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Резолюция на Европейския парламент относно прегледа на европейската 
политика на съседство - Източното измерение 

Европейският парламент;

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

– като взе предвид предходните си резолюции относно Европейската политика на 
съседство (ЕПС) от 19 януари 2006 г., относно укрепване на ЕПС от 15 ноември 
2007 г., относно Европейския инструмент за съседство и партньорство (ЕИСП) от 6 
юли 2006 г. и относно преразглеждане на ЕИСП от 19 февруари 2009 г., 

– 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 Армения, 
Азербайджан, Грузия и Молдова, както и Програмата за асоцииране на Украйна,

– като взе предвид заключенията на Съвета по външни работи относно ЕПС от 26 
юли 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 съобщението на Комисията от 12 май 2010 г., в което се прави 
преглед на Европейската политика на съседство (ЕПС)1, 

– като взе предвид съобщението на Комисията относно Източното партньорство от 3 
декември 2008 г.2,

– като взе предвид съобщенията на Комисията относно силна европейска политика 
на съседство от 5 декември 2007 г.3, относно укрепване на ЕПС от 4 декември 2006 
г.4, относно Европейската политика на съседство - стратегически документ от 12 
май 2004 г.5, както и относно по-широка Европа - добросъседство: нова рамка за 
отношенията с източните и южните съседи от 11 март 2003 г.6,

                                               
1 COM(2010)0207.
2 COM(2008)0823
3 COM(2007) 0774 окончателен.
4 COM(2006) 0726 окончателен
5 COM(2004) 0373 окончателен
6 COM(2003)0104 окончателен
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– 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 партньорство1 (ЕИСП),

– като взе предвид член110, параграф 2 от своя правилник,

А. като има предвид, че Договорът от Лисабон създаде условия за подобряване на 
ефективността и съгласуваността на отношенията на ЕС със заинтересованите 
страни и партньорите, и по-специално неговите съседи, 

Б. като има предвид, че съгласно член 8 от Договора за ЕС Съюзът развива специални 
отношения със съседните страни с оглед създаване на пространство на просперитет 
и добросъседство, основано на ценностите на Съюза и характеризиращо се с 
близки и мирни отношения, базирани на сътрудничество,

В. като има предвид, че още от стартирането си ЕПС доведе до укрепване на 
отношенията със страните партньори и донесе някои осезаеми ползи; като има 
предвид, че все още са налице някои предизвикателства и понастоящем следва да 
се обърне внимание на изпълнението, с ясно определени приоритети за действие, 
ясни критерии за сравнение и диференциация въз основа на изпълнението,

Г. като има предвид, че Източното партньорство е подходяща политическа рамка за 
задълбочаване на отношенията със и между страните партньори въз основа на 
принципите за споделено участие и отговорност; като има предвид, че укрепването 
на отношенията изисква поемане на по-голям съвместен ангажимент и постигане 
на осезаем напредък към добро управление,

Д. като има предвид, че ЕС следва да насърчава прилагането на подход "отдолу-
нагоре", като увеличи своята подкрепа за гражданското общество и медиите, с цел 
подкрепа на процесите на демократизация, което е предпоставка за дългосрочно 
стабилизиране,

Е. като има предвид, че неразрешените конфликти пречат на икономическото, 
социалното и политическото развитие на съответните страни, както и на 
регионалното сътрудничество, стабилността и сигурността, 

Ж. като има предвид, че ЕИСП е допринесъл за опростяване на финансирането на ЕПС; 
като има предвид, че процесът на изготвяне на правен инструмент, който да бъде 
приемник на ЕИСП, следва да отразява заключенията от стратегическия преглед на 
ЕПС и да се осъществява чрез широки консултации, 

Общ преглед на ЕПС 

1. потвърждава ценностите, принципите и ангажиментите, върху които е изградена 

                                               
1 ОВ L 310, 09.11.2006 г., стр. 1.
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ЕПС, които включват демокрация, върховенство на закона, зачитане на правата на 
човека и основните свободи, пазарна икономика, устойчиво развитие и добро 
управление;  счита, че ЕПС все още е надеждна рамка за задълбочаване и засилване 
на отношенията с нашите най-близки партньори, за да се подкрепят техните 
политически, социални и икономически реформи и подчертава, че е важно да се 
запази принципът на съвместна отговорност при разработването и изпълнението на 
програмите и дейностите;

2. подчертава, че стратегическият преглед на ЕПС следва да отразява засилен 
политически ангажимент от страна на всички партньори и да доведе до по-голяма 
диференциация въз основа на постигнатите резултати, на базата на ясно 
определени критерии;

3. подчертава необходимостта от признаване на промените, въведени с Договора от 
Лисабон, и по-специално засилената роля на върховния представител / заместник-
председател на Комисията, създаването на Европейската служба за външна дейност 
(ЕСВД) и новите правомощия на Европейския парламент, с цел да се придаде по-
голяма съгласуваност на външната политика на ЕС и да се увеличи ефективността 
и легитимността на нейното външно измерение и действия;

ЕПС - Изток

4. приветства стартирането на Източното партньорство като политическа рамка за 
развитие на източното измерение на ЕПС, което цели задълбочаване и укрепване на 
връзките между ЕС и източните му съседи, насърчаване на политическото 
обединение, икономическата интеграция и сближаването на законодателството, 
като същевременно подкрепя политическите и социално-икономическите реформи 
в страните партньори; призовава Съвета, Комисията и ЕСВД да изготвят ясни 
критерии за мониторинг на тези реформи, като отбелязва, че критериите следва да 
отчитат особеностите на всеки партньор, включително неговите различни цели и 
възможности; 

5. подчертава, че перспективата за присъединяване, предвидена в член 49 от Договора 
за Европейския съюз, представлява дългосрочна перспектива за нашите страни 
партньори и подчертава, че е важно перспективата за членство да се запази като 
движеща сила за осъществяване на реформи в тези страни;

6. припомня, че споделените основни ценности, в това число демокрация, 
върховенство на закона, зачитане на правата на човека и основните свободи, 
независимост на съдебната система и борба с корупцията, които представляват 
основата, върху която са създадени ЕПС и Източното партньорство, следва да си 
останат основен критерий за оценка на изпълнението на страните партньори на ЕС; 
следователно насърчава Комисията и ЕСВД да продължат по-амбициозно 
изпълнението на годишните програми за действие в тази област;

7 отбелязва, че от стартирането на ЕПС през 2004 г. се наблюдават смесени 
резултати, като в някои страни партньори са постигнати положителни резултати 
във връзка с правата на човека и демократизацията, а в други страни, и по-
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специално в Беларус, са налице някои негативни резултати; 

8. подчертава, че борбата срещу корупцията, особено в съдебната система и 
полицията, следва да бъдат основен приоритет за ЕС в развитието на отношенията 
му с източните партньори и че това следва да се отрази във всеобхватната рамка за 
институционално изграждане;

9. подчертава, че е важно двустранните отношения между ЕС и страните от 
Източното партньорство да се допълнят с неговото многостранно измерение, като 
се увеличи броят на дейностите и инициативите, включени в тематичните 
платформи, и като се обърне специално внимание на по-нататъшното засилване на 
активния диалог с гражданското общество; все пак отбелязва, че двустранното 
измерение продължава да играе ключова роля и призовава за по-ясна и строга 
диференциация, като амбицията и ангажиментите бъдат последвани от изпълнение, 
а постигането на реален напредък бъде възнаградено; твърдо вярва, че укрепването 
на отношенията с партньорите, които имат най-добри резултати, ще окаже 
положително въздействие върху другите страни и може да доведе до засилване на 
многостранното сътрудничество;

10. подчертава, че организациите на гражданското общество играят важна роля за 
насърчаване на ценностите, върху които се основава ЕПС, и по-специално правата 
на човека и демократизацията, и че тази роля, както и тяхното участие в 
изпълнението на проекти по линия на ЕИСП и за наблюдение изпълнението на 
планове за действие по линия на ЕПС следва да се подкрепят допълнително чрез 
пренасочване на финансова и институционална помощ към тях; приветства 
активното участие във форума на гражданското общество на организациите на 
гражданското общество, и по-специално на организациите от страните партньори; 

11. подчертава значението на местните органи на управление за демократичното 
развитие на страните партньори на ЕС и насърчава разширяването на програмите за 
побратимяване между местните органи от ЕС и страните партньори, както и 
създаването на Местна и регионална асамблея за Източна Европа и за Южен 
Кавказ;

12. подчертава значението на свободата на печата и независимостта на медиите за 
развитието на демократичните общества и като средство за насърчаване на обмена 
и комуникацията между обществата вътре в региона и между тях и ЕС; насърчава 
ЕС да подкрепи създаването и укрепването на медии, включително и чрез 
финансов принос, както и като начин за стимулиране на преки канали за 
комуникация между обществата; 

13. припомня становището си, че споразуменията за асоцииране са важен инструмент 
за стимулиране на реформите и следва да включват конкретни условия, графици и 
критерии за изпълнение и да се придружават от процес на редовно наблюдение, с 
цел ефективно задълбочаване на двустранните отношения с ЕС като цяло и 
увеличаване на съгласуваността между всички елементи на тези споразумения, т.е. 
политическите, икономическите, социалните и културните елементи и зачитането 
на правата на човека; приветства започването на подготвителни дейности за 
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прилагане на всеобхватни програми  за институционално изграждане през 2011 г.; 
подчертава, че като се има предвид амбициозния характер на споразуменията за 
асоцииране и тяхното голямо значение за бъдещето на Източното партньорство, ЕС 
следва да подкрепи тези страни чрез техническа и финансова помощ, за да им се 
даде възможност да спазят ангажиментите си във връзка с изпълнението;

14. приветства работата на консултативната група на ЕС на високо равнище в Армения 
и започването на дейност в Молдова; приканва върховния представител/ 
заместник-председател и Комисията да обсъдят възможността за предлагане на 
такава помощ и на други партньори от Източна Европа;

15. счита, че засилената икономическа интеграция е средство за провеждане на 
реформи и двигател за промяна; счита, че перспективата за създаване на 
комплексни и широкообхватни зони за свободна търговия с ЕС, след изпълняване 
на необходимите условия, е един от ключовите фактори за привличане на страните 
партньори от Източното партньорство и мощен стимул за реформи; 

16. подчертава значението на подкрепата за мобилността на гражданите и 
управлението на миграционните потоци, по-специално чрез споразумения за 
улесняване издаването на визи и за реадмисия, с оглед постепенното преминаване 
към пълна либерализация на визовия режим като дългосрочна цел, при изпълнение 
на съответните условия; насърчава двустранните споразумения, които включват 
актуализация на националните закони за миграцията в страните от ЕПС; 
подчертава необходимостта да се гарантира, че прилагането на тези споразумения 
и политики, и по-специално предоставянето на убежище, се осъществява в пълно 
съответствие с международните задължения и ангажименти и със стандартите на 
ЕС, и по-конкретно тези за правата на човека; 

17. настоятелно призовава Комисията да обърне специално внимание на мобилността 
на студенти, преподаватели, научни работници и бизнесмени, като осигури 
достатъчно средства и подобри и разшири съществуващите програми за отпускане 
на стипендии; приветства създаването на партньорства за мобилност с Молдова и 
Грузия и насърчава сключването на такива партньорства с други източни 
партньори, като част от глобалния подход на ЕС към миграцията; 

18. подчертава значението на секторното сътрудничество предвид нарастващата 
взаимозависимост, особено в области като енергийната сигурност, околната среда и 
изменението на климата, образованието, информационните технологии, научните 
изследвания, транспорта, социалното развитие и приобщаване, заетостта и 
политиките за създаване на работни места, както и сътрудничеството в областта на
здравеопазването; подчертава, че засиленото секторно сътрудничество би могло да 
насърчи взаимодействието между вътрешните политики на ЕС и ЕПС; в тази 
връзка счита, че повече страни партньори следва да бъдат насърчавани да 
подписват с ЕС протоколи за участие в програми и агенции на Общността; 

19. отново потвърждава значението на ЕИСП като финансов инструмент на ЕПС, но 
подчертава необходимостта от по-голяма гъвкавост и бърза реакция при кризи, 
както и от осигуряването на по-целенасочена помощ, предназначена по-специално 
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за гражданското общество и местните органи, чрез гарантиране прилагането на 
подхода „отдолу-нагоре”; подчертава значението на контрола по отношение на 
управлението и процесите на изпълнение на различните програми по линия на 
ЕИСП; призовава Комисията и ЕСВД да провеждат на ранен етап консултации с 
Парламента и организации на гражданското общество при предстоящото изготвяне 
на правен инструмент, който да бъде приемник на ЕИСП;

20. подчертава значението на това да се поддържа подходящо равнище на финансиране 
и е окуражен от подобряването на координацията в работата на международните 
финансови институции и други донори, с цел повишаване на ефективността и 
постигане на взаимодействие; подчертава, че ЕС следва да допринася също така за 
по-доброто използване на съществуващите ресурси от страните партньори чрез 
отделяне на по-голямо внимание на практическото сътрудничество, за да могат 
техните институции да изпълнят по-добре реформите и ангажиментите, 
произтичащи от различните споразумения, сключени с ЕС;

21. счита, че бюджетната подкрепа е полезен инструмент, който би могъл да осигури 
реални стимули, но счита, че отпускането й следва да става при определени 
условия, в това число управлението на бюджета и прилагането на процедури за 
контрол в страните бенефициенти, постигането на ниски нива на корупция и 
капацитета за използване на тази подкрепа по прозрачен, ефективен и отговорен 
начин;

22. отбелязва поемането на по-голям ангажимент от ЕС по въпроси, свързани със 
сигурността в източните съседи на Съюза, във връзка със създаването на Мисия за 
съдействие в областта на граничния контрол (EUBAM) в Молдова и в Грузия; 
призовава върховния представител / заместник-председател и ЕСВД да се 
ангажират в по-голяма степен за намирането на решение на продължителните 
конфликти чрез по-активно участие в постоянни и временни структури за 
разрешаване на конфликти, особено на ОССЕ, както и чрез мерки и програми за 
укрепване на доверието, включително стартиране на нови мисии и разглеждане на 
прагматични инициативи, като например установяването на неформални контакти 
с обществата и ръководителите на отцепническите територии; подчертава, че е 
важно принципът за добросъседски отношения да се утвърди чрез ЕПС, Източното 
партньорство и преговорите за сключване на споразумения за асоцииране; счита, че 
специалните представители на ЕС все още играят съществена роля, особено когато 
мандатът им е с регионално измерение;

Роля на Европейския парламент

23. подчертава голямото значение на Европейския парламент за насърчаване на 
политическия дебат и неговата роля за укрепване на свободата и демокрацията сред 
съседните партньори; подчертава своя ангажимент за увеличаване на 
съгласуваността в работата на ЕП чрез различните парламентарни органи, 
засилване на връзката му с гражданското общество и повишаване ефективността на 
действията на неговите органи, включително чрез по-добро използване на неговите 
делегации в рамките на междупарламентарните органи;



PE454.421v01-00 8/8 RE\840976BG.doc

BG

24. настоятелно призовава за бързото създаване на Парламентарна асамблея за връзки 
с източните съседни страни (EURONEST), като подчертава ролята й за 
задълбочаване на демокрацията и демократичните институции и значението й за 
засилване на парламентарното измерение на партньорството; 

25. подчертава ролята на Европейския парламент във всички фази и области на 
развитие на ЕПС както при вземането на стратегически решения, така и при 
контрола върху прилагането на ЕПС и потвърждава своя ангажимент да продължи 
да упражнява правото си на парламентарен контрол по отношение на прилагането 
на ЕПС, също и чрез провеждане на редовни дискусии с Комисията за прилагането 
на ЕИСП; все пак изразява съжаление за ограничения достъп до документи и 
консултации при подготовката на съответните програмни документи; освен това 
призовава за предоставяне на достъп на ЕП до мандатите за всички международни 
споразумения, за които понастоящем се водят преговори със страните партньори от 
ЕПС, в съответствие с член 218, параграф 10 от ДФЕС, който гласи, че 
Парламентът се информира незабавно и подробно за всички етапи на процедурата;

*
*     *

26. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията, върховния представител / заместник-председател на Комисията, на 
ЕСВД, Комитета на регионите, на правителствата и националните парламенти на 
държавите от ЕПС, ОССЕ и Съвета на Европа.


