
RE\1255293BG.docx PE732.277v01-00

BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент
2019-2024

Документ за разглеждане в заседание

B9-0242/2022

2.5.2022

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА 
РЕЗОЛЮЦИЯ
за приключване на разисквания по изявление на Комисията

внесенo съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността

относно актуалното състояние на сътрудничеството между ЕС и Молдова
(2022/2651(RSP))

Драгош Тудораке, Петрас Аущревичюс, Никола Бер, Дита 
Харанзова, Оливие Шастел, Дачиан Чолош, Влад Дан Георге, Клемен 
Грошел, Бернар Гета, Илхан Кючюк, Натали Лоазо, Хавиер Нарт, 
Урмас Пает, Драгош Пъслару, Фредерик Рийс, Николае Щефънуца, 
Рамона Стругариу
от името на групата Renew



PE732.277v01-00 2/5 RE\1255293BG.docx

BG

B9-0242/2022

Резолюция на Европейския парламент относно актуалното състояние на 
сътрудничеството между ЕС и Молдова
(2022/2651(RSP))

Европейският парламент,

– като взе предвид предходните си резолюции относно Република Молдова,

– като взе предвид член 49 от Договора за Европейския съюз,

– като взе предвид Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и 
Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една 
страна, и Република Молдова, от друга страна1, което включва задълбочена и 
всеобхватна зона за свободна търговия и влезе изцяло в сила на 1 юли 2016 г.,

– като взе предвид съвместното изявление на държавните и правителствените 
ръководители на „Тройката на асоциираните партньори“ – Грузия, Република 
Молдова и Украйна, след шестата среща на високо равнище на Източното 
партньорство, проведена на 15 декември 2021 г.,

– като взе предвид препоръките и действията на Парламентарния комитет за 
асоцииране ЕС – Молдова, Парламентарната асамблея Евронест, Форума на 
гражданското общество от Източното партньорство и други представители на 
гражданското общество в Република Молдова,

– като взе предвид изявлението на върховния представител на Съюза по въпросите 
на външните работи и политиката на сигурност Жозеп Борел от 29 април 2022 г. 
относно неотдавнашните инциденти със сигурността в района на Приднестровието,

– като взе предвид обръщението на ръководителя на мисията на Организацията за 
сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) в Молдова към Постоянния съвет на 
ОССЕ от 28 април 2022 г., в което се осъждат всички опити за дестабилизиране на 
положението в Приднестровието,

– като взе предвид бележките за пресата от 26 април 2022 г. на генералния секретар 
на ООН относно положението в Приднестровието,

– като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че на 3 март 2022 г. Република Молдова подаде своята молба за 
присъединяване към Европейския съюз и впоследствие в рамките на само 11 дни 
представи първата част от попълнения въпросник на ЕС, удостоверяваща трайната 
решимост на молдовските органи и голяма част от населението да постигнат 
напредък в европейската интеграция на Молдова;

Б. като има предвид, че войната в Украйна засегна непропорционално икономиката 

1 ОВ L 260, 30.8.2014 г., стр. 4.
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на Молдова поради пропуснати търговски възможности, по-високи транспортни 
разходи, бързо нарастващи цени на храните и енергията, подхранващи инфлацията, 
и необходимостта от справяне с драматичната хуманитарна ситуация, 
предизвикана от над 440 000 бежанци, пристигащи от Украйна от началото на 
подновената руска агресия;

В. като има предвид, че въпреки тези трудности молдовското население показа 
невероятна солидарност с бежанците, идващи от Украйна, и готовност да им 
помогне, действайки като истински европейски граждани;

Г. като има предвид, че на 22 април 2022 г. генерал-майор Рустам Минекаев, 
заместник-командир на централния военен окръг на Русия, заяви публично, че 
целта на новата руска офанзива в Украйна е да се изземе контролът над Южна 
Украйна, което ще даде на Русия достъп до Приднестровието; като има предвид, че 
генерал-майор Минекаев също така невярно заяви, че в Приднестровието са 
наблюдавани актове на потисничество над рускоговорящото население; като има 
предвид, че отцепническият регион на Приднестровието де факто се контролира от 
Русия;

Д. като има предвид, че в дните след това изявление в Приднестровския район се 
случиха редица инциденти, свързани със сигурността: на 25 април 2022 г. сграда на 
т.нар. Приднестровско министерство на държавната сигурност в град Тираспол е 
повредена при нападение с гранати, а на 26 април взривове повредиха антенни 
мачти за радиоразпръскване от времето на Съветския съюз в село Маяк, като 
Приднестровските органи твърдят, че в региона са настъпили други инциденти, 
свързани със сигурността, включително снаряди, за които се твърди, че са били 
изстреляни към село Кобасна; като има предвид, че Кобасна е местоположението 
на много голямо депо за боеприпаси от времето на Съветския съюз, което, като се 
има предвид, че боеприпасите отдавна са с изтекъл срок, представлява сериозна 
заплаха за сигурността на хората и околната среда по двата бряга на река Днестър;

Е. като има предвид, че ръководителят на отцепническия Приднестровски район 
Вадим Красноселски, без да предостави доказателства, обвини Украйна в 
организирането на нападенията; като има предвид, че органите на 
Приднестровието забраниха на мъжете в боеспособна възраст да напускат региона 
и отмениха военен парад, планиран за 9 май;

Ж. като има предвид, че тези инциденти доведоха до значително увеличаване на броя 
на исканията за молдовски документи за самоличност от хора, живеещи в 
Приднестровието, и на броя на хората, напускащи Приднестровието, за да отидат 
на десния бряг в Молдова или Украйна;

З. като има предвид, че Русия използва износа си на газ за Молдова като инструмент 
за постигане на напредък по икономическите и геополитическите интереси на 
Кремъл в страната, последно чрез изкуствено създаване на криза на доставките на 
газ през втората половина на 2021 г.;

1. приветства подаването от страна на Република Молдова на кандидатурата ѝ за 
присъединяване към ЕС като ясен знак за нейния ангажимент към европейските 
ценности и към европейско бъдеще; призовава институциите на ЕС да предоставят 
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на Молдова статут на страна кандидатка в съответствие с член 49 от Договора за 
Европейския съюз въз основа на заслуги и като вземат предвид новия принцип на 
политическо ръководство, въведен с преразгледаната методология за разширяване;

2. счита, че новите клъстери, около които се организират преговорите за 
присъединяване, следва да дадат възможност за включване на Република Молдова 
в различни секторни политики дори преди приключването на процеса на 
разширяване като цяло и като такива следва да ускорят, заедно със Споразумението 
за асоцииране, интеграцията на Молдова в единния пазар на ЕС;

3. подчертава, че подобно на Украйна, конкретната перспектива за присъединяване 
към ЕС е съществен елемент на надежда, който ще запази духа на молдовското 
население през този период на изключителна несигурност и материални 
затруднения;

4. призовава Комисията да започне процеса на изготвяне на надеждна 
предприсъединителна стратегия на ЕС, която би могла да се предложи на 
Република Молдова;

5. приветства впечатляващите усилия на Молдова за управление на най-големия 
приток на бежанци на глава от населението сред съседите на Украйна; призовава 
ЕС и неговите държави членки да продължат да подкрепят тези усилия и бързо да 
увеличат финансовата си помощ за молдовската държава и гражданското общество, 
които са силно мобилизирани, за да предложат подкрепа на държавните органи с 
цел справяне с предизвикателствата, свързани с притока на бежанци;

6. призовава Комисията да суспендира вносните мита върху целия износ на Молдова 
за ЕС като конкретен знак за подкрепа и солидарност с усилията на молдовските 
органи за подкрепа на украинските бежанци и за справяне с последиците от войната 
за молдовската икономика;

7. призовава Комисията да разгледа възможността за увеличаване на квотите за 
молдовски селскостопански продукти с цел подпомагане на молдовските 
земеделски стопани и производители, които бяха сериозно засегнати от загубата на 
експортни пазари поради войната в Украйна;

8. призовава ЕС и другите международни партньори на Молдова да преразгледат 
своите политики за подкрепа, включително макрофинансовата помощ, и да 
увеличат подкрепата си за Молдова, особено под формата на безвъзмездни 
средства, с цел стабилизиране на социално-икономическото положение на 
Молдова и укрепване на цялостната устойчивост на страната; подчертава, че 
планът за икономическо възстановяване за Република Молдова на стойност до 600 
милиона евро е ключов за възстановяването на Молдова;

9. решително осъжда неотдавнашните провокативни инциденти в окупирания 
Приднестровски район на Молдова, които оказаха отрицателно въздействие върху 
сигурността и стабилността на страната; приветства ограничената реакция на 
молдовските органи, която спомогна за поддържането на спокойствие в страната;

10. изразява своята солидарност с Република Молдова и молдовския народ и отново 
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изразява непоколебимата си подкрепа за суверенитета и териториалната цялост на 
страната;

11. призовава всички отговорни участници да се въздържат от по-нататъшни 
провокативни действия, които биха били в ущърб на сигурността и 
благосъстоянието на хората, живеещи от двете страни на река Днестър и в 
съседните държави;

12. отхвърля и изразява загриженост във връзка с изявлението от 3 март 2022 г. на 
органите в Приднестровието, в което се обявява прекратяване на процеса на 
уреждане на конфликта и се отправя нов призив за признаване на така наречената 
„независимост“ на Приднестровието; отново изразява подкрепата си за 
всеобхватно и мирно уреждане на конфликта в Приднестровието въз основа на 
суверенитета и териториалната цялост на Република Молдова; подчертава, че всяко 
решение на въпроса с Приднестровието трябва да зачита суверенното право на 
Република Молдова да избира своята ориентация в областта на отбраната и 
външната политика;

13. призовава Руската федерация да изтегли изцяло и безусловно своите военни сили 
и въоръжения от Приднестровския район на Молдова в съответствие с 
многократните искания на молдовските органи и при зачитане на суверенитета и 
териториалната цялост на Република Молдова;

14. приветства решението на Съвета за увеличаване на помощта за Република Молдова 
в рамките на Европейския механизъм за подкрепа на мира; насърчава Европейската 
служба за външна дейност и Съвета да разширят допълнително областите на 
сътрудничество на ЕС с Република Молдова и да подкрепят укрепването на 
капацитета на молдовския сектор на отбраната и сигурността чрез допълнителни 
мерки за помощ;

15. приветства първия диалог на високо равнище между ЕС и Република Молдова по 
въпросите на политиката и сигурността, стартиран в Кишинев на 18 март 2022 г., и 
призовава ЕС и Република Молдова да използват пълноценно тази платформа, за 
да постигнат напредък в сътрудничеството;

16. подчертава, че е неприемливо Русия да използва износа си на газ, за да оказва 
политически натиск върху Република Молдова; настоятелно призовава 
институциите на ЕС и държавите членки да включат Молдова в плановете на ЕС за 
енергийна независимост от Русия, включително потенциалните колективни 
покупки на газ, да използват спешно финансиране за бързо свързване на Молдова 
с електроенергийната мрежа на ЕС и да увеличат финансовата и техническата 
подкрепа от ЕС, необходима за гарантиране на устойчивостта на Молдова на такъв 
външен натиск;

17. 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 
правителствата и парламентите на държавите членки, на Съвета на Европа, на 
Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, както и на президента, 
правителството и парламента на Република Молдова.


