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Европейският парламент,

– като взе предвид Глобалната стратегия за външната политика и политиката на 
сигурност на Европейския съюз от 28 юни 2016 г.,

– като взе предвид съвместното съобщение на Комисията и на върховния 
представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на 
сигурност от 19 септември 2018 г., озаглавено „Свързване на Европа и Азия – 
основни елементи за стратегия на ЕС“ (JOIN(2018)0031),

– като взе предвид Партньорството за устойчива свързаност и висококачествена 
инфраструктура между ЕС и Япония от 27 септември 2019 г.,

– като взе предвид съвместната декларация на ЕС и САЩ от 12 юли 2012 г. относно 
Азиатско-тихоокеанския регион,

– като взе предвид заключенията на Съвета от 28 май 2018 г. относно засилено 
сътрудничество на ЕС в областта на сигурността във и със Азия,

– като взе предвид съвместното съобщение на Комисията и върховния представител 
на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от 15 май 
2019 г., относно „ЕС и Централна Азия: нови възможности за по-силно 
партньорство“ (JOIN(2019)0009),

– като взе предвид съвместното съобщение на Комисията и на върховния 
представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на 
сигурност от 9 март 2020 г., озаглавено „Към цялостна стратегия с Африка“ 
(JOIN(2020)0004),

– като взе предвид съвместното съобщение на Комисията и на върховния 
представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на 
сигурност от 16 април 2019 г. относно „Европейският съюз, Латинска Америка и 
Карибския басейн – с обединени сили за общо бъдеще“ (JOIN(2019)0006),

– като взе предвид съвместното съобщение на Комисията и на върховния 
представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на 



сигурност от 27 април 2016 г., относно „Интегрирана политика на Европейския 
съюз за Арктика” (JOIN(2016)0021),

– като взе предвид съвместното съобщение на Европейската комисия и на 
върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката 
на сигурност от 18 март 2020 г., озаглавено „Политиката за Източното 
партньорство след 2020 г.: Повишаване на устойчивостта – Източно 
партньорство, което постига резултати в полза на всички“ (JOIN(2020)007),

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

– като взе предвид съобщението на Комисията от 29 април 2020 г., озаглавено 
„Подкрепа за Западните Балкани за борба с COVID-19 и за възстановяване след 
пандемията – принос на Европейската комисия за срещата на лидерите от ЕС и от 
Западните Балкани на 6 май 2020 г.“ (COM(2020)0315),

– като взе предвид програмата за свързаност за Западните Балкани, приета през 
2015 г.,

– като взе предвид съвместното съобщение на Комисията и върховния представител 
на Съюза по въпросите на външната политика и политиката на сигурност от 
7 юни 2017 г. относно „Стратегически подход за устойчивост“ (JOIN(2017)0021),

– като взе предвид Програмата на ООН до 2030 г. за устойчиво развитие (2015 г.) и 
Програмата за действие от Адис Абеба за финансиране на развитието (2015 г.),

– като взе предвид принципите на Г-20 за инвестиране в качествена инфраструктура 
(2019 г.) и „Пътна карта за инфраструктурата като клас активи“ (2018 г.),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 29 януари 2020 г., за „Сигурно 
внедряване на 5G в ЕС – прилагане на инструментариума на ЕС“ 
(COM(2020)0050),

– като взе предвид изявлението на председателя и заключенията от 13-ото 
заседание на министрите на външните работи от Азия – Европа (AСEM), 
проведено на 20 и 21 ноември 2017 г.,

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

– като взе предвид становищата на комисията по международна търговия и 
комисията по транспорт и туризъм,

– като взе предвид доклада на комисията по външни работи (A9-0269/2020),

А. като има предвид, че разширената глобална стратегия за свързаност за ЕС се 
нуждае от ефективно управление и широко участие на държавите членки, както и 
на заинтересованите страни от икономическата и обществената сфера, за да 
представлява ефективно основните ценности на ЕС и неговите общи интереси;

Б. като има предвид, че в един все по-свързан и глобален свят ЕС трябва да прилага 
и демонстрира стратегии за свързаност, за да защитава своите интереси, ценности 
и позиции и да укрепва сътрудничеството със своите партньори в областта на 



цифровите технологии и в областта на здравеопазването, сигурността, 
екологичния преход, транспорта, енергетиката и най-вече свързването на хората в 
мрежи; като има предвид, че значителният икономически потенциал между 
Европа, Азия и други континенти остава неоползотворен поради липсата на 
физическа и цифрова инфраструктура;

В. като има предвид, че значението на една ефективна стратегия за свързаност на ЕС 
беше допълнително подчертано от пандемията от COVID-19, която направи много 
видими както слабостите, така и силните страни на европейските и световните 
мрежи за свързаност; като има предвид, че икономическият стимул след COVID-
19 предоставя нова възможност и може да се използва като превратен момент за 
насочване на инвестициите към по-голяма устойчивост, цифровизация и 
екологосъобразност, като същевременно насърчава нашите програми за 
свързаност с цел по-голяма издръжливост;

Г. като има предвид, че една глобална стратегия за свързаност трябва да използва 
устойчив и основан на правила подход и следва да служи на целите на ключовите 
политики на ЕС, като икономическо възстановяване, Европейския зелен пакт, 
цифровата трансформация, насърчаването на правата на човека в световен мащаб 
и ефективното многостранно сътрудничество; като има предвид, че регионалните 
и глобалните рамки за сигурност следва да допринесат за създаването на 
безопасна среда за доброто функциониране на отношенията между държавите; 
като има предвид, че тези рамки следва да надграждат силните страни на Европа в 
търговската политика и дипломацията и да се справят с нови и неотложни 
предизвикателства, като например здравеопазването и сигурността в световен 
мащаб, хибридните заплахи, тероризма и бедността;

Д. като има предвид, че свързаността вече е съществен компонент от голям брой 
стратегии на ЕС; като има предвид, че съгласуваността и видимостта на всички 
политики за свързаност следва да бъдат подобрени; като има предвид, че 
глобалната свързаност оказва въздействие върху конкурентоспособността на 
Европа и на трети държави, като предоставя търговски възможности за 
европейските и други дружества, по-специално МСП, да постигнат общ 
просперитет;

Е. като има предвид, че една устойчива стратегия за свързаност следва да служи за 
постигането на целите на ООН за устойчиво развитие;

Ж. като има предвид, че изпълнението на стратегията на ЕС за свързаност ще изисква 
специални публични финансови ресурси в Многогодишната финансова рамка 
(МФР) за периода 2021 – 2027 г., разпределение на човешките ресурси и 
подновени усилия за улесняване на участието на частния сектор, както е изрично 
посочено в съвместното съобщение относно свързването на Европа и Азия от 
2018 г.; като има предвид, че много региони в развитие се нуждаят от значително 
количество инвестиции, основани на правила, за да постигнат нова икономическа 
динамика, особено след пандемията от COVID-19;

З. като има предвид, че за ЕС, като една от най-големите икономики в света и 
пионер в регионалното сътрудничество и обединяването на хората, глобалната 
стратегия за свързаност има потенциала да донесе добавена стойност за 
изпълнението и насърчаването на нейната глобална програма, включително 
подхода „Екип Европа“ и регионалните програми, например работата по 



европейска стратегия за държавите от Индийския и Тихия океан и 
сътрудничеството в рамките на AСEM чрез полезни взаимодействия между 
ключовите политики на ЕС, като по този начин се издига ролята на ЕС като 
глобален участник;

И. като има предвид, че споразуменията за свободна търговия на ЕС с Япония и 
Южна Корея ще генерират повече търговия между Азия и Европа и ще изискват 
подобрения в транспортната инфраструктура;

Й. като има предвид, че партньорството за свързаност между ЕС и Япония от 2019 г. 
придаде допълнително значение на стратегията; като има предвид, че следва да се 
установят партньорства и с други азиатски партньори, включително Индия, като 
бързо развиващ се глобален фактор; като има предвид, че Африка и съседните на 
Европа държави следва да бъдат определени като приоритетни региони по 
отношение на свързаността; 

К. като има предвид, че съвместното съобщение относно отношенията между ЕС, 
Латинска Америка и Карибския басейн също трябва да бъде включено в 
стратегията;

Л. като има предвид, че глобалната стратегия за свързаност трябва да бъде включена 
в работната програма на Комисията за 2021 г.;

М. като има предвид, че поддържането на съществуващата инфраструктура за 
екологосъобразни видове транспорт в Европа и извън нея е от основно значение; 
като има предвид, че Европа трябва да инвестира повече в устойчива 
инфраструктура, като например модерна високоскоростна железопътна мрежа, 
която би могла да замени някои въздушни транспортни маршрути в Европа; като 
има предвид, че опитът показва, че неустойчивите проекти генерират високо 
равнище на задлъжнялост и разхищение на ресурси, подкопават ползите за 
местните общности от инвестициите в инфраструктура, водят до повишено 
замърсяване и вредят на околната среда; 

Н. като има предвид, че през последните години глобалните участници признаха 
потенциала за транспортна свързаност и поеха водещата роля в преследването на 
стратегическо развитие на световната инфраструктура; като има предвид, че се 
появяват нови възможности за транспортните мрежи между ЕС и Азия, особено в 
железопътния и морския транспорт; като има предвид, че кризата с COVID-19 
показа, че непрекъснатостта на транспорта с Азия беше от съществено значение за 
гарантиране на веригата на доставки за всички видове стоки; като има предвид, че 
транспортът между ЕС и Азия се отличава на световната сцена по отношение на 
обема на търговията и изминатите разстояния; като има предвид, че е необходимо 
да се гарантират безопасността, сигурността и екологичната устойчивост, особено 
с оглед на емисиите на парникови газове, на всички видове транспорт, използвани 
между ЕС и Азия;

Принципи на стратегията за свързаност

1. подчертава основната роля, която свързаността играе в геополитическите 
отношения на ЕС и неговите държави членки, и подчертава факта, че 
свързаността като основна ориентация на Европейския съюз е дълбоко вкоренена 
в подхода на ЕС към вътрешните и международните предизвикателства; 



отбелязва, че политиките за свързаност се прилагат успешно в ЕС и че действията 
в областта на свързаността все повече се включват в много от външните 
отношения на ЕС;

2. насърчава Комисията и Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) да 
създадат глобална стратегия за свързаност на ЕС като продължение на настоящата 
стратегия за свързаност между ЕС и Азия с цел нашата философия и политики за 
свързаност да бъдат приведени в съответствие с целта за засилване на ролята на 
ЕС като истински и незаменим геополитически и геоикономически участник с 
единно послание и като междукултурен фактор, и за укрепване на партньорствата 
с демокрациите по света, които споделят нашите основни ценности; като има 
предвид, че конкретни регионални приоритети и политики като тези за Източното 
партньорство, Европейската политика за съседство, съвместното съобщение 
относно отношенията с Латинска Америка и Карибския басейн и бъдеща 
стратегия за държавите от Индийския и Тихия океан трябва да бъдат приведени в 
съответствие със стратегията;

3. настоява, че глобалните предизвикателства ще се задълбочат, ако светът се 
разцепи на съперничещи си лагери или бъде напълно фрагментиран; поради това 
счита, че свързаността трябва да се насърчава като принцип, при който се търси 
сътрудничество, винаги когато това е необходимо и възможно;

4. подчертава, че свързаността следва да служи като ключов приоритет в работата на 
ЕС с оглед на потвърждаването на амбицията на Европа, постигането на по-
активна европейска позиция в световната политика и създаването на условия за 
Европа да си сътрудничи на двустранна основа с други държави и в рамките на 
многостранни форуми за насърчаване на свързаност, която е фискално, 
икономически, социално и екологично устойчива;

5. очаква стратегията да допринесе за прилагането на основните рамкови политики 
на ЕС за изграждане на силен и справедлив Съюз, инвестиране в мирни и 
основани на уважение международни отношения, съдействие за устойчив 
икономически и социален напредък, включително на основата на амбициозни 
търговски споразумения, които да бъдат двигател на Европейския зелен пакт и 
цифровата трансформация, както и насърчаване на световната справедливост;

6. счита, че насърчаването на устойчива форма на глобализация ще изисква 
съвместна работа с трети държави при изпълнението на Парижкото споразумение 
и целите за устойчиво развитие като основни елементи на стратегията;

7. счита, че стратегията трябва да разглежда цялостно широк спектър от 
политически, икономически, културни и свързани с устойчивостта и сигурността 
измерения, въз основа на основните ценности на ЕС и неговите споделени 
интереси, трябва да изпълнява водещи проекти, които демонстрират нашите 
ценности за свобода, човешки права, принципите на правовата държава, 
демокрацията, солидарността срещу дискриминацията, устойчивостта, 
приобщаването, прозрачността по отношение на социалната справедливост, 
еднаквите условия на конкуренция, реципрочността и придържането към 
основано на правила многостранно сътрудничество и трябва да засили 
международната роля на ЕС като фактор, който определя нормите; разбира, че за 
нейното изпълнение трябва да бъдат заделени подходящи човешки и финансови 
ресурси;



8. приканва заинтересованите страни от икономическата и обществената сфера и 
съответните експерти в тази област на равнище ЕС и в държавите членки да 
участват в разработването и прилагането на стратегията; призовава Комисията да 
създаде подходящи форуми за такова участие; настоява, че парламентите трябва 
да играят активна роля в оформянето и надзора на политиката за свързаност;

9. припомня, че за да се генерират устойчив растеж и работни места, са необходими 
инвестиции в областта на свързаността; подчертава, че тези инвестиции следва да 
зачитат общественото благо, прозрачността, пазарната ефективност, еднаквите 
условия на конкуренция, в т.ч. справедливия достъп до пазарите за възлагане на 
обществени поръчки, и фискалната жизнеспособност, като същевременно се 
избягва натрупването на дълг; подчертава, че тези инвестиции трябва да 
подкрепят икономическата устойчивост, съвместима с Парижкото споразумение 
декарбонизацията на икономиката, развитието на нови умения за работната сила и 
спазването на високи стандарти в областта на околната среда и биологичното 
разнообразие; освен това подчертава, че те трябва да се придържат към строгите 
стандарти на ЕС относно социалните и трудовите права, прозрачността, правата 
на човека, надлежната проверка и доброто управление и да дават гласност на 
хората, засегнати от съответните проекти, въз основа на подходящи, 
приобщаващи и публични консултации със заинтересованите страни и открит 
достъп, също и за местните заинтересовани страни, като например МСП;

10. приканва всички европейски държави да се присъединят към стратегията на ЕС за 
свързаност, включително държавите от Европейската асоциация за свободна 
търговия, Западните Балкани и съседните на Европа държави, а така също и 
функционално да интегрират различните развиващи се региони; насърчава 
Обединеното кралство да обедини усилията си с ЕС за стратегическо насърчаване 
на международната свързаност, по-специално в светлината на неотдавнашния 
доклад на Камарата на общините относно бъдещето на международната политика 
на Обединеното кралство; счита, че проектите, извършвани под наблюдението на 
няколко европейски държави, следва да бъдат приоритетни;

11. поставя най-голям акцент върху необходимостта от справедливо сътрудничество 
с нашите партньори и други съответни държави и региони, като същевременно се 
използва „мека сила“ за популяризиране на европейските ценности и за 
осигуряване на силни и трайни партньорства; счита, че стратегията трябва да 
създава общи ползи, да гарантира реципрочен достъп до пазара и да 
предотвратява едностранни зависимости или капани на дълга, които застрашават 
автономията на участващите държави, и следва да се провежда в условия на 
взаимно уважение;

12. подчертава решаващото значение на Западните Балкани като приоритет за 
стратегията; счита, че стратегията може да създаде положителни взаимодействия 
с други политически и икономически процеси в региона, по-специално 
регионалната интеграция; счита, че съществуващите инфраструктурни планове за 
държавите от Западните Балкани, като например Програмата на ЕС за свързаност 
за Западните Балкани, следва да бъдат хармонизирани със стратегията; приветства 
импулса за инвестиции в свързаност в Западните Балкани в контекста на 
Икономическия и инвестиционен план за Западните Балкани; освен това изтъква 
значението на Източното партньорство и акцента върху свързаността, подчертани 
в съвместното съобщение от 18 март 2020 г.;



Управление на стратегията

13. подчертава, че стратегията трябва да бъде предмет на мониторинг и да бъде 
координирана с преследването на целта за вътрешна свързаност в рамките на ЕС и 
между ЕС и бъдещите му членове, като например чрез трансевропейската 
транспортна мрежа (TEN-T) или инициативата „Три морета“, като се укрепват 
общите ценности, стандарти и интереси и се предоставя споделена отговорност за 
стратегията на институциите на ЕС и държавите членки; счита, че без активна 
ангажираност на държавите членки стратегията ще бъде автомобил без колела;

14. подчертава многоизмерния характер на стратегията, който ще изисква ефективна 
координация на съществуващите стратегии, политики и проекти за международна 
свързаност и оперативна съвместимост; очаква в тази връзка да бъде подобрена и 
рационализирана съществуващата координация между ЕСВД и генералните 
дирекции на Комисията;

15. подчертава, че стратегията трябва да има по-ясно ръководство и разделение на 
правомощията в рамките на Комисията, на всяко съответно ниво, включително на 
най-високо равнище; поради това предлага изпълнението на стратегията да се 
обсъжда редовно от групата комисари за по-силна Европа, която да служи като 
орган за координация по въпросите на свързаността, съпредседателствана от 
заместник-председателя/върховния представител на Съюза по въпросите на 
външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) и от координатор на 
Комисията по въпросите на свързаността, в идеалния случай – изпълнителен 
заместник-председател;

16. препоръчва ЕСВД да осигурява секретариата на органа за координация на 
свързаността, докато съответното работно равнище следва да включва всички 
имащи отношение генерални директори и да се председателства съвместно от 
генералните секретари на Комисията и ЕСВД, за да се увеличат максимално 
полезните взаимодействия и ефективността;

17. подчертава значението на включването на Парламента, Съвета, държавите членки 
и националните парламенти в стратегията; настоява Комисията да поеме 
задължението за редовни доклади, описващи постиженията в изпълнението на 
стратегията, които да бъдат обсъдени подробно от Парламента и Съвета; 
насърчава назначаването на национални координатори за свързаност в 
правителствата на държавите членки; счита, че създаването на специална работна 
група на Съвета би могло да повиши съгласуваността по въпросите на 
свързаността, привеждането в действие и ангажираността сред държавите членки; 
предлага по въпросите на свързаността да се използва гласуване с квалифицирано 
мнозинство, освен в области, които са от значение за националната сигурност или 
са свързани с нея;

18. счита, че обменът на информация със съответните заинтересовани страни и 
активното им участие, включително финансовите институции на ЕС, е от 
съществено значение за успеха на стратегията, като се има предвид 
съществуващият недостиг на инвестиции в тази област; препоръчва създаването 
на експертна група на високо равнище като консултативен орган към Комисията 
по въпросите на международната свързаност, включващ представители на 
бизнеса, както е предвидено в предложението за консултативна група на 
стопанските дейци, посочено в съвместното съобщение от 19 септември 2018 г., 



заедно с гражданското общество и други заинтересовани страни, включително от 
областите на правата на човека, околната среда и трудовите права, както и 
международни финансови институции, със специален акцент върху Европейската 
инвестиционна банка (ЕИБ) като банка на ЕС и в съответствие с критерия за 
равенство между половете;

19. изразява твърдо убеждение, че европейските банки за развитие и банките за 
развитие на държавите членки, инвестиционните агенции и агенциите за 
експортно кредитиране следва да играят централна роля в управлението на 
инвестициите в проекти за международна свързаност, особено по отношение на 
мобилизирането на участието на частния сектор във финансирането и 
изпълнението на проекти и предоставянето на съвети относно нуждите от 
инвестиции или съществуващите рамки, в зависимост от нивото на развитие на 
държавата; застъпва се за създаването на „обслужване на едно гише“ за частния 
сектор;

20. предвижда роли за ЕИБ и Европейската банка за възстановяване и развитие в този 
контекст; твърдо вярва, че активното насърчаване на участието на частния сектор 
в подходящи за банково финансиране проекти за международна свързаност 
трябва да бъде крайъгълен камък на стратегията; изисква да се ускори текущата 
работа по укрепването на европейската архитектура за финансиране на развитието 
с оглед на възможното създаване на напълно обособена европейска банка за 
развитие; подкрепя сътрудничеството с други международни финансови 
институции въз основа на европейските ценности и стратегически интереси;

21. подчертава, че за да бъде стратегията надеждна, тя трябва да разполага с 
необходимите инструменти и средства за нейното прилагане в мащаб, който 
съответства на амбицията; приветства значителните суми на финансирането от ЕС 
за международно сътрудничество, не на последно място значителния размер на 
безвъзмездните средства в сравнение с други големи световни сили, който възлиза 
на 345 милиарда евро в периода 2014 – 2018 г.;

22. критикува факта, че обществената осведоменост и видимостта на международния 
принос на ЕС за насърчаването и финансирането на политиките за свързаност са 
недостатъчно развити и призовава за незабавни адекватни промени; освен това 
подчертава необходимостта от разработване на специална комуникационна 
политика за стратегията и призовава за по-ясно и ефективно съобщаване на 
ползите, постиженията и целите на стратегията, за да се гарантира необходимата 
подкрепа за нейния успех; подчертава потенциала на водещите проекти в това 
отношение;

23. счита, че за постигането на целите на стратегията следва да бъдат разпределени 
достатъчно публични средства в рамките на МФР за периода 2021 – 2027 г.; 
призовава стратегията да бъде заложена в бъдещите регламенти относно 
Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно 
сътрудничество (ИССРМС) и Инструмента за предприсъединителна помощ III, 
така че да се даде възможност на ЕС да постигне ефективно целите на 
стратегията, чрез използването на финансови програми на ЕС като InvestEU и по-
специално Европейския фонд за устойчиво развитие плюс, гаранцията за външна 
дейност и географски инвестиционни механизми, като Механизма за инвестиции 
по линия на добросъседството, Механизма за инвестиции за Централна Азия и 
Механизма за инвестиции в Азия; освен това подчертава възможността да се 



помогне на страните партньори да разработят местни механизми за финансиране;

24. счита, че стратегията, макар да следва многоизмерен подход, трябва да бъде ясно 
съсредоточена върху набор от определящи приоритети; приветства специалното 
включване на програмата за свързаност на ЕС в програмата на тройката 
председателства на Европейския съвет от Германия, Португалия и Словения; 
подчертава значението на определянето на водещи проекти за съответните 
сектори, които трябва да имат силна европейска добавена стойност, да 
представляват стратегически обществен интерес и да демонстрират уникалния 
подход на ЕС, основан на ценности; призовава Комисията и ЕСВД да предложат 
критерии за определяне на такива проекти;

25. приветства инициативи като принципите на Г-20 за инвестиране в качествена 
инфраструктура и резолюцията на Асамблеята на ООН по околната среда относно 
устойчивата инфраструктура; насърчава Комисията, ЕСВД и държавите членки да 
популяризират стратегическия подход на ЕС към международната свързаност във 
всички многостранни и плурилатерални форуми, като например Общото събрание 
на ООН, АСЕМ или Г-7;

Приоритети на Стратегията

Екологичен преход

26. подчертава ролята на ЕС за изпълнението на Парижкото споразумение чрез 
насърчаване на кръговата икономика и устойчивите на изменението на климата 
инвестиции, наред с другите инвестиции; счита, че отговорът на изменението на 
климата, декарбонизацията на икономиките, опазването на биологичното 
разнообразие и на околната среда следва да бъде основен приоритет на 
стратегията, по-специално по отношение на развитието на инфраструктурата; 
посочва, че поддържането на съществуващата инфраструктура за 
екологосъобразни видове транспорт в Европа и извън нея е от първостепенно 
значение; призовава за систематично екологизиране на съответните инвестиции в 
областта на свързаността; в тази връзка препоръчва да се установят прозрачни 
тръжни критерии относно разходите за целия жизнен цикъл на продуктите или 
услугите, както и съответствие със стандартите и разпоредбите на ЕС; счита, че 
социално справедливото и устойчиво екологизиране на сътрудничеството за 
развитие, инвестициите в инфраструктура във всички области и по-специално 
енергийното измерение са въпроси от висок приоритет; счита сътрудничеството в 
областта на алтернативните енергийни източници и енергийната ефективност за 
ключов водещ проект; предлага сътрудничеството в областта на разработването 
на възобновяеми енергийни източници да се превърне в стълб на свързаността 
между ЕС и Африка; разглежда изграждането на капацитет за устойчивост като 
основно измерение; приветства амбициозното научно сътрудничество за 
постигане на напредък по отношение на смекчаването на последиците от 
изменението на климата и адаптирането към него, за опазване на биологичното 
разнообразие и за насърчаване на кръговата икономика, устойчивия растеж и 
справедливия преход;

Транспорт

27. силно насърчава приемането на глобален съгласуван подход чрез работа в тясно 
сътрудничество с трети държави за възстановяване и поддържане на свързаността, 



устойчивата транспортна инфраструктура и промишлеността в подкрепа на 
световните вериги на доставки; приветства сътрудничеството между ЕС и Азия, 
по инициативи като програмата „Транспортен коридор Европа – Кавказ – Азия“ и 
насърчаването на нови инициативи за устойчив транспорт с важни азиатски 
партньори като Индия и Централна Азия;

28. подчертава, че ЕС следва да свърже добре разработената рамкова политика за 
TEN-T с мрежи в Азия, като същевременно завърши свои собствени проекти за 
TEN-T в ЕС, като например „Rail Baltica“ и други; приветства приемането на 
икономическия и инвестиционен план на ЕС за Западните Балкани и 
продължаващото разширяване на TEN-T в Западните Балкани и държавите от 
Източното партньорство, което следва да се разглежда като ключов елемент от 
стратегията за свързаност, предвид географското ѝ положение; счита, че трябва да 
бъде назначен специален координатор за TEN-T за държавите, обхванати от 
процеса на разширяване, и за тези от Източното партньорство;

29. подчертава значението на железопътните връзки; изтъква необходимостта от 
гарантиране на уеднаквен правен режим за железопътния превоз на стоки на 
територията на Евразийския континент; призовава за разширяване на прилагането 
на техническите спецификации на ЕС, по-специално за стандартите за 
безопасност при железопътен превоз на опасни товари и за спазване на 
съответните насоки на OTIF1 съгласно приложение 2 към СМГС2, и за създаване 
на нови икономически перспективи чрез отваряне на пазарите и насърчаване на 
възможностите за инвестиции;

30. подчертава значението на текущите преговори за широкообхватни споразумения 
в областта на въздушния транспорт с партньорските държави в Азия, по-
специално споразумението между ЕС и Асоциацията на страните от Югоизточна 
Азия (АСЕАН), което би създало справедливи и прозрачни пазарни условия, 
основани на ясна регулаторна рамка и по-специално на придържането към 
високите стандарти на Европейския съюз; подчертава значението на подкрепата 
на ЕС за азиатските държави за смекчаване на въздействието на гражданското 
въздухоплаване върху изменението на климата;

31. призовава Комисията да продължи да осъществява напредък в своите инициативи 
в областта на морския транспорт за цифровизация и опростяване на 
административните формалности и за укрепване на морската сигурност на 
пристанищата в Азия чрез Международната морска организация и 
споразуменията за морски транспорт; подчертава необходимостта от по-
нататъшно сътрудничество с трети държави в Азия чрез съответните 
споразумения за морски транспорт, които ще спомогнат за регулиране, 
улесняване и повишаване на устойчивостта на морския трафик;

32. подчертава, че стратегията трябва да гарантира задължението на превозвачите от 
Азия да спазват стандартите на ЕС в сектора на автомобилния транспорт; 
призовава за сътрудничество между Комисията и държавите членки относно 
прилагането на законодателството на ЕС и на националното законодателство в 

1 Междуправителствена организация за международни железопътни превози.
2 Съглашение за международно железопътно сточно съобщение  на Организацията 

за сътрудничество на железниците.



сектора;

Цифрова трансформация

33. обръща специално внимание на факта, че цифровизацията е ключово измерение за 
21-ви век и подчертава нейното въздействие върху ежедневието на всеки човек по 
света; поради това призовава Комисията и държавите членки да проявят по-
големи амбиции по отношение на цифровата трансформация; очаква ЕС да се 
превърне в конкурентоспособен глобален участник в цифровизацията наравно със 
САЩ и Китай; в този контекст счита, че насърчаването на цифровата свързаност 
и цифров достъп чрез мрежи с много голям капацитет, основани на оптични 
кабели и 5G мрежи, е важен приоритет за ЕС; счита, че развитието на отворена 
стратегическа автономност в този сектор трябва да включва диверсификация на 
веригата на доставки на производителите на оборудване чрез насърчаване на 
отворени и оперативно съвместими мрежови структури и партньорства за 
цифровизация с трети държави и региони, които споделят нашите ценности и 
използват технологиите в пълно съответствие с основните права; настоятелно 
призовава Комисията да обвърже проектите за свързаност с трети държави с 
етичното използване на технологиите, както във вътрешен план, така и в чужбина; 
подчертава в тази връзка, че свързаният със сигурността аспект е от 
първостепенно значение;

34. подчертава факта, че ЕС, като фактор, който определя нормите, следва да се 
стреми към съвместно лидерство при определянето, защитата и осъществяването 
на напредък в международните норми, стандарти и практики, основани на мирна, 
сигурна, изградена върху принципите на правовата държава и отворена среда на 
ИКТ, устойчива и отговорна цифровизация, като същевременно се преодоляват 
заплахите за киберсигурността и се защитават правата и свободите на човека 
онлайн, включително защитата на личните данни;

35. препоръчва значително да се разшири сътрудничеството в областта на защитата 
на данните с държавите от АСЕАН и с Индия, Япония, САЩ, Австралия, Канада, 
Южна Корея, Нова Зеландия и други, за да се постигне напредък при вземането на 
решения относно адекватността на потоците от данни; счита, че разпоредбите 
относно електронната търговия и цифровата търговия в търговските 
споразумения следва да служат на целите на стълба за цифровизацията в 
стратегията; отбелязва по отношение на потоците от данни, че от страна на ЕС 
вече са внесени различни предложения в преговорите, съобразени със защитата на 
данните и Общия регламент относно защитата на данните1; отбелязва, че 
решението относно адекватното ниво на защита за Япония дава пример за 
насърчаване на цифровата интеграция; застъпва се за обвързване на програмата за 
цифрова свързаност с предстоящата стратегия на ЕС за глобално сътрудничество 
в областта на цифровите технологии;

36. подчертава, че 5G инфраструктурата е елемент от стратегическата устойчивост на 
Европа; призовава Комисията да изработи план за развитие на европейска 5G 

1 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 
2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на 
лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на 
Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (OВ L 119, 
4.5.2016 г., стр. 1).



инфраструктура и постепенно премахване на 5G технологията, изградена от трети 
държави, които не споделят европейските ценности и стандарти; настоятелно 
призовава Комисията решително да обвърже проектите за свързаност с трети 
държави с етичното използване на технологиите, както във вътрешен план, така и 
в чужбина; приветства разпоредбите за киберсигурността в програмата „Цифрова 
Европа“ по отношение на тръжната процедура; застъпва се за включването на 
подхода на набора от инструменти за 5G в насърчаването на цифровата 
свързаност предвид неговите възможности за извънтериториално прилагане; 
насърчава Комисията да работи за възпроизвеждане на международните 
споразумения на ЕС за мобилен роуминг с партньорите в областта на 
свързаността; приветства инициативата „Интернет от следващо поколение“ и 
инвестициите в проекти за цифрова инфраструктура, като например 
дълбоководния кабел на консорциума „Building Europe Link to Latin America“; 
препоръчва на Комисията да определи реалните нужди от целенасочена цифрова 
официална помощ за развитие (ОПР); предлага Комисията да насърчава 
сътрудничеството за развитие на 6G с държави със сходни възгледи като водещ 
проект;

Междуличностно измерение

37. счита, че междуличностното измерение е основен стълб на стратегията и следва 
да бъде приоритизирано допълнително; в тази връзка призовава за реципрочни 
възможности за мобилност между Европа и Азия; подчертава необходимостта от 
подходящо финансиране на публичната дипломация;

38. поставя силен акцент върху насърчаването на междуличностните контакти между 
студентите, стажантите в областта на професионалното обучение, младите 
специалисти, академичните среди, гражданското общество, изследователите от 
НПО и културните области, което е ключово за взаимното разбирателство и 
уважение; застъпва се за такова сътрудничество на основата на приобщаване, 
реципрочност и равенство между половете; призовава по-специално за укрепване 
на младежкото измерение чрез младежки форуми за взаимно насърчаване на 
владеенето на чужди езици, студентския и академичния обмен и взаимното 
признаване на дипломите; във връзка с това препоръчва отварянето на 
платформата eTwinning за държавите партньори в областта на свързаността; 
припомня възможностите за регионален обмен, като например между новатори и 
за сътрудничество между градовете; подчертава, че свързаността отваря 
възможности Европа да бъде точно в центъра, където се срещат научни 
изследвания, иновации и инвестиции; смята, че в контекста на този стълб следва 
да се обърне специално внимание на въпросите, свързани с малцинствата;

39. приветства инициативите, приети за Западните Балкани, насочени към 
насърчаване на младежкото сътрудничество и обмен, както и на професионалното 
образование и обучение, и насърчава предлагането на подобни програми на други 
партньори по стратегията, като се започне с държавите от Източното 
партньорство; отбелязва, че свързаността между ЕС и Западните Балкани е 
неразделна част от стратегията, тъй като държавите от региона са бъдещи членове 
на ЕС;

40. приветства организирането на Форума на младите лидери между ЕС и АСЕАН и 
на Форума за стратегически мислители през февруари 2018 г., както и срещите на 
високо равнище на младите лидери на Фондация „Азия-Европа“ наред със 



срещите на високо равнище на AСEM; предлага тези събирания да се провеждат 
редовно и да се създават подобни годишни форуми като част от отношенията 
между ЕС и Африканския съюз;

41. призовава Комисията да приведе стратегията в съответствие с предстоящата 
стратегия на ЕС за сътрудничество в областта на научните изследвания и 
инвестициите; призовава Комисията да следва стратегическия си подход към 
сътрудничеството в областта на научните изследвания и иновациите (НИИ) чрез 
подобряване на отношенията с партньори със сходни възгледи, включително като 
вземе предвид статута на асоцииран партньор, и като основава сътрудничеството 
на такива универсални принципи като академичната свобода, свободния достъп, 
защитата на интелектуалната собственост, еднаквите условия на конкуренция, 
интегритета на научните изследвания и защитата на личните данни; насърчава 
приемането на специфични за всяка държава политики за сътрудничество в 
областта на научните изследвания; подчертава значението на установяването на 
критерии за идентифициране на чувствителни сектори в областта на научните 
изследвания и иновациите, включително в областта на технологиите с двойна 
употреба;

Търговия, инвестиции, конкурентоспособност и стандарти

42. отбелязва, че ЕС следва да засили връзките си с приемащите държави и да им 
представи надеждно и устойчиво алтернативно предложение за финансиране на 
свързаността;

43. счита, че междуличностното измерение е от съществено значение и за основаване 
на конкурентоспособността на ценностите на ЕС и за ефективна европейска 
икономическа дипломация;

44. счита, че търговската политика следва да играе ключова роля за постигане на 
целите на стратегията чрез насърчаване на справедлива и устойчива търговия и 
инвестиции; подчертава значението на укрепването на икономическата 
устойчивост чрез диверсификация на веригите за доставки, както и чрез засилване 
на регионалната интеграция; подчертава, че стратегията следва да върви ръка за 
ръка с усилия за увеличаване на достъпа до съответните пазари, включително 
обществените поръчки, и да насърчава отворена и прозрачна инвестиционна 
среда, отключваща възможности и допринасяща за глобалната 
конкурентоспособност; подчертава значението на сътрудничеството в областта на 
надлежната проверка, правата на интелектуална собственост и географските 
указания;

45. в тази връзка подчертава централната роля на международните екологични и 
социални стандарти и стандарти за устойчивост в търговските и инвестиционни 
споразумения; припомня прегледа на плана за действие на Комисията от 15 точки 
и обсъжданията в Съвета относно търговията и устойчивото развитие; призовава 
Комисията да прилага изцяло инструментите за търговска защита, за да се 
гарантира, че европейските предприятия не са подложени на нелоялни търговски 
практики, и да прилага ефективно главите за търговия и устойчиво развитие в 
съответствие с Парижкото споразумение, целите за устойчиво развитие и 
конвенциите на МОТ с оглед на разработването на стратегията и стремежа към 
устойчива интеграция; счита, че Комисията и ЕСВД следва да прилагат по-
стратегически подход към общата схема от преференции, включително чрез 



засилване на действията на най-високо политическо равнище, за повишаване на 
нейната ефективност по отношение на стандартите в областта на правата на 
човека, международната трудова среда и доброто управление;

46. подчертава значението на стратегическите отношения и системното 
съперничество между ЕС и Китай и призовава държавите членки и институциите 
на ЕС да демонстрират единомислие и координиран подход по отношение на 
Китай; отново призовава Китай за постигане на напредък с амбициозна реформа 
на Световната търговска организация, включително всеобхватни правила относно 
субсидиите за промишлеността, и отчита опасенията във връзка с нарушаващите 
пазара практики на китайските държавни предприятия, принудителния трансфер 
на технологии и локализирането на данни, свръхкапацитета и свързания с това 
дъмпингов износ, както и други нелоялни търговски практики; счита, че 
разширяването на еднаквите условия на конкуренция за трети пазари е от 
първостепенно значение за дългосрочните възможности на европейските 
предприятия;

47. подчертава ролята на международните търговски споразумения, договорени от 
ЕС, и значението на правилното им прилагане; счита, че свързаността следва да 
бъде включена в съобщението на Комисията относно прегледа на търговската 
политика; подчертава международните норми и прозрачните стандарти за 
насърчаване на качествена инфраструктура и мрежова оперативна съвместимост; 
призовава Комисията да направи съществуващите споразумения по-амбициозни, 
като систематично включва политика на стандартизация в двустранните 
партньорства и търговските споразумения, за да се насърчи многостранното 
определяне на стандарти и широкото възприемане на международно съгласувани 
стандарти и прозрачното регулаторно сътрудничество в пълно съответствие с 
правото на регулиране;

48. счита, че моделът на ЕС за политика на стандартизация има предимството да бъде 
иновативен, отворен и приобщаващ и трябва да му се предостави възможност да 
продължи да се справя с глобалната конкуренция между различни модели на 
стандартизация; очаква Комисията да играе активна роля в насърчаването на 
политиката на стандартизация; поради това препоръчва отговорността за 
координиране на политиката на ЕС в областта на стандартизацията да бъде 
възложена на високопоставен служител на Комисията, в идеалния случай на члена 
на Комисията, отговарящ за вътрешния пазар; призовава Комисията и ЕСВД да се 
координират по-тясно с подобни демократични партньори съмишленици в 
международните форуми за определяне на стандарти с цел насърчаване на 
международните стандарти, които подкрепят демокрацията, принципите на 
правовата държава и основните права;

Здраве

49. счита, че пандемията от COVID-19 показа спешната необходимост да се даде 
приоритет на сектора на здравеопазването като нова област от решаващо значение 
за сътрудничеството, по-специално по отношение на устойчивостта на здравните 
системи, достъпа до лекарства, медицинско оборудване и ваксини, засилването на 
стратегическата автономия на ЕС в областта на здравеопазването, избягването на 
едностранни зависимости и гарантирането на безопасни и разнообразни 
промишлени вериги на доставки във фармацевтичната и здравната област, обмена 
на най-добри практики в областта на управлението на кризи и политиките за 



превенция на пандемии, както и реципрочност при управлението на пътуванията 
и отварянето на границите; предлага усилията на ЕС в областта на 
здравеопазването на ЕС да се свържат със стратегията и да се партнират с други 
регионални механизми, като например Центъра на АСЕАН за борба със заразните 
болести; подчертава, че ЕС трябва да използва свързаността в областта на 
здравеопазването за извличане на поуки от примери за успешно управление на 
пандемията от страна на партньори съмишленици като Нова Зеландия, Република 
Корея и Тайван;

50. подчертава извлечените поуки от пандемията от COVID-19 по отношение на 
важността на координираните мерки за гарантиране, че световните транспортни 
маршрути и веригите на доставка остават отворени и сигурни;

Сигурност

51. изразява убеждение, че измерението на стратегията, свързано със сигурността, 
трябва спешно да бъде развито, като се вземат предвид рисковете, поради които 
свързаността може да бъде превърната в оръжие; подчертава необходимостта от 
геополитически подход към глобалното сътрудничество, за да може ЕС успешно 
да се справи с новите предизвикателства в областта на сигурността, включително 
киберсигурността, цифровата свързаност, критичната инфраструктура и 
потенциалната двойна употреба на технологиите; подчертава сериозността на 
терористичните заплахи; подчертава нарастващите опасения във връзка със 
сигурността в съседните на Европа държави; настоятелно призовава ЕСВД и 
държавите членки да играят по-активна роля по тези въпроси;

52. подчертава необходимостта от развиване на по-силно измерение на сигурността в 
нашето партньорство с Африка; припомня заключенията на Съвета от 2018 г. 
относно засилено сътрудничество на ЕС в и с Азия в областта на сигурността; 
отбелязва нарастващото значение за ЕС на опасенията във връзка със сигурността 
в региона на Индийския и Тихия океан, изразена в стратегиите на държавите 
членки за Индийския и Тихия океан; подкрепя инициативата за разработване на 
обща стратегия на ЕС за Индийския и Тихия океан и сътрудничество с партньори 
от региона на Индийския и Тихия океан, включително обмен между военните; 
счита, че откритостта, просперитетът, приобщаването, устойчивостта, 
прозрачността, реципрочността и жизнеспособността следва да бъдат водещи 
принципи в сътрудничеството с региона на Индийския и Тихия океан;

Партньорства за свързаност

53. горещо приветства създаването на партньорство между ЕС и Япония за устойчива 
свързаност и качествена инфраструктура с акцент върху устойчивата свързаност 
със Западните Балкани, Източна Европа, Централна Азия, региона на Индийския 
и Тихия океан и Африка; изразява надежда, че ЕС и Япония активно ще 
насърчават партньорството за свързаност между съответните целеви групи и ще 
успеят да дадат тласък на привеждането в действие на партньорството през 
първата половина на 2021 г.;

54. приветства Споразумението за икономическо партньорство между ЕС и Япония, 
което влезе в сила на 1 февруари 2019 г., и засилената координация между ЕИБ, 
Японската агенция за международно сътрудничество и Японската банка за 
международно сътрудничество, по-специално по отношение на финансирането на 



екологосъобразната свързаност; счита, че Западните Балкани и Югоизточна Азия 
предоставят много добри възможности за сътрудничество между ЕС и Япония в 
областта на свързаността с трети партньори; вижда голям потенциал за участие на 
частния сектор, включително МСП; освен това се застъпва за разглеждане на 
аспектите на сигурността на сътрудничеството в областта на свързаността между 
Япония и ЕС, включително морската сигурност;

55. горещо приветства текущите преговори за изграждане на партньорство за 
свързаност с Индия; изразява надежда, че ротационните председателства на 
Съвета на ЕС, както и предстоящите председателства на Г-20 от страна на Италия 
и на Индия ще използват своето влияние за постигането на напредък; отбелязва 
инициативата за свързаност на регионалната инфраструктура в Южна Азия; 
отбелязва участието на Индия в Инициативата от Бенгалския залив за 
многосекторно техническо и икономическо сътрудничество и Международния 
транспортен коридор север-юг; счита, че с оглед на настоящите обстоятелства 
Индия следва да играе по-голяма роля и че трябва да се търси по-задълбочено 
сътрудничество между ЕС и държавите от Южна Азия; застъпва се за 
подпомагане на координирането на различните стратегии за свързаност в Азия, от 
които Световната банка е изброила общо 16;

56. припомня, че както Руската федерация, така и Турция също имат интерес да 
станат заинтересовани страни в свързаността между ЕС и Азия; има желание да 
си партнира с тях, когато е възможно; признава, че през последните две 
десетилетия страните от Централна Азия са се възползвали в значителна степен от 
по-добра интеграция в световната икономика; счита, че ЕС следва да играе много 
по-голяма роля и да се превърне в един от ключовите участници в региона, 
използвайки търговията и инвестициите като двигател за споделен просперитет; 
изразява загриженост, че проектите, финансирани от Китай в Централна Азия, не 
са прозрачни; настоява да се даде приоритет на високите трудови и екологични 
стандарти и да се гарантира устойчивост на дълга;

57. приветства проучвателния обмен между ЕС и Корея относно партньорство за 
свързаност и изразява надежда, че ще бъде постигнат добър напредък през 2021 г.; 
застъпва се за създаването на партньорство за свързаност между ЕС и АСЕАН, 
имащо за цел свързване с вече съществуващия генерален план за свързаност на 
АСЕАН и портфейл от проекти, наред с други цели; признава, че тъй като 
регионът на АСЕАН е третият по големина търговски партньор на ЕС след САЩ 
и Китай, за износителите от ЕС ще има значителни ползи от осигуряването на по-
добър достъп до пазара и засилването на сътрудничеството чрез всеобхватни 
споразумения за партньорство; застъпва се за регионално споразумение за 
свободна търговия между ЕС и АСЕАН; насърчава използването на инвестиции за 
намаляване на обезлесяването и за разнообразяване на устойчивото селско 
стопанство;

58. приветства постиженията на съвместното изявление на министрите от ЕС и 
АСЕАН относно свързаността от 1 декември 2020 г. и призовава ЕС незабавно да 
започне разработването и прилагането на инструменти и рамки за сътрудничество 
с АСЕАН в областта на свързаността;

59. отбелязва инициативите на Австралия в областта на регионалната политика за 
свързаност и обмена на ЕС с Австралия относно свързаността в географските 
области, представляващи интерес; настоятелно призовава за по-тясно 



сътрудничество с Австралия, за да се покаже солидарност между демокрациите; 
вижда потенциал за сътрудничество с партньори в басейна на река Мекон;

60. подчертава необходимостта от сътрудничество в областта на свързването с 
Тайван с оглед на извличането на поуки от най-добрите му практики при справяне 
с пандемията от COVID-19, засилване на междуличностните контакти, 
намаляване на цифровото разделение в региона на Югоизточна Азия и проучване 
на възможността за инвестиционно споразумение между ЕС и Тайван;

61. призовава Комисията да направи оценка на Регионалното споразумение за 
всеобхватно икономическо партньорство и ролята на Китай в него;

62. изразява твърдото си убеждение, че ЕС следва да засили сътрудничеството със 
САЩ; приветства инициираната от САЩ концепция Blue Dot Network (BDN); 
призовава Комисията и ЕСВД да се ангажират със САЩ по BDN, за да засилят 
трансатлантическото сътрудничество по основаната на правила и устойчива 
свързаност, като същевременно подчертава опасенията по отношение на 
последната; изразява надежда за бъдещо сътрудничество, особено по отношение 
на поддържането на високи стандарти за качество на проектите за свързаност и 
насърчаването на участието на частния сектор;

63. подкрепя ангажиментите за укрепване на партньорството между ЕС и Латинска 
Америка и Карибския басейн, както беше подчертано в съвместното съобщение 
от 2019 г., включително относно цифровата икономика и свързаността; 
подчертава значението на укрепването на партньорството с Латинска Америка и 
Карибския басейн, които напълно споделят европейските основни ценности и 
интереси;

64. посочва, че ЕС е работил с Китай в контекста на платформата за свързаност 
между ЕС и Китай с умерени резултати; счита, че инициативата „Един пояс, един 
път“ е в центъра на твърдата външна политика на Китай; изразява готовност да 
обмисли възможността за партньорство с инициативата „Един пояс, един път“ в 
конкретни случаи, когато това не компрометира основните принципи на ЕС, 
когато инициативата отговаря на международните стандарти и когато 
участващите проекти се разглеждат от Комисията, за да се гарантира, че отговарят 
на нормите и стандартите на ЕС като социални, екологични и фискални стандарти 
и устойчивост, прозрачност, приобщаване, принципи на правовата държава, 
зачитане на правата на човека и реципрочност, за да не се увеличи 
международното влияние на трети държави, които действат с принуда и за да се 
гарантира целостта на общия пазар и политическото сближаване на ЕС; счита, че 
в този контекст следва да се постави акцент върху подобряването на евразийската 
транспортна инфраструктура, особено за мултимодален и устойчив транспорт;

65. подчертава значението на текущата работа на платформата за свързаност между 
ЕС и Китай в усилията ѝ да проучи възможностите за сътрудничество в областта 
на транспорта между разширената трансевропейска транспортна мрежа (TEN-T) 
на ЕС и инициативата „Един пояс, един път“; подчертава необходимостта от 
глобален и всеобхватен подход за гарантиране на свободна и лоялна конкуренция 
за предприятията в областта на развитието на транспортната инфраструктура с 
Китай, включително пълна прозрачност и еднакви условия; в тази връзка 
подчертава, че договорните клаузи в тази област трябва да станат възможно най-
прозрачни и да гарантират защитата на основните интереси на ЕС;



66. отбелязва, че политиките за свързаност следва да намалят отрицателните външни 
ефекти, като например въздействието върху околната среда и замърсяването; 
подчертава значението на устойчивостта за цялата стратегия; насърчава ЕС да се 
ангажира с азиатските държави партньори, за да направи транспортната 
свързаност с Азия по-безопасна и по-сигурна, не на последно място в областта на 
потоците от данни, мобилността и киберсигурността;

67. подчертава значението на най-отдалечените региони на Европа, по-специално на 
тези, които се намират по-близо до Азия, и подчертава техния икономически 
потенциал; насърчава Комисията да улесни инвестициите в тези територии с цел 
увеличаване на тяхната свързаност и стимулиране на икономиките им;

68. призовава Комисията и ЕСВД да развият силен капацитет за наблюдение в 
стратегиите за свързаност на други държави и региони, включително по 
отношение на реално използваните финансови ресурси, въздействието върху 
финансовата стабилност, устойчивото развитие и спазването на правата на човека, 
принципите на правовата държава, доброто управление и принципите на 
многостранното сътрудничество; подчертава потенциала на „Екип Европа“ за 
намиране на полезни взаимодействия в усилията на ЕС и държавите членки за 
свързаност; препоръчва да се работи с държавите партньори за наблюдение на 
дългосрочните последици върху структурните политики, промишленото и 
икономическото модернизиране и намаляването на бедността;

Глобална свързаност

69. категорично подчертава факта, че стратегията трябва да обърне специално 
внимание на свързаността със съседните на Европа държави и със съседния 
континент Африка, предвид все по-голямото му геополитическо значение за 
различни глобални участници; очаква тези усилия да отразят опита на ЕС в 
политиките за насърчаване на свързаността, осъществявани в Африка по линия на 
сътрудничеството за развитие; призовава тази цел да бъде обсъдена на високо 
равнище с Африканския съюз и това да доведе до създаването на партньорство за 
свързаност между ЕС и Африка до края на 2021 г.;

70. приветства Комисията и заместник-председателя/върховния представител за 
тяхната готовност да представят стратегия за Арктика през 2021 г. и призовава ЕС 
да се ангажира активно в Арктика; изразява своята загриженост относно 
въздействието на изменението на климата върху този нестабилен регион; 
отбелязва по-специално потенциалното отваряне на нов маршрут за 
корабоплаване до Азия поради топенето на морския лед, който би могъл да се 
използва и за цифрови връзки, като например оптични кабели, и отбелязва 
инициативата на Китай „Арктически път на коприната“; очаква устойчивата 
свързаност да бъде в основата на тези усилия;

71. отбелязва успеха на първия „Форум за свързаност на Европа“ през 2019 г.; 
изразява съжаление за отмяната на форума през 2020 г. поради COVID-19; очаква 
с нетърпение следващия форум, който ще бъде организиран през 2021 г., ако 
пандемията не попречи на това; счита, че предстоящите форуми следва да се 
използват за включване на всички евроазиатски партньори в областта на 
свързаността, включително Русия и Китай, в многостранни дискусии относно 
съответните им визии за бъдещия ред в областта на икономиката, политиката и 
сигурността в Евразия;



72. очаква Комисията да представи нов комуникационен подход с ясно наративно 
послание, за да се създаде подходяща видимост и достатъчна отчетност за 
политиките на ЕС в областта на свързаността и резултатите от тях; настоятелно 
призовава за промяна на марката на стратегията на ЕС за свързаност на ясен и 
привлекателен език и условия, които изразяват специфичния, основан на 
ценности европейски подход към свързаността, и ясна пътна карта за прилагане и 
реализиране на стратегията;

o

o     o

73. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на председателя на 
Европейския съвет, на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на 
Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и 
политиката на сигурност, на държавите членки и на партньорите на ЕС в областта 
на свързаността.


