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Резолюция на Европейския парламент относно прегледа на Европейската 
политика за съседство – Южното измерение

Европейският парламент,

– като взе предвид развитието в Европейската политика за съседство (ЕПС) от 2004 г. 
насам, и по-специално изготвените от Комисията доклади за напредъка при нейното 
прилагане,

 като взе предвид плановете за действие, приети съвместно с Египет, Израел, 
Йордания, Ливан, Мароко, Палестинската автономна власт и Тунис,

 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”1, от 12 май 2004 г. относно „Европейска политика за съседство –
стратегически документ”2, от 4 декември 2006 г. относно „Укрепване на ЕПС”3, от 5 
декември 2007 г. относно „Силна европейска политика за съседство“4, както и от 12 
май 2010 г. относно „Обстоен преглед на Европейската политика за съседство”5,

 като взе предвид заключенията на Съвета по външни работи относно ЕПС от 26 
юли 2010 г.,

 като взе предвид своите предишни резолюции от 19 януари 2006 г. относно 
Европейската политика за съседство (ЕПС), от 15 ноември 2007 г. относно 
укрепването на ЕПС, от 19 февруари 2009 г. относно „Процеса от Барселона: Съюз 
за Средиземноморието”, от 20 май 2010 г. относно Съюза за Средиземноморието, от 
6 юли 2006 г. относно Европейския инструмент за съседство и партньорство 
(ЕИСП) и от 19 февруари 2009 г. относно прегледа на ЕИСП,

 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, че на своето заседание, проведено в Брюксел на 13 и 14 март 2008 
г., Европейският съвет одобри „Процеса от Барселона: Съюз за 
Средиземноморието”,

                                               
1 COM(2003)0104 окончателен.
2 COM(2004)0373 окончателен.
3 COM(2006)0726 окончателен.
4 COM(2007)0774 окончателен.
5 COM(2010)0207.
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 като взе предвид съобщението на Комисията от 20 май 2008 г. относно „Процеса от 
Барселона: Съюз за Средиземноморието”1,

 като взе предвид декларацията от посветената на Средиземноморието среща на най-
високо равнище, проведена на 13 юли 2008 г. в Париж,

 като взе предвид изявленията на Бюрото на Парламентарната асамблея на Съюза за 
Средиземноморието от заседанията, проведени в Париж (12 юли 2008 г.), Кайро (20 
ноември 2009 г.), Рабат (22 януари 2010 г.), Палермо (18 юни 2010 г.) и Рим (12 
ноември 2010 г.),

 като взе предвид препоръките, приети от комисиите на Парламентарната асамблея 
на Съюза за Средиземноморието на нейното шесто пленарно заседание, състояло се 
в Аман на 13 и 14 март 2010 г.,

 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)2,

 като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че укрепването на сигурността, демократичната стабилност и 
благополучието, насърчаването на доброто управление и зачитането на основните 
свободи  и на правата на човека са ключови цели на ЕПС,

Б. като има предвид, че от стартирането си през 2004 г. ЕПС води до укрепване на 
отношенията със страните партньори, както и до постигането на някои реални 
ползи; като има предвид, че все още са налице някои предизвикателства, 
понастоящем следва да се обърне внимание на прилагането, с ясно определени 
приоритети за действие, ясни критерии за сравнение и диференциация въз основа на 
резултатите и постиженията,

В. като има предвид, че Договорът от Лисабон създаде условията, необходими за 
подобряването на ефикасността и съгласуваността на политиките на ЕС, както и на 
неговото функциониране, особено в сферата на външните отношения, със 
създаването на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и на длъжността 
върховен представител/заместник-председател на Комисията (ВП/ЗП),

Г. като има предвид, че съгласно член 8 от Договора за ЕС Съюзът развива 
привилегировани отношения със съседните страни с оглед установяване на 
пространство на просперитет и добросъседство, основано на ценностите на Съюза и 
характеризиращо се с близки и мирни отношения, изградени на основата на 
сътрудничеството,

Д. като има предвид, че неразрешените конфликти представляват пречка пред 
изпълнението на ЕПС, като затрудняват икономическото, социалното и 

                                               
1 COM(2008) 0319.
2 ОВ L 310, 9.11.2006 г., стр. 1.
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политическото развитие, както и регионалното сътрудничество, стабилност и 
сигурност,

Е. като има предвид, че ЕС следва да насърчава прилагането на подход „отдолу 
нагоре”, като увеличи своята подкрепа за гражданското общество и процесите на 
демократизация, което е предпоставка за дългосрочно стабилизиране,

Ж. като има предвид, че зачитането на правата на човека, демокрацията и принципа на 
правовата държава, както и противопоставянето на смъртното наказание, са основни 
принципи на ЕС, както и силната ангажираност на Парламента към премахването на 
смъртното наказание, 

З. като има предвид, че регионалният контекст, в който се оформя Съюзът за 
Средиземноморието, е белязан от териториални конфликти, политически кризи и 
повишаване на социалното напрежение, като всички тези фактори забавят 
дейността на институциите на Съюза за Средиземноморието, както и стартирането 
на големите проекти за регионална интеграция, определени от държавните и 
правителствени ръководители на срещата на най-високо равнище в Париж през юли 
2008 г.,

И. като има предвид, че въздействието на икономическата и финансова криза утежни 
съществуващите политически, икономически и социални предизвикателства в 
страните партньори от Южното измерение на ЕПС,

Й. като има предвид, че демографските тенденции показват, че през следващите 
двадесет години населението в държавите-членки на ЕС ще бъде стабилно, но все 
по-застаряващо, докато в страните от Южното измерение на ЕПС ще се наблюдава 
увеличение на населението, а също така и особено голямо увеличение в категорията 
на лицата в трудоспособна възраст; като има предвид, че икономическият растеж и 
създаването на работни места в тези държави може да не успеят да издържат на 
темпото на прогнозираното увеличение на населението, особено с оглед на това, че 
някои страни вече се сблъскват с много високи равнища на безработицата, и дори 
още по-високи нива на безработицата сред младежите, 

К. като има предвид, че ЕИСП допринесе за опростяването 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 осъществи чрез консултации с всички заинтересовани лица,

Преглед на ЕПС – общ

1. потвърждава ценностите, принципите и ангажиментите, върху които е изградена 
ЕПС, включващи демокрацията, принципа на правовата държава, зачитането на 
правата на човека и основните свободи, доброто управление, пазарната икономика и 
устойчивото развитие, както и това, че ЕПС остава сериозна рамка за 
задълбочаването и засилването на отношенията с нашите най-близки партньори, за 
да се подкрепят техните политически, социални и икономически реформи; 
подчертава, че е важно да се запази принципът на общата ангажираност при 
планирането и изпълнението на програмите в рамките на ЕПС;
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2. подчертава, че стратегическият преглед на ЕПС следва да отразява един засилен 
политически ангажимент от страна на всички партньори, като се увеличи 
диференциацията въз основа на постигнатите резултати, на базата на ясно 
определени критерии за сравнение; 

3. подчертава, че е необходимо да се признаят и използват промените, въведени с 
Договора от Лисабон, по-специално засилената роля на ВП/ЗП, създаването на 
ЕСВД и новите правомощия на Европейския парламент, с цел да се осигури по-
висока степен на съгласуваност на външната политика на ЕС и да се увеличи 
ефикасността и легитимността на нейното външно измерение и действия;

Южно измерение

4. отбелязва, че статут на напреднала държава вече е предоставен или понастоящем е 
предмет на преговори с някои от страните партньорки; подчертава значението на 
това, да се прилага по-прозрачен и съгласуван подход към това разграничение и да 
се установят ясни критерии, които трябва да са изпълнени за предоставяне на статут 
на напреднала държава;

5. изразява съжаление, че не е извършена консултация с Европейския парламент на 
никой етап от предоставянето на статут на напреднала държава на страни 
партньорки, нито пък относно разработването на плановете за действие в областта 
на ЕПС; призовава Съвета и ЕСВД да включват Европейския парламент в процеса 
на вземане на решение относно предоставянето на статут на напреднала държава, 
включително относно критериите, които трябва да бъдат изпълнени, както и в 
установяването на приоритетите и насоките, включени в плановете за действие;

6. призовава върховния представител/заместник-председател да се заеме активно с 
разрешаването на конфликти в региона, като осигури активна роля за ЕС като 
участник, а не само като платец, и като не дава възможност на тези конфликти да 
блокират развитието на ЕПС, нейното регионално измерение и многостранното 
сътрудничество в нейните рамки, като например Съюза за Средиземноморието;

7. дълбоко е загрижен от продължаващото отлагане за неопределен срок на втората 
среща на върха на държавните и правителствените ръководители на Съюза за 
Средиземноморието, което изпраща отрицателно послание към хората и 
институциите в региона; припомня, че политическото напрежение и регионалните 
конфликти в Средиземноморието не следва да забавят възможността за постигане 
на конкретен напредък в посока на отраслово и многостранно сътрудничество и че 
именно чрез осъществяването на мащабни интеграционни проекти и открит 
политически диалог Съюзът за Средиземноморието може да допринесе за 
създаването на климат на доверие, който благоприятства преследването на целите за 
обща справедливост и сигурност в дух на солидарност и мир;

8. призовава за конкретно провеждане на съгласувани преговори за задълбочени и 
всеобхватни зони за свободна търговия с цел изграждане на Евро-средиземноморска 
зона за свободна търговия, което да отразява социално-икономическите реалности 
на всяка от страните партньорки; насърчава също развитието на двустранно и 
многостранно икономическо сътрудничество Юг—Юг, което би донесло осезаеми 
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ползи за гражданите и би подобрило политическия климат в региона; 

9. счита, че засиленото подрегионално сътрудничество между държави-членки и 
страни от ЕПС със специфични общи интереси би могло да създаде положителен 
импулс за целия средиземноморски регион; насърчава държавите-членки да 
проучват потенциала на променливите конфигурации като модел за сътрудничество 
и подчертава, че бъдещата ЕПС следва да улеснява и насърчава този подход, по-
специално чрез своя пакет за регионално финансиране; 

10. по отношение на мобилността препоръчва улесняване на визовите процедури за 
страните от южното измерение на ЕПС — и особено за студенти, научни работници 
и бизнесмени — и настоява, че споразумения за реадмисия със страни партньорки 
могат да бъдат предвиждани само по отношение на незаконните имигранти, като 
следователно се изключват онези, които се обявяват за търсещи убежище, бежанци 
или нуждаещи се от закрила лица, и потвърждава, че „принципът на неотблъскване“ 
се прилага за всеки, който е заплашен от смъртно наказание, нехуманно отношение 
или изтезания; 

11. призовава върховния представител/заместник-председател и Комисията да поставят 
на челно място в контактите си със страните от южното измерение на ЕПС 
политическите приоритети на ЕС за премахване на смъртното наказание, зачитане 
на правата на човека и основните свободи, и по-специално свободата на 
сдружаване, на пресата и на медиите; 

12. отбелязва, че договорните отношения с всички държави от ЕПС съдържат 
разпоредби относно редовен форум, на който да се разглеждат въпроси на правата 
на човека на техническо равнище под формата на подкомисии по правата на човека; 
отправя искане до ЕСВД да използва изцяло съществуващите подкомисии и във 
всички преговори да оказва натиск те да бъдат направени по-ефективни и 
ориентирани към резултатите;

13. призовава върховния представител/заместник-председател, ЕСВД и Комисията да 
укрепват ролята на организациите на гражданското общество при мониторинга на 
политиките и при планирането и осъществяването на подпомагане чрез специален 
инструмент за изграждане на капацитет;

14. подчертава значението на едно по-структурирано сътрудничество в областта на 
висшето образование и научноизследователската дейност с оглед насърчаване на 
взаимното признаване на квалификации и образователни системи, целящо по-
конкретно повишаване мобилността на студенти, научни работници и 
преподаватели, подкрепено от мерки за борба срещу „изтичането на мозъци“;  
приветства в това отношение подпомагането от „Темпус“ за висшето образование, 
предоставяният от действие 2 на програмата „Еразмус Мундус“ обмен, както и 
създаването на Евро-средиземноморския университет (EMUNI);

15. настоява, че е важно повече да се сближат инвестициите, обучението, научните 
изследвания и новаторството, като се обръща специално внимание на обучението, 
адаптирано към потребностите на пазара на труда, за да се посрещнат социално-
икономическите предизвикателства в региона; 
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16. счита, че устойчивото развитие следва да бъде принцип, важащ за целия преглед на 
ЕПС, при съсредоточаване по-специално върху подобряването на защитата на 
околната среда, разработването на изобилния потенциал за възобновяема енергия в 
региона и насърчаването на политики и проекти, които благоприятстват по-добрата 
употреба на оскъдните водни ресурси;

17. подчертава големия потенциал на сътрудничеството в енергетиката и на 
възобновяемите енергийни източници като вятърната енергия, слънчевата енергия и 
енергията на вълните; подкрепя координираното осъществяване на 
средиземноморския план за слънчева енергия и промишлени инициативи, както и 
приемането на евро-средиземноморска стратегия за енергийна ефективност; 
подчертава значението на подкрепата за изграждане на транс-евро-
средиземноморски връзки в електроенергийния, газовия и петролния сектор, които 
да повишат сигурността на енергийните доставки;

18. припомня значението на селското стопанство, развитието на селските райони, 
приспособяването към изменението на климата, достъпа до водите и рационалното 
им използване, както и на енергията; препоръчва сътрудничеството в селското 
стопанство да се определи за приоритет на ЕПС в подкрепа на Евро-
средиземноморската пътна карта за селско стопанство;

19. отново потвърждава значението на ЕИСП като финансов инструмент на ЕПС; 
подчертава обаче необходимостта от по-голяма гъвкавост и осигуряване на по-
целенасочена помощ, предназначена по-специално за гражданското общество и 
местните органи, като се гарантира прилагането на подход „отдолу-нагоре”; 
подчертава значението на процесите на мониторинг, управление и изпълнение на 
различните програми по линия на ЕИСП; призовава Комисията и ЕСВД да 
провеждат на ранен етап консултации с Парламента и със заинтересовани страни в 
рамките на гражданското общество при предстоящото изготвяне на инструмент, 
който да бъде приемник на ЕИСП;

20. призовава Съвета да приеме законодателното предложение за изменение на член 23 
от Регламента за ЕИСП, представено от Комисията през май 2008 г. и прието от 
Европейския парламент на 8 юли 2008 г., което би позволило реинвестирането на 
средства, получени като обратни постъпления от предишни операции, и 
следователно би предоставило на ЕС така необходимия инструмент за облекчаване 
на последствията от настоящата финансова криза върху реалната икономика на 
съседните региони и по-специално на юг;

21. подчертава необходимостта от увеличаване на средствата, отпускани за южното 
измерение на ЕПС в новите финансови перспективи на ЕС за 2014—2020 г., за да се 
гарантира, че финансирането отговаря на политическите амбиции и за да се 
приложи статутът на напреднала държава, без да бъдат засегнати другите 
приоритети на ЕПС;

22. приветства работата, извършена от ЕИБ — FEMIP (Механизъм за Евро-
средиземноморски инвестиции и партньорство), но подчертава необходимостта от 
взаимодействия с други международни финансови институции, които също 
извършват дейност в този регион;
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23. подчертава ключовото значение на Европейския парламент за насърчаване на 
политическия дебат и неговата роля за укрепване на свободата и демокрацията сред 
съседните партньори, по-специално чрез междупарламентарните делегации и 
Парламентарната асамблея — Съюз за Средиземноморието;

24. потвърждава своя ангажимент да продължи да упражнява правото си на 
парламентарен контрол по отношение на прилагането на ЕПС, а също и чрез 
провеждане на редовни дискусии с Комисията за прилагането на ЕИСП; приветства 
широките консултации от страна на Комисията и ЕСВД относно прегледа на ЕПС и 
се надява, че Комисията и ЕСВД също така ще гарантират наличието на 
консултации при изготвяне на съответните документи, като например плановете за 
действие в областта на ЕПС; освен това призовава за предоставяне на достъп на 
Парламента до мандатите за всички международни споразумения, за които 
понастоящем се водят преговори със страните партньорки от ЕПС, в съответствие с 
член 218, параграф 10 от ДФЕС, който гласи, че Европейският парламент получава 
незабавно изчерпателна информация на всички етапи на процедурата;

*
* *

25. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 
върховния представител/заместник-председател, на Комисията, на ЕСВД и на 
правителствата и парламентите на държавите-членки и страните от ЕПС.


