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ПРОЕКТ ЗА ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ НА СЪВЕТА
Относно: Позиция на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на 

Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) 
№ 1905/2006 за създаване на финансов инструмент за сътрудничество за 
развитие
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I. ВЪВЕДЕНИЕ

На 17 март 2010 г. Комисията прие предложение1 за регламент за изменение на 
Регламент (ЕО) № 1905/2006 за създаване на финансов инструмент за сътрудничество 
за развитие.

Европейският парламент прие становището си на първо четене на 21 октомври 2010 г.

Съветът прие позицията си на първо четене на ...

II. ЦЕЛ

Програмата за придружаващи мерки за сектора на бананите на държавите от АКТБ се 
предлага като изменение на Регламент (ЕО) № 1905/2006 за създаване на финансов 
инструмент за сътрудничество за развитие. Целта на програмата за придружаващи 
мерки за сектора на бананите е да се подпомогне преструктурирането на сектора на 
бананите в десет държави от АКТБ, които са основни износители на банани.

Общата организация на пазара на банани в ЕС е била нееднократно оспорвана в 
рамките на Световната търговска организация (СТО). Вследствие на това ЕС договори 
търговско споразумение за бананите в рамките на СТО, което спомага за 
приключването на преговорите относно селскостопанския сектор по програмата за 
развитие от Доха, както и пълния кръг преговори от Доха.

Това ще доведе до намаляване на преференциалния марж на държавите от АКТБ, което 
ще изисква приспособяване. Предложената програма за придружаващи мерки за 
държавите от АКТБ, които са основни доставчици на банани, има за цел да подпомогне 
приспособяването в области, които зависят от износа на банани, посредством бюджетна 
подкрепа или намеса в специфични области. Мерките ще подпомогнат 
приспособяването към по-значителни въздействия (напр. социални и екологични), 
политики за диверсификация на икономиката или инвестиции за подобряване на 
конкурентоспособността, където това представлява осъществима стратегия.

Мерките се предлагат като временна програма с максимална продължителност от 
четири години (2010—2013 г.). За мерките е предвиден бюджет от 190 млн. евро, като 
те ще бъдат въведени чрез изменение на Инструмента за сътрудничество за развитие.

  
1 ОВ...
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III. АНАЛИЗ НА ПОЗИЦИЯТА НА СЪВЕТА НА ПЪРВО ЧЕТЕНЕ

Вследствие на навременните и конструктивни обсъждания между трите институции 

Съветът прие 15 изменения, приети от Европейския парламент на първо четене.

Съветът счита, че тези изменения подобряват първоначалното предложение, като го 

правят по-пълно, особено преамбюла, или като изясняват някои съществени аспекти на 

програмата за придружаващи мерки за сектора на бананите.

По-специално, помощта от ЕС сега е изрично насочена към премахването на бедността 

и подобряването на условията на живот и труд на дребните стопани и други засегнати 

лица.

Освен това регламентът сега се позовава на регионалната среда на държавите, които 

отговорят на условията на програмата, по-конкретно близостта с най-отдалечените 

региони на ЕС и отвъдморските страни и територии.

Съветът приветства също измененията на Европейския парламент, които се отнасят до 

изискванията за опазване на околната среда, както и социалните изисквания, основани 

на стандартите на МОТ, които трябва да бъдат включени в стратегиите за подкрепа на 

отделните държави.

Накрая, заслужава да се отбележи, че текстът в сегашния си вид предвижда оценка на 

програмата за придружаващи мерки за сектора на бананите осемнадесет месеца преди 

нейното приключване, като тогава могат да се отправят съответни препоръки.

Съветът обаче не бе в състояние да приеме приетите от Европейския парламент 

изменения, с които се въвежда прилагането на процедурата на делегирани актове 

(член 290 от ДФЕС) за приемането на многогодишни програми за сътрудничество и 

стратегически документи. Съветът счита, че многогодишните програми за 

сътрудничество, които не са правно обвързващи актове, не представляват актове от 

общ характер, които допълват или изменят основния законодателен акт. Те 

представляват мерки за изпълнение по смисъла на член 291 от ДФЕС.
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IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С оглед на постигането на споразумение по изменения регламент на ранен етап, 

Съветът започна преговори по същество с Европейския парламент, със съдействието на 

Европейската комисия. В резултат на преговорите бе постигнат широк консенсус по 

съществените елементи на текста, които се отнасят до самата програма за 

придружаващи мерки за сектора на бананите.

Съветът нямаше съществени трудности с предложението на Комисията, но направи 

специално усилие да отговори на редица опасения на Европейския парламент, свързани 

с прилагането на изменения регламент.

Съветът счита, че позицията му на първо четене представлява балансиран компромис, и 

призовава Европейския парламент да приеме този текст, за да може регламентът да 

влезе в сила през 2010 г. Това ще позволи да не бъдат загубени средствата, които вече 

са записани в бюджета за 2010 г. Съветът изрази сериозните си опасения, че в случай че 

не бъде постигнато споразумение преди края на 2010 г., това би могло да застраши 

дългоочакваното търговско споразумение за бананите в рамките на СТО.


