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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно изпълнението на общата външна политика и политиката на сигурност – 
годишен доклад
(2019/2136(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид годишния доклад на Съвета до Европейския парламент относно 
общата външна политика и политиката на сигурност,

– като взе предвид членове 21 и 36 от Договора за Европейския съюз,

– като взе предвид Устава на Организацията на обединените нации,

– като взе предвид декларацията на заместник-председателя на Комисията/върховен 
представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на 
сигурност (ЗП/ВП) относно политическата отчетност1,

– като взе предвид Глобалната стратегия на Европейския съюз за външната 
политика и политиката на сигурност от 2016 г.,

– като взе предвид съвместното съобщение на Комисията и върховния представител 
на Съюза по въпросите на външната политика и политиката на сигурност от 7 
юни 2017 г., озаглавено „Стратегически подход за устойчивост във външната 
дейност на ЕС“ (JOIN(2017)0021),

– като взе предвид член 54 от своя Правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по външни работи (A9-0000/2019),

A. като има предвид, че Парламентът има задължението и отговорността да 
упражнява демократичен контрол върху общата външна политика и политиката 
на сигурност (ОВППС) и общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) и 
следва да разполага със средства за изпълнение на тази роля;

Б. като има предвид, че външната дейност на ЕС оказва пряко въздействие върху 
благосъстоянието на неговите граждани и има за цел да гарантира сигурност и 
стабилност, като същевременно защитава европейските ценности, като например 
свободата, демокрацията, равенството, правовата държава и зачитането на правата 
на човека;

В. като има предвид, че необходимостта от по-силна и единна Европа по отношение 
на външните отношения е по-неотложна, отколкото в миналото;

Г. като има предвид, че основите на многостранното сътрудничество се оспорват във 
време, когато всеобщите правила и ценности са поставени под съмнение или с тях 
се злоупотребява;

1 OВ C 210, 3.8.2010 г., стр. 1.
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Д. като има предвид, че светът е изправен пред глобална смяна на съотношенията на 
силите, а геополитическото съперничество диктува тенденциите във външната 
политика, която изисква бързи и адекватни механизми за реагиране;

Е. като има предвид, че нови политически сили отстояват глобалните си и 
регионални амбиции по начин, който може да има непредвидими последици за 
световната сигурност;

Ж. като има предвид, че обстановката в ЕС в областта на сигурността е уязвима на 
външен натиск, което не позволява на ЕС да упражнява своя суверенитет;

Многостранното сътрудничество под въпрос:  неотложна нужда от по-силна и 
обединена Европа 

1. припомня, че в момент, когато конкуриращи се сили във все по-голяма степен 
оспорват световния ред, основаващ се на правила, ние като европейци трябва да 
защитаваме многостранното сътрудничество, международното право, 
демокрацията и правата на човека;

2. подчертава, че многостранното сътрудничество е в центъра на усилията на ЕС за 
предотвратяване и разрешаване на конфликти;

3. призовава за по-силен, обединен, ефективен и по-стратегически Европейски съюз, 
особено предвид започналия неотдавна нов европейски политически цикъл и 
предвид това, че външната политика и политиката на сигурност на ЕС подлежат 
на промени;

4. отново изтъква спешната необходимост от засилване на устойчивостта и 
независимостта на ЕС чрез укрепване на една ОВППС, която да насърчава мира, 
сигурността, правата на човека и основните свободи в Европа и в целия свят;

5. счита, че Европейският съюз трябва да поеме водеща роля в световен мащаб и да 
отключи политическия си потенциал да мисли и да действа като геополитическа 
сила, като същевременно защитава и насърчава своите общи ценности и интереси 
по света; отново потвърждава необходимостта от осигуряване на „стратегическа 
автономност на ЕС“; напълно подкрепя решението на председателя на Комисията 
за преобразуване на изпълнителната власт на ЕС в „геополитическа комисия“;

6. счита, че Европейският съюз трябва да бъде в състояние да реагира на кризите по-
бързо и ефективно и да поставя по-силен акцент върху предотвратяването на 
конфликти на ранен етап;

7. подчертава, че Европейският съюз трябва да премине от реактивен към 
изпреварващ подход и да обедини усилията си с партньори със сходни възгледи за 
защита на световния правов ред, основан на международното право; припомня, че 
ОВППС на ЕС се основава на партньорство и многостранно сътрудничество, 
които спомагат за обединяване на съответните регионални и световни сили; 
подчертава неотложната необходимост от проучване на нови форми на съюзи и 
намиране на новаторски механизми за сътрудничество;
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8. насърчава такава външна политика на ЕС, която ще обедини институциите на ЕС 
и всички чуждестранни министерства в основата на обща и силна външна 
политика на равнище ЕС; подчертава необходимостта от изграждане на ad hoc 
коалиции, за да се укрепи европейското сближаване и демократичната 
легитимност;

9. подчертава, че Европейският съюз трябва да използва по-ефективно вече 
съществуващите си инструменти и да действа по по-единен и последователен 
начин, за да подобри процесите си на вземане на решения;

Укрепване на Европейския парламент като стълб на ОВППС

10. подчертава, че Европейският съюз може да разгърне пълния си потенциал само 
когато говори с един глас и когато вземането на решения се измества стъпка по 
стъпка от национално към наднационално равнище, като се използват пълноценно 
възможностите, предлагани от институциите на ЕС и техните процедури; 
подчертава, че Европейският съюз следва да използва всички налични средства за 
постигането на тази цел, включително тези, които се предлагат от 
парламентарната дипломация;

11. във връзка с това отново заявява, че през годините Парламентът е разработил 
редица инструменти и мрежи в областта на външната дейност, които са 
едновременно различни и допълващи в сравнение с тези на изпълнителния орган 
на Европейския съюз; поради това призовава за по-интегриран подход към 
външната политика и политиката на сигурност на ЕС, който да включва 
парламентарно измерение, както и за междуинституционално сътрудничество при 
разработването на стратегии по отношение на трети държави и региони;

12. призовава за по-ефективно и всеобхватно споделяне на информация между 
Комисията и Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), за да се даде 
възможност на Парламента да упражнява ролята си по ефикасен и своевременен 
начин, включително в областта на ОВППС;

13. призовава за засилване на парламентарния контрол върху външните действия на 
ЕС, включително чрез продължаване на редовните консултации със ЗП/ВП, ЕСВД 
и Комисията, както и за приключване на преговорите относно достъпа на 
Парламента до чувствителна информация на Съвета в областта на ОВППС и 
ОПСО;

14. отбелязва, че ако/когато се осъществи излизането на Обединеното кралство от ЕС, 
комисията по външни работи на Парламента, в качеството си на водеща комисия 
за отношенията с трети държави, следва да получи цялата необходима 
информация от страна на изпълнителния орган на ЕС, за да може да контролира, 
от името на Парламента, процеса на преговори в съответствие с член 218 от 
Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и да предостави 
навременен принос относно бъдещото(ите) споразумение(я) с Обединеното 
кралство, което ще изисква одобрението на Парламента; подчертава значението 
на бъдещото сътрудничество между Европейския съюз и Обединеното кралство в 
областта на ОВППС и ОПСО и признава необходимостта от намиране на 
творчески решения;
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15. изисква преди приемането на стратегия или на съобщение на Комисията и ЕСВД, 
свързани с ОВППС, да се създаде механизъм за консултации с комисията по 
външни работи и със съответните органи;

16. призовава за по-голяма съгласуваност, последователност и взаимно допълване 
между инструментите на ЕС за външно финансиране и ОВППС, за да се даде 
възможност на Европейския съюз да се справи с нарастващите предизвикателства 
в областта на сигурността и на външната политика; счита, че опростената 
структура на външните инструменти, предложени в рамките на Инструмента за 
съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество, изисква 
подходящи проверки и баланси, достатъчно равнище на прозрачност и 
стратегически политически принос и контрол на изпълнението от страна на 
Парламента; подчертава необходимостта от ефикасно и адекватно финансиране 
по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ за периода 2021—
2027 г. (ИПП III); подчертава ролята на Инструмента, допринасящ за 
стабилността и мира, по-конкретно в подкрепа на мира и стабилността по света; 
очаква своевременно приемане на инструментите за периода след 2020 г., за да се 
избегнат ненужни ликвидни дисбаланси;

17. насърчава ЕС да продължи да отдава приоритет на предотвратяването на 
конфликти и на посредничеството; подчертава, че подобен подход носи висока 
добавена стойност на ЕС в политическо, социално и икономическо отношение, 
както и по отношение на сигурността; припомня, че действията за 
предотвратяване на конфликти и посредничеството спомагат за утвърждаването 
на присъствието на ЕС и доверието в него на международната сцена; подчертава 
ценния принос на Парламента в областта на посредничеството и диалога, особено 
в държавите от Западните Балкани и Източното партньорство, и призовава за по-
нататъшно развитие на междуинституционалното сътрудничество в областта на 
посредничеството;

Укрепване на ОВППС с цел противодействие на глобалните заплахи

18. призовава за засилване на способността на ЕС да действа самостоятелно в 
областта на сигурността и отбраната; подчертава, че ефективното сътрудничество 
с партньорски организации като ООН и НАТО е по-важно от всякога;

19. счита, че гласуването с квалифицирано мнозинство би могло да повиши 
ефективността на външната политика и политиката на сигурност на ЕС и да 
ускори процеса на вземане на решения; призовава Съвета редовно да прибягва до 
гласуване с квалифицирано мнозинство в случаите, предвидени в член 31, 
параграф 2 от ДЕС, и призовава Европейския съвет да започне тази инициатива, 
като използва клаузата за преход, съдържаща се в член 31, параграф 3 от ДЕС; 
насърчава Съвета да разгледа възможността за разширяване на гласуването с 
квалифицирано мнозинство в други области на ОВППС;

20. повтаря призива си да се проучи възможността за създаване на Европейски съвет 
за сигурност, който да подобри процеса на вземане на решения и да доведе до по-
ефективно междуправителствено сътрудничество в тази област;

21. приветства решението на председателя на Комисията да изгради, в рамките на пет 
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години, истински Европейски съюз за отбрана;

22. припомня, че в член 20, параграф 2 от ДЕС, в който се установяват разпоредби за 
засилено сътрудничество, се предвиждат допълнителни възможности за 
държавите членки да постигнат напредък в осъществяването на ОВППС и че те 
следва да се възползват от тях;

23. припомня, че изменението на климата оказва въздействие върху всички аспекти 
на човешкия живот, в т.ч. чрез увеличаване на вероятността от конфликти и 
насилие; подчертава, че въпросите, свързани с климатичните рискове за 
сигурността, следва да бъдат интегрирани в цялостния портфейл на външната 
политика; подчертава факта, че ЕС следва да развие капацитет за наблюдение на 
рисковете, свързани с изменението на климата, който следва да включва политики 
за чувствителност към конфликти и за предотвратяване на кризи; подчертава 
необходимостта от разработване на цялостен подход към изменението на климата 
и свързаните с него рискове за сигурността;

24. призовава за по-силна подкрепа на стратегията на ЕС за морска сигурност, тъй 
като свободата на корабоплаването е изправена пред все повече 
предизвикателства; настоява, че свободата на корабоплаването трябва да бъде 
зачитана във всеки един момент;

25. призовава ЗП/ВП, Комисията и държавите членки да продължат усилията си за 
увеличаване на способността си за справяне с хибридните заплахи чрез укрепване 
на киберотбраната и устойчивостта на ЕС срещу хибридни заплахи; във връзка с 
това призовава за разработването на всеобхватен съвместен капацитет и методи за 
анализ на риска и уязвимостта;

26. насърчава увеличаването на способностите на Европейския съюз за стратегическа 
комуникация; във връзка с това призовава за допълнителна подкрепа за отдела за 
стратегически комуникации на ЕСВД;

27. подчертава необходимостта да се извлече полза от конкурентното предимство на 
ЕС, така че да може бързо да се създаде стратегическа позиция в международната 
надпревара във връзка с нововъзникващите технологии, като например 
изкуствения интелект, за да се предотврати зависимостта на ЕС от цифровите 
гиганти;

28. признава важната роля на гражданските и военните мисии в рамките на ОПСО в 
поддържането на мира, предотвратяването на конфликти и укрепването на 
международната сигурност;

°

° °

29. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на председателя на 
Европейския съвет, на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на 
Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и 
политиката на сигурност и на държавите членки.
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