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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно докладите за 2019 – 2020 г. на Комисията относно Босна и Херцеговина
(2019/2171(INI))

Европейският парламент,

— като взе предвид Споразумението за стабилизиране и асоцииране (ССА) между 
Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Босна и 
Херцеговина, от друга страна, и протокола за неговото адаптиране с оглед на 
присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз,

— като взе предвид първото заседание на Парламентарния комитет по 
стабилизиране и асоцииране ЕС – Босна и Херцеговина (ПКСА), проведено на 5 –
 6 ноември 2015 г., третото заседание на Съвета по стабилизиране и асоцииране 
ЕС – Босна и Херцеговина, проведено на 13 юли 2018 г., и четвъртото заседание 
на Съвета по стабилизиране и асоцииране ЕС – Босна и Херцеговина, проведено 
на 7 ноември 2019 г.;

— като взе предвид кандидатурата на Босна и Херцеговина за членство 
в Европейския съюз от 15 февруари 2016 г.,

— като взе предвид инициативите за регионално сътрудничество в Югоизточна 
Европа и общоевропейските инициативи като Процеса за сътрудничество в 
Югоизточна Европа, процеса Бърдо-Бриюни, Централноевропейската инициатива, 
Адриатическо-йонийската инициатива, Договора за създаване на Енергийна 
общност, програмата „Еразъм +“, Стратегиите на ЕС за региона на река Дунав и 
за региона на Адриатическо и Йонийско море, Регионалната инициатива 
„Миграция, убежище, бежанци“ (MARRI), регионалната комисия, натоварена с 
установяването на фактите относно всички жертви на военни престъпления и 
други нарушения на правата на човека, извършени на територията на бивша 
Югославия (RECOM), Регионалната мрежа за присъединяване (РЕМП), 
Регионалното училище по публична администрация (ReSPA), Регионалната 
служба за младежко сътрудничество (RYCO), Договора за а създаване на 
Транспортна общност, Фонда за Западните Балкани и Централноевропейското 
споразумение за свободна търговия (ЦЕФТА) и общия регионален пазар,

— като взе предвид съобщението на Комисията от 5 февруари 2020 г., озаглавено 
„Засилване на процеса на разширяване – надеждна перспектива за членство в ЕС 
за Западните Балкани“ (COM(2020)0057),

— като взе предвид съобщението на Комисията от 29 май 2019 г., озаглавено 
„Съобщение от 2019 г. относно политиката на ЕС за разширяване“ 
(COM(2019)0260), придружено от работния документ на службите на Комисията, 
озаглавен „Становище на Комисията по кандидатурата на Босна и Херцеговина за 
членство в ЕС“ (COM(2019)0261) и аналитичния доклад (SWD(2019)0222),

— като взе предвид съобщението на Комисията от 6 октомври 2020 г. относно 
политиката на ЕС за разширяване – 2020 г. (COM(2020)0660), придружено от 
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работния документ на службите на Комисията, озаглавен „Доклад за Босна и 
Херцеговина за 2020 г.“ (SWD(2020)0350),

— като взе предвид Конвенцията за опазване и насърчаване на многообразието от 
форми на културно изразяване, приета от Генералната конференция на ЮНЕСКО 
в рамките на нейната 33-а сесия на 20 октомври 2005 г.,

— като взе предвид своята резолюция от 17 декември 2020 г. относно Европейската 
гражданска инициатива „Minority SafePack – един милион подписа за 
многообразието в Европа“1,

— като взе предвид Конвенцията за оценка на въздействието върху околната среда в 
трансграничен контекст, приета на 25 февруари 1991 г.;

— като взе предвид заключенията на Съвета от 25 януари 2021 г. относно 
дипломацията по въпросите на климата и енергетиката – реализиране на 
външното измерение на Европейския зелен пакт, и от 20 януари 2020 г. относно 
дипломацията по въпросите на климата, както и заключенията на Европейския 
съвет от 10 – 11 декември 2020 г. относно климата,

— като взе предвид работния документ на Европейската служба за външна дейност 
от 6 ноември 2020 г., озаглавен „Пътна карта за изменението на климата и 
отбраната“,

— като взе предвид заключенията на Съвета относно засилване на сътрудничеството 
с партньорите от Западните Балкани в областта на миграцията и сигурността от 
5 юни 2020 г.,

— като взе предвид заключенията на Съвета от 14 октомври 2019 г. и от 12 октомври 
2020 г. относно Босна и Херцеговина и операция EUFOR Althea,

— като взе предвид съобщението на Комисията от 6 октомври 2020 г., озаглавено 
„Икономически и инвестиционен план за Западните Балкани“ (COM(2020)0641),

— като взе предвид Берлинския процес, започнал на 28 август 2014 г., и срещата на 
високо равнище между ЕС и Западните Балкани, проведена в София на 10 
ноември 2020 г.,

— като взе предвид съвместната декларация на Европейския парламент – Среща на 
високо равнище на председателите на парламенти от Западните Балкани от 
28 януари 2020 г.,

— като взе предвид Декларацията от Загреб, приета по време на срещата на високо 
равнище ЕС – Западни Балкани в Загреб на 6 май 2020 г.,

— като взе предвид своята препоръка от 19 юни 2020 г. до Съвета, Комисията и 
заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по 

1 Приети текстове, P9_TA(2020)0370.
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въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно Западните 
Балкани, след срещата на високо равнище през 2020 г.2

— като взе предвид декларацията от София, приета по време на срещата на високо 
равнище между ЕС и Западните Балкани, състояла се на 17 май 2018 г., и 
приложената към нея приоритетна програма от София,

— като взе предвид експертния доклад по въпросите на върховенството на закона в 
Босна и Херцеговина от 5 декември 2019 г.,

— като взе предвид становището относно конституционното положение в Босна и 
Херцеговина и правомощията на Върховния представител, прието от 
Венецианската комисия на нейната 62-ра пленарна сесия, проведена във Венеция 
на 11 и 12 март 2005 г., и последващите препоръки на Венецианската комисия 
относно конституционни въпроси в Босна и Херцеговина,

— като взе предвид Европейската харта за местното самоуправление,

— като взе предвид окончателния доклад от 25 януари 2019 г. на Бюрото за 
демократични институции и права на човека (БДИПЧ) на Организацията за 
сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) относно общите избори в Босна и 
Херцеговина на 7 октомври 2018 г.,

— като взе предвид декларацията от 5 юли 2009 г. на партньорите от Западните 
Балкани за интегриране на ромите в рамките на процеса на разширяване на ЕС, 
известна като декларацията от Познан, и съобщението на Комисията, озаглавено 
„Съюз на равенство: Стратегическа рамка на ЕС за равенство, приобщаване и 
участие на ромите“ (SWD(2020)0530),

— като взе предвид публикацията на ОССЕ от 26 октомври 2020 г., озаглавена „Две 
училища под един покрив: най-видимият пример за дискриминация в 
образованието в Босна и Херцеговина“,

— като взе предвид резолюцията за прилагане на Рамковата конвенция за защита на 
националните малцинства от Босна и Херцеговина, приета от Комитета на 
министрите на Съвета на Европа на 12 юни 2019 г.,

— като взе предвид документа, озаглавен „Съвместни социално-икономически 
реформи за периода 2019 – 2022 г.“, приет от правителствата на автономните 
области на 10 октомври 2019 г. и документа на Съвета на министрите от 
30 януари 2020 г., озаглавен „Социално-икономически реформи в Босна и 
Херцеговина за периода 2020 – 2022“,

— като взе предвид 58-ия и предишните доклади до Съвета за сигурност на ООН от 
Върховния представител за изпълнението на мирното споразумение за Босна и 
Херцеговина,

2 Приети текстове, P9_TA(2020)0168.



PE647.075v02-00 6/30 RR\1233082BG.docx

BG

— като взе предвид Резолюция 2549 (2020) на Съвета за сигурност на ООН от 5 
ноември 2020 г. за подновяване на мандата на операция Althea,

— като взе предвид своите резолюции от 9 юли 2015 г. относно възпоменаването на 
събитията в Сребреница3, от 15 януари 2009 г. за Сребреница4 и от 7 юли 2005 г. 
относно Балканите: 10 години след Сребреница5,

— като взе предвид своята резолюция от 2 април 2009 г. относно европейската 
съвест и тоталитаризма6,

— като взе предвид своята резолюция от 19 септември 2019 г. относно значението на 
европейската историческа памет за бъдещето на Европа7,

— като взе предвид резолюцията на комитета на министрите на Съвета на Европа от 
12 ноември 2020 г. за установяване на разширеното частично споразумение 
относно Обсерваторията за преподаване на история в Европа,

— като взе предвид заключенията на Съвета относно приоритетите на ЕС за 
сътрудничество със Съвета на Европа за периода 2020 – 2022,

— като взе предвид своята резолюция от 17 декември 2015 г. относно 20-ата 
годишнина от Дейтънското мирно споразумение8,

— като взе предвид своята резолюция от 13 ноември 2018 г. относно минимални 
стандарти за малцинствата в ЕС9,

— като взе предвид своята резолюция от 11 септември 2013 г. относно застрашените 
от изчезване европейски езици и езиковото многообразие в Европейския съюз10,

— като взе предвид съвместната декларация от 21 декември 2020 г. на Върховния 
представител Жосеп Борел и комисаря Оливер Вархеи относно провеждането на 
местни избори в Мостар,

— като взе предвид решението на Съвета за сигурност на ООН относно създаването 
на международния остатъчен механизъм за наказателните трибунали 
(„механизма“), който изпълнява редица основни функции, изпълнявани преди 
това от Международния наказателен трибунал за бивша Югославия („МНТБЮ“), 
неговите доклади, постижения и препоръки,

— като взе предвид доклада на Международния трибунал за бивша Югославия от 
1 юли 2017 г.,

3 ОВ C 265, 11.8.2017 г., стр. 142.
4 ОВ C 46 E, 24.2.2010 г., стр. 111.
5 ОВ С 157 E, 6.7.2006 г., стр. 468.
6 ОВ C 137 E, 27.5.2010 г., стр. 25.
7 ОВ C 171, 6.5.2021 г., стр. 25.
8 ОВ C 399, 24.11.2017 т., стр. 176.
9 ОВ C 363, 28.10.2020 г., стр. 13.
10 ОВ C 93, 9.3.2016 г., стр. 52.
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— като взе предвид доклада за напредъка на прокурора на Международния 
остатъчен механизъм за наказателните трибунали от 19 май 2020 г.,

— като взе предвид предходните си резолюции относно страната,

— като взе предвид член 54 от своя Правилник за дейността,

— като взе предвид доклада на комисията по външни работи (A9-0185/2021),

А. като има предвид, че процесът на стабилизиране и асоцииране и кандидатурата на 
Босна и Херцеговина за членство в ЕС представляват стратегическият избор на 
страната за европейска интеграция, който трябва да доведе до осезаеми резултати 
на място и увеличени усилия за преминаване към втория етап на ССА от всички 
страни;

Б. като има предвид, че Парламентът подкрепя категорично европейската 
интеграция на Босна и Херцеговина;

В. като има предвид, че напредъкът на страната в европейската и евроатлантическата 
интеграция допринася за нейната сигурност, стабилност и икономически 
просперитет;

Г. като има предвид, че осъществяването на съдържателни реформи, които 
подобряват живота на хората в Босна и Херцеговина и улесняват 
присъединяването към ЕС, изисква участието на всички политически лидери, 
органи, институции и заемащи длъжности в Босна и Херцеговина;

Д. като има предвид, че ясното разпределение на отговорностите в страната и 
засиленото и съдържателно добросъвестно сътрудничество между различните 
равнища на управление са от съществено значение;

Е. като има предвид, че напредъкът на Босна и Херцеговина по пътя към 
присъединяване към ЕС зависи от изпълнението на 14-те ключови приоритета, 
очертани в становището на Комисията относно кандидатурата на Босна и 
Херцеговина за членство в ЕС;

Ж. като има предвид, че страната продължава да е изправена пред многобройни 
предизвикателства, свързани с принципите на правовата държава, 
демократичните институции, правата на човека и основните свободи, 
управлението, отчетността, борбата с корупцията и организираната престъпност, 
свободата на изразяване и свободата на медиите, както и с функциониращата 
пазарна икономика, и че доверието в процеса на разширяване се основава на 
постигането на недвусмислени резултати в посочените ключови области;

З. като има предвид, че първият гей парад в страната се проведе на 9 септември 
2019 г. в столицата Сараево;

И. като има предвид, че културата и културното наследство спомагат за укрепването 
на идентичността на отделния човек и насърчават социалното сближаване, 
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стабилността и разбирателството в обществото; като има предвид, че културното 
наследство е ценност само по себе си;

Й. като има предвид, че продължаващите предизвикателства в процеса на помирение 
следва да се разглеждат по-енергично;

К. като има предвид, че Босна и Херцеговина е транзитен маршрут за мигрантите, 
а капацитетът за приемане продължава да бъде недостатъчен за адекватно 
справяне с тежка хуманитарна ситуация при пълно зачитане на стандартите за 
правата на човека и основните права на лицата, нуждаещи се от международна 
закрила, за гарантиране на интегрирано управление на границите и за контрол на 
незаконните миграционни потоци с оглед на трудната социално-икономическа 
ситуация и въпреки значителната финансова подкрепа от ЕС;

Л. като има предвид, че ЕС е най-големият търговски партньор на Босна и 
Херцеговина и несъмнено най-значимият източник на финансова помощ, който 
прави голяма разлика в страната;

М. като има предвид, че пандемията от COVID-19 влоши социално-икономическото 
положение в Босна и Херцеговина; като има предвид, че ЕС мобилизира 
80,5 милиона евро за подпомагане на Босна и Херцеговина за справяне с COVID-
19 и възстановяване след пандемията, както и до 250 милиона евро под формата 
на макрофинансова помощ; като има предвид, че Икономическият и 
инвестиционен план за Западните Балкани ще улесни и ще служи за важна основа 
на дългосрочното възстановяване на страната от последиците от пандемията;

1. отново заявява силната си подкрепа за европейската интеграция на Босна и 
Херцеговина и призовава Европейския съвет да продължи да подкрепя 
европейската ѝ перспектива, включително като изпрати положително 
политическо послание чрез предоставянето на статут на страна кандидатка;

2. приветства ангажимента на Босна и Херцеговина за постигане на напредък по 
пътя ѝ към ЕС и изтъква силната подкрепа сред нейното население за 
европейската интеграция;

3. призовава, че Парламентът категорично се застъпва за подход, основан на 
заслугите, който съчетава изпълнението на набора от критерии с последователни 
и надеждна обвързаност с условия;

4. приветства стъпките, предприети от Босна и Херцеговина по отношение на някои 
ключови аспекти от становището на Комисията и продължаващото прилагане на 
Споразумението за стабилизиране и асоцииране, включително постигнатия 
напредък по отношение на съвместната парламентарна комисия, както и 
приемането на законодателни изменения, които позволяват местните избори в 
Мостар да се проведат през декември 2020 г.;

5. припомня, че пътят към ЕС зависи от устойчивия мир, трайната стабилност, 
социалното сближаване и истинското помирение, което да гарантира 
демократичния и мултикултурен характер на Босна и Херцеговина; настоятелно 
призовава страната да ускори ефективното наказателно преследване на военни 
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престъпления съгласно преразгледаната национална стратегия за наказателно 
преследване на военни престъпления и призовава за безпристрастно и ефективно 
разследване на тези престъпления; осъжда всякакъв вид исторически 
ревизионизъм, неизпълнение на решенията на Международния наказателен 
трибунал за бивша Югославия и на Международния съд, антиконституционна, 
сепаратистка, националистическа и подстрекателска реторика и свързаните с нея 
актове, отричане или възхваляване на военни престъпления, извършени по време 
на войната през 90-те години на XX век, включително геноцида в Сребреница; 
настоятелно призовава за предприемането на отдавна закъснели действия за 
справяне с проблема с десетките хиляди жени, които са били изнасилени или 
подложени на друг вид сексуално насилие през 90-те години на ХХ век;

6. отново заявява категоричната си подкрепа за суверенитета, териториалната 
цялост и независимостта на Босна и Херцеговина; осъжда изявленията и 
предложенията, насочени към подкопаване на държавността и конституционните 
ценности на Босна и Херцеговина, и отново подчертава необходимостта всички 
органи, институции, длъжностни лица и политически лидери на Босна и 
Херцеговина да приведат конституцията в съответствие с Европейската 
конвенция за правата на човека;

Помирение

7. приветства усилията на местните и международните организации, включително 
Международната комисия за изчезнали лица (МКИЛ), за издирването на над 
30 000 лица, изчезнали по време на конфликтите през 90-те години на ХХ в. на 
територията на бивша Югославия, и на повече от 8000 жертви на геноцида в 
Сребреница; припомня, че над 7200 души все още са безследно изчезнали, и 
настоятелно призовава регионалните и националните органи и международните 
заинтересовани страни да засилят сътрудничеството и обмена на данни по 
въпроси, свързани с изчезналите лица, правната защита на цивилните жертви на 
войната, включително на преживелите сексуално насилие, както и да гарантират 
безопасното и устойчиво завръщане на бежанците и вътрешно разселените лица 
чрез достъп до здравеопазване, образование и социална закрила; признава 
постигането на известен, макар и недостатъчен напредък в прилагането на 
приложение VII към Дейтънското мирно споразумение относно бежанците и 
разселените лица; подновява призива си за премахването на всички форми на 
дискриминация срещу завърналите се лица; призовава за приемането на закон, 
който да забранява отричането на геноцид, Холокоста, престъпления срещу 
човечеството и военни престъпления;

8. призовава всички органи в региона да създадат регионалната комисия, натоварена 
с установяването на фактите относно всички жертви на военни престъпления и 
други нарушения на правата на човека, извършени на територията на бивша 
Югославия между 1 януари 1991 г. и 31 декември 2001 г. (RECOM), въз основа на 
значителната работа, извършена от коалицията за RECOM;

9. подчертава значението на дейността на Регионалната служба за младежко 
сътрудничество (RYCO) за насърчаване на духа на помирение и сътрудничество 
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между младите хора в региона посредством програми за младежки обмен, и 
приветства активното участие на Босна и Херцеговина;

10. отново заявява, че работата по процеса на помирение трябва да се съсредоточи 
върху младежта на страната и да започне в ранна възраст, като интегрира 
помирението в образователния процес, и поради това настоятелно призовава 
органите на всички равнища да гарантират приобщаващо и недискриминационно 
образование за всички деца, независимо от техния етнически, културен или личен 
произход, в съответствие с резолюцията на комитета на министрите на Съвета на 
Европа относно прилагането от Босна и Херцеговина на Рамковата конвенция за 
защита на националните малцинства от 2019 г.; подчертава възможността да се 
използват най-добрите практики в областта на интеграцията и приобщаването, 
приети от мултиетническите и мултикултурните държави членки;

11. подчертава необходимостта спешно да се сложи край на сегрегацията в 
образованието, въплътена по-специално от продължаващата дискриминационна 
практика на „две училища под един покрив“, която институционализира 
етническите разделения, утвърждава стереотипите и предразсъдъците и насърчава 
недоверието, като пречи на контактите между ученици от различен произход; 
подчертава, че тази практика не само напълно противоречи на самата идея за 
помирение, но и представлява дългосрочна заплаха за стабилността и 
просперитета на страната;

12. подчертава, че различията в преподаването и учебниците по история 
представляват значителна заплаха за споделеното чувство за гражданство и 
социално сближаване, и насърчава съдържателна хармонизация на трите 
съществуващи учебни програми чрез интегриране на уменията за критично 
мислене и премахване на противоречащо на фактите съдържание, което насърчава 
разделението;

13. призовава Комисията да разработи програма за подкрепа на устойчивата реформа 
на образователната система в Босна и Херцеговина; признава, че качественото 
образование дава на младите хора визия и перспектива за положително бъдеще, 
като по този начин допринася за разрешаване на проблема с изтичането на мозъци 
и младежката безработица; призовава за повишена ангажираност към 
европейските образователни, културни и изследователски програми, като 
например програмите „Хоризонт Европа“, „Творческа Европа“ и „Еразъм +“, и за 
тяхното популяризиране;

14. приканва лицата , отговорни за вземането на решения, да дадат възможност на 
Босна и Херцеговина да участва в следващата програма на ОИСР за 
международно оценяване на учениците (PISA) и да изпълнят предложенията, 
произтичащи от резултатите от проучването PISA за 2018 г.;

15. призовава Босна и Херцеговина да предприеме мерки за преодоляване на 
неравния достъп до дистанционно обучение, който води до лишаване на много 
деца от правото им на образование по време на пандемията;
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Функциониране на демократичните институции

16. настоятелно призовава всички органи, институции, длъжностни лица и 
политически ръководители на Босна и Херцеговина да ускорят значително 
работата и сътрудничеството помежду си, за да изпълнят изцяло 14-те ключови 
приоритета в становището на Комисията относно кандидатурата на Босна и 
Херцеговина за членство в ЕС; призовава органите да мобилизират политическа 
воля, за да се улесни засиленото сътрудничество, необходимо за справяне с 
кризата, предизвикана от COVID-19, и да се даде приоритет на работата в 
областта на демократичното функциониране, принципите на правовата държава, 
основните права и реформата на публичната администрация;

17. подчертава необходимостта от значително засилване на сътрудничеството и 
обмена на данни между юрисдикциите на държавно равнище, на равнището на 
федералните единици и на кантоните във всички области на политиката; 
отбелязва спешната необходимост от укрепване на капацитета и експертния опит 
на страната по широк кръг въпроси, свързани с изпълнението на нейните 
задължения, произтичащи от европейската интеграция;

18. подчертава, че ефективното установяване, независимото функциониране и 
отчетността на демократичните институции са съществена характеристика на 
жизнеспособната демокрация и предпоставка за постигане на напредък в процеса 
на интеграция в ЕС, включително получаване на статут на страна кандидатка; 
предупреждава, че разединяващата и сепаратистка етно-националистическа и 
антиконституционна реторика и опитите за възпрепятстване на функционирането 
на институциите подкопават координацията и вземането на решения по ключови 
политики и реформи в национален мащаб, както и единството и трайната 
стабилност;

19. приветства приемането на измененията към избирателния закон на Босна и 
Херцеговина, които позволиха на гражданите на Мостар да гласуват за пръв път 
от 2008 г. насам на местните избори през 2020 г. и приветства сформирането на 
новите местни органи; призовава общинския съвет и кмета да изпълняват своите 
демократични мандати; подчертава, че политическото споразумение по никакъв 
начин не следва да подкопава дългосрочната цел на Съюза за премахване на 
сегрегацията и гарантиране на обединението на града; подчертава, че всяка 
медиация от страна на ЕС или съвместно подпомагане на споразумения трябва да 
се разглежда в рамките на демократично избрани институции в рамките на 
приобщаващ процес, включващ опозиционни партии и представители на 
гражданското общество, следва да приближава страната към международните 
стандарти и да бъде от полза за всички граждани, без да се задълбочават 
етническите разделения;

20. приветства гласуването в Парламентарната асамблея от 22 юли 2020 г. относно 
Правилника за дейността, уреждащ заседанията на Парламентарния комитет по 
стабилизиране и асоцииране (ПКСА), което проправя пътя за официалното му 
приемане от 2-рото заседание на Парламентарния комитет по стабилизиране и 
асоцииране ЕС – Босна и Херцеговина във възможно най-кратък срок, както и за 
конструктивно парламентарно сътрудничество;
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21. припомня, че с присъединяването си към Съвета на Европа през 2002 г. Босна и 
Херцеговина пое задължението да преодолее недостатъците в своята 
конституционна рамка, включително чрез хармонизиране на законодателството на 
кантонално и федерално равнище, както и да постигне напредък по отношение на 
реформите, които да превърнат Босна и Херцеговина в напълно функционираща и 
приобщаваща държава, гарантираща правата на всички свои граждани; 
подчертава, че институционалните реформи зависят от волята и ангажимента на 
органите, институциите, длъжностните лица и политическите лидери в страната 
за постигане на действителен и дългоочакван напредък по конституционната 
промяна, която е част от 14-те ключови приоритета, за предпочитане преди 
общите избори през 2022 г.; настоятелно призовава международната общност да 
улесни условията и да подкрепя активно приобщаващ диалог относно 
конституционните промени, включително в рамките на институциите и сред 
избраните представители в Босна и Херцеговина, с посредничеството на ЕС, и по-
специално на Парламента, с активното участие на гражданското общество и 
гражданите; настоява този диалог да се провежда успоредно с изпълнението на 
останалите реформи;

22. настоятелно призовава Комисията в следващия си годишен доклад да постави по-
силен акцент върху конституционната реформа;

23. призовава Комисията и Европейската служба за външна дейност да ускорят 
действията си за посредничество в Босна и Херцеговина с цел да се засилят 
политическия диалог и помирението и да предоставят рамка за справяне с 
наследството от миналото и за преодоляване на разделенията на обществото; 
призовава за координирано участие на участниците и институциите на ЕС в Босна 
и Херцеговина и за засилен трансатлантически подход;

Принципи на правовата държава

24. изразява съжаление относно липсата на напредък по отношение на съдебните 
реформи, включително изпълнението на препоръките, съдържащи се в 14-те 
приоритета на становището на Комисията и доклада Прибе; отново изтъква 
спешната необходимост от подобряване на професионализма и отчетността на 
съдебната система и от гарантиране на нейната независимост от неправомерни 
влияния, както и да преодолее нарастващото изоставане по висящи дела; 
подчертава, че тези реформи са от съществено значение, за да може държавата да 
получи статут на кандидатка за членство в ЕС, и че зависят единствено от 
необходимата политическа воля;

25. настоятелно призовава за бързо осъществяване на реформата на Висшия съдебен 
и прокурорски съвет и на съдилищата в Босна и Херцеговина в съответствие със 
стандартите на ЕС, препоръките на Комисията и становището на Венецианската 
комисия, като се засили независимостта на съдебната система на Босна и 
Херцеговина чрез мерки за назначаване, оценка и почтеност, както и 
дисциплинарни мерки, включително чрез проверка на декларациите за 
имущественото състояние;
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26. подчертава необходимостта да се даде възможност за единно тълкуване на 
правото в цялата страна; настоятелно призовава Босна и Херцеговина да създаде 
правен орган, който да гарантира последователното и хармонизирано тълкуване 
на законодателството, както и припомня необходимостта от гарантиране на 
независим съдебен контрол чрез създаването на второинстанционен апелативен 
съд;

27. приветства меморандума за разбирателство относно създаването на съвместен 
координационен орган на асоциациите на съдиите и прокурорите като инструмент 
за повишаване на независимостта, прозрачността и отчетността на съдебната 
система и призовава всички заинтересовани асоциации да се присъединят към 
него;

28. настоятелно призовава Босна и Херцеговина да създаде национално съвместно 
звено за контакт за сътрудничество с Европол, като засили обмена на 
разузнавателни данни за престъпността, и да подпише споразумение за 
сътрудничество с Евроюст, което да даде възможност за ефективен обмен на 
съдебна информация и споделяне на доказателства;

29. призовава вземащите решения в Босна и Херцеговина спешно да гарантират 
правилното функциониране на съдебните институции, включително процеса на 
назначаване на съдии във Федерационния конституционен съд;

30. приветства усилията на органите в Босна и Херцеговина за предотвратяване на 
радикализацията, финансирането на тероризма и участието на нейни граждани в 
чуждестранни зони на конфликти;

31. призовава за незабавни стъпки за справяне с широкоразпространената корупция и 
безнаказаност в публичната сфера с цел възстановяване на доверието на 
гражданите в институциите; във връзка с това отбелязва значението на 
въвеждането на ефективни и последователни механизми за възпиране, 
предотвратяване, разкриване, проактивно разследване и санкции в съответствие с 
международните стандарти и препоръките на Групата държави срещу корупцията 
(GRECO);

32. призовава Босна и Херцеговина да приеме нова стратегия и план за действие за 
борба с корупцията  на държавно равнище и да гарантира подходящото му 
финансиране, както и ефективното функциониране, независимост и координация 
на органите за борба с корупцията на всички равнища на управление, така че да 
даде възможност за провеждане на безпрепятствени разследвания с цел 
гарантиране на отчетността;

33. отново заявява необходимостта от изкореняване на политическите и 
административните връзки с организираната престъпност чрез ясни 
антикорупционни предпазни мерки и проверки, повишена политическа и 
административна прозрачност и ефективно наказателно преследване по дела за 
корупция на високо равнище, като се постави особен акцент върху справянето с 
икономическите, финансовите и свързаните с обществени поръчки престъпления, 
случаите на корупция, свързани с COVID-19, и финансирането на политическите 
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партии и кампании; настоятелно призовава компетентните органи да започнат 
разследване на незаконното обогатяване на държавни служители;

34. призовава Босна и Херцеговина да завърши своята правна рамка относно 
предотвратяването на конфликти на интереси и защитата на лицата, подаващи 
сигнали за нередности;

35. подчертава необходимостта от гарантиране на последователни професионални 
стандарти за държавните служители в цялата страна и призовава за приоритетно 
прилагане на основани на заслугите стандарти и прозрачност при назначенията и 
повишенията в публичния сектор, като се насърчава култура на почтеност; 
приветства приемането на стратегическата рамка за реформа на публичната 
администрация, която дава възможност за мобилизиране на съответните 
финансови средства на ЕС; припомня необходимостта от рационализиране и 
хармонизиране на публичната администрация, като се гарантират прозрачни, 
пропорционални и основани на заслуги процедури за назначения и подбор;

Основни права

36. изразява загриженост относно положението с основните права и призовава за 
по-ефективни и всеобхватни стратегии за правата на човека и за борба с 
дискриминацията в цялата страна, както и за мерки срещу междурелигиозната и 
междуетническата нетърпимост; подчертава необходимостта от надлежно 
предотвратяване на дискриминацията и наказателно преследване на 
разпространението на изказванията, подбуждащи към омраза – онлайн и офлайн – 
престъпленията от омраза и насилието, насочени към етническите и религиозните 
малцинства, жените, общността на ЛГБТИК+, както и мигрантите и лицата, 
търсещи убежище, и от насърчаване на социалното, образователното и 
професионалното приобщаване на малцинствата и уязвимите групи от 
населението, включително хората с увреждания и ромите, в съответствие с 
Декларацията от Познан от 2019 г. относно интеграцията на ромите в рамките на 
процеса на разширяване на ЕС;

37. приветства усилията за насърчаване на свободата на религията, взаимното 
уважение и междурелигиозния диалог, включително чрез Съвета по 
междурелигиозните въпроси на Босна и Херцеговина; настоятелно призовава 
компетентните органи своевременно да разследват и преследват по съдебен ред 
всички престъпления, извършени на религиозна основа;

38. настоява, че истинско помирение е невъзможно, ако продължават да съществуват 
сегрегация и дискриминация, включително при достъпа до онлайн и офлайн 
образование, заетост и социални права и призовава за мерки за облекчаване на 
мащабната дискриминация срещу конкретни групи; настоятелно призовава 
компетентните органи да гарантират приобщаващо и недискриминационно 
образование за всички деца;

39. отбелязва напредъка в областта на закрилата на детето, включително прилагането 
на закони за защита и третиране на децата и непълнолетните в наказателното 
производство и създаване на система за приемна грижа; припомня 
необходимостта от план за действие за закрила на детето и допълнителни мерки, 
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за да се осигури прилагането на правото на децата на здравеопазване, 
образование, закрила, справедливост и равни възможности чрез приобщаващо 
многоезично образование и предотвратяване на насилието срещу деца;

40. подчертава необходимостта от подобряване на мерките срещу насилието, 
основано на пола, и домашното насилие, което беше утежнено от пандемията от 
COVID-19, като в цялата страна се осигурят мерки за гарантиране на защита, 
подкрепа за жертвите, правна помощ и безопасно настаняване; настоятелно 
призовава органите да хармонизират и прилагат законодателството относно 
равенството между половете и да осигурят подходяща подкрепа за защитниците 
на правата на жените и организациите на гражданското общество; припомня 
необходимостта от съсредоточаване на финансирането върху равенството между 
половете във всички инструменти на ЕС за външно финансиране и от 
подобряване на достъпа до финансиране за местните и малките организации на 
гражданското общество;

41. насърчава Босна и Херцеговина да работи по-енергично за защита на хората с 
увреждания и да разработи и приеме стратегия за деинституционализация, като 
гарантира достоен живот на хората с увреждания; осъжда факта, че законът 
позволява лишаването на хората с увреждания от правоспособност, в явно 
нарушение на Конвенцията за правата на хората с увреждания, която държавата е 
подписала; осъжда дискриминацията в подкрепа на хора с увреждания, като 
например даването на приоритет на хората с увреждания, свързани с войната;

42. подчертава необходимостта да се гарантира участието на гражданите в 
демократичния живот на страната чрез подходящо и приобщаващо участие на 
организациите на гражданското общество в процеса на интеграция в ЕС; 
призовава органите да осигурят благоприятна среда за гражданското общество 
чрез спазване на европейските стандарти за закрила и насърчаване на свободата 
на сдружаване и свобода на събранията и изразява съжаление относно всякакви 
избирателни ограничения; подчертава, че всеки гражданин има право да 
упражнява своята свобода на изразяване на своя майчин език; призовава органите 
да разработят стратегическа рамка за сътрудничество с гражданското общество и 
да гарантират провеждането на съдържателни консултации като част от 
приобщаващия диалог във връзка с политиките;

43. приветства първия по рода си гей парад в Сараево, проведен на 9 септември 
2019 г., и очаква, че последните ограничения, свързани с пандемията, няма да 
възпрепятстват възобновяването му в близко бъдеще; припомня необходимостта 
от подобряване на положението на ЛГБТИК+ лицата, от наказателно преследване 
на насилието и престъпленията от омраза срещу тях, както и от насърчаване на 
тяхното социално приобщаване и от приемане на съответен план за действие;

44. приветства подписването от Босна и Херцеговина на Конвенцията на Съвета на 
Европа 108+ и настоятелно призовава органите да предприемат правни стъпки, 
които гарантират спазването на стандартите на ЕС за защита на личните данни;

45. приветства решението на Конституционния съд от 4 октомври 2019 г. за отмяна 
на член 11 от конституцията на федерацията Република Сръбска, с което се 
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премахва смъртното наказание в цяла Босна и Херцеговина; изразява съжаление 
обаче, че това решение, което отговаря на един от основните приоритети, 
трябваше да бъде наложено от съд, вместо да бъде резултат от политически 
процес;

46. изразява съжаление относно факта, че Босна и Херцеговина продължава да 
нарушава Европейската конвенция за правата на човека, като не спазва решенията 
на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) за борба с дискриминацията по 
делата Sejdić-Finci, Zornić, Pilav и Šlaku относно гарантирането на 
демократичното равенство на гражданите в изборния процес в страната, което е 
предварително условие за започване на преговорите за присъединяване; 
призовава за незабавно изпълнение на решенията на ЕСПЧ и на Конституционния 
съд на Босна и Херцеговина; отбелязва продължаващите недостатъци в изборния 
процес и отново изтъква необходимостта от незабавно разглеждане – чрез 
необходимите конституционни промени – на дискриминационните ограничения, 
основани на етническата принадлежност и мястото на пребиваване, по отношение 
на правото на участие в избори като кандидат;

47. призовава органите, институциите, длъжностните лица и политическите лидери 
да възобновят приобщаващите преговори относно избирателната реформа и 
изразява съжаление относно нежеланието им да приложат посочените решения 
като премахнат всички форми на неравенство и дискриминация в изборния 
процес; подчертава, че беше възможно да се постигне споразумение относно 
изборите в Мостар, което показва политическа воля за постигане на компромис, и 
подчертава, че всяко споразумение по въпроси, свързани с изборите, не трябва да 
бъде предмет на злоупотреби за цели, различни от посочените от ЕСПЧ; 
подчертава необходимостта от прилагане на тези промени за предпочитане преди 
общите избори през 2022 г., като се гарантира подходящо разнообразно 
политическо представителство на всички равнища на управление и се гарантира, 
че изборите се провеждат в съответствие с европейските стандарти чрез 
изпълнение на препоръките на БДИПЧ на ОССЕ и съответните препоръки на 
Венецианската комисия;

48. призовава за щателни разследвания на предполагаемите изборни нередности, 
включително измами при регистрацията на гласоподаватели, кражба на 
самоличност, пречки пред работата на независимите наблюдатели на изборите и  
неправомерен политически натиск върху Централната избирателна комисия на 
Босна и Херцеговина по време на общинските избори през 2020 г., включително 
изборите в Мостар; призовава за мерки за гарантиране на правилното 
функциониране на ЦИК;

49. изразява съжаление относно продължаващия политически и финансов натиск 
върху медиите и тяхното инструментализиране, които се засилиха по време на 
пандемията от COVID-19, като подкопават свободата на изразяване и медийния 
плурализъм; изразява своята загриженост относно враждебната среда за 
независимите медии и настоятелно призовава органите ефективно да разследват и 
преследват по съдебен ред вербалните и физическите заплахи и нападения всички 
срещу журналисти и служители на медиите; настоятелно призовава Босна и 
Херцеговина да въведе механизъм за събиране и обмен на информация относно 
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нарушенията на свободата на изразяване и свободата на медиите в цялата страна 
съгласно съответния меморандум за разбирателство, подписан с ОССЕ;

50. подновява призива си за ефективни законодателни мерки, осигуряващи 
прозрачност на редакционната структура и структурата на собствеността върху 
медиите, заедно с правилата относно субсидиите и рекламата; настоява, че следва 
да се предприемат ефективни мерки за борба срещу изказванията, подбуждащи 
към омраза както онлайн, така и офлайн;

51. припомня необходимостта от гарантиране на устойчиво финансиране, 
независимост, обективност и финансова прозрачност на обществените услуги за 
радио- и телевизионно разпръскване (BHRT) в цялата държава, радио- и 
телевизионните оператори на равнището на общностните единици и Агенцията за 
регулиране на съобщенията;

52. припомня, че висококачественото многоезично съдържание на всички официални 
езици на Босна и Херцеговина е основен елемент на истинския медиен 
плурализъм, който ще допринесе за защита на културното многообразие на 
страната; насърчава създаването на многонационален и многоезичен обществен 
радио- и телевизионен оператор, който да обединява хората и да насърчава мира и 
помирението между държавите от Югоизточна Европа, по примера на ARTE;

53. припомня, че е важно да се гарантира свободата на медиите и да се насърчава 
качествената журналистика, проверката на фактите и медийната грамотност с цел 
справяне с пропагандата, дезинформацията и фалшивите новини, и насърчава 
въвеждането на медийната, информационната и цифровата грамотност в 
образователните програми; настоява, че ЕС трябва да подобри комуникационната 
си стратегия, с цел да се противопостави проактивно и ефективно на кампаниите 
за дезинформация и на чуждестранната намеса; отбелязва, че като изопачават 
фактите и използват етническите и религиозните различия, някои чуждестранни 
участници имат за цел да подкопаят реформите, да подклаждат разделенията, 
застрашаващи единството на страната, както и да намалят доверието в ЕС и 
неговите действия в региона, особено във връзка с цялостния процес на 
разширяване и финансовата помощ по време на пандемията от коронавирус, като 
по този начин застрашават стабилността на Босна и Херцеговина и нейната 
европейска интеграция; призовава ЕС да предложи допълнителна финансова и 
друга помощ на съответните институции в Босна и Херцеговина, с цел да увеличи 
способността на държавата да се справя с тези заплахи;

54. призовава за подходящо представяне на процеса на интегриране в ЕС пред 
обществеността, включително като проект за помирение и развитие на 
политическа култура, основана на компромиса и взаимното разбирателство;

55. настоятелно призовава ЕСВД и Комисията да подобрят координацията си и да 
противодействат на дезинформацията и хибридните заплахи, които имат за цел да 
подкопаят европейската перспектива на региона, като по-стратегически 
подчертават значението на ЕС за гражданите в региона;

56. изразява загриженост относно засиления миграционен натиск върху страната и 
неадекватните условия на приемане, които доведоха до сериозна хуманитарна 
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ситуация; призовава органите на Босна и Херцеговина да работят за 
съдържателни, устойчиви, незабавни и дългосрочни решения на положението 
чрез координирана, стратегическа и национална реакция, ефективна 
междуинституционална координация и подобрен капацитет за управление на 
границите и прием, за да се осигури достъп до хуманитарна помощ и достойни 
основни условия на живот, включително специални гаранции за непридружените 
малолетни и непълнолетни лица, достъп до подходящо настаняване и закрила на 
детето; призовава за справедливо споделяне на отговорността на цялата територия 
на Босна и Херцеговина и подходяща подкрепа за местните общности, в които се 
намират временните приемни центрове; настоятелно призовава Босна и 
Херцеговина да сключи споразумение с Европейската служба за подкрепа в 
областта на убежището (EASO) с оглед укрепване на капацитета за обработване 
на молбите за убежище и подобряване на сътрудничеството с ЕС, включително 
относно презаселването като безопасен и законен път за лицата, търсещи 
международна закрила;

57. призовава Босна и Херцеговина и ЕС да засилят още повече сътрудничеството в 
областта на международната закрила на нуждаещите се, да работят за основани на 
солидарност решения и да предотвратяват докладвани нарушения на 
международното право и основните права, като например съобщения за 
отблъскване по границите на Босна и Херцеговина; призовава Комисията да 
въведе независим механизъм за мониторинг и разследване; призовава Комисията, 
агенциите на ЕС и международните организации да се ангажират активно с 
босненските органи с цел разработване на функционираща и устойчива система за 
миграция и убежище; призовава Комисията, агенциите на ЕС и международните 
организации да предоставят допълнителна оперативна, техническа, логистична и 
финансова помощ на Босна и Херцеговина за осигуряване на подходящ капацитет 
и условия за прием в цялата страна, за предпочитане на входните пунктове на 
мигрантите в страната, и достъп до ефективна процедура за предоставяне на 
убежище, да подобрят капацитета за обработка на пристигащите молби за 
миграция и убежище и – когато е приложимо – да провеждат процедури за 
връщане в съответствие с международните и европейските стандарти; призовава 
за оценка на съответното финансиране, за да се гарантира, че прозрачната, 
обвързана с условия и надеждна помощ от ЕС за нуждите на миграцията 
изпълнява целта си и достига до предвидените бенефициенти;

58. настоятелно призовава Босна и Херцеговина да увеличи усилията си за борба с 
трансграничната престъпност, особено трафика на хора, оръжия и наркотици, чрез 
засилване на стратегическото сътрудничество със съседните държави и 
съответните агенции на ЕС (Европол, Евроюст, Frontex); призовава страната да 
осигури бързото подписване и ратификация на споразумението за статуса с 
Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex), постигнато на 5 
февруари 2019 г., което би улеснило по-добрата защита на границите при пълно 
зачитане на основните права, като същевременно подпомага борбата с 
трансграничната престъпност, включително контрабандата на хора от страна на 
престъпни организации и предотвратява незаконната миграция;

59. призовава за координиран, стратегически и прозрачен отговор в цялата страна на 
текущата извънредна ситуация в областта на здравеопазването и за 
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недискриминационни мерки за смекчаване и възстановяване след пандемията, 
като се обърне внимание на специфичните нужди на жените, малцинствата и 
уязвимите групи, включително мигрантите и бежанците;

60. призовава за по-проактивна информация и споделяне на данни във връзка с 
пандемията и за спешни и конкретни мерки за справяне с тежкото положение на 
жените във всички сфери на живота, включително за домашното насилие, което 
допълнително се увеличи по време на пандемията;

61. припомня свързаната с COVID-19 подкрепа на ЕС за справяне с изострената 
ситуация в страната, включително гаранции за нов заем в размер на 12 милиона 
евро в подкрепа на МСП; насърчава Босна и Херцеговина да използва пълноценно 
механизмите на Съюза, включително по отношение на спазването на 
споразумението за съвместно възлагане на обществени поръчки за медицинско 
оборудване; подчертава значението на европейската солидарност; призовава 
Комисията и държавите членки да разпределят достатъчен брой ваксини срещу 
COVID-19 за държавите от Западните Балкани и да подкрепят тяхната готовност 
на ваксинация и нейното осъществяване; приветства в това отношение 
освобождаването от разрешения за износ и пакета, който ще позволи на Босна и 
Херцеговина и други партньори от Западните Балкани най-накрая да се 
възползват от сключените от ЕС предварителни споразумения за закупуване;

62. подчертава необходимостта органите в Босна да намерят правилния баланс между 
основните права и свободи и необходимите ограничения поради пандемията; 
особено що се отнася до свободата на събранията и свободата на изразяване; 
счита, че краткосрочните мерки, предприети в отговор на пандемията, за справяне 
със забавянето в областта на търговията, услугите, транспорта, производството и 
туризма не трябва да подкопават прилагането на дългосрочни реформи;

63. припомня, че недостатъците във функционирането на правовата държава, както и 
разпокъсаността и неправилното функциониране на продуктовите и трудовите 
пазари, подкопават функционирането на пазарната икономика, икономическия 
растеж и притока на преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ);

Социално-икономически реформи

64. призовава Босна и Херцеговина да засили активните мерки на пазара на труда, 
включително за професионално образование и обучение, за намаляването на 
дългосрочната безработица, включително сред жените и младите хора, с цел 
справяне с демографския спад и с най-острото изтичане на мозъци в региона, 
по-специално в секторите на здравеопазването и на информационните 
технологии, чрез повече инвестиции в сектора на образованието, включително в 
професионалното образование и обучение, чрез преодоляване на 
несъответствието между образованието и нуждите на пазара на труда и борба 
срещу дискриминацията в областта на заетостта; във връзка с това приветства 
водещата инициатива „Гаранцията за младежта“ като част от Икономическия и 
инвестиционен план за Западните Балкани, с който се цели да бъдат осигурени 
качествени възможности за работа, продължаващо обучение и стажове за младите 
хора;
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65. призовава органите да засилят мерките за гарантиране на социално сближаване, 
намаляване на бедността и неравенството, достъп до здравеопазване и социална 
закрила, да хармонизират законодателството в областта на отпуска по майчинство 
и бащинство във всички общностни единици и кантони, да предотвратяват 
основаната на пола дискриминация и сексуалния тормоз на работното място и да 
насърчават социално-икономическия диалог между социалните партньори;

66. настоятелно призовава органите да дадат приоритет на мерките, насочени към 
засилване на икономическата диверсификация, цифровизацията и справянето със 
сивата икономика, като същевременно разработват ефективни и прозрачни 
механизми за енергийния пазар, транспортната инфраструктура, устойчивия 
туризъм и подкрепата за МСП;

67. подчертава неотложната необходимост от създаване на единно икономическо 
пространство в цялата страна, включително чрез опростяване, централизиране и 
хармонизиране на процедурите за регистриране на търговско дружество, за 
лицензиране, издаване на разрешителни и обявяване в несъстоятелност; 
подчертава големия потенциал на цифровизацията за развитието на икономиката 
на Босна и Херцеговина;

68. припомня необходимостта от цялостното изпълнение на мерките, предвидени в 
програмата на Босна и Херцеговина за икономически реформи за периода 2020 –
 2022 г. и в насоките за политики въз основа на икономическия и финансов 
диалог;

69. подновява призива си за приемане на стратегия за цялата страна относно 
управлението на публичните финанси и увеличаването на прозрачността по 
отношение на бюджета в Босна и Херцеговина, с което да се даде възможност за 
подкрепа на бюджета, финансирана от Съюза; припомня необходимостта от 
постигане на напредък по отношение на устойчивостта на публичния дълг и 
усилията за консолидация на бюджета; изразява съжаление относно споровете 
между общностните единици, които засягат функционирането на единната 
система за косвено данъчно облагане; припомня необходимостта от съгласувано и 
прозрачно преструктуриране и деполитизация на държавните предприятия в 
страната, което да доведе до подобряване на управлението и прозрачността; 
подчертава необходимостта от създаване на публично достъпен регистър на 
държавните предприятия;

70. призовава за гарантиране на ефективно функциониране и прилагане на решения 
на Съвета по конкуренция и Съвета за държавна помощ, както и за изпълнение на 
стратегия за прилагане на правата на интелектуална собственост; подчертава, че 
независимостта на централната банка и нейните резерви е от ключово значение за 
макроикономическата стабилност; припомня необходимостта от осигуряване на 
навременни, всеобхватни и висококачествени статистически данни за цялата 
страна;

71. настоятелно призовава Босна и Херцеговина активно да насърчава регионалната 
икономическа интеграция в Западните Балкани и подкрепя предложението за 
намаляване на таксите за роуминг в региона; отбелязва удължаването на срока на 
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действие на търговските преференции на ЕС за Западните Балкани до 31 декември 
2025 г., като по този начин се допринася за устойчивото икономическо развитие 
на държавите от Западните Балкани;

72. настоятелно призовава страната да прилага напълно закона относно митническата 
политика, да изпълни търговските аспекти на регионалното икономическо 
пространство и да завърши стъпките, необходими за присъединяването си към 
СТО;

Свързаност, енергетика и околна среда

73. приветства усилията на Комисията да инвестира по-стратегически в Западните 
Балкани чрез специално създаден икономически и инвестиционен план (ИИП) и 
подчертава неговото значение за укрепване на регионалното и трансграничното 
сътрудничество; подчертава, че инвестициите в рамките на ИИП трябва да 
допринасят за целите на Парижкото споразумение и целите на ЕС в областта на 
климата и да включват предварителни оценки на въздействието върху околната 
среда; потвърждава потенциала на ИИП да допринесе за улесняване на 
социалното развитие и дългосрочното възстановяване след пандемията, и 
подчертава необходимостта да се гарантира, че финансирането от ЕС съдържа 
както стимули, така и условия, и допринася ефективно за укрепването на 
демокрацията, доброто управление, принципите на правовата държава и 
основните права на всички хора в Босна и Херцеговина;

74. припомня, че предвидимото предприсъединително финансиране зависи от 
ефективните методи за координация и прилагане на стратегиите и реформите в 
цялата страна; подчертава необходимостта от подобряване на капацитета за 
усвояване на предприсъединителната помощ; подчертава, че разпределението на 
финансирането следва да се извършва по прозрачен, ефективен, отчетен, 
деполитизиран и недискриминационен начин; настоятелно призовава органите на 
Босна и Херцеговина на всички равнища и други бенефициенти на средствата от 
Съюза да увеличат прозрачността и видимостта на действията на Съюза и да 
информират по подобаващ начин относно добавената стойност на подкрепата от 
страна на ЕС;

75. препоръчва съсредоточаването върху устойчиви и приобщаващи, стимулиращи 
растежа публични инвестиции, енергийни и инфраструктурни проекти за 
увеличаване на свързаността, мултимодалността на транспорта и пътната 
безопасност, при пълно спазване на правилата относно държавната помощ, 
обществените поръчки и социално-екологичното въздействие, включително 
прилагането на директивите относно оценката на въздействието върху околната 
среда (ОВОС) и стратегическата екологична оценка (СЕО);

76. настоятелно призовава органите на Босна и Херцеговина да подобрят 
съответствието със стандартите и целите на политиката на ЕС в областта на 
опазването на климата и енергетиката, като улесняват екологичния и цифровия 
преход, и призовава да се даде приоритет на мерките за намаляване на влошеното 
състояние на околната среда и на екологичните рискове за здравето;
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77. приветства приемането на Зелената програма за Западните Балкани, с която 
трябва да се насърчат преходът към кръгова икономика и приемането на 
необходимите мерки за опазване и защита на екологично чувствителните зони;

78. настоятелно призовава органите да разработят национална енергийна стратегия, 
която да гарантира пълно привеждане в съответствие с Парижкото споразумение 
и със съответните цели на ЕС в областта на климата и биологичното  
разнообразие, и тяхното прилагане; подчертава необходимостта от въвеждане на 
подходящ механизъм за определяне на цени на въглеродните емисии като 
средство за ефективна декарбонизация в съответствие с Европейския зелен пакт и 
с политическите ангажименти, поети с Декларацията от София от 2020 г.;

79. призовава Босна и Херцеговина да засили усилията за опазване на природата, тъй 
като се явява една от държавите в Европа с най-голямо биологично разнообразие 
от растителни и животински видове; настоятелно призовава органите на Босна и 
Херцеговина да се консултират с местните общности, гражданското общество и 
независими експерти относно чувствителни от социална и екологична гледна 
точка проекти;

80. призовава за засилени, хармонизирани и последователни усилия в цялата страна 
за подобряване на качеството на въздуха в съответствие с достиженията на 
правото на ЕС относно намаляването на замърсяването на въздуха и за 
намаляване на вредните трансгранични емисии; отбелязва факта, че емисиите на 
азотни оксиди в Босна и Херцеговина в големите горивни инсталации вече са в 
съответствие със законодателството на ЕС, и настоятелно призовава за бързи 
действия за коригиране на нарушенията на таваните за емисии на прах и серен 
диоксид;

81. подчертава необходимостта от повишаване на устойчивостта на сектора за 
производство на енергия посредством повишаване на енергийната ефективност и 
диверсификацията чрез устойчиво използване на възобновяеми енергийни 
източници; припомня, че прекомерната зависимост от въглищата забавя 
дългоочаквания преход към енергия от възобновяеми източници; настоятелно 
призовава органите да предприемат стъпки за поетапно извеждане от употреба на 
неефективните и замърсяващи електроцентрали на въглища; припомня 
необходимостта от въвеждане на механизъм за „справедлив преход“;

82. приветства транспонирането на регламентите за кодекса за присъединяване към 
електроенергийната мрежа, както и транспонирането и прилагането на Регламент 
№ 1227/2011 относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с 
енергия (REMIT) в националната рамка за електроенергийно регулиране и 
приканва органите да приложат същия режим на интегритет и по отношение на 
газовия сектор;

83. настоятелно призовава държавата да приеме общонационален закон за регулатор 
на електроенергията и природния газ, за пренос и пазар на електроенергията и да 
приложи национални мерки за енергийна ефективност и производство на енергия 
от възобновяеми източници, като гарантира спазването на задълженията по третия 
енергиен пакет и по Договора за създаване на Енергийната общност; настоятелно 
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призовава органите на държавите от Западните Балкани да допринесат за 
регионалната свързаност, като работят за завършване на регионалния енергиен 
пазар, и подчертава, че неспазването от страна на Босна и Херцеговина на 
съответните достижения на енергийната общност в електроенергийния и газовия 
сектор застрашава перспективите за регионална интеграция в енергийния сектор;

84. подчертава, че планирането и изграждането на екологично чувствителни проекти, 
като например построяване на водноелектрически централи, следва да отговарят 
на международните норми и нормите на ЕС по отношение на оценките на 
въздействието и опазването на околната среда; подчертава необходимостта от 
предотвратяване и ефективно наказателно преследване на престъпленията против 
околната среда, от засилване на контрола върху инспекциите и от борба с 
незаконното строителство;

85. призовава за стъпки, които дават възможност за процес на устойчиво управление 
на отпадъците в рамките на информационната система за управление на 
отпадъците, като се създадат подходящи съоръжения за рециклиране и се 
предотвратяват случаите на незаконно изхвърляне на отпадъци;

86. припомня необходимостта от подобряване на готовността за явления, свързани с 
изменението на климата, по-специално наводнения и суши; припомня, че Босна и 
Херцеговина все още не е създала интегрирана гражданска информационна 
система за реагиране при извънредни ситуации;

Външна политика и сигурност

87. настоятелно призовава Босна и Херцеговина да продължи постепенно да 
подобрява привеждането в съответствие с общата външна политика и политика на 
сигурност (ОВППС), което понастоящем се оценява на 70%, тъй като това 
представлява основен компонент на членството в ЕС; настоятелно призовава 
Босна и Херцеговина да се присъедини към всички решения на Съвета относно 
въвеждане на ограничителни мерки на ЕС;

88. призовава за укрепване на добросъседските отношения и за увеличаване на 
усилията за разрешаване на всички нерешени двустранни въпроси, като 
обозначаване на границите с Хърватия и Сърбия и нормализиране на 
отношенията с Косово;

89. приветства приноса на Босна и Херцеговина към мисиите за обучение на общата 
политика за сигурност и отбрана на ЕС, нейното участие в плана за действие за 
постигане на членство в НАТО и приноса на страната в мисията на НАТО за 
решителна подкрепа в Афганистан; приветства освен това подписването от страна 
на Босна и Херцеговина на съвместна пътна карта с ЕС за действие относно 
партньорството на Г-7 за прилагане на Резолюция 1325 на ООН за жените, мира и 
сигурността;

90. твърдо вярва, че по-добрата комуникация на ангажимента на ЕС към региона е от 
първостепенно значение за справяне със зловредните чужди влияния;
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91. подчертава необходимостта ЕС и Съединените щати да укрепят партньорството и 
координацията помежду си в Западните Балкани, за да допринесат за напредъка 
по ключовите реформи, подобряването на управлението и помирението;

92. приветства продължаващото присъствие на операцията на EUFOR Althea в 
страната и удължаването на мандата на EUFOR до ноември 2021 г.; приветства 
работата на операцията EUFOR Althea, която проправи пътя към мира, 
стабилизацията и европейската интеграция на Босна и Херцеговина; припомня, че 
тази мисия все още играе ключова роля за сигурността и стабилността на страната 
и региона;

93. приветства EUFOR, че продължава да бъде напълно оперативна и да предоставя 
подкрепа на страната въпреки предизвикателствата, причинени от пандемията от 
COVID-19; изразява съжаление във връзка с оттеглянето на Обединеното 
кралство от операция Althea; очаква с интерес предстоящия стратегически 
преглед на операцията и подчертава, че последната следва да запази своите 
средства за разузнаване и бързо налични резерви;

94. приветства продължаващите и непрекъснати усилия за обезвреждане на оръжия, 
боеприпаси, експлозиви и разминиране и припомня, че е важно те да бъдат 
подходящо финансирани; призовава за по-нататъшна подкрепа от ЕС и 
международни организации, за да се гарантира, че разминирането може да бъде 
ускорено, което ще позволи на Босна и Херцеговина да се освободи от 
последиците от годините на военен конфликт;

95. подчертава значението на засилването на усилията за борба с трафика на леко 
стрелково и малокалибрено оръжие в Босна и Херцеговина и в региона; поради 
това приветства приемането на стратегията на Босна и Херцеговина за контрол на 
лекото стрелково и малокалибрено оръжие за периода 2021 – 2024 г. и плана за 
действие към нея, както и съответната френско-германска инициатива, стартирана 
през 2018 г., и насърчава органите на Босна и Херцеговина да се ангажират 
изцяло и решително с тяхното изпълнение, с подкрепата на ЕС;

96. призовава за създаването на нови възможности за диалог на високо политическо 
равнище и политически диалог с държавите от Западните Балкани чрез редовни 
срещи на върха ЕС – Западни Балкани, за да се укрепи политическата 
ангажираност към процеса на разширяване, да се гарантира по-добро управление 
и ангажиране на високо равнище, както е определено и в ревизираната 
методология за разширяване;

97. отново потвърждава своята позиция, че представителите на Босна и Херцеговина 
и на другите държави от Западните Балкани следва да бъдат включени по 
подходящ начин и да участват активно в Конференцията за бъдещето на Европа, 
както на правителствено равнище, така и на равнището на гражданското 
общество, включително на младежта;

°

° °
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98. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на 
заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по 
въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Съвета, на 
Комисията, на председателството на Босна и Херцеговина, на Съвета на 
министрите на Босна и Херцеговина, на Парламента на Босна и Херцеговина, на 
правителствата и парламентите на Федерация Босна и Херцеговина, на Република 
Сръбска и на окръг Бръчко, както и на правителствата на десетте кантона.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Европейският парламент е несъмнено подкрепя категорично европейския път на Босна 
и Херцеговина. Исторически и географски, Босна и Херцеговина се намира в сърцето на 
Европа. Етническото и религиозното разнообразие е в сърцевината на гените на 
Европейския съюз и поради това бъдещата интеграция на Босна и Херцеговина не би 
могла да бъде по-естествена и по-желана.

През отчетния период стана ясно, че все още предстои да бъдат осъществени 
задълбочени реформи, за да може Босна и Херцеговина да достигне до желания статут 
на страна кандидатка. Като се има предвид обаче особено тежкото положение, 
причинено от пандемията от COVID-19, трябва да бъде отчетен известен напредък.
Въпреки това докладчикът счита, че е възможно да се постигне повече и да се постигнат 
по-бързи резултати, като се има предвид, че повечето от спешно необходимите реформи 
зависят единствено от политическата воля и ангажираност на политическите лидери и 
институциите в страната.

Институционалните реформи не трябва да се считат за невъзможни, тъй като има 
примери за най-добри практики и международни стандарти, които да бъдат следвани. 
Същевременно конституционните и изборните реформи зависят от същата политическа 
воля и могат да черпят вдъхновение и от примерите на други държави, а именно 
държавите – членки на ЕС. Босна и Херцеговина не е единствената многоетническа 
държава в света. Бъдещата реформа трябва да гарантира зачитането на плуралистичния 
характер на страната, като същевременно осигурява функционираща и жизнеспособна 
демокрация, в която всички граждани са равни.

ЕС следва да бъде на разположение за улесняване на вътрешния диалог, необходим за 
постигане на целите, които ще предоставят на Босна и Херцеговина статут на страна 
кандидатка и по-нататъшен напредък по пътя ѝ към Европа. Докато институционалните 
и конституционните въпроси са най-неотложните, органите трябва да имат предвид, че 
основната цел на необходимите реформи е да се гарантира пълноценното упражняване 
на правата и по-добър живот за всички босненци. Във връзка с това докладчикът 
приветства подкрепата, предоставена от ЕС на страната, а именно помощта за 
икономическо възстановяване и усилията в подкрепа на създаването на по-добри условия 
за младите хора да останат в страната.

Според докладчика има конкретна област, в която Босна и Херцеговина трябва да работи, 
за да може да успее като демократично и благоденстващо общество: образованието. 
Трябва да се извърши бърза реформа на образователната система в Босна и Херцеговина, 
а именно чрез осигуряване на равно образование за всички босненски деца и младежи и 
премахване на всякаква етническа сегрегация. Немислимо е да се приеме, че едно 
общество може да бъде изградено на основата на етническа сегрегация, при което 
различният произход означава различни учебни програми и асиметрични възможности. 
Образователната система определено следва да се превърне в приоритет, което 
естествено ще изисква широка и последователна подкрепа от страна на европейските 
институции.
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Докладчикът би желал да изрази своята благодарност към всички представители, 
длъжностни лица, местни и международни заинтересовани страни и организации на 
гражданското общество, с които имаше възможност да сътрудничи и чиито виждания 
имаха съществен принос за неговата работа.
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