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ПРОЕКТ НА ПРЕПОРЪКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

към Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен 
представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на 
сигурност относно Западните Балкани с оглед на срещата на високо равнище през 
2020 г.
(2019/2210(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 28 юни 2018 г., 
заключенията на Съвета от 18 юни 2019 г. и заключенията на Европейския съвет 
от 17 – 18 октомври 2019 г., с които се отлагат решенията за започване на 
преговори за присъединяване със Северна Македония и Албания,

– като взе предвид своята резолюция от 24 октомври 2019 г. относно започването на 
преговори за присъединяване със Северна Македония и Албания1,

– като взе предвид Окончателното споразумение за уреждане на различията, както е 
описано в резолюции № 817 (1993 г.) и № 845 (1993 г.) на Съвета за сигурност на 
Организацията на обединените нации, прекратяването на Временното 
споразумение от 1995 г. и установяването на стратегическо партньорство на 
17 юни 2018 г. между Гърция и бившата югославска република Македония, 
известно още като Преспанското споразумение,

– като взе предвид своята законодателна резолюция от 27 март 2019 г. относно 
предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване 
на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП III)2,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 5 февруари 2020 г., озаглавено 
„Подобряване на процеса на присъединяване – Надеждна перспектива на ЕС за 
Западните Балкани“ (COM(2020)0057),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 29 май 2019 г. относно 
политиката на ЕС по въпросите на разширяването (COM(2019)0260),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 6 февруари 2018 г., озаглавено 
„Надеждна перспектива за разширяване и засилен ангажимент на ЕС за Западните 
Балкани“ (COM(2018)0065),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 16 октомври 2013 г., озаглавено 
„Стратегия за разширяване и основни предизвикателства през периода 2013 –
 2014 г.“ (COM(2013)0700),

– като взе предвид окончателната декларация от срещата на високо равнище в 

1 Приети текстове, P9_TA(2019)0050.
2 Приети текстове, P8_TA(2019)0299.
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Загреб, проведена на 24 ноември 2000 г.,

– като взе предвид Декларацията от София от срещата на високо равнище ЕС –
 Западни Балкани, състояла се на 17 май 2018 г., и приложената към нея 
Приоритетна програма от София,

– като взе предвид заключенията на председателството на Европейския съвет, 
състоял се в Солун на 19 и 20 юни 2003 г., относно перспективата за 
присъединяване към Европейския съюз на държавите от Западните Балкани,

– като взе предвид Берлинския процес, стартиран на 28 август 2014 г.,

– като взе предвид подновения консенсус относно разширяването, одобрен от 
Европейския съвет през декември 2006 г. и впоследствие подкрепен в 
заключенията на Европейския съвет от юни 2019 г.,

– като взе предвид Глобалната стратегия на ЕС от 2016 г., в която се посочва, че 
надеждната политика на разширяване представлява стратегическа инвестиция за 
сигурността и просперитета на Европа, и че тя вече е допринесла значително за 
мира в някои райони, разкъсвани в миналото от войни,

– като взе предвид резолюцията на Европейския икономически и социален комитет 
от 31 октомври 2019 г., озаглавена „Започване на преговори за присъединяване 
със Северна Македония и Албания: доверието в ЕС и неговите геостратегически 
интереси трябва да се отстояват“,

– като взе предвид съвместната декларация на Европейския парламент – Среща на 
високо равнище на председателите на парламенти от Западните Балкани, свикана 
от председателя на Европейския парламент, под ръководството на парламентите 
от Западните Балкани,

– като взе предвид своята резолюция от 15 януари 2020 г. относно позицията на 
Европейския парламент във връзка с Конференцията за бъдещето на Европа3,

– като взе предвид член 118 от своя Правилник за дейността,

– като взе предвид становището на комисията по международна търговия,

– като взе предвид доклада на комисията по външни работи (A9-0000/2020),

А. като има предвид, че разширяването е една от най-успешните политики на ЕС и 
най-ефективния инструмент на външната политика, който допринася за 
разширяване на пространството на демокрация, мир и благоденствие в цяла 
Европа;

Б. като има предвид, че процесът на разширяване е неразделна част от европейската 
интеграция;

В. като има предвид, че перспективата за членство в ЕС представлява основен 

3 Приети текстове, P9_TA(2020)0010.
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стимул за реформи в държавите от Западните Балкани;

Г. като има предвид, че Европейският парламент е поел ангажимент за засилване на 
своите дейности за подкрепа на демокрацията в региона и за подпомагане на 
държавите от Западните Балкани в процеса на присъединяване към ЕС; 

1. отправя следните препоръки към Съвета, Комисията и заместник-председателя на 
Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и 
политиката на сигурност:

а) да се засили процесът на присъединяване, като се гарантира, че той допринася 
за укрепване на основните ценности и осигурява устойчив демократичен и 
икономически преход и социално сближаване, и като се обезпечи успоредното 
протичане на вътрешната реформа на ЕС и разширяването на Съюза;

б) да се гарантира, че подобрената методология подкрепя пълноправното 
членство в ЕС като крайна цел и че ЕС определя ясни и предвидими правила и 
критерии и ги прилага последователно, като по този начин се възстановява 
доверието в Съюза; 

в) да се гарантира, че групирането на областите на политиката задълбочава и 
подобрява на качеството на реформите и осигурява конкретни резултати за 
присъединяващите се страни, като същевременно позволява едновременното 
провеждане на преговори по различни глави;

г) да се осигурят ясни и последователни референтни показатели за 
присъединяването, както и непрекъсната подкрепа в хода на целия процес, и да 
се подобри измерването на напредъка, като се гарантира, че всяка 
присъединяваща се страна се оценява според постигнатите от нея резултати;

д) да се улесни прилагането на подобрената методология за присъединяващите се 
страни, които вече са започнали преговори, ако те решат да участват;

е) да се предложат повече политически стимули за държавите от Западните 
Балкани и да се подобри съгласуваността между процеса на разширяване и 
политическите промени в ЕС; 

ж) да се насърчи постепенното участие в секторните политики и програми на ЕС 
преди присъединяването, включително чрез целенасочена финансова подкрепа, 
с цел да се осигурят осезаеми ползи за гражданите и да се увеличи помощта и 
присъствието на ЕС в тези държави;

з) да се улесни по-активното включване на парламентарни представители от 
преговарящите държави в работата на Европейския парламент;

и) да се подобри механизмът за обвързване с условия и да се увеличи 
обратимостта на процеса на присъединяване чрез прилагане на обективни 
критерии при вземането на решения за спиране или временно преустановяване 
на преговорите; да се гарантира, че Комисията започва тези процедури след 
задълбочена оценка и в отговор на предложение от страна на държавите членки 
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или Европейския парламент;

й) да се разгледа възможността за въвеждане на гласуване с квалифицирано 
мнозинство по въпросите, свързани с присъединяването към ЕС, а правилото за 
единодушие в Съвета да се запази само за започването и приключването на 
преговорите за присъединяване;

к) да се настоява за включване на присъединяващите се страни към общата 
външна политика и политика на сигурност на ЕС;

л) да се включат представителите на присъединяващите се страни в 
Конференцията за бъдещето на Европа;

м) да се признаят неблагоприятните последици от това, че Европейският съвет не 
започна преговори за присъединяване с Албания и Северна Македония през 
2019 г., и да се признае, че започването на преговорите за присъединяване ще 
възстанови доверието в процеса на присъединяване, както беше препоръчано 
от Европейския парламент;

н) да се започнат незабавно преговори за присъединяване с Албания и Северна 
Македония; 

о) да се либерализира визовият режим с Косово, при положение че критериите са 
изпълнени;

п) върховенството на демокрацията и принципите на правовата държава да се 
поставят отново в центъра на процеса на разширяване, като се отворят най-
напред и се затворят най-накрая главите за съдебната система, корупцията и 
организираната престъпност, както и главите, свързани със зачитането на 
правата на човека и свободата на медиите;

р) да се увеличи участието на място на експерти по законодателството от 
държавите членки и да се подобри измерването на напредъка в тази област;

с) да се улеснят усилията във всички държави от Западните Балкани с цел 
преодоляване на политическата поляризация и продължителните 
парламентарни бойкоти и да се засили парламентарният контрол;

т) да се насърчат изборните реформи, които да гарантират свободни, честни и 
прозрачни избори, в съответствие с международните стандарти; да се 
допринесе за реализацията на програмите на Европейския парламент за 
подкрепа на демокрацията в региона;

у) да се засили ролята на гражданското общество като важен фактор за процеса на 
укрепване на демокрацията;

ф) да се осъдят кампаниите за оклеветяване, заплахите и сплашването на 
журналисти и медии и да се настоява за разследване и наказателно преследване 
на тези престъпления, за да могат журналистите да работят в безопасна среда, 
като същевременно се разгледат въпросите за концентрацията на собствеността 
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върху медиите и липсата на прозрачност в тази област;

х) да се подкрепи активно засилването на отговорността и управлението на 
медиите, както и повишаването на устойчивостта спрямо дезинформацията и 
подривните медийни кампании;

ц) да се настоява за пълно прилагане на съдебните решения, включително всички 
решения на Европейския съд по правата на човека и на конституционните 
съдилища;

ч) да се увеличи ангажираността на ЕС за разрешаване на неуредените 
двустранни въпроси и държавите от Западните Балкани да се призоват 
настоятелно да започнат процес на помирение и търсене на мирни решения на 
дългогодишните спорове;

ш) да се призоват настоятелно държавите от Западните Балкани да положат повече 
усилия за наказателно преследване на военните престъпления и за разрешаване 
на случаите с изчезнали лица;

щ) да се насърчава и подкрепя активно прилагането на политики за борба с 
дискриминацията и да се настоява за наказателно преследване на 
престъпленията от омраза; да се насърчава постигането на по-бърз напредък 
към равенство между половете, борба с дискриминацията и гарантиране на 
социално приобщаване за етническите и религиозните малцинства, хората с 
увреждания, ромите и ЛГБТКИ+ лицата, като се въвеждат приобщаващи 
политики за защита на основните права на гражданите;

аа) да се призове за въвеждането на по-строга правна уредба с цел 
предотвратяване и активна борба с убийствата на жени и насилието срещу 
жени;

аб) да се внедри стратегически икономически и инвестиционен план с цел 
подобряване на конкурентоспособността и устойчивото развитие в 
присъединяващите се страни;

ав) да се насърчат държавите от Западните Балкани да повишат стандартите в 
областта на трудовите и социалните права, да стимулират растежа и да 
прилагат достиженията на социалното право на ЕС; 

аг) да се води борба с изтичането на мозъци с конкретни мерки, като например 
насърчаване на качествени и приобщаващи образователни реформи и 
създаване на възможности за работа за младите хора;

ад) да се увеличи помощта за държавите от Западните Балкани с оглед на 
подобряване на тяхното законодателство в областта на околната среда и 
климата и да се гарантира техният капацитет за прилагане на това 
законодателство, в съответствие със стандартите на ЕС;

ае) да се призоват органите да предприемат спешни мерки за наблюдение, 
смекчаване и предотвратяване на замърсяването на въздуха и водата;
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аж) да се включат присъединяващите се страни в процесите, свързани с 
Европейския зелен пакт и Фонда за справедлив преход;

аз) да се включат държавите от Западните Балкани в мрежата TEN-T, като се 
осигурят качествени и безопасни транспортни услуги и се подобри 
свързаността както в рамките на региона, така и между региона и ЕС;

аи) да се продължи с прилагането на Програмата в областта на цифровите 
технологии за Западните Балкани с цел осигуряване на ползи от цифровата 
трансформация за гражданите;

ай) да се създаде регионална зона без роуминг и да се намалят тарифите за 
комуникации с ЕС;

ак) да се признаят трудностите, пред които са изправени държавите от Западните 
Балкани при управлението на миграционните и бежанските потоци, както и 
значителните усилия, които регионът полага за осигуряване на подслон и 
хуманитарни доставки, основно с подкрепата на ЕС; да се изпълняват 
споразуменията между държавите от Западните Балкани и Европейската 
агенция за гранична и брегова охрана (Frontex);

ал) да се подобри съгласуваността, ефикасността и прозрачността на 
финансирането от Съюза в областта на външната дейност;

ам) да се гарантира подходящо, справедливо и насочено към постигането на 
резултати финансиране за предприсъединителна помощ, което да отговаря на 
потребностите на бенефициентите за промяна и същевременно да им помага да 
изпълняват задълженията си по присъединяването към ЕС;

ан) да се избягва съкращаването на средства по линия на ИПП, което би могло да 
забави свързаните с ЕС реформи и да подкопае стратегическото влияние на 
Съюза в региона;

ао) да се гарантира, че ИПП III се ръководи от политически приоритети, които 
оказват пряко въздействие върху живота на гражданите, и че финансирането за 
предприсъединителна помощ се разпределя по прозрачен, пропорционален и 
недискриминационен начин;

ап) да се подобри стратегическата комуникация относно ценностите на Съюза и 
цялостната видимост на подкрепата от ЕС в региона;

ар) да се гарантира, че срещата на високо равнище между ЕС и Западните Балкани 
през 2020 г. ще допринесе за оценка и преразглеждане на ситуацията, както и 
за осигуряване на нова динамика за процеса на разширяване и нов тласък за 
промени в присъединяващите се страни;

2. възлага на своя председател да предаде настоящата препоръка на Съвета, 
Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на 
Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, както и на 
правителствата и парламентите на присъединяващите се страни.


