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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно напредъка, постигнат в рамките на борбата срещу мините
(2011/2007(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид Отавската конвенция за забрана на използването, складирането, 
производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване 
(наричана по-долу Отавската конвенция) от 3 декември 1997 г., която влезе в сила 
на 1 март 1999 г.,

– като взе предвид предишните си резолюции от 22 април 2004 г. относно 
противопехотните мини1, от 7 юли 2005 г. за свят без мини2, от 19 януари 2006 г. 
относно уврежданията и развитието3, и от 13 декември 2007 г. относно десетата 
годишнина от Отавската конвенция4,

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 1725/2001 на Съвета относно действията за 
обезвреждане на противопехотни мини в други трети страни, освен развиващи се 
страни5,

– като взе предвид Втората конфереция за преразглеждане на Отавската конвенция от 
1997 г., която се проведе в Картахена, Колумбия през ноември 2009 г.,

– като взе предвид Основните насоки относно действията на Европейската общност за 
обезвреждане на мини през периода 2008-2013 г., 

– като взе предвид доклада на Службата на ООН за борба срещу противопехотните 
мини от 2009 г.,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по външни работи (A7-0000/2011),

A. като има предвид, че борбата срещу противопехотните мини включва проучване, 
откриване, маркиране и обезвреждане на противопехотни мини (ППМ) и други 
взривни военни остатъци (ВВД), включително импровизирани взривни устройства 
(ИВУ), обучение относно риска от мини, помощ за жертвите и унищожаване на 
запасите; 

Б. като има предвид, че ППМ и ИВУ, освен, че отнемат човешки живот, особено сред 
цивилното население, представляват сериозна пречка за следвоенното 
възстановяване на засегнатите страни и могат да послужат като материал за 
производство на ИВУ; 

                                               
1ОВ C 104, 30.4.2004 г., стр.1075.
2 ОВ C 157E, 6.7.2006 г., стр.473.
3 ОВ C 287E, 24.11.2006 г.,стр.336.
4 ОВ C 323E, 18.12.2008 г.,стр.485.
5 ОВ C 234, 1.9.2001 г., стр.6.
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В. като има предвид, че към 1 декември 2010 г., 156 държави официално се ангажираха 
да спазват Отавската конвенция,

Г. като има предвид, че през 1999 г. жертвите на ППМ, ВВО и ИВУ се изчислят на 18 
000 души, докато през 2009 г. броят им спада под 4000;

Д. като има предвид, че само едно правителство – на Мианмар – продължава да залага
ППМ, че няма регистриран износ или междудържавен трансфер на ППМ и че само 
за три държави се счита, че продължават тяхното производство;

Е. като има предвид, че повечето отговорни въоръжени сили отдавна преустановиха 
използването на ППМ, но че те все още се използват, заедно с ИВУ от въстанически 
и терористични групировки и от други неправителствени формирования;

Ж. като има предвид, че повече от 90 страни остават засегнати в определена степен от 
ППМ и други ВВО,

З. като има предвид, че основната отговорност за решаването на проблемите с ППМ и 
ВВО на териториите на засегнатите държави е на първо място на техните 
правителства, особено след преустановяването на военните действия;

И. като има предвид ограничения военен персонал, заделен се с прочистването от мини 
в много от засегнатите страни, където конфликтът е преустановен, но продължава 
да има значителни местни въоръжени сили;  

Й. като има предвид необходимостта от продължаване на подкрепата за жертвите 
много след премахването на заплахата от ППМ;

К. като има предвид, че международната общност откликна блестящо на 
предизвикателството на трагедията, причинена от ППМ, като осигури около 3,9 
милиарда щатски долара за борбата срещу мините между 1999 и 2009 г.;

Л. като има предвид, че заплахата от мини често се възприема като по-голяма, 
отколкото всъщност е и че според изчисленията само 2 % от прочистените площи, 
често пъти на значителна цена, се оказва замърсена с ППМ или ВВО;

М. като има предвид, че методите и средствата за откриване на взривни устройства не 
са се подобрили чувствително, въпреки значителните инвестиции, и че 
необходимостта от подобряването им не намалява, предвид увеличеното използване 
на ИВУ;

Глобалните усилия в борбата срещу ППМ

1. приветства напредъка в борбата срещу ППМ през последното десетилетие, но 
посочва, че усилията трябва да бъдат пренасочени и увеличени за окончателното 
премахване на заплахата от ППМ в обозримото бъдеще; 

2. приветства присъединяването на 156 страни към Отавската конвенция, 
включително 26 държави-членки на ЕС, но изразява съжаление, че тя все още не е 
подписана от 37 страни; 
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4. признава огромния принос на международни донори, международни агенции и 
НПО в борбата срещу ППМ и всеотдайността и саможертвата на международния и 
местен персонал; 

5. приветства обявеното приключване на дейностите по прочистване от мини от още 
седем страни през 2009 и 2010 г., което увеличава броя на страните, прочистили 
териториите си на 16;

6. признава водещата роля на САЩ като глобален спонсор на борбата срещу ППМ, 
силната им подкрепа за международните програми за прочистване на минираните 
райони и предоставената помощ за жертвите, счита, че САЩ вече са изпълнили 
повечето от ключовите разпоредби на Отавската конвенция и следователно ги 
насърчава да се присъединят към Конвенцията;

7. настоятелно призовава Русия да се присъедини към Отавската конвенция, като 
отбелязва че Русия, която преди беше известна като основен източник на ППМ и с 
това, че отдавна използва ППМ, беше заличена от списъка от 2010ºг. след като 
декларира, че е преустановила използването им;

8. изразява загриженост от факта, че Китай и Русия разполагат с най-големите запаси 
от ППМ, които се изчисляват съответно на 100 милиона и 24,5 милиона;

Проучване – Афганистан

9. отбелязва, че широко разпространеното и безразборно използване на ППМ в 
продължение на повече от три десетилетия конфликти е превърнало Афганистан в 
една от най-замърсените страни в световен мащаб, като положението се влошава 
допълнително от използването на ИВУ от талибаните; 

10. изразява съжаление за това, че повече от половината от 508-те жертви на 
ППМ/ВВО/ИВУ в периода между 1 март 2009 г. и 1 март 2010 г. са деца;  

11. признава, че продължаващите конфликти в много области правят прочистването от 
мини изключително опасно и че сред целите на талибаните са били офиси на ООН и 
местен и международен персонал; 

12. отбелязва, че около 80 милиона щатски долара бяха дарени от международната 
общност за борба срещу ППМ в Афганистан през 2009 г.

13. отбелязва с одобрение, че в операциите участват почти изключително около 10º000 
души местен персонал с международна подкрепа;

14. изразява загриженост относно явното нежелание на афганистанското правителство 
на централно и местно равнище да поеме отговорността за борбата срещу ППМ;

Проучване – Ангола

15. след три десетилетия конфликти Ангола, също като Афганистан е една от най-
засегнатите от ППМ страни;
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16. отбелязва, че CNIDAH, националната комисия за прочистване от мини, е затвърдила 
позицията си на национален орган за борба срещу ППМ, но че страните донори 
имат малко влияние и че правителството разполага със значителни собствени 
финансови ресурси, по-специално от приходи от нефт;

17. изразява дълбока загриженост от многобройните структурни проблеми, посочени в 
оценката на Комисията от 2009 г., напр. нерационалното изразходване на 2,7 
милиона евро за 22 служители на CNIDAH;

18. изразява съжаление относно факта, че въпреки завършването на национално 
проучване през 2007 г. и мащабната програма за борба срещу ППМ, степента на 
заплаха от ППМ/ВВО все още не е известна със сигурност и че при сегашния темп 
ще бъдат необходими 100 години за прочистването на страната от мини; подчертава 
неотложната необходимост от установяването на различни взаимоотношения между 
правителството и международните донори, от предоставяне на повече национални 
средства за решаването на проблема, от въвеждане на по-добри методи за 
стесняване на площта за прочистване и увеличаване на националния капацитет за 
прочистване от мини, с цел по-бързото освобождаване на земята за продуктивно 
използване;

Проучване – Босна 

19. отбелязва, че 16 години след края на конфликта в Босна и Херцеговина, все още в 
държавата има голямо количество ППМ/ВВО, въпреки значителното международно 
финансиране и националните усилия;  

20. отбелязва подобряването в управлението на борбата срещу противопехотните мини 
чрез създаване в Босна и Херцеговина на Център за борба срещу противопехотните 
мини, подчинен на централна комисия по обезвреждането на мини във връзка с 
международен борд на донорите; 

21. признава, че мобилизирането на ресурси представлява голямо предизвикателство за 
правителството и, че Стратегията за борба срещу противопехотните мини за 
периода 2009-2019 г. предстои да бъде приета и, че правителствената Комисия за 
обезвреждане на мини в продължение на няколко години не се е срещала с 
представители на донорите, базирани в Сараево; 

22. поздравява базирания в Сараево международен доверителен фонд за разминиране и 
за помощ за жертвите на мини (ITF) за приноса му в борбата срещу 
притовопехотните мини в Босна и Херцеговина, и подчертава необходимостта 
усилията му да останат съсредоточени върху Босна и Херцеговина до цялостното 
преодоляване на този проблем; 

23. отбелязва, че в Босна и Херцеговина действат 33 акредитирани организации за 
обезвреждане на мини; но че военният персонал следва да бъде използван в по-
голяма степен;

Помощ за жертвите

24. признава, че животът и бъдещето на жертвите на ППМ/ ВВО/ИВУ са завинаги 
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разбити, както и че тези невинни жертви често произхождат от най-бедните  
прослойки от едни от най-бедните страни и се нуждаят от висококвалифицирана и 
постоянна подкрепа и помощ, и че това ще е необходимо дори когато няма нови 
жертви; 

25. приветства фактът, че чрез борбата срещу противопехотните мини, броят на 
жертвите беше драстично намален, но изразява дълбоко съжаление, че през 2009 г. 
70% от всички жертви са цивилни и по-специално изразява съжаление във връзка с 
големия брой жертви сред децата; 

26. изразява съжаление, че лицата, оцелели след инцидент с противопехотни мини или 
представители на техни организации участват в осъществяването на помощ за 
жертвите в по-малко от половината от засегнатите страни и подкрепя 
необходимостта позициите и правата на оцелелите да бъдат изцяло спазвани;

Напредък в техниките по откриване и проучване на противопехотни мини

27. признава, че местното население от засегнатите от мини райони е най-добрият 
първоначални ориентир за местата, където е налице заплаха от противопехотни 
мини;

28. отбелязва напредъкът постигнат в технологиите и техниките по откриване на мини, 
но изразява съжаление, че все още липсват бързи, надеждни,  рентабилни решения, 
както и че доказаните с времето, но изискващи много усилия, време и опасни 
техники, които използват ръчно събирани проби, все още са в широка употреба;

29. отбелязва, че най-ползотворните перспективи за технически напредък при 
откриването на мини се съдържат в комбинацията на няколко технологии и 
допълнително съчетание от технологии за борба със заплахата от ИВУ за военните 
операции;   

30. признава, че подходящо проведено проучване е също толкова ценно, както и 
точността и ефикасността на последващото докладване и, че е необходимо донорите 
да гарантират, че финансите, предоставени от тях за тази дейност са били правилно 
изразходвани;  

31. призовава Европейската комисия да отпусне допълнителни средства за проучвания 
в областта на притовопехотните мини и технологиите и техниките по откриване, в 
тясно сътрудничество с международните партньори;  

Към прекратяване на заплахата от ППМ

32. изразява загриженост, че някои от страните, за които проблемът с ППМ 
предизвиква трудности, разчитат твърде много на международна финансова 
подкрепа в областта на борбата срещу противопехотните мини и не предоставят 
достатъчно собствени ресурси по отношение на персонал или средства; 

33. изразява загриженост по повод отклоняването на средства за „разминиране“ на 
зони, където е налице малка хуманитарна или икономическа заплаха, или където 
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съществува подозрение, но не и реална заплаха, вместо акцентът да се постави 
върху зони, в които е налице висока степен на опасност за живота, призовава за 
поставянето на по-силно ударение върху подобряването на планирането и 
управлението на операции, и по-внимателно първоначално проучване и докладване 
за зоните, за които съществуват съмнения;   

34. счита, че международната общност следва да съсредоточи вниманието си върху 
държавите, които са най-неспособни да си помогнат сами както за разминирането, 
така и за предоставянето на помощ на жертвите, и че целта следва да бъде да се 
придвижим по-бързо към ситуация, в която да можем да обявим, че за държавите 
вече не съществува  заплаха за живота и икономическото развитие;

35. призовава донорите за поддържат финансиране с по-ефикасно определяне на целите 
и оценяване; 

36. счита, че усилията следва да бъдат съсредоточени върху генерирането и 
разработването на повече местен капацитет, като това може да включва специално 
обучен на структурирана и професионална основа местен персонал;  или по-активно 
участие на военни части в следконфликтни ситуации, които да са специално 
обучени за хуманитарно обезвреждане на мини; 

37. призовава за подобрено национално планиране, което да се базира на най-добри 
практики и засилена международна координация на борбата срещу 
противопехотните мини, при която по-ефективно се насочват ресурси към области с 
приоритетни нужди, като се поддържат леки бюрократични структури;

38. изразява съжаление, че в момента липсват надеждни данни относно броя на 
жертвите на ППМ/ВВО/ИВУ към момента и призовава за подходящ анализ, който 
да бъде използван като пътеводител за по-ефективното насочване на ресурси, като 
се отдели повече внимание на потребностите на жертвите и техните семейства;  

39. изразява съжаление, че след премахването през 2007 г. на специалния бюджетен ред 
на ЕС, ЕС няма инструмент, който да е гъвкав и да обхваща много държави, като 
отговаря последователно на приоритетите на борбата срещу противопехотните 
мини и че е налице намаляване на прозрачността на финансирането на ЕС за борба 
срещу мините и следователно призовава за възобновяване на по-целенасочен  
подход, с един бюджетен ред, подчинен на един водещ директорат, който ще 
сигнализира силата на постоянния ангажимент на ЕС за борбата срещу мините; 

40. подчертава възможността борбата срещу ППМ да допринесе значително за 
разоръжаването, демобилизирането и възстановяването след края на конфликти, не 
на последно място чрез осигуряване на висококачествено обучение и работа за 
бивши бойци;    

41. призовава донорите да уеднаквят методите си на оценка на ефективността на 
разходите за борбата срещу ППМ, така че да бъдат по-открити за оценка и контрол 
за всяка  отделна държава и чрез Групата за подкрепа на борбата срещу ППМ, да 
определят и разпространяват най-добри практики;
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42. призовава Европейската комисия да актуализира своите „Насоки относно 
действията на Европейската общност за обезвреждане на мини през периода 2008-
2013 г.“, за да отразят предложените изменения в институционната архитектура и 
архитектурата на финансиране, да гарантират по-бързо и гъвкаво разпределение на 
средства, да предоставят ясни инструкции за достъп до финансиране, като се 
фокусират върху най-неотложните приоритети и най-добри практики;  да предвиди 
„пакети“ за помощ, които да позволят на най-нуждаещите се страни да спазят 
произтичащите за тях от Отавската конвенция задължения;  и да наблюдават и 
оценяват подходящо ефективността на финансирането;

43. изразява убеждение, че чрез по-добра международна координация и определяне на 
приоритети, подобрено управление, проучване и практики по разминиране, 
подобрено докладване и по-далновидно и по-добро използване на средствата, 
изграждането на свят, свободен от заплахата от ППМ за живота, прехраната и 
икономическото развитие, е реалистична перспектива в обозримо бъдеще;

44. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и 
правителствата на държавите-членки, на Европейската служба за външна дейност и 
на Комисията, на Организацията на Обединените нации, на президента на 
Съединените щати и на Конгреса на САЩ, на правителствата на държавите, 
засегнати в най-висока степен от мините и на международните НПО.  


