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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: "Политиката на Общността в областта на 
сътрудничеството за развитие, която допълва политиките, провеждани от 
държавите-членки"; подчертава, че това отрежда на Съюза по-голяма роля 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 точно, че "Основната 
задача на политиката на Съюза в тази област е намаляването и, като крайна цел, 
изкореняването на бедността", подчертава, че основната задача трябва да бъде 
поставена в контекста на постигане на Целите за развитие на хилядолетието; отново 
подчертава, че всички политики, които имат въздействие върху развиващите се 
страни, трябва да вземат под внимание тази цел за развитие и факта, че 
Парламентът ще има много важна роля при контрола на 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 си като компетенции на Съюза, за които 
се прилага обикновената законодателна процедура (съвместно вземане на решения); 

4. Подчертава, че ограничаването на броя на комисарите от 1 ноември 2014 г. (член 17, 
параграф 5 от Договора за ЕС, изменен с Договора от Лисабон) не трябва да води до 
премахването на комисаря по сътрудничество за развитие и хуманитарна помощ, 
който трябва да остане отговорен за политиката на развитие на Съюза, както и за 
генералната дирекция и службите, отговорни за определянето на политиката, 
предоставянето на политически консултации и управлението на политиката на ЕС 
за сътрудничество за развитие, като същевременно е в 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 изпълнението на политиките, 
които биха могли да засегнат развиващите се страни";  

5. Подчертава, че създаването на Европейска служба за външна дейност (EEAS) ще 
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помогне на Комисията да продължи и да ускори реформата и опростяването на 
генералните дирекции, отговорни за външната дейност и че като част от това е 
необходимо отговорността за политиката в областта на сътрудничеството за 
развитие и изпълнението на тази политика да бъде възложена отново на комисаря 
по сътрудничество за развитие и хуманитарна помощ; настоява, че тази нова служба 
трябва да бъде изцяло отговорна пред Европейския парламент;

6. Подчертава, че трябва да бъде преустановена сегашната практика за разделяне на 
формулирането на политиката, програмирането и изпълнението в областта на 
политиката на сътрудничеството за развитие, за да се увеличи ефикасността на 
сътрудничеството за развитие на ЕС, както и да се разработят механизми за 
функциониране на сътрудничество между различните служби за външна дейност 
при подготовката за създаване на Европейската служба за външна дейност;    
настоява, че Парламентът трябва да бъде изцяло ангажиран при определянето на 
формата на Европейската служба за външна дейност;

7. 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, алинея а), подточка v) от 
ДФЕС); подчертава, че това ще увеличи прозрачността и демократичния контрол, 
който Парламентът упражнява над всички аспекти на политиката на Съюза в 
областта на сътрудничеството за развитие;

8. Приветства факта, че член 5, параграф 3 от Договора за ЕС (изменен от Договора от 
Лисабон) въвежда контрол, упражняван от националните парламенти, на зачитането 
на принципа на субсидиарност;  счита, че едно по-голямо 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.
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