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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по развитие да включи в 

предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения: 

 1. посочва необходимостта от изграждане на отношенията между АКТБ и ЕС върху 

нова основа, като партньорство, което работи в полза на стратегическите интереси 

и споделени ценности на различните партньори и допринася за укрепване на 

глобалното управление и за основан на правила многостранен ред; подчертава, че 

партньорството трябва да има за цел целите за устойчиво развитие (ЦУР) на ООН, 

задоволяването на основните потребности и спазването на правата на човека и да 

насърчава както предвидимостта, така и отговорност по отношение на 

стратегиите в сътрудничеството за развитие; 

2. изразява убеждението си, че преразглеждането на партньорството между АКТБ и 

ЕС следва да вземе под внимание нарастващото значение на регионализацията с 

цел да се избегне налагането на политическа рамка на Съюза; подчертава, че е от 

съществено значение държавите, които са част от групата на АКТБ, да играят 

пълноправна роля, като група и като региони, в процеса на преразглеждане; 

подчертава в тази връзка ролята на регионалните организации, като Африканския 

съюз и африканските регионални икономически общности; призовава 

партньорството в рамките на АКТБ да бъде по-силно регионализирано и 

поставено на диференцирана институционална основа, като се има предвид, че 

трите партньорски региона – Африка, Карибите и Тихоокеанският басейн – са 

различни; 

3. изтъква значението на отношенията с АКТБ, особено що се отнася до съседния 

африкански континент и съществуващите специални отношения с Африканския 

съюз, които могат да бъдат развити в по-голяма степен; предлага да се обмисли 

идентифициране на най-ефективните структури и механизми в бъдещото 

сътрудничество, което може да означава сливане на съществуващите съгласно 

споразумението от Котону структури и политики с тези на съвместната стратегия 

ЕС–Африка, и да се установи подходяща рамка за отношенията с държавите от 

Карибския и Тихоокеанския басейн; счита, че преди да се вземе решение за 

бъдещето на институционалната рамка на отношенията между АКТБ и ЕС, следва 

да бъде извършен задълбочен анализ на постиженията и недостатъците на 

съществуващата рамка; 

4. счита, че макар силните политически алианси, основаващи се на общи интереси и 

споделени ценности, следва да продължат да бъдат основа на партньорството на 

държавите от АКТБ, следва да бъде укрепено по-нататъшно сътрудничество по 

някои глобални въпроси и да бъдат създадени адекватни механизми за по-

ефективно справяне с глобалните предизвикателства на днешния ден, като 

изменението на климата, водите, енергията, продоволствената сигурност, 

миграционните потоци, тероризма, екстремизма, международната престъпност, 

биологичното разнообразие, здравеопазването и финансовите въпроси; 

5. насочва вниманието към жизненоважното значение на последователността между 

различните външни политики на Съюза и последователността между целите на 



 

PE582.441v02-00 4/8 AD\1100014BG.doc 

BG 

неговите вътрешни и външни политики, по-специално в областта на търговията, 

селското стопанство, околната среда, енергетиката, сигурността и миграцията; 

добавя, че все още е важно държавите от групата АКТБ да поемат изцяло 

отговорност в рамките на партньорството АКТБ-ЕС, както и че прегледът следва 

да даде нов политически импулс на партньорството, в допълнение към 

необходимите технически или институционални промени; 

6. подчертава, че следва да се засили сътрудничеството между АКТБ и ЕС в области 

от общ интерес като сигурността, предотвратяването на конфликти, включително 

във връзка с намаляването на глада и последиците от изменението на климата, 

правата на човека, правовата държава и демокрацията; в тази връзка изтъква, че 

възможностите за политически диалог в рамките на членове 8 и 96 от 

Споразумението от Котону не са напълно използвани нито от ЕС, нито от 

държавите от АКТБ; подчертава важната роля на Съвместната парламентарна 

асамблея АКТБ-ЕС в този контекст; 

7. припомня, че зачитането на правата на човека, демокрацията и принципите на 

правовата държава, доброто управление, както и други основни компоненти, 

посочени в член 9 от Споразумението от Котону, представляват основата на 

партньорството между АКТБ и ЕС; подчертава необходимостта от зачитане на 

правата на човека и значението на част 2 от член 9 на настоящото Споразумение 

от Котону и установената в него демократична клауза, доразвита в член 96; 

припомня значението на пълното прилагане на тези разпоредби, когато това е 

необходимо; 

8. подчертава, че различните механизми, установени със Споразумението от Котону, 

като политически диалог, финансова подкрепа, подходящи мерки, временно 

преустановяване на сътрудничеството за развитие, следва да бъдат допълнително 

засилени, така че да допринасят ефективно за подобряване на зачитането на 

правата на човека, демокрацията, принципите на правовата държава и доброто 

управление, и особено борбата срещу корупцията; 

9. подчертава колко е важно новото партньорство след Споразумението от Котону 

да доведе до взаимноизгодни резултати и да се основава на принципите за 

съвместен растеж и съвместно развитие на ЕС и Африка;  счита, че 

партньорството трябва да подпомогне индустриализацията на африканския 

континент и развитието на селското стопанство и да насърчава инвестициите в 

иновационни политики и в устойчивото развитие; 

10. подчертава, че официалната помощ за развитие (ОПР), определена в целите за 

устойчиво развитие (ЦУР) на ООН и в „Програмата за действие от Адис Абеба“ 

относно финансирането на развитието, продължава да бъде от решаващо значение 

за държавите от АКТБ, и по-специално за най-слабо развитите държави (НСРД); 

настоява този въпрос да бъде напълно интегриран в бъдещите отношения между 

АКТБ и ЕС след 2020 г.; отбелязва ангажимента на Европейския съюз за 

предоставяне на помощ за развитие на държавите от АКТБ; изразява съжаление 

относно факта, че много държави – членки на ЕС не са постигнали целта за 

предоставяне на 7% от своя брутен национален продукт (БНП) за официална 

помощ за развитие (ОПР) през 2015 г.; призовава всички партньори да спазят 
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изцяло своите ангажименти; 

11. призовава за включване на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие в 

прегледа на рамката за сътрудничество АКТБ-ЕС като единен и всеобщ набор от 

цели за развитие, приложими за всички; счита, че Съвместният съвет на 

министрите АКТБ-ЕС следва да направи конкретни препоръки за изпълнението 

на целите за устойчиво развитие в рамките на сътрудничеството между АКТБ и 

ЕС; 

12. подчертава значението, от гледна точка на държавите от АКТБ, на член 12 от 

действащото Споразумение от Котону, който позволява на държавите от АКТБ да 

влязат в диалог относно политиките на ЕС, които биха могли да повлияят върху 

тяхното развитие; 

13. подчертава важността на споразуменията за икономическо партньорство, за да 

могат правителствата на държавите от АКТБ да подобрят цялостните резултати на 

своите икономики; счита, че новото партньорство трябва да се основава на 

развитието на производствения капацитет на държавите в рамките на ясна логика 

на устойчиво развитие и без незаконна експлоатация на природни ресурси от 

държавно притежавани чуждестранни дружества, да реализира най-

благоприятните процеси на регионална интеграция, като същевременно извлича 

полза от съществуващите благоприятни структури като Африканския съюз, да 

допълва традиционното селско стопанство с ефикасни начини за селскостопанска 

експлоатация, дистрибуция и продажба в полза на населението и да води борба 

със заграбването на земи от чуждестранни и местни сили; препоръчва да се 

обмисли приватизирането на националните природни ресурси и публичните 

услуги; призовава ЕС в този контекст да насърчава консолидирането на правата 

на собственост върху земята, включително подходяща регистрация и издаване на 

документи за собственост, в съответните държави партньорки, така че да се 

предотврати икономическата експлоатация на най-уязвимите групи; 

14. изтъква ролята и добавената стойност на икономическите отношения, особено 

когато те включват МСП и семейни предприятия от двете страни; призовава за 

конкретни мерки за насърчаване на по-интензивен обмен; 

15. подкрепя решението на ООН за създаване на всеобхватен правен инструмент, 

който да гарантира, че предприятията спазват правата на човека, за да се сложи 

край на трудовата експлоатация, съвременното робство, незаконния поток на 

капитали и финансирането на тероризъм и въоръжени конфликти; призовава ЕС и 

партньорите от АКТБ да засилят сътрудничеството в областта на борбата срещу 

изпирането на пари и избягването на данъци; 

16. подчертава по-специално необходимостта от стратегии за устойчиво развитие за 

борба срещу изменението на климата в бъдещите споразумения за 

сътрудничество, включително добро управление на водите и устойчиви 

селскостопански практики, с цел повишаване на сигурността на прехраната и 

водата за осигуряване на здравословен начин на живот и премахване на глада и 

бедността; счита, че съществуват големи перспективи за нови форми на 

сътрудничество по въпросите на климата и енергийната политика, опазването на 

морското биологично разнообразие, включително иновационни мерки за борба 
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срещу пластмасовите отпадъци в морските води, и съвместни действия за помощ 

при бедствия, които следва  да се организират чрез създаване на ефикасни звена 

за спешни ситуации;  

17. подчертава, че е необходимо съвместно да се намерят решения за справяне с 

първопричините за миграцията в някои държави от АКТБ; счита, че работата за 

изграждане на ефективна многостранна рамка за управление на световните 

миграционни потоци трябва да се превърне в стратегически приоритет за едно 

бъдещо партньорство между АКТБ и ЕС; 

18. подчертава, че бъдещата рамка за партньорство следва да даде възможност за 

широкообхватен подход към мира и сигурността и че в тази връзка следва да се 

предвидят достатъчно планиране и координация, така че да се избегне 

съществуващото и евентуалното припокриване между регионалната и 

националната подкрепа, предоставяна от държавите – членки на ЕС и държавите 

от АКТБ; 

19. счита, че разпоредбите относно мира и сигурността следва да бъдат засилени в 

още по-голяма степен и че бъдещото партньорство следва да предвижда по-

ефективни съвместни действия за предотвратяване на конфликти, включително 

ранно предупреждение и медиация, укрепване на мира и справяне с 

транснационалните предизвикателства пред сигурността, за да могат да бъдат 

посрещнати настоящите трансрегионални заплахи за сигурността, свързани с 

тероризъм и насилнически екстремизъм, всякакви видове трафик, включително на 

хора, оръжия и наркотици, както и пиратството, които засягат държавите от ЕС и 

АКТБ; 

20. подчертава, че наличието на стабилна обстановка по отношение на сигурността е 

предварително условие за постигане на целите за устойчиво развитие; за тази цел 

подкрепя създаването на финансов инструмент, специално предназначен за 

сигурността и мира в рамките на бъдещото партньорство между АКТБ и ЕС; 

21. призовава да бъде засилено политическото измерение на партньорството между 

АКТБ и ЕС, по-специално с оглед на извършването на съвместни дейности и 

упражняване на по-голямо влияние в международните форуми; счита, че 

партньорството между АКТБ и ЕС следва да се стреми да си сътрудничи в по-

голяма степен с други партньори на световно равнище (като например АС и ООН) 

и други международни сили, когато е възможно, и да работи за засилена 

координация и сътрудничество, без да се дублират дейността или мисиите, с цел 

справяне с предизвикателствата на войните, вътрешните конфликти, 

несигурността, нестабилността и прехода; 

22. насърчава партньорите да разширят рамката на отговарящите на условията 

държави и институции отвъд групата на държавите от АКТБ, при условие че 

съответните държави отговарят на определените изисквания; подчертава 

необходимостта от преразглеждане и даване на нов тласък на структурите за 

диалог между АКТБ и ЕС, за да се осигури плурализъм на партньорите в 

институционалните диалози на парламентарно и високо политическо равнище; 

призовава държавите от АКТБ да разгледат перспективите за по-структурирани 

отношения с държавите от Азия, Латинска Америка, Близкия изток и Северна 
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Америка, за да обменят опит; 

23.  подчертава значението на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС за 

насърчаване на политическия диалог и за развитие на равноправно партньорство 

между държавите от АКТБ и ЕС; 

 



 

PE582.441v02-00 8/8 AD\1100014BG.doc 

BG 

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА 
КОМИСИЯ 

Дата на приемане 12.7.2016    

Резултат от окончателното гласуване +: 

–: 

0: 

53 

10 

1 

Членове, присъствали на 

окончателното гласуване 

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco 

Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Mario Borghezio, Elmar 

Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo 

Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Mark Demesmaeker, 

Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen 

Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Afzal 

Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan 

Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs 

Mamikins, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán 

Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan 

Mircea Paşcu, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Cristian 

Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Jaromír 

Štětina, Charles Tannock, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Hilde 

Vautmans, Boris Zala 

Заместници, присъствали на 

окончателното гласуване 

Laima Liucija Andrikienė, Andrzej Grzyb, Marek Jurek, Soraya Post, 

Igor Šoltes, Eleni Theocharous, Traian Ungureanu, Bodil Valero, 

Marie-Christine Vergiat 

Заместници (чл. 200, пар. 2), 

присъствали на окончателното 

гласуване 

Therese Comodini Cachia, Edouard Ferrand, Liliana Rodrigues, Janusz 

Zemke 

 
 


