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Рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС 

и Монголия (Резолюция)  

Незаконодателна резолюция на Европейския парламент от 15 февруари 2017 г. 

относно проекта на решение на Съвета относно сключването на Рамковото 

споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и 

неговите държави членки, от една страна, и Монголия, от друга страна 

(08919/2016 – C8-0218/2016 – 2015/0114(NLE) – 2016/2231(INI)) 

 

Европейският парламент, 

— като взе предвид проекта на решение на Съвета (08919/2016), 

— като взе предвид проекта за Рамковото споразумение за партньорство и 

сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една 

страна, и Монголия, от друга страна (07902/1/2011), 

— като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с 

членове 207 и 209 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) от Договора за 

функционирането на ЕС (C8-0218/2016), 

— като взе предвид подписването на Рамковото споразумение за партньорство и 

сътрудничество (наричано по-нататък „Споразумение за партньорство и 

сътрудничество“ или –СПС) на 30 април 2013 г. в Улан Батор в присъствието на 

заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по 

въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) Катрин 

Аштън, 

— като взе предвид Споразумението за търговско и икономическо сътрудничество 

между Европейската икономическа общност и нейните държави членки и 

Монголия, влязло в сила на 1 март 1993 г., 

— като взе предвид своята законодателна резолюция от 15 ноември 2005 г. относно 

предложението за решение на Съвета за изменение на Споразумението за 

създаване на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), което дава 

възможност на банката да финансира операции в Монголия1, 

                                                 
1  ОВ C 280 E, 18.11.2006 г., стр. 49. 



 

 

— като взе предвид своята резолюция от 13 април 2016 г. относно прилагане и 

преразглеждане на стратегията ЕС – Централна Азия1, 

— като взе предвид своите резолюции от 16 декември 2015 г.2 и 14 март 2013 г.3 

относно отношенията между ЕС и Китай, и по-специално съображение Ш от 

втората резолюция, 

— като взе предвид своята резолюция от 10 юни 2015 г. относно състоянието на 

отношенията между ЕС и Русия4, 

— като взе предвид своята резолюция от 16 февруари 2012 г. относно позицията на 

Парламента относно деветнадесетата сесия на Съвета на ООН по правата на 

човека5, и по-специално параграф 30 от тази резолюция, 

— като взе предвид своята резолюция от 17 януари 2013 г. относно препоръките на 

Конференцията за преразглеждане на Договора за неразпространение на ядрени 

оръжия във връзка с установяването на Близък изток, свободен от оръжия за 

масово унищожение, и по-специално съображение Е от тази резолюция6, 

— като взе предвид своята резолюция от 27 октомври 2016 г. относно ядрената 

сигурност и неразпространението на ядрени оръжия7, 

— като взе предвид своята законодателна резолюция от 15 февруари 2017 г. относно 

проекта на решение8, 

— като взе предвид включването на Монголия в специалния насърчителен режим на 

Общата система за преференции на ЕС за устойчиво развитие и добро управление 

(ОСП+), 

— като взе предвид дълготрайните отношения между делегациите на Европейския 

парламент и Великия държавен хурал (монголския парламент), и по-специално 

съвместното изявление от десетата междупарламентарна среща, проведена на 17 

февруари 2015 г. в Улан Батор, 

— като взе предвид факта, че Монголия председателства и беше домакин на 

единадесетата среща на върха „Азия – Европа“ (АСЕМ), проведена в Улан Батор 

на 15 и 16 юли 2016 г., и на деветото заседание на парламентарното партньорство 

Азия – Европа (АСЕП), проведено в Улан Батор на 21 и 22 април 2016 г., и като 

взе предвид съответните декларации, приети на двете срещи, 

— като взе предвид активната роля на Монголия в Парламентарната асамблея на 

Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), включително 

провеждането на есенната среща на Асамблеята от 15 до 18 септември 2015 г. в 

Улан Батор, 

                                                 
1  Приети текстове, P8_TA(2016)0121. 
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— като взе предвид избирането на Монголия в Съвета на ООН по правата на човека 

за периода 2016—2018 г. и изявения от нея стремеж да стане член на Съвета за 

сигурност на ООН през 2022 г., 

— като взе предвид монголското председателство на Общността на демокрациите за 

периода 2012—2013 г. и на коалицията „Свобода онлайн“ (Freedom On-line) през 

2015 г., 

— като взе предвид предварителните констатации и заключенията от 

международната мисия за наблюдение на парламентарните избори на 29 юни 

2016 г. в Монголия, в която участваха Бюрото на ОССЕ за демократични 

институции и права на човека (ОССЕ/БДИПЧ) и Европейският парламент, 

— като взе предвид речта на президента на Монголия Цахиагийн Елбегдорж, 

произнесена на пленарното заседание на Европейския парламент на 9 юни 2015 г., 

— като взе предвид различните срещи на високо равнище и взаимни посещения, 

включително посещението на председателя на Европейската комисия Жозе 

Барозу в Монголия през ноември 2013 г., 

— като взе предвид външнополитическата концепция на Монголия за „третия 

съсед“, включваща отношенията с ЕС, САЩ, Япония, Република Корея, Индия, 

Иран, държавите от Централна Азия и други, 

— като взе предвид стратегическите партньорства на Монголия с Русия и Китай, 

— като взе предвид статута на Монголия като наблюдател в рамките на 

Шанхайската организация за сътрудничество (SCO), 

— като взе предвид редовните тристранни срещи на високо равнище между 

Монголия, Русия и Китай и между Монголия, Япония и САЩ, 

— като взе предвид инициативите за интегриране на различни икономически 

проекти в района, включително китайската инициатива за икономическия пояс 

„Път на коприната“, инициативата на Русия за развитие на Трансевразийския 

пояс, както и инициативата „Степен път“ на Монголия, 

— като взе предвид индивидуалната програма за партньорство и сътрудничество на 

Монголия с НАТО, договорена през 2012 г., 

— като взе предвид декларацията на Монголия от септември 2015 г. относно 

намерението ѝ да се стреми към статут на постоянен неутралитет, 

— като взе предвид декларирания от Монголия статут на държава без ядрени 

оръжия, признат от ООН през септември 2012 г., 

— като взе предвид Фонда на Монголия за международно сътрудничество, който 

цели споделяне на опит с други държави, в които се извършват демократични 

промени, като Мианмар, Киргизстан и Афганистан, 

— като взе предвид усилията за изграждане на доверие, включително Диалога от 

Улан Батор по сигурността на Североизточна Азия, в който участва Северна 

Корея, както и Форума на Азия, 



 

 

— като взе предвид заключителните коментари на Комитета на ООН срещу 

изтезанията по втория периодичен доклад за Монголия, приет през август 2016 г., 

— като взе предвид член 99, параграф 2 от своя правилник, 

— като взе предвид доклада на комисията по външни работи (A8-0383/2016), 

А. като има предвид, че Монголия може да служи като модел за демокрация не само 

за другите новоутвърждаващи се демокрации в региона, но и за режимите с по-

авторитарен уклон; 

Б. като има предвид, че Европейските общности установиха дипломатически 

отношения с Монголия на 1 август 1989 г.; 

В. като има предвид, че ЕС и Монголия се радват на приятелски отношения, 

основаващи се на политически, социални, икономически, културни и исторически 

връзки; 

Г. като има предвид, че ЕС и Монголия имат множество сближаващи се позиции 

относно повечето сериозни международни предизвикателства и че Монголия 

играе конструктивна роля в международните отношения, особено в 

многостранните организации; 

Д. като има предвид, че отношенията на ЕС с Монголия са съсредоточени основно 

върху проекти в областта на сътрудничеството за развитие, имащи за цел да дадат 

възможност на страната да насочи настоящата бърза трансформация към 

социално приобщаващо и икономически устойчиво развитие на своето общество; 

Е. като има предвид, че Монголия проявява интерес към по-нататъшното развитие 

на отношенията с ЕС и разширяването на съществуващото сътрудничество отвъд 

сътрудничеството за развитие; като има предвид, че Споразумението за 

партньорство и сътрудничество изтъква нарастващото значение на връзките 

между ЕС- и Монголия, основани на споделени принципи като равенството, 

взаимните ползи, демокрацията, принципа на правовата държава и правата на 

човека, и формално разкрива възможността двете страни да развият нови сфери на 

сътрудничество не само в области като стопанска дейност, търговия, развитие, 

селско стопанство, околна среда, енергетика, модернизиране на държавата, но 

също така и в образованието, културата и туризма; 

Ж. като има предвид, че развитието на връзките на ЕС с Монголия все още е сред 

отговорностите на Делегацията на ЕС в Пекин; като има предвид, че в настоящия 

момент България, Германия, Италия, Обединеното кралство, Унгария, Франция и 

Чешката република имат установени собствени посолства в Улан Батор; 

Общи разпоредби 

1. оценява приятелските и конструктивни отношения между ЕС и Монголия; 

2. признава особеното географско положение на Монголия между Китай, Русия и 

държавите от Централна и Североизточна Азия с техния голям потенциал за 

глобалната икономика, значението на Монголия за стабилността в региона, 

изключителната ѝ демократична легитимност на регионално равнище и 

конструктивната роля, която играе чрез подпомагане и насърчаване на мирни 



 

 

решения на конфликти и сблъсъци в региона и чрез поощряване на регионалната 

икономическа интеграция; 

3. признава, че демократичната трансформация, започнала през 90-те години на 

миналия век, продължава последователно; признава осезаемия напредък, 

постигнат по отношение на социално-икономическите реформи; отбелязва 

въпреки това предизвикателствата, които съществуват в областта на устойчивото 

развитие и икономиката, финансите, доброто управление, борбата с корупцията, 

социалната сигурност, опазването на околната среда и политическата поляризация 

и които се утежняват от все по-сложната международна обстановка; 

Институционална рамка и дипломатическо представителство 

4. приветства задълбочаването и разширяването на отношенията между ЕС и 

Монголия, което е видно от Рамковото споразумение за партньорство и 

сътрудничество (СПС), обхващащо области като политическия диалог и правата 

на човека, търговията и помощта за развитие, а също и сътрудничеството в 

областта на земеделието и развитието на селските райони, енергетиката, 

изменението на климата, научните изследвания и иновациите, образованието и 

културата, които са от особено значение за икономическата диферсификация и 

разрешаването на текущите икономически проблеми, както и за дългосрочната 

трансформация на това номадско по произход общество; 

5. приветства създаването на съвместен комитет, който да следи, съгласно член 56 

от споразумението, за прилагането на СПС, и го насърчава да докладва редовно 

пред Европейския парламент и Монголския парламент; 

6. настоятелно призовава трите държави членки, които още не са го направили, да 

приключат бързо националните процеси по ратифициране, за да стане възможно 

дълго отлаганото сключване и влизане в сила на СПС; 

7. набляга на необходимостта от допълнително укрепване на парламентарното 

измерение на отношенията между ЕС- и Монголия; изразява съжаление, че в 

текста на СПС липсват членове за създаване на комитет за парламентарно 

сътрудничество в рамките на СПС с цел осъществяване на демократичен контрол 

върху прилагането на споразумението и засилване на политическия диалог между 

двата парламента; насърчава поради това възможно най-скорошното започване на 

преговори за нов протокол по смисъла на член 57 от СПС относно бъдещото 

сътрудничество, който да коригира това положение, както вече настоятелно 

призоваха Монголският парламент и Европейският парламент в съвместното 

изявление от десетата междупарламентарна среща; 

8. изразява загриженост поради факта, че дипломатическите отношения с Монголия 

понастоящем все още се осъществяват от делегацията на ЕС в Китай; настоятелно 

призовава Съвета и ЗП/ВП да превърнат бюрото за връзка на ЕС в Улан Батор в 

пълноценна делегация на ЕС – мярка, която е изключително важна за 

улесняването на политическия диалог и сътрудничеството в областта на правата 

на човека и демокрацията, укрепването на капацитета за осъществяване и надзор 

на проекти на ЕС за подпомагане и насърчаването на търговията със стоки и 

услуги, както и на връзките между хората и културния обмен; 

Демокрация, принципи на правовата държава, добро управление и права на човека 



 

 

9. приветства усилията на Монголия за укрепването на демократичния процес и 

принципите на правовата държава, в т.ч. многопартийните избори, по-

независимите медии и едно жизнеспособно гражданско общество; приветства от 

тази гледна точка участието на Монголия в Общността на демокрациите; 

10. подчертава, че зачитането на свободата на медиите и свободата на изразяване на 

мнение са съществени за по-нататъшното укрепване на демокрацията, 

принципите на правовата държава и правата на човека в Монголия; насърчава 

монголските органи да предприемат действия по въпроси, свързани със сигнали за 

политически мотивирана намеса в работата на медиите, и да се въздържат от 

санкции и ограничения спрямо критично настроени към правителството офлайн и 

онлайн медии; насърчава Монголския парламент изрично да кодифицира тези 

основни права и да ги прилага при строг контрол; 

11. изразява убеждение, че демократичната трансформация на Монголия би могла да 

предизвика ефект на разпространение с положителни последици в региона, в 

който протичат сложни процеси на трансформация, и че в този смисъл Монголия 

би могла конструктивно да допринесе за стабилността и общото благополучие на 

региона; призовава ЕС да вземе това предвид при планирането на регионалното 

сътрудничество, особено с държавите от централноазиатския регион, както и в 

региона като цяло; 

12. приветства факта, че при неотдавнашните избори беше показано общо зачитане 

на изборните правила; призовава монголските органи да обърнат внимание на 

препоръките, направени от ОССЕ/БДИПЧ след парламентарните избори от 29 

юни 2016 г., в т.ч. относно укрепването на изборния закон, ограниченията за 

провеждането на кампании, независимостта на медиите и безпристрастността и 

пълнотата на информацията, предоставяна на гласоподавателите; 

13. изразява интерес към изпращане на мисия на Европейския парламент за 

наблюдение на президентските избори, насрочени за средата на 2017 г.; 

14. насърчава Монголия да разгледа нерешените предизвикателства във връзка със 

зачитането на независимостта на съдебната власт; 

15. приветства предприетите наскоро законодателни усилия за укрепване на правното 

основание за борбата с ширещата се корупция, която води след себе си реалната и 

сериозна опасност от подкопаване на социалното сближаване в страната, както и 

усилията за разглеждане на въпросите за правата на човека и социалните 

конфликти; насърчава Монголия да приеме съществени реформи и да ги изпълни 

своевременно; в този контекст се позовава на собствения си опит, съгласно който 

от лицата, осъдени за корупция, трябва системно да се търси отговорност; 

препоръчва страната да засили сътрудничеството си с ЕС, ОССЕ и ООН за 

справяне с корупцията; убеден е, че активният ангажимент за изпълнението на 

международните препоръки относно корпоративната социална отговорност (КСО) 

в икономическия производствен сектор и обществения и административния живот 

на Монголия може да изиграе положителна и съществена роля в тези 

предприятия; 

16. отчита ангажиментите и правната уредба на страната за пресичане на трафика на 

хора, но остава загрижен поради действителната ситуация и настоятелно 



 

 

призовава Монголия да приложи изцяло закона за борба с трафика на хора от 

2012 г. и съответните национални планове; 

17. изразява задоволство, че е постигнато принципно споразумение между ЕС и 

Монголия и че е в ход подготвителна работа за стартиране през 2017 г. на редовен 

диалог между ЕС и Монголия по въпросите на правата на човека; 

18. приветства факта, че след ратифицирането на Втория факултативен протокол към 

Международния пакт за граждански и политически права Монголският парламент 

прие през декември 2015 г. преразгледан наказателен кодекс, който, наред с други 

важни правни реформи, като например забраната на изтезанията, премахва 

смъртното наказание за всички престъпления; отбелязва, че новоизбраният 

парламент отложи прилагането на преразгледания наказателен кодекс, и 

насърчава монголските органи да приложат тази важна реформа без по-нататъшно 

отлагане; 

19. отбелязва напредъка на Монголия в усъвършенстването на правната рамка на 

страната в съответствие с международните задължения в областта на правата на 

човека, реформата на институциите, включително на независимата национална 

комисия по правата на човека, както и усилията, насочени към изграждане на 

капацитет и повишаване на осведомеността относно правата на човека, и 

продължаващата ангажираност за преодоляване на оставащите 

предизвикателства, свързани със защитата и утвърждаването на всеобщите 

стандарти относно правата на човека, като тези, посочени във втория всеобщ 

периодичен преглед на ООН от 2015 г., включително предотвратяване и 

разследване на всички твърдения за изтезания, защита на правата на жените и 

децата, както и на правата на затворниците; 

20. изразява загриженост поради сигналите за случаи на задържане без законна 

заповед за арест и за изтезания и безнаказаност в монголските затвори; 

присъединява се към призива на Съвета на ООН по правата на човека за 

ефективни мерки, които да гарантират, че на всички задържани лица се 

предоставят на практика всички основни правни гаранции в съответствие с 

международните стандарти; призовава Монголия да изпълни поетия от нея 

ангажимент да създаде независим механизъм за бързо и ефективно разследване на 

твърденията за изтезания- и малтретиране; 

21. приветства подкрепяния от ЕС проект в подкрепа на правата на ЛГБТИ в 

Монголия; изразява въпреки това загриженост поради продължаващата 

дискриминация и извършващия се тормоз спрямо общността на ЛГБТИ; 

22. препоръчва Монголия, в съответствие с вече ратифицираната Конвенция за 

правата на детето, да забрани със закон телесните наказания не само в 

образователни учреждения, но и изцяло, и да предприеме конкретни и 

целенасочени мерки за справяне със ненамаляващия брой случаи на насилие 

срещу деца, икономическата експлоатация на деца и произшествията, 

причиняващи смърт или тежки наранявания на деца; призовава всички съответни 

институции на ЕС за съдействие по този въпрос; 

23. препоръчва укрепване на положението в сферата на здравето и безопасността чрез 

прилагане на Конвенция C176 на МОТ, както и на другите конвенции на МОТ 

относно безопасността и здравето, които все още не са ратифицирани; 



 

 

24. подкрепя трайните и искрени усилия на Монголия постепенно да изкорени всички 

форми на детски труд и да гарантира правата на детето; 

25. приветства правната уредба на Монголия за прилагане на равните права на 

жените и мъжете, приета през 2011 г., и постепенното премахване на 

дискриминацията спрямо жените; 

Устойчиво развитие 

26. приветства значителния напредък, постигнат от Монголия от 90-те години на 

миналия век насам в областта на икономическото развитие и намаляването на 

бедността в съответствие с Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР); подкрепя 

Монголия в преследването на целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР) в 

съответствие с принципите за ефективност и прозрачност на помощта; 

27. потвърждава, че задълбочената регионална икономическа интеграция ще открие 

възможности пред Монголия, що се отнася до бъдеще с по-голямо благоденствие 

и икономически успехи; отбелязва факта, че Монголия едновременно с това търси 

икономически съюзи и партньори, които биха ѝ позволили да използва в пълна 

степен потенциала си за сътрудничество, като в същото време зачита своите 

законни национални политически и икономически интереси, дълготрайния 

ангажимент за многопосочна дипломация, традиционната идентичност и 

традиционния начин на живот и демократичните основи на монголското 

общество; 

28. при все това изразява безпокойство поради факта, че в някои области бедността се 

вкоренява трайно и че наблюдаваният икономически бум в периода 2010—2012 г. 

не допринесе в достатъчна степен за намаляване на бедността в страната; 

29. насърчава Монголия в усилията ѝ да постигне устойчив икономически растеж; 

изразява загриженост във връзка с рязкото забавяне на ръста на БВП, който през 

2011 г. беше с рекордно ниво от 17,3%, докато през 2015 г. достигна едва 2,3%, а 

за 2016 г. се очаква да бъде 1,3 %; загрижен е, че бюджетният дефицит, който е 

достигнал 20% от БВП, може да има отрицателно въздействие върху 

намаляването на бедността, както и върху социалното приобщаване и 

последователността на системата за социална закрила; 

30. приветства факта, че помощта на ЕС за развитие за страната е нараснала повече от 

два пъти– за периода 2014—2020 г. – 65 милиона евро в сравнение със сумата от 

30 милиона евро– за периода 2007—2013 г., и че фокусът ѝ е върху по-доброто 

икономическо управление и професионалното обучение за по-добри възможности 

за заетост; насърчава Монголия да участва в регионални програми, финансирани 

от ЕС; отбелязва сравнително доброто изпълнение на проектите и програмите на 

ЕС, подпомагащи развитието и модернизирането на Монголия; 

31. подчертава значението на непрекъсната административна реформа, която е 

насочена основно към изграждането на високопрофесионално административно 

управление както на национално, така и на местно равнище; насърчава 

институциите на ЕС да помогнат на Монголия при разработването на 

необходимите ресурси и експертен опит в интерес на по-добрата подготовка на 

страната за справяне с предизвикателствата на сложните икономически и 



 

 

обществени трансформационни процеси, както и за увеличаване на капацитета за 

усвояване на фондовете на ЕС в страната; 

32. призовава за повече възможности за обмен на студенти и академични кадри по 

програмите „Еразъм+“ и „Мария Склодовска-Кюри“ и за разширяването на 

контактите между хората в ЕС и Монголия, включително между хората на 

изкуството; призовава ЕС да включи научните изследвания и иновациите в своите 

области на сътрудничество с Монголия; 

33. приветства своевременното депозиране на 21 септември 2016 г. от страна на 

Монголия на ратификационния инструмент за Парижкото споразумение относно 

изменението на климата; изразява загриженост, че съчетаното въздействие на 

изменението на климата, прекомерния ръст на животновъдството, рязкото 

увеличаване на преселването от селата към столицата, както и масовото 

използване и бързата експлоатация на природните ресурси като водата и почвата 

за официален и неофициален добив на мед, въглища и други суровини, вече е 

довело до драстично влошаване на състоянието на околната среда в Монголия, до 

нарастващ риск от конфликти за вода с нейните съседи и до все по-честата поява 

на климатични явления като т.нар. „дзуд“, който се характеризира с цикли на 

продължителни суши и сурови зими и води до масово загиване на добитък, на 

диви биологични видове и до загуба на биологично разнообразие като цяло; 

приканва монголското правителство да увеличи усилията си за диверсификация 

на икономиката на страната и призовава ЕС да подпомага процеса със специални 

дейности и превантивни и други мерки, например в контекста на по-тясна 

координация на екологичните политики на двете страни; призовава органите и 

Парламента на Монголия, както и всички държави – членки на ЕС, да си 

сътрудничат и да допринасят за значително укрепване на международния режим в 

областта на климата в рамките на поетите ангажименти от 22-рата конференция 

на страните по РКООНИК в Маракеш; 

34. приветства ратифицирането и спазването от страна на Монголия на всички 

относими конвенции относно ОСП+ в областта на опазването на околната среда и 

изменението на климата; въпреки това настоятелно призовава Монголия да 

изпълнява задълженията си за докладване по силата на конвенциите на ООН в 

областта на околната среда и изменението на климата (CITES, Стокхолмската 

конвенция и Базелската конвенция) и да прилага правната уредба на държавата в 

областта на околната среда; 

35. изтъква, че през 2014 г. добивната промишленост в Монголия е допринесла със 

17 % за БВП и с 89% за общия износ на страната; приветства в този контекст 

активното участие на Монголия в Инициативата за прозрачност на добивната 

промишленост, с която се цели секторът да стане по-отговорен пред обществото и 

по-прозрачен; 

36. изтъква, че мината за мед и злато „Ою Толгой“ е единственият най-голям проект 

за мина, който от 2020 г. се очаква да осигурява една трета от БВП на Монголия, 

и че „Таван Толгой“ е най-голямата в света неразработена въгледобивна мина; 

приветства обществените дискусии относно екологичното въздействие на 

минното дело и участието на обществеността в управлението на ресурсите на 

местно равнище; 



 

 

37. насърчава Монголия да развие, в полза на своите собствени граждани, 

експлоатацията на природните си ресурси, по-специално на редките минерали, 

тъй като те имат все по-висока стойност в цифровия сектор; изтъква 

подпомагащата роля, която ЕС би могъл да играе за предоставяне на 

технологична и финансова помощ за такъв независим добив на минерали; 

38. счита, че инвестирането в бъдещи технологии и цифровизацията могат да 

спомогнат за преодоляване на различията в развитието между отделните региони 

в Монголия и за диверсификация на икономиката; насърчава ЕС и държавите 

членки да засилят сътрудничеството в областта на цифровизацията и новите 

технологии; 

39. отчита значителните предизвикателства в борбата срещу трафика на наркотици; 

препоръчва ЕС да оказва помощ чрез укрепване на публичните институции и 

ресурси за справяне с тези проблеми; 

Търговски и икономически връзки 

40. отбелязва, че ЕС е станал третият най-голям търговски партньор на Монголия и 

че монголски стоки вече навлизат на пазара на ЕС практически без мита по силата 

на настоящата Обща система за преференции; 

41. приветства включването на Монголия в ОСП+; 

42. отбелязва, че европейските инвестиции в Монголия досега остават ограничени 

поради несигурната бизнес среда и липсата на информация; 

43. насърчава ЕС и Монголия да засилят своите търговски и инвестиционни връзки, 

включително популяризирането чрез информиране и повишаване на 

осведомеността, в съответствие с правните разпоредби на СПС; подчертава, че 

това засилване следва да бъде в съответствие със задълженията, произтичащи от 

международните конвенции относно трудовите стандарти, доброто управление, 

правата на човека и стандартите в областта на околната среда, и да спазва 

напълно тези задължения; 

44. в този контекст настоятелно призовава за по-нататъшно развиване на дейността 

на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Европейската банка за 

възстановяване и развитие (ЕБВР) в Монголия; 

45. подчертава значението на стабилната стопанска и правна среда за засилване на 

инвестициите от ЕС; 

46. отбелязва намаляването на преките чуждестранни инвестиции в доминиращия 

икономиката миннодобивен сектор, което остава основен разединяващ фактор; 

47. настоятелно призовава Монголия да диверсифицира икономиката си с помощта 

на чуждестранни инвестиции и по-прозрачна правна среда, за да спомогне да се 

избегне уязвимостта, дължаща се на нестабилните пазари на минерали; 

приветства във връзка с това новото законодателство относно преките 

чуждестранни инвестиции; 

48. насърчава продължаването на интеграцията на Монголия в световната и 

регионалната икономика – в рамките на проекти като „Степния път“, „Пътя на 



 

 

коприната“/„Един пояс – един път“ или Трансевразийския пояс – в съответствие 

със стратегическите интереси и приоритети на страната; призовава ЕС да обмисли 

евентуалното си участие в инфраструктурни и инвестиционни програми в 

региона, включително в миннодобивния сектор; 

Регионални и световни предизвикателства и сътрудничество 

49. признава водещата роля, която Монголия може да играе между динамичните 

икономики на Китай, Русия, Южна Корея и Япония и централноазиатските 

държави и едновременно с това като посредник между Европа и региона на 

Източна Азия; 

50. посочва външнополитическата концепция на Монголия за „третия съсед“, която 

включва връзки с ЕС, балансирани спрямо конструктивните и интензивни връзки 

с нейните влиятелни стратегически партньори и непосредствени съседи Русия и 

Китай; 

51. отбелязва приятелските, а също и икономически конкурентните връзки на 

Монголия с другите държави в региона; 

52. отбелязва, че в момента Монголия извършва сериозна оценка на въздействието на 

евентуално членство в Евразийския икономически съюз; изразява загриженост, че 

подобен ход би могъл да възпрепятства по-нататъшните политически и търговски 

връзки с ЕС; 

53. поздравява Монголия за успешната ѝ роля като председател на срещата „Азия – 

Европа“ (АСЕМ) и на заседанието на парламентарното партньорство Азия – 

Европа (АСЕП), проведени през 2016 г. в Улан Батор, за утвърждаването на 

парламентарното измерение и за засилването на партньорството между двата 

региона въз основа на всеобщо признатите принципи на равенство, взаимно 

зачитане и насърчаване на правата на човека и основните свободи; приветства 

предложението на Монголия да създаде център, посветен на АСЕМ, в т.ч. 

виртуален/онлайн механизъм; 

54. приветства факта, че Монголия се обяви за зона, свободна от ядрено оръжие, 

официално призната от ООН; приветства по-специално конструктивната и 

активна роля, която тя играе в многостранните форуми за насърчаване на 

сътрудничеството за глобално ядрено разоръжаване, както и подписването от 

нейна страна на Хуманитарния ангажимент1; 

55. приветства взаимния ангажимент за насърчаване на международния мир и 

международната сигурност и в този контекст приветства активната роля на 

Монголия в многостранни международни механизми като ООН и ОССЕ и 

приноса ѝ към инициативи в подкрепа на мира и стабилността в Североизточна 

Азия и отвъд региона, като Диалога от Улан Батор по сигурността на 

Североизточна Азия; 

56. отбелязва приноса на Монголия към мироопазващите дейности на ООН в целия 

свят, както и предоставянето от нейна страна на тренировъчни бази за тези мисии, 

заедно с нарастващия успореден стремеж към засилване на политическите и 
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дипломатическите възможности и отговорност на ООН за предотвратяване и 

разрешаване на конфликти; 

57. приветства тясното съгласуване на Монголия с ЕС при нейните преговори и 

позиции за гласуване в рамките на Организацията на обединените нации и други 

многостранни форуми; в този контекст подчертава значението на член 8 от СПС 

относно международното сътрудничество; 

58. отчита ролята на Монголия за насърчаване на зачитането на правата на човека 

като нов член на Съвета на ООН по правата на човека за периода 2016 – 2018 г. и 

призовава за тясно сътрудничество на ЕС с Монголия в подготовката и 

изпълнението на работата на Съвета на ООН по правата на човека; 

59. приветства ратифицирането от страна на Монголия на Римския статут на 

Международния наказателен съд (МНС) и насърчава Монголия да ратифицира 

измененията от Кампала, които своевременно предложиха определение за 

агресията и процедура във връзка с компетентността на Съда по отношение на 

това престъпление; 

60. приветства усилията на Монголия за насърчаване на демокрацията, принципите 

на правовата държава и правата на човека в държави в нейно близко съседство, 

които се стремят към демократична промяна; призовава ЕС също така да включи 

Монголия и да търси взаимодействия на ad hoc основа в регионални програми в 

Централна Азия с акцент върху такива промени; 

61. приветства ролята на Монголия за събирането на едно място на академични кадри 

от Северна и Южна Корея, Китай и Русия, както и за домакинството ѝ на срещи 

на семейства, разделени поради подялбата на Корейския полуостров; 

62. подкрепя заявеното от Монголия желание да стане член на Съвета за сигурност на 

ООН през 2022 г.; 

o 

o     o 

63. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 

Комисията, на ЗП/ВП, на правителствата и парламентите на държавите членки и 

на правителството и Великия държавен хурал (парламента) на Монголия. 


