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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. приветства факта, че член 208, параграф 1 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз (ДФЕС) гласи, че "политиката на Съюза в областта на 
сътрудничеството за развитие и политиките на държавите-членки се допълват и 
подсилват взаимно" обратно на настоящия член 177, параграф 1 от Договора за 
създаване на Европейската общност, който се отнася до: "Политиката на 
Общността в областта на сътрудничеството за развитие, която допълва политиките, 
провеждани от държавите-членки"; подчертава, че това дава на Съюза по-голяма 
степен на инициатива при определянето на политиката, което следва да доведе до 
по-добра координация на донорите и по-добро разделение на труда, както и до по-
голяма ефективност на помощта, но също така ще бъде свързано с повече 
отговорности за институциите на Съюза, включително и за Парламента; 

2. приветства факта, че член 208, параграф 1 от ДФЕС гласи недвусмислено, че 
"Основната задача на политиката на Съюза в тази област е намаляването и, като 
крайна цел, изкореняването на бедността" и подчертава, че тази първостепенна 
задача трябва да бъде поставена в контекста на постигането на Целите на 
хилядолетието за развитие; отново подчертава, че всички политики, които имат 
въздействие върху развиващите се страни, следва да вземат предвид целта за 
развитие и факта, че Парламентът ще има много важна роля при контрола върху 
изпълнението на тази цел на Договора;

3. приветства факта, че член 214 от ДФЕС признава хуманитарната помощ като 
пълноценна политика на Съюза, която трябва да бъде в съответствие с принципите 
на международното право и с принципите на безпристрастност, неутралитет и 
недискриминация; счита, че Дял ІІІ, глава 1 (Сътрудничество за развитие) и глава 3 
(Хуманитарна помощ) предоставят ясна правна основа за развитието и 
хуманитарната помощ и отразяват целостта им като компетенции на Съюза, за 
които се прилага обикновената законодателна процедура (съвместно вземане на 
решения); 

4. подчертава, че ограничаването на броя на членовете на Комисията, считано от 1 
ноември 2014 г. (член 17, параграф 5 от Договора за ЕС (както е изменен с 
Договора от Лисабон)) не трябва да води до премахването на длъжността член на 
комисията, отговарящ за развитието и хуманитарната помощ, който трябва да 
остане отговорен за политиката на Съюза в областта на развитието, както и за 
генералната дирекция и службите, отговорни за определянето и предоставянето на 
консултации в областта на тази политика и управлението на политиката на ЕС за 
сътрудничество за развитие, като същевременно осъществява тясно 
сътрудничество с Върховния представител на Съюза по въпросите на външните 
работи и политиката на сигурност с оглед гарантиране на последователност в 
областта на външната дейност съгласно член 208, параграф 1 от ДФЕС, който 
гласи: "Съюзът взема предвид целите на сътрудничеството за развитие при 
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изпълнението на политиките, които биха могли да засегнат развиващите се 
страни";

5. настоява, че има нужда от по-силна подкрепа за развитие в ЕС, включително чрез 
административна структура, която да отговаря за политиката и нейното 
провеждане; подчертава, че членът на Европейската комисия, който отговаря за 
развитието и хуманитарната помощ, следва да направлява в по-голяма степен 
отколкото в момента политиката за развитие;

6. подчертава, че създаването на Европейска служба за външна дейност (EEAS) ще 
помогне на Комисията да продължи да ускорява реформата и опростяването на 
генералните дирекции, отговорни за външната дейност; настоява, че Парламентът 
трябва да бъде изцяло ангажиран при определянето на формата на Европейската 
служба за външна дейност; настоява, че тази нова служба трябва да бъде изцяло 
отговорна пред Европейския парламент; настоява въпреки това, че е необходимо 
отговорността за политиката в областта на сътрудничеството за развитие и 
изпълнението на тази политика да се носи от члена на Европейската комисия, който 
отговаря за сътрудничеството за развитие и хуманитарната помощ; 

7. настоява, че за да осигури последователност на политиките за развитие, на 
административно равнище съществува трайна необходимост от специална 
генерална дирекция за развитие, която да отговаря за определянето на политиката, 
предоставянето на консултации по въпроси, отнасящи се до тази политика и за 
управлението на политиката по отношение на сътрудничеството за развитие на ЕС;

8. подчертава, че за да се увеличи ефикасността на сътрудничеството за развитие на 
ЕС, трябва да бъде преустановена сегашната практика за разделяне на 
формулирането на политиката, нейното програмирането и изпълнение в областта 
на политиката на сътрудничеството за развитие; 

9. подчертава необходимостта от осигуряване на последователност и интегрирано 
развитие и хуманитарно програмиране за страните от Африка, Карибите и
Тихоокеанския басейн, Азия и Латинска Америка;

10. призовава Комисията да коригира съществуващите несъответствия в структурата и 
компетентността на своите генерални дирекции, както по отношение на 
политиките, така и на бюджета; призовава за Генерална дирекция „Развитие”, която 
да отговаря за сътрудничеството за развитие на ЕС, включително за 
сътрудничество с развиващи се страни, които не спадат към АКТБ и за 
интеграцията на EuropeAid в Генерална дирекция „Развитие”;

11. приветства изискването за съгласие (одобрение) на Парламента при сключването 
на международни споразумения в области, за които се прилага или обикновената 
законодателна процедура, или специалната законодателна процедура (когато се 
изисква одобрение от Парламента)(член 218, параграф 6, буква а), подточка v) от 
ДФЕС); подчертава, че това ще увеличи прозрачността и демократичния контрол, 
които Парламентът упражнява по отношение на всички аспекти на политиката на 
Европейския съюз в областта на сътрудничеството за развитие;
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12. отбелязва, че Договорът от Лисабон запазва процедурата по съвместно вземане на 
решение (обикновена законодателна процедура) в областта на политиката на 
сътрудничество за развитие; подчертава, че това трябва да означава, че 
Парламентът се ползва и се възползва изцяло от правото си на демократичен 
контрол върху всички аспекти на политиката на ЕС в областта на сътрудничеството 
за развитие;

13. приветства факта, че член 5, параграф 3 от Договора за ЕС (изменен с Договора от 
Лисабон) въвежда контрол, упражняван от националните парламенти, по 
отношение на зачитането на принципа на субсидиарност; счита, че по-голямото 
участие на националните парламенти в областта на сътрудничество за развитие на 
ЕС ще повиши взаимното допълване на Съюза и държавите-членки и ще повиши 
общественото съзнание за дейностите на Съюза в тази област; подчертава 
необходимостта Европейският парламент и националните парламенти да се 
подготвят за това по възможно най-ефикасен начин;

14. приветства факта, че Договорът от Лисабон въвежда задължителни разпоредби за 
защита на правата на децата във вътрешните и външните цели на ЕС;

15. приветства факта, че с Договора от Лисабон се заличава член 179, параграф 3 от 
Договора за създаване на Европейската общност, който изключва Европейския 
фонд за развитие от приложното поле на Договора; отбелязва, че това дава 
възможност за включването на Европейския фонд за развитие в бюджета на Съюза 
без да има нужда да се  преразглежда Договора; призовава Съвета и Комисията да 
включат Европейския фонд за развитие в бюджета на ЕС при средно срочния 
преглед 2008/2009 г., което ще повиши демократичната легитимност на важна част 
от политиката за развитие на ЕС и на нейния бюджет;

16. подчертава, че само ако се отдаде първостепенно значение на последователността 
на политиката за развитие, Съюзът ще бъде способен да отговори както на целите 
за развитие, така и на ценностите на ЕС, така както са заявени в Договора от 
Лисабон;

17. приветства перспективата за по-опростена институционална система на равнище 
ЕС, която да координира политиките на Европа в областта на външните отношения, 
но предупреждава, че за да е истински ефективна политиката за развитие трябва да 
се основава на партньорство и ангажираност със страните, към които е насочена;
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