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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по регионално развитие да 
включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. подчертава стратегическото значение на насърчаването на европейската интеграция 
и процеса на разширяване, регионалното сътрудничество и добросъседските 
отношения посредством инструментите и средствата на Стратегията на ЕС за 
региона на Адриатическо и Йонийско море; изразява очакването си да се даде нов 
импулс на укрепването на мира, социалното сближаване, икономическото развитие, 
екологичната устойчивост и сигурността в Югоизточна Европа;

2. счита, че демократичните, прозрачни, стабилни и добри механизми за управление са 
от решаващо значение, за да се предоставят стратегически насоки, да се вземат 
ключови решения и да се наблюдава ефективното прилагане на Стратегията на ЕС 
за региона на Адриатическо и Йонийско море; подкрепя по-активното участие в 
процеса на прилагането на Стратегията на всички съответни заинтересовани страни, 
включително на гражданското общество и частния бизнес; счита, че е важно да се 
осигури подходяща видимост на Стратегията на ЕС за региона на Адриатическо и 
Йонийско море на всички равнища; призовава за тясно сътрудничество със 
съответните европейски организации и програми, включително по отношение на 
засягащите региона социални и миграционни предизвикателства, с особено 
внимание към стратегията за Югоизточна Европа до 2020 г.; призовава за избягване 
на дублирането или припокриването на дейностите; призовава за разработването на 
съвместни проекти и синергии, по-специално с Централноевропейската инициатива 
(CEI), с Процеса на сътрудничество в Югоизточна Европа (SEECP) и със Съюза за 
Средиземноморието;

3. счита, че е от съществено значение Стратегията на ЕС за региона на Адриатическо и 
Йонийско море да допринесе за процеса на присъединяване към ЕС на страните от 
Западните Балкани, като им предоставя възможности за тясно сътрудничество с 
държавите членки на ЕС и като предприема действия за преодоляване на общите 
регионални предизвикателства; насърчава включването на Бившата югославска 
република Македония и Косово в Стратегията на ЕС за региона на Адриатическо и 
Йонийско море; насърчава развитието на взаимодействия и координирани политики 
между ЕС, съответните държави членки и страните от Западните Балкани; 
приветства редовните срещи на шестимата премиери от Западните Балкани и 
насърчава координираните им действия по регионалните въпроси; счита за важно 
държавите от Югоизточна Европа да се заемат с решаването на проблемите, 
свързани с корупцията, принципите на правовата държава и зачитането на правата 
на човека;

4. призовава за това държавите от Западните Балкани да бъдат включени пълноценно 
и ефективно във всички етапи от изпълнението на Стратегията на ЕС за региона на 
Адриатическо и Йонийско море, а те самите да подобрят свързаността както 
помежду си, така и с останалата част на ЕС, включително чрез опростяване на 
съществуващите административни тежести, с цел ускоряване на устойчивия 
икономически растеж и контактите между хората, включително по отношение на 
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коридора между Адриатическо и Йонийско море; изтъква стратегическото значение 
на коридора между Адриатическо и Йонийско море и призовава за решаване на 
проблемите, свързани със значителните несъответствия и недостатъци в 
инфраструктурата на тези държави, особено по отношение на шосейните и 
железопътните мрежи, интермодалните връзки, системите за управление на 
движението и енергийните инфраструктури; призовава за завършване на оставащите 
отсечки от трансевропейските транспортни коридори в Югоизточна Европа, 
включително коридори V, VI, VIII и X, което ще подобри общата свързаност на 
региона с държавите — членки на ЕС; насърчава за ускоряване на продължаването 
на строежа на моста Пелешац и на Адриатическо-Йонийската автомагистрала с цел 
улесняване на свързаността;

5. призовава за допълнителна подкрепа за общите проекти в областта на енергетиката, 
какъвто е Йонийско-Адриатическия тръбопровод (IAP), с цел повишаване 
сигурността на доставките; призовава за споделено и устойчиво управление на 
основните и общи ресурси, каквито са Адриатическо и Йонийско море и техните 
рибни ресурси; призовава за прилагането на интелигентни стратегии и проекти за 
регионално развитие, фокусирани върху зелената икономика и социалното 
приобщаване; 

6. призовава Комисията, включително нейната ГД „Политика за съседство и 
преговори за разширяване“, чрез съгласуваност и взаимно допълване да се стреми 
към най-ефикасно използване на всички налични финансови инструменти с цел 
оптимизиране на въздействието, постигане на по-добри резултати и насърчаване на 
устойчивото икономическо развитие; счита, че инструментите за финансиране 
следва да бъдат използвани по начин, който да стимулира допълнителните частни 
инвестиции; призовава за въвеждането на нови механизми за координиране на 
средствата с оглед поддържане на водещите проекти по Стратегията на ЕС за 
региона на Адриатическо и Йонийско море;

7. изразява съжаление във връзка с факта, че Стратегията на ЕС за региона на 
Адриатическо и Йонийско море не решава по подходящ начин проблемите, 
предизвикващи нарастваща загриженост, каквито са например трафикът на хора и 
трансграничната престъпност; отбелязва, че през тази част на Европа преминават 
престъпни потоци и призовава в Стратегията на ЕС за региона на Адриатическо и 
Йонийско море да бъдат включени като компоненти трансграничната престъпност и 
незаконният трафик от всякакъв вид;

8. подчертава, че незаконната миграция също следва да бъде включена като компонент 
в Стратегията на ЕС за региона на Адриатическо и Йонийско; призовава за повече 
внимание по отношение на социалното сближаване и местното развитие като 
основни измерения за интеграцията на мигрантите и за изграждането на капацитет 
за предоставяне на убежище;

9. изразява твърда увереност, че Стратегията на ЕС за региона на Адриатическо и 
Йонийско море трябва да вземе предвид стратегическото значение на региона за 
енергийната сигурност на ЕС, по-специално по отношение на диверсификацията на 
източниците и на пътищата за доставка; подчертава, че инвестициите в енергийни 
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връзки са основно предварително условие за интегрирането на региона в 
енергийната мрежа на ЕС; като има предвид голямата уязвимост на региона на 
Адриатическо и Йонийско море, призовава за пълно зачитане на съответните 
достижения на правото на ЕС; призовава за укрепване на възобновяемите енергийни 
източници и на енергийната ефективност, както и за разработването на енергийна 
инфраструктура, особено в по-отдалечените и/или по-слабо свързаните области;

10. подчертава необходимостта от задълбочаване на парламентарното измерение на 
Стратегията на ЕС за региона на Адриатическо и Йонийско море; насърчава 
участващите държави за по-нататъшно развитие на междупарламентарното 
сътрудничество, включително наблюдение върху прилагането на Стратегията на ЕС 
за региона на Адриатическо и Йонийско море и насърчаване на сближаването с 
достиженията на правото на ЕС; препоръчва да се разшири парламентарното 
участие извън годишната конференция на председателите на парламенти с цел 
засилване на парламентарния контрол;

11. призовава Комисията редовно да информира Европейския парламент и да провежда 
консултации с него относно въздействието, постигано чрез изпълнението на 
стратегията на ЕС за региона на Адриатическо и Йонийско море.
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