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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно оценката и определянето на приоритетите за отношенията на ЕС с 
държавите от Източното партньорство

(2013/2149(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид началото на Източното партньорство, поставено в Прага на 7 май 
2009 г.,

– като взе предвид заключенията на срещата на високо равнище, проведена във 
Варшава на 29—30 октомври 2011 г.,

– като взе предвид заключенията на срещата на високо равнище, проведена във 
Вилнюс на 28—29 ноември 2013 г.,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 11 март 2003 г., озаглавено 
„Разширена Европа — съседни страни: Нова рамка за отношенията с източните и 
южните ни съседи“ (COM(2003)0104), от 12 май 2004 г., озаглавено „Европейска 
политика за съседство — Стратегически документ“ (COM(2004)0373), от 4 
декември 2006 г., озаглавено „Укрепване на Европейската политика за съседство“ 
(COM(2006)0726), от 5 декември 2007 г., озаглавено „Силна европейска политика за 
съседство“ (COM(2007)0774), от 3 декември 2008 г., озаглавено „Източно 
партньорство“ (COM(2008)0823), и от 12 май 2010 г., озаглавено „Обстоен преглед 
на Европейската политика за съседство“ (COM(2010)0207),

– като взе предвид съвместното съобщение на Комисията и на върховния 
представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на 
сигурност от 20 март 2013 г., озаглавено „Европейска политика за съседство: 
полагане на усилия за засилено партньорство“ (JOIN(2013)0004), и от 25 май 
2011 г., озаглавено „Нов отговор на промените в съседните държави“ 
(COM(2011)0303),

– като взе предвид заключенията на Съвета по външни работи от 26 юли 2010 г. и 20 
юни 2011 г. относно Европейската политика за съседство (ЕПС) и от 18—19 
ноември 2013 г. относно Източното партньорство, както и заключенията на Съвета 
по външни работи (търговия) от 26 септември 2011 г. и на Европейския съвет от 7 
февруари 2013 г.,

– като взе предвид съвместните съобщения на Комисията и на върховния 
представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на 
сигурност от 15 май 2012 г., озаглавени „Източно партньорство: Пътна карта за 
срещата на високо равнище през есента на 2013 г.“ (JOIN(2012)0013) и „Изпълнение 
на ангажиментите по новата Европейска политика за съседство“ (JOIN(2012)0014) и 
придружаващите ги съвместни работни документи на службите на Комисията от 20 
март 2013 г. („Регионални доклади“, SWD(2013)0085 и 0086),
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– като взе предвид резолюциите си от 23 октомври 2013 г. относно „Европейска 

политика за съседство: полагане на усилия за засилено партньорство - позицията на 

ЕП относно докладите за осъществения напредък през 2012 г.“1, от 14 декември 
2011 г. относно преразглеждането на Европейската политика за съседство2 и от 7 
април 2011 г. относно прегледа на европейската политика на съседство - Източното 
измерение3,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по външни работи (A7-0000/2013),

A. като има предвид, че европейската политика за съседство (ЕПС), и по-специално 
Източното партньорство (ИП), има за цел да разшири обхвата на ценностите и 
идеите на основателите на ЕС;

Б. като има предвид, че Източното партньорство е насочено към европейските 
държави и е в отговор на европейските стремежи на обществата на държавите 
партньори; 

В. като има предвид, че държавите от Източното партньорство имат дълбоко 
вкоренени европейски стремежи и все още са в процес на труден преход след 
десетилетия на затруднен растеж в рамките на СССР;

Г. като има предвид, че настоящият импулс в отношенията с източните партньори 
следва да се използва за насърчаване на народите на държавите от Източното 
партньорство да се стремят към по-нататъшни демократични реформи;

Д. като има предвид, че Източното партньорство следва да насърчава хуманитарните, 
икономическите, социалните и културните измерения на сътрудничеството;

Е. като има предвид, че неотдавнашните развития в държавите от Източното 
партньорство и техните отношения с ЕС са предупреждение, че ЕС все още не се 
счита за единствената политическа алтернатива;

1. припомня постиженията и амбициите на Източното партньорство, което е 
политическата рамка за укрепване на отношенията между ЕС и източните 
партньори, основана на взаимни интереси, ангажименти, споделена ангажираност и 
съвместна отговорност, както и институционалната основа за политическо 
сътрудничество и форум за диалог между държавите партньори; приветства във 
връзка с това създаването на Парламентарната асамблея „Евронест“ и другите 
платформи за сътрудничество като Форума на гражданското общество към 
Източното партньорство и конгреса „Инициативи за Източна Европа“; при все това 

                                               
1 Приети текстове, P7_TA(2013)0446.
2 ОВ C 168 E, 14.6.2013 г., стр. 26.
3 ОВ C 296 E, 2.10.12 г., стр. 105.
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отбелязва, че неотдавнашните развития в някои страни от Източното партньорства 
насочиха вниманието към уязвимостта на политическия процес;

2. признава, че проектът за Източното партньорство се нуждае от нов тласък и ясна 
визия за пътя напред, като се постави акцент не само върху политическото 
сътрудничество, но и като се постави като цел приобщаването на обществата от 
Източното партньорство към ЕС, поради което настоятелно призовава ЕС да се 
съсредоточи по-специално върху създаването на безвизови режими и инвестирането 
в младите хора и бъдещите лидери, както и върху енергийния сектор;

3. подчертава, че може да бъде постигнат по-голям напредък по отношение на 
установяването на безвизовия режим; отбелязва във връзка с това, че 
либерализирането на визовия режим е само един от редица процеси, насочени към 
по-голямото сближаване на обществата, и че са необходими повече усилия в тази 
област, особено по отношение на развиването на сътрудничество в областта на 
образованието и културата; счита, че по-голям акцент следва да се постави върху
факта, че проектът за Източното партньорство е насочен към обществата, а не към 
властите; 

4. подчертава значението на инвестирането в младите хора и бъдещите лидери чрез 
пълноценно използване на възможностите за отпускане на стипендии в рамките на 
програмата „Еразъм за всички“ с цел насърчаване на студентския обмен между 
държавите от Източното партньорство и държавите — членки на ЕС, и създаване на 
университет на Източното партньорство и на Европейския черноморски колеж, 
които ще предоставят следдипломно образование и ще имат за цел да формират 
бъдещите лидери от държавите от Източното партньорство и държавите — членки 
на ЕС;

5. настоятелно призовава да се организират повече училищни обмени между 
държавите — членки на ЕС и държавите от Източното партньорство и счита, че 
следва да се предвиди специално финансиране за тази цел;

6. подчертава необходимостта от засилване на сътрудничеството в сферата на младите 
хора в рамките на „Младежкия прозорец на Източното партньорство“ на програмата 
„Младежта в действие“, като по този начин се засилва активното гражданско 
участие на младите хора, както и се развива солидарността и се насърчава 
толерантността сред младите хора; 

7. подчертава значението на по-голямото съсредоточаване върху консолидацията на 
енергийния сектор, което е едно от основните условия за модернизация на 
икономиката, както и на разработването на енергийни стратегии в съответствие със 
задълженията на Европейската енергийна общност; призовава за продължаване на 
реформите на пазара на природен газ и електроенергия и за достатъчен дял на 
енергията от възобновяеми източници;

8. отбелязва, че са възникнали трудности в насърчаването и прилагането на Източното 
партньорство, и подчертава, че ангажиментът на ЕС следва да излезе извън рамките 
на политическия диалог, за да се намери решение и да се развитие социалният, 
икономическият и културният диалог;
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9. призовава за по-индивидуализиран подход към държавите партньори, като се 
прилага принципът на диференциация и се оценява напредъкът на всяка държава 
партньор въз основа на ясни критерии и на нейните собствени заслуги, но и при 
наличието на цялостна координация; 

10. изразява загриженост относно липсата на общо разбиране за същността на 
сътрудничеството, тъй като ЕС обикновено се съсредоточава върху готовността на 
държавите от Източното партньорство да приемат достиженията на общностното 
право и ценностите на Общността, докато държавите партньори разглеждат своите 
взаимоотношения от гледна точка на печалбите и загубите; отбелязва, че ЕС се 
възприема изключително като донор, а държавите партньори — като бенефициенти, 
макар че всички следва да изпълняват двойна роля;

11. изразява съжаление, че няма еднакъв интерес сред държавите членки относно 
отношенията с държавите от Източното партньорство и развитията в тези държави; 
със загриженост отбелязва липсата на разбиране сред държавите членки на 
геополитическото значение на сътрудничеството и на единната позиция по някои 
въпроси;

12. освен това изразява съжаление за недостатъчното желание сред държавите 
партньори от Източното партньорство да изградят общо послание и да се ангажират 
с общи усилия по отношение на ЕС;

13. подчертава, че следва да бъдат положени повече усилия за споделяне на опита, 
свързан с демократичните реформи и процеси, вместо за налагане на стандартите на 
ЕС, както и за признаване на уникалността на отделните държави и подчертаване на 
равнопоставеността на партньорите и потенциалните взаимни ползи; 

14. настоятелно призовава за подписването и изпълнението на споразумения за 
асоцииране с държавите партньори, където това е приложимо, с цел насърчаване на 
доброто управление и принципите на правовата държава, на правата на човека, по-
специално правото на справедлив съдебен процес, както и на борбата срещу 
корупцията, и с цел подпомагане на изграждането и модернизацията на 
икономиките на партньорите и въвеждането на законодателство, благоприятстващо 
стопанската дейност;

15. припомня, че целите на сътрудничеството с държавите от Източното партньорство 
следва да бъдат да се установи по-тясно стратегическо партньорство, да се засилят 
междуличностните контакти между ЕС и държавите от Източното партньорство, да 
се създадат мрежи от социални връзки с оглед на по-нататъшната интеграция и да 
се подпомогне модернизацията и проевропейската ориентация отвъд рамките на 
самото стабилизиране;

16. насърчава развитието на по-тесни отношения между държавите партньори и 
насърчаването на стабилността и многостранното изграждане на доверие;

17. счита, че инструментите за сътрудничество следва да бъдат точно определени, като 
се вземат под внимание наличните инструменти и програми и се постави специален 
акцент върху образованието и академичния обмен; призовава за предоставянето на 
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допълнителни финансови ресурси за осъществяването на Източното партньорство и 
за подкрепа за реформите, водещите инициативи и проектите; призовава за пълно 
участие на държавите партньори в програмите на Съюза;

18. подчертава, че реформата на съдебните системи в държавите партньори, която да 
гарантира независимостта на съдебната власт, следва да бъде приоритет;

19. подчертава значението на насърчаването на икономическото сътрудничество, за да 
се придвижи напред проектът за Източното партньорство, наред с другото, чрез 
повишаване на осведомеността за сложността на икономическите проблеми, 
насърчаване на доброто управление в областта на финансовия сектор, приемане на 
секторен подход, насърчаване на законодателство, благоприятно за развитието на 
сектора на МСП, и насърчаване на бизнес партньорствата между ЕС и Източното 
партньорство;

20. освен това счита, че насърчаването на съвместните дейности с други стратегически 
партньори и на сътрудничеството в международните и европейските организации 
би било от полза за всички заинтересовани страни; 

21. подчертава необходимостта от насърчаване на социалните и културните връзки, 
като по този начин се прилага на практика мотото на ЕС „Единство в 
многообразието“;

22. подчертава факта, че Европейският фонд за демокрация може да играе важна роля в 
държавите от Източното партньорство чрез укрепване на гражданското общество;

23. счита, че за да се подобри сътрудничеството между източните партньори, ЕС следва 
да се въздържа от налагането на ограничение за един език в съвместните проекти, 
както и следва да стимулира многоезичието, по-специално в инициативите за 
местното управление и в гражданските и образователните инициативи; 

24. подчертава значението на насърчаването и подпомагането на съвместните усилия в 
областта на научните изследвания и иновациите, включително програмите за обмен 
на студенти, и в областта на виртуалните многоезични проекти и междукултурния 
диалог чрез съвместни филмови продукции и съвместни ресурси за литературни 
преводи, както и в областта на съвместните изследвания относно наследството на 
нацизма и комунизма, както и относно тоталитарните режими и общата история на 
Европа;

25. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 
Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на 
Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на 
Европейската служба за външна дейност, на Комитета на регионите, на 
правителствата и парламентите на държавите от ИП, както и на Организацията за 
сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) и на Съвета на Европа.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Този документ, който съдържа предложения за бъдещето, се появява в определен 
момент: по време на икономическата криза в Европа, след срещата на високо равнище 
на Източното партньорство във Вилнюс, в края на парламентарния мандат 2009—
2014 г. на ЕС, когато неговата роля нараства. Поради това ЕП следва да представи 
амбициозно предложение, което да покаже нашата отвореност и ангажираност към 
развитието на европейския проект. В този смисъл, кризата не бива да ни ограничава и 
по-скоро следва да бъде стимул за поглед отвъд политическия ангажимент и 
съсредоточаване върху гражданите на държавите от Източното партньорство, с акцент 
върху политики, които ще имат осезаеми резултати, като например безвизов режим. ЕС 
следва също така да се съсредоточи върху младите хора и младите лидери, като 
обвърже бъдещето им с ЕС. Наред с това, ЕС следва да се съсредоточи също така върху 
енергийната сигурност и да си сътрудничи с източните партньори по този въпрос. Този 
документ следва да предостави стимул за един смел политически подход към 
развитието на Източното партньорство, както и да проправи пътя за нашите идеи.


