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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно прегледа на Европейската политика на съседство
(2011/2157(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид съвместните съобщения на Комисията и на върховния 
представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на 
сигурност от 25 май 2011 г. относно „Нов отговор на промените в съседните 
държави” (COM(2011)0303) и от 8 март 2011 г. относно „Партньорство за 
демокрация и споделен просперитет с Южното Средиземноморие“ 
(COM(2011)0200),

– като взе предвид съобщенията на Комисията от 11 март 2003 г. относно „Разширена 
Европа – съседни страни: Нова рамка за отношенията с източните и южните ни 
съседи (COM(2003)0104), от 12 май 2004 г. относно "Европейска политика на 
съседство - Стратегически документ” (COM(2004)0373), от 4 декември 2006 г. 
относно „Укрепване на ЕПС” (COM(2006)0726), от 5 декември 2007 г. относно 
„Силна европейска политика за съседство” (COM(2007)0774), от 3 декември 2008 г. 
относно „Източно партньорство” (COM(2008)0823), от 20 май 2008 г. относно 
„Процес от Барселона: Съюз за Средиземноморието” (COM(2008)0319) и от 12 май 
2010 г. относно „Обстоен преглед на Европейската политика за съседство” 
(COM(2010)0207),

– като взе предвид развитието на Европейската политика на съседство (ЕПС) от 2004 
г. нататък, и по-специално изготвените от Комисията доклади за напредъка по 
прилагането й, 

– като взе предвид плановете за действие, приети съвместно с Египет, Израел, Ливан, 
Мароко, Палестинската автономия и Тунис, Армения, Азербайджан, Грузия и 
Молдова, както и Програмата за асоцииране на Украйна, 

– като взе предвид заключенията относно ЕПС на Съвета по външни работи от 26 
юли 2010 г. и 20 юни 2011 г.,

– като взе предвид заключенията от заседанието на министрите на външните работи в 
рамките на Източното партньорство от 13 декември 2010 г.,

– като взе предвид съвместната декларация от срещата на високо равнище, посветена 
на Източното партньорство, проведена в Прага на 7 май 2009 г.,

– като взе предвид декларацията от Барселона за установяване на евро-
средиземноморско партньорство, приета по време на евро-средиземноморската 
конференция на министрите на външните работи от 27 и 28 ноември 1995 г.,

– като взе предвид, че на своето заседание, проведено в Брюксел на 13 и 14 март 2008 
г., Европейският съвет одобри „Процес от Барселона: Съюз за Средиземноморието”, 
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– като взе предвид декларацията на срещата на високо равнище за 
Средиземноморието, проведена в Париж на13 юли 2008 г.,

– като взе предвид заключенията на Съвета за асоцииране ЕС–Мароко от 13 октомври 
2008 г., в съответствие с които на Мароко се предоставя статут на напреднала 
държава, 

– като взе предвид заключенията на Съвета за асоцииране ЕС–Йордания от 26 
октомври 2010 г., в съответствие с които на Йордания се предоставя статут на 
напреднала държава,

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 1638/2006 на Европейския парламент и на 
Съвета от 24 октомври 2006 г. за определяне на общи разпоредби относно 
установяване на Европейски инструмент за съседство и партньорство (ЕИСП)1,

– като взе предвид Специален доклад № 13/2010 на Европейската сметна палата, 
озаглавен „Успешен ли е стартът на новия Европейски инструмент за съседство и 
партньорство и постига ли той резултати в Южен Кавказ (Армения, Азербайджан и 
Грузия)?“,

– като взе предвид своите резолюции относно прегледа на европейската политика на 
съседство - източно измерение и европейската политика за съседство – южно 
измерение от 7 април 2011 г. (B7-0198/2011 и B7-0199/2011),

– като взе предвид своите резолюции от 19 януари 2006 г. относно Европейската 
политика на съседство (ЕПС)2, от 15 ноември 2007 г. относно укрепване на ЕПС 3, 
от 6 юли 2006 г.относно Европейския инструмент за съседство и партньорство 
(ЕИСП)4, от 5 юни 2008 г. относно годишния доклад на Съвета до Европейския 
парламент относно главните аспекти и основните решения в областта на общата 
външна политика и политиката на сигурност (ОВППС)5 и от 19 февруари 2009 
г.относно преразглеждане на ЕИСП6, както и относно подход в регионалната 
политика за Черно море от 17 януари 2008 г. и относно стратегията на ЕС за Черно 
море от 20 януари 2011 г., от 19 февруари 2009 г. относно Процеса от Барселона: 
Съюз за Средиземноморието7, от 17 януари 2008 г. относно подхода в областта на 
регионалната политика към Черно море8, от 20 януари 2011 г. относно стратегията 
на ЕС за Черно море9, от 20 май 2010 г. относно Съюза за Средиземноморието10, от 
20 май 2010 г. относно необходимостта от стратегия на ЕС за Южен Кавказ11, от 9 

                                               
1 OВ L 310, 9.11.2006 г., стр. 1.
2 ОВ C 287 E, 19.1.2006 г., стр. 312.
3 ОВ C 282 E, 6.11.2008 г., стр. 443.
4 ОВ C 303 E, 13.12.2006 г., стр. 760.
5 ОВ C 285 E, 26.11.2009 г., стр. 11.
6 ОВ C 76 E, 25.03.2010 г., стр. 83.
7 ОВ C 76 E, 25.03.2010 г., стр. 76.
8 ОВ C 41 E, 19.2.2009 г., стр. 64.
9 Приети текстове, P7_TA(2011)0025.
10 Приети текстове, P7_TA(2010)0192.
11 Приети текстове, P7_TA(2010)0193.
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септември 2010 г. относно положението с река Йордан и по-специално на региона 
на долното течение на река Йордан1, от 3 февруари 2011 г. относно положението в 
Тунис2, от 17 февруари 2011 г. относно положението в Египет3, от 10 март 2011 г. 
относно южните съседи на ЕС и по-специално Либия, включително хуманитарни 
аспекти4, и от 7 юли 2011 г. относно Сирия, Йемен и Бахрейн в контекста на 
положението в арабския свят и в Северна Африка,

– като взе предвид препоръките на комисиите на Парламентарната асамблея на Съюза 
за Средиземноморието, приети по време на Седмото пленарно заседание, състояло 
се в Рим на 3 и 4 март 2011 г.,

– като взе предвид параграф 41 от резолюцията от 15 ноември 2007 г. относно 
укрепването на ЕПС, в който се призовава за създаването на Парламентарна 
асамблея EURONEST, включваща ЕС и неговите източни съседи,

– като взе предвид членове 8 и 21 от Договора за Европейския съюз,

– като взе предвид член 48 от своя правилник

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

А. като има предвид, че зачитането и насърчаването на демокрацията и правата на 
човека, и по-конкретно правата на жените, правосъдието и принципите на правовата 
държава, основните свободи, включително свободата на словото, съвестта, 
вероизповеданието, свободата на сдружаване и на медиите, укрепването на 
сигурността, демократичната стабилност, благосъстоянието, справедливото 
разпределение на доходите, богатството и възможностите, борбата срещу 
корупцията и насърчаването на доброто управление, са основополагащи принципи и 
цели на ЕС, които трябва да бъдат основополагащи общи ценности в сърцевината на 
прегледа на ЕПС,

Б. като има предвид, че за ЕС е от върховна полза да бъде амбициозен в икономическо 
отношение и в политическо отношение да бъде съсредоточен върху подпомагането 
на процесите на преход към демокрация, 

В. като има предвид, че засилените отношения изискват недвусмислена и доказана 
ангажираност по отношение на реформите с цел постигането на осезаем напредък 
при изпълнение на предварително определените референтни стойности,

Г. като има предвид, че ЕС следва да разполага с гъвкави и правилно финансирани 
инструменти, които да съответстват на неговите амбиции,

1. решително приветства съвместното съобщение на Комисията и на  върховния 
представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на 

                                               
1 Приети текстове, P7_TA(2010)0314.
2 Приети текстове, P7_TA(2011)0038.
3 Приети текстове, P7_TA(2011)0064.
4 Приети текстове, P7_TA(2011)0095.
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сигурност относно „Нов отговор на промените в съседните държави” и 
представения в него подход, по-специално с оглед на принципите на взаимна 
отчетност и споделен ангажимент към универсалните ценности на правата на 
човека, демокрацията и принципите на правовата държава, както и условията и 
разработването на подходи, съобразени с всяка страна партньор; 

2. настоява, че разграничаването въз основа на представяне и постижения следва да 
бъде обусловено от ясно определени критерии и референтни стойности, които могат 
да бъдат оценявани;

Задълбочена демокрация и партньорство с обществата

3. въпреки че ЕС не се стреми да наложи модел или предварително изготвена рецепта 
за политически реформи, подчертава, че ЕПС се основава върху общи ценности и 
ангажираност към демокрацията, правата на човека, принципите на правовата 
държава и доброто управление;

4. приветства предложението за Европейски фонд за демокрация, което представлява 
своевременен отговор на настоятелните призиви за демокрация на населението на 
съседните държави; подчертава, че този фонд следва да се основава върху 
принципите на прозрачност и гъвкавост и следва да допълва вече съществуващи 
инструменти на ЕС и образцовата дейност на установените от дълго време 
европейски политически и неполитически фондации; подчертава, че неговият 
обхват и организация следва да бъдат ясно определени и че неговите структури и 
процедури следва да бъдат необременени и лесно разбираеми; призовава за 
създаване на политически ръководен комитет в истинския смисъл на думата с 
участието на Европейския парламент, който следва също да участва в механизмите 
за последващ контрол; 

5. подчертава, че е важно изграждането на партньорски отношения с обществата и в 
този контекст отбелязва предложението за Механизъм за гражданско общество 
(МГО) като начин за по-ефективно и ефикасно насочване на ресурси към 
гражданското общество;

6. призовава ЕСВД и Комисията да предоставят ясна методология и подробни 
референтни стойности за оценка на постиженията на тези държави в областта на 
демокрацията и да представят редовни и подробни доклади, които следва да се 
превърнат в основа за предоставяне на средства по силата на новия и основан върху 
постижения подход, наречен „повече средства за по-големи постижения”; изисква 
тези доклади да бъдат представяни ежегодно на комисията по външни работи; 
настоява върху необходимостта от систематично включване на организациите на 
гражданското общество на всички етапи на процеса на преразглеждане; 

7. приканва ЕСВД и Комисията да предоставят повече информация относно начините 
за прилагане на принципа на взаимна отчетност;

8. Счита, че състоянието на правата на човека следва да бъде наблюдавано 
непрекъснато и че годишната оценка на състоянието би могла да бъде включена в 
приложението към годишния доклад за напредъка на всяка страна партньор 
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съвместно с ясен механизъм с цел преразглеждане и прогресивно ограничаване на 
двустранното сътрудничество в случай на потвърдени нарушения на правата на 
човека;

Устойчиво икономическо и социално развитие

9. подчертава, че устойчивата демокрация, функциониращите и освободени от 
прекомерна бюрокрация институции и принципите на правовата държава не само 
насърчават политическата стабилност и социалното благоденствие, но също така 
стимулират икономическия растеж, като спомагат за възникване на нови МСП и 
подхранват търговията и туризма, които на свой ред водят до създаването на нови 
работни места и нови възможности; 

10. счита, че непосредствените мерки, като например съвместното финансиране на вече 
установени водещи или пилотни проекти или други конкретни икономически 
проекти със стратегическо значение, които могат да бъдат бързо осъществени, с 
безспорно осезаеми резултати, следва да бъдат предприети своевременно с цел 
облекчаване на положението на държавите, които понастоящем за изправени пред 
значителни кризи в социален и икономически план;

11. решително подкрепя насърчаването на субрегионалното сътрудничество и 
подчертава колко е важно развитието на двустранното сътрудничество между 
различните партньори и многостранното икономическо сътрудничество, което би 
донесло осезаеми ползи за гражданите и би довело до подобряване на политическия 
климат в региона;

Споразумения за асоцииране

12. подчертава, че преговорите по споразуменията за асоцииране предоставят 
възможности за засилване на реформите; подчертава, че всички съставящи следва 
да бъдат свързани, така че ЕС да може да задълбочава своите отношения по 
цялостен и последователен начин; вярва, че поради тази причина те следва да 
съдържат конкретни условия, графици и критерии за изпълнението, които следва да 
бъдат обект на редовен мониторинг;

13. заявява, че разграничението следва да се прилага за търговията, приканва страните 
партньори по ЕПС да извършат напредък във връзка със създаването на условия, 
които ще позволят създаването на задълбочени и всеобхватни зони за свободна 
търговия, и призовава ЕС да им оказва помощ в техните опити за реформи и 
съответно да отвори своя вътрешен пазар; подчертава, че ЕС следва също така да 
оценява политическото, икономическото и свързаното с околната среда положение 
на всяка държава по отношение на тяхното участие в бъдещата задълбочена и 
всеобхватна зона за свободна търговия ; 

14. приветства позоваването на член 49 от ДЕС и вярва, че всички държави партньори 
от Източното партньорство имат законното право да се стремят към членство в ЕС; 
вярва, че сключването на споразумения за асоцииране не изключва тази 
перспектива, но по-скоро може да бъде важна стъпка към по-нататъшна европейска 
интеграция;
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15. отново потвърждава, че за Южното партньорство целта следва да бъде сключването 
на взаимно изгодни и амбициозни споразумения за търговия, които могат да 
доведат до създаване на задълбочени и всеобхватни зони за свободна търговия, 
което със сигурност ще представлява първата стъпка към едно голямо „Евро-
средиземноморско икономическо пространство”, което също ще спомогне за 
разрешаване на икономическите проблеми на нашите съседни партньори от юг;

Отраслово сътрудничество

16. подчертава, че ЕС следва да насърчава взаимодействия между европейските външни 
и вътрешни политики, по-специално чрез сближаване на законодателството, 
насочено към създаване на работни места, намаляване на бедността, енергийната 
сигурност и сигурността на околната среда и подобряване на социалната защита;

17. отбелязва, че следва да бъдат засилени регионалните и трансграничните измерения 
на отрасловото сътрудничество;

18. подчертава важната роля на органите на местните органи в демократичното 
развитие на нашите страни партньори; поради тази причина призовава Комисията 
да засили и повиши TAIEX1 и програмите за побратимяване между местните органи 
от ЕС и страните партньори;

Мобилност

19. припомня, че ЕС следва да подобри управлението на миграцията, като предоставя 
по-добри условия за установяване на законни мигранти в ЕС; счита, че ЕС трябва да 
отдава предпочитание на законната трудова миграция чрез сключване на 
партньорства за мобилност; 

20. подчертава, че е важно да се обръща особено внимание на по-младото поколение; 
подчертава, че ЕС следва да засили сътрудничеството в областта на образованието, 
като разширява непосредствено и засилва програмите за стипендии и мобилността 
на учещите чрез насърчаване на университетски и гимназиален обмен и публично-
частни партньорства в сферата на образованието; подчертава особената 
необходимост от структурирана информационна политика, насочена към 
гражданите на държавите партньори по ЕПС, с оглед възможностите за участие в 
програми на ЕС;

21. вярва, че ЕС следва да продължава успешно своята работа за сключване на 
споразумения за улесняване на визовия режим и реадмисия с оглед преминаване, 
след изпълнение на всички условия, към безвизов режим; подчертава, че 
разпоредбите относно убежището трябва да бъдат изцяло в съответствие с 
международните задължения и ангажименти и норми на ЕС, особено в областта на 
правата на човека;

Регионално измерение

                                               
1 Инструмент за техническа помощ и обмен на информация.
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22. вярва, че следва да бъде допълнително засилено и развивано многостранното 
измерение на Източното партньорство, включително Форумът на гражданското 
общество; приветства предложението за по-ефективно използване в стратегически 
план на многостранната рамка с цел насърчаване на двустранните отношения между 
партньорите и очаква конкретни мерки, насочени към практическото прилагане на 
това предложение;

23. припомня, че е важно съвместното финансиране на конкретни осезаеми регионални 
проекти с цел допринасяне за с поделен процес на развитие и интеграция; в този 
контекст приветства възможността, предлагана от създаването на Съюза за 
Средиземноморието, за по-голямо допълване между двустранните политики и 
регионалните политики, за да се постигнат по-ефективно целите на евро-
средиземноморското сътрудничество, основаващи се върху взаимното признаване 
на общи ценности;

ЕС и разрешаването на конфликти

24. припомня, че ЕС следва да взема по-голямо участие и да играе по-активна и 
конструктивна роля за разрешаване на регионалните конфликти чрез разработване 
на допълнителни мерки за изграждане на доверието, като обмисля нови 
прагматични и новаторски подходи, като пуска в ход обществени кампании за 
осведомяване, като подпомага гражданската култура и диалога между общностите и 
засилва добросъседските отношения; 

25. настоява върху необходимостта от съхраняване на регионалния подход и 
приветства решението за назначаване на специален представител на ЕС за Южен 
Кавказ и за региона на Южното Средиземноморие, а също така и на специална 
работна група за Южното Средиземноморие;

26. приветства работата, извършвана на място от международните организации, по-
специално от агенциите на ООН, в ситуации на конфликт и в постконфликтни 
ситуации и за насърчаване на устойчиво развитие в целия регион, по-конкретно 
дългогодишната ангажираност на Агенцията на ООН за подпомагане и работа 
(UNRWA) за палестинските бежанци;

Парламентарно измерение

27. подчертава, че Европейският парламент играе важна роля чрез своите 
парламентарни делегации и своите делегации в парламентарни асамблеи за 
засилване на политическия диалог и насърчаване на цялостни свободи, 
демократични реформи и утвърждаване на принципите на правовата държава в 
съседните държави партньори и подчертава, че тези контакти също така биха могли 
да се превърнат в начин за оценяване на изпълнението на предстоящите критерии;

28. подчертава, че многостранните парламентарни асамблеи, като например 
EURONEST и Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието, са 
основни вектори за изграждане на доверие и последователност между ЕС и 
държавите партньори, както и сред самите държави партньори, и следователно 
допринасят в голяма степен за постигане на целите на Източното партньорство и на 
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Съюза за Средиземноморието; приканва ЕСВД и Комисията да приобщят членовете 
на EURONEST във възможно най-голяма степен към многостранните структури и 
платформи на Източното партньорство; настоява, че е необходимо Парламентарната
асамблея на Съюза за Средиземноморието да бъде призната като легитимна 
парламентарна институция на Съюза за Средиземноморието; подчертава, че един 
изцяло разгърнат секретариат ще осигури повишена съгласуваност на дейността на 
Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието и последователност с 
програмите на ЕПС, разработени за южното регионално измерение;

Финансиране

29. приветства предложението за Новия Европейски инструмент за съседство и 
увеличаването на средствата за ЕПС, както това беше изискано в предишни 
резолюции; счита, че разпределението на средствата следва да бъде гъвкаво и 
адекватно и за двата региона, въз основа на подход, основан върху резултати, а не 
върху географско положение; отбелязва, че по-голямата степен на гъвкавост и 
опростяване следва да зачитат правото на демократичен контрол и да бъдат 
придружавани от повишен надзор по отношение на разходите;

30. настоява, че настоящата криза, свързана с държавния дълг, не следва да оказва 
въздействие върху финансирането на ЕПС;

31. счита, че Механизмът за гражданско общество следва да бъде считан за неотменна 
част на Европейския инструмент за съседство; предлага да бъде обмислена идеята 
за пренасочване на управлението на средствата за Европейския инструмент за 
съседство към Механизма за гражданско общество, ако държавите не успеят за 
изпълнят условията за финансиране поради незадоволително представяне; 

32. подчертава, че предоставянето на средствата следва да се основава върху ограничен 
брой ясно определени приоритети, като се отчитат потребностите на държавите 
партньори и въз основа на ясни условия; подчертава, че бюджетната подкрепа 
следва да се използва единствено при наличие на гаранции за добро бюджетно 
управление и че цялостният набор от налични инструменти следва да бъде 
използван за по-добро отразяване на тези приоритети;

33. подчертава, че е необходим последователен подход в предоставянето на помощ на 
съседните държави от страна на всяка отделна държава-членка на ЕС и от ЕС в 
рамките на ЕПС; отдава предпочитание на всеки механизъм, който би спомогнал за 
координацията и оптимизирането на действията на различните донори от ЕС в 
държавите от ЕПС, без да бъдат добавяни допълнителни бюрократични наслоения;

34. настоява, че Съветът следва да приеме законодателното предложение за изменение 
на член 23 от регламента за ЕИСП, представено от Комисията през май 2008 г. и 
прието от Парламента на 8 юли 2008 г., което би направило възможно повторното 
инвестиране на върнати средства след минали операции; припомня, че тази мярка 
вече се счита за даденост и е отразена в предложението за финансиране на прегледа 
на ЕПС в бюджета за периода 2011-2013 г.; 

35. приветства дейността, извършвана от Европейската инвестиционна банка и от 
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Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), и подчертава, че е важно 
и необходимо да съществуват повече взаимодействия с други международни 
финансови институции, които също развиват дейност в тези държави; подкрепя 
промяната на устава на ЕБВР, за да бъде позволено на държавите от Южното 
партньорство също да могат да получават помощ от нея;

*
* *

36. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 
Комисията, върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и 
политиката на сигурност/заместник-председателя на Комисията, на Европейската 
служба за външна дейност, на правителствата и парламентите на държавите-членки 
и страните от ЕПС, както и на генералния секретар на Съюза за 
Средиземноморието.


