност в неговите действия”, и че в член 9 Д, параграф 4, 
се посочва, че заместник-председателят на Комисията / върховният представител 
на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност „осигурява 
съгласуваност на външната дейност на Съюза”;

2. Приветства факта, че в член 10 а, параграф 2, от новия договор, в глава V, дял I, 
сред целите на външната дейност на Съюза изрично се споменава „устойчивото 
развитие в икономическо и социално отношение, и в областта на опазването на 
околната среда, в развиващите се страни, с основна цел премахване на бедността”, 
както и подпомагането на „население, страни и региони, пострадали от природни 
или причинени от човека бедствия”;

3. Приветства факта, че в Договора за функционирането на Европейския съюз 
(ДФЕС), част пета (Външна дейност на Съюза), дял III (Сътрудничество с трети 
страни и хуманитарна помощ), сътрудничеството за развитие се разглежда като 
самостоятелна област на политиката, на равна основа с другите области;

4. Също така приветства факта, че в Договора за функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС) (член 188 Й)  хуманитарната помощ се признава за пълноправна 
политика на Съюза, като има предвид, че Съюзът е сред водещите донори на 
хуманитарна помощ в света; отбелязва, че на основата на това признаване и след 
много плодотворен съвместен преглед на въпроса, на 18 декември 2007 г., трите 
институции приеха Европейски консенсус относно хуманитарната помощ;

5. Приветства факта, че в ДФЕС (член 188 Г) като основна цел на политиката за 
развитие на Съюза се признава „намаляването и, в дългосрочен план, 
изкореняването на бедността”; настоява, че тази първостепенна цел трябва да бъде 
поставена в контекста на постигането на целите за развитие на хилядолетието, 
вследствие на ангажимента на международната общественост, поет по време на 
Срещата на хилядолетието на ООН, проведена през 2000 г.;

6. Приветства факта, че новият договор съдържа задължителни разпоредби за защита 
правата на децата във вътрешните и външните цели на Европейския съюз;

7. Приветства факта, че в ДФЕС (член 188 Г) се изисква политиката на Съюза и на 
държавите-членки в областта на сътрудничеството с цел развитие да „се допълват и 
подсилват взаимно”, като от държавите-членки и от Съюза се изисква да се стремят 
към по-висока степен на координация на донорите и по-добро разделение на труда, 
което ще допринесе за по-голяма ефективност на помощта;
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8. Изразява надежда, че това изискване за взаимно допълване на Съюза и държавите-
членки ще внесе по-голяма яснота относно ролите на Комисията и на държавите-
членки, за което се призовава в партньорския преглед на ОИСР / КПР от м. юни 
2007 г., като същевременно ще доведе до силна обща политика за развитие, която 
ще бъде в състояние по-добре да координира политиките на отделните държави-
членки и да избягва припокриването между държавите-членки и Комисията, като 
така ще се подобри ефективността на разходите и на помощта;

9. Също така отбелязва, че по силата на член 188 Г от ДФЕС „Съюзът взема предвид 
целите на сътрудничеството за развитие при осъществяване на политиките, които 
биха могли да засегнат развиващите се страни”; подчертава, че само ако 
последователността на политиките за развитие бъде разглеждана като въпрос от 
първостепенна важност, Съюзът ще бъде в състояние да изпълни целите за 
развитие, както и да постигне ценностите на Европейския съюз, посочени в новия 
договор; подчертава, че средносрочният преглед през 2008 г. на Общата 
селскостопанска политика следва да доведе до конкретни и решителни стъпки за 
постигането на пълна съгласуваност с целите на политиката на ЕС за развитие, като 
например бързото поетапно премахване на всички субсидии, които нарушават 
търговията;

10. Настоява, че за да се гарантира последователност на политиките за развитие, на 
административно равнище съществува трайна нужда от конкретна Генерална 
дирекция „Развитие”, която да носи отговорност за определянето на политиката, 
предоставянето на политически консултации и управлението на  политиката на ЕС, 
насочена към сътрудничество с цел развитие, и, на политическо ниво, от член на 
Европейската комисия, който да отговаря конкретно за политиката на ЕС за
развитие във всички развиващи се страни и да бъде в състояние да насърчава 
интересите на политиката на ЕС за развитие в рамките на Колегиума на членовете 
на Европейската комисия, както и по отношение на Съвета;

11. Приканва Комисията да коригира съществуващите несъответствия в структурата и 
компетенциите на своите генерални дирекции, както по отношение на политиките, 
така и по отношение на бюджета; призовава Генерална дирекция „Развитие” да 
отговаря изцяло за сътрудничеството с цел развитие на ЕС, включително за 
сътрудничеството с развиващи се страни, които не са част от АКТБ, както и за 
включването на „EuropeAid” в рамките на Генерална дирекция „Развитие”;

12. Призовава Комисията и Съвета, имайки предвид, че голяма част от настоящите и 
бъдещите външни отношения на ЕС са свързани със сътрудничеството за развитие, 
да гарантират, че специалистите в областта на развитието от Генерална дирекция 
„Развитие” и министерствата на държавите-членки са адекватно представени както 
в процеса по създаване на проекта за службата за външна дейност, така и в самата 
служба;

13. Приветства разширяването на обхвата на обикновената законодателна процедура 
(съвместно вземане на решения), като подчертава, че това трябва да означава, че 
Парламентът ще се ползва с действително и ефективно право на демократичен 
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контрол над всички аспекти на политиката на Съюза в областта на 
сътрудничеството с цел развитие;

14. Подчертава, че Парламентът трябва да се структурира и организира по възможно 
най-ефикасен начин, така че да бъде в състояние да упражнява ефективен контрол 
над прилагането на законодателството, което въвежда в сила разпоредбите на новия 
договор;

15. Изразява съжаление, че както Съветът, така и Комисията в миналото са проявявали 
нежелание да признаят правата на Парламента за упражняване на пълен контрол;
приветства въведените неотдавна подобрения, в резултат на 
междуинституционалното споразумение относно комитологията, като първа стъпка 
в тази посока;

16. Призовава, в това отношение, за разширяване на областите, спрямо които е 
приложима процедурата по регулиране с контрол;

17. Приветства заличаването в новия договор на член 179, параграф 3, от Договора за 
създаване на Европейската общност, който изключва Европейския фонд за 
развитие (ЕФР) от приложното поле на този договор, като отбелязва, че това 
открива пътя пред включването на ЕФР в бюджета на Съюза, без да е необходимо 
преразглеждане на договора; призовава Съвета и Комисията да включат ЕФР в 
бюджета на Съюза по време на средносрочния преглед през 2008/2009 г., като това 
ще повиши демократичната легитимност на важна част от политиката на ЕС за 
развитие и нейния бюджет.
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