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ПРОЕКТ НА ПРЕПОРЪКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

към Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен 
представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на 
сигурност относно Източното партньорство с оглед на срещата на високо равнище 
през юни 2020 г.
(2019/2209(INI))

Европейският парламент,

— като взе предвид членове 2, 3 и 8 и дял V, и по-специално членове 21, 22, 36 и 37 
от Договора за Европейския съюз (ДЕС), както и част пета от Договора за 
функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

— като взе предвид началото на Източното партньорство, поставено в Прага на 
7 май 2009 г. като съвместно усилие на ЕС и шестимата му източноевропейски 
партньори Азербайджан, Армения, Беларус, Грузия, Република Молдова и 
Украйна,

— като взе предвид съвместните декларации от срещите на високо равнище на 
Източното партньорство през 2011 г. във Варшава, през 2013 г. във Вилнюс, през 
2015 г. в Рига и през 2017 г. в Брюксел,

— като взе предвид Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и 
Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една 
страна, и Грузия, от друга страна1, Споразумението за асоцииране между
Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави 
членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна2, и Споразумението 
за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една 
страна, и Украйна, от друга страна3, включително задълбочените и всеобхватни 
зони за свободна търговия (ЗВЗСТ),

— като взе предвид препоръките и дейностите на Парламентарната асамблея 
Евронест, Европейския икономически и социален комитет, Форума на 
гражданското общество към Източното партньорство, Комитета на регионите и 
Конференцията на регионалните и местните власти за Източното партньорство 
(CORLEAP),

— като взе предвид съобщенията на Комисията и на Европейската служба за външна 
дейност (ЕСВД) относно […],

— като взе предвид заключенията на Съвета по външни работи относно 
европейската политика за съседство и Източното партньорство,

— като взе предвид своите резолюции от 15 април 2015 г. относно стогодишнината 
от арменския геноцид4, от 9 юли 2015 г. относно преразглеждането на 
Европейската политика за съседство5, от 21 януари 2016 г. относно 

                                               
1 ОВ L 260, 30.8.2014 г., стр. 4.
2 ОВ L 260, 30.8.2014 г., стр. 4.
3 ОВ L 161, 29.5.2014 г., стр. 3.
4 OВ C 328, 6.9.2016 г., стр. 2.
5 OВ C 265, 11.8.2017 г., стр. 110.
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споразуменията за асоцииране/задълбочените и всеобхватни зони за свободна 
търговия с Грузия, Република Молдова и Украйна6, от 23 ноември 2016 г. относно 
стратегическата комуникация от ЕС за противодействие на пропагандата, 
насочена срещу него от трети страни7, от 13 декември 2016 г. относно правата на 
жените в държавите от Източното партньорство8, от 19 април 2018 г. относно 
Беларус9, от 14 юни 2018 г. относно окупираните територии в Грузия десет 
години след руската инвазия10, от 4 юли 2018 г. относно проекта на решение на 
Съвета за сключване, от името на Съюза, на Споразумението за всеобхватно и 
засилено партньорство между Европейския съюз и Европейската общност за 
атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Армения, 
от друга страна11, от 4 октомври 2018 г. относно влошаването на положението със 
свободата на медиите в Беларус, и по-специално случая на „Харта 97“12, от 14 
ноември 2018 г. относно прилагането на споразумението за асоцииране между ЕС 
и Молдова13, от 14 ноември 2018 г. относно прилагането на споразумението за 
асоцииране между ЕС и Грузия14 и от 12 декември 2018 г. относно прилагането на 
споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна15, 

— като взе предвид своите препоръки от 15 ноември 2017 г. до Съвета, Комисията и 
ЕСВД относно Източното партньорство с оглед на срещата на високо равнище 
през ноември 2017 г.16 и от 4 юли 2018 г. към Съвета, Комисията и заместник-
председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на 
външните работи и политиката на сигурност относно преговорите във връзка с 
всеобхватното споразумение между ЕС и Азербайджан17,

— като взе предвид член 118 от своя Правилник за дейността,

— като взе предвид становището на комисията по международна търговия,

— като взе предвид доклада на комисията по външни работи (A9-0000/2020),

А. като има предвид, че Източното партньорство (ИП) се основава на споделен 
ангажимент между Азербайджан, Армения, Беларус, Грузия, Република Молдова, 
Украйна и Европейския съюз по отношение на задълбочаването на техните 
отношения и придържането към международното право и основните ценности, 
като например демокрацията, спазването на правата на човека и основните 
свободи, принципите на правовата държава, независимостта и безпристрастността 
на съдебната система и социалната пазарна икономика, устойчивото развитие и 
доброто управление;

                                               
6 ОВ C 11, 12.1.2018 г., стр. 82.
7 ОВ C 224, 27.6.2018 г., стр. 58.
8 ОВ C 238, 6.7.2018 г., стр. 42.
9 OВ C 390, 18.11.2019 г., стр. 100.
10 ОВ C 28, 27.1.2020 г., стр. 97.
11 Приети текстове , P8_TA(2018)0284.
12 Приети текстове , P8_TA(2018)0375.
13 Приети текстове , P8_TA(2018)0458.
14 Приети текстове , P8_TA(2018)0457.
15 Приети текстове , P8_TA(2018)0518.
16 ОВ C 356, 4.10.2018 г., стр. 130.
17 Приети текстове, P8_TA(2018)0294.
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Б. като има предвид, че сътрудничеството между ЕС и всички държави от ИП може 
да бъде постигнато и поддържано само доколкото тези основни ценности и 
принципи се спазват;

В. като има предвид, че някои държави от ИП избраха да се стремят към по-тясна 
политическа, човешка и икономическа интеграция с ЕС, като сключат 
амбициозни споразумения за асоцииране със ЗВЗСТ, както и безвизови режими;

Г. като има предвид, че са възможни още по-напредничави форми на 
сътрудничество и интеграция, при условие че всеобхватните реформи се 
изпълняват своевременно и по устойчив начин;

Д. като има предвид, че независимостта, суверенитетът и териториалната цялост на 
източноевропейските партньори на ЕС продължават да бъдат застрашени от 
неразрешени регионални конфликти;

Е. като има предвид, че Европейският парламент отхвърля използването на сила или 
заплахите за такова използване при разрешаването на конфликти и споделя 
ангажимента на ЕС да подкрепя суверенитета, териториалната цялост и 
политическата независимост на всички държави от ИП в рамките на техните 
международно признати граници, в съответствие с международното право, норми 
и принципи;

1. отправя следните препоръки към Съвета, Комисията и заместник-председателя на 
Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и 
политиката на сигурност:

а) да признаят и да се стремят към непрекъснато преобразуващо 
въздействие на политиката за ИП с цел постигане на политически, 
социални, икономически и правни промени в трите асоциирани страни 
партньори;

б) да признаят, че държавите, които предприемат всеобхватни реформи и 
действия за изпълнение на критериите по член 49 от ДЕС, могат да бъдат 
допустими за членство в ЕС чрез процес на постепенна интеграция;

в) да възприемат засилена и ориентирана към бъдещето визия за 
следващото десетилетие на ИП, с цел да се гарантират трайни и 
необратими постижения и да се задълбочи сътрудничеството между ЕС и 
ИП; 

г) да запазят приобщаващия характер на ИП, като действат като двигател за 
подобряване на демократичната отчетност и икономическото управление, 
укрепване на правата на гражданите и екологичната устойчивост; 

д) да започнат процес за създаване на общо икономическо пространство, 
което улеснява по-дълбоката политическа и икономическа интеграция с 
ЕС;

е) да разработят допълнителни мерки за по-задълбочена интеграция, като 
например в избрани агенции на ЕС, програми и инициативи в рамките на 
ЕС, при пълно спазване на съществуващите условия и в съответствие с 
принципа „повече за повече“;
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ж) да предоставят по-голяма финансова помощ, включително в контекста на 
външните финансови инструменти, по които в момента се водят 
законодателни преговори; тази помощ следва да бъде съобразена със 
специфичните потребности на отделните партньори и да се използва за 
изпълнение на дейностите по програмата за ИП;

з) да гарантират, че заключенията от срещата на високо равнище през юни 
2020 г. включват засилване на ангажиментите на ЕС и обещание от 
страна на държавите от ИП да постигнат резултати сами;

Структуриран диалог, изграждане на държавност и демократична 
отчетност

и) да признаят статута на асоциирани партньори на напредналите държави 
от ИП, и по-специално на подписалите споразумения за асоцииране със 
ЗВЗСТ, за да се отговори на взаимната потребност от повече форуми за 
политически диалог, по-нататъшно икономическо сътрудничество и 
хармонизиране на законодателството; 

й) да се ангажират допълнително с изграждането на държавност и 
укрепването на институциите, като предоставят достъп на първо място на 
асоциираните партньори до инструменти, подобни на групата за подкрепа 
за Украйна; силните, независими и ефективни институции на централно и 
местно равнище са от ключово значение за демократичната отчетност, 
премахването на олигархичните структури и борбата с корупцията и с 
обсебването на държавата от частни интереси;

к) да признават и насърчават инициативи на правителствата на 
асоциираните държави за засилване на взаимното им сътрудничество; 
подобен подход следва да се прилага по отношение на сътрудничеството 
между всички източноевропейски партньори по редица въпроси; 

л) да насърчават пълното съответствие на изборните процеси с 
международните стандарти, препоръките на Организацията за сигурност 
и сътрудничество в Европа (ОССЕ) и становищата на Венецианската 
комисия;

Икономическа политика и развитие на общо икономическо пространство

м) да признаят, че прилагането на ЗВЗСТ е било достатъчно успешно, че 
може постепенно да доведе до отваряне на единния пазар на ЕС в 
съответствие с прилаганите стандарти и изисквания на ЕС;

н) да се стремят да осигурят сътрудничеството и участието на отговарящи 
на условията и желаещи държави от ИП в енергийния съюз, в 
транспортната общност и в цифровия единен пазар, както и по-тясно 
митническо сътрудничество, наред с другото; 

о) да гарантират по-нататъшното участие на държавите от ИП в борбата 
срещу изменението на климата, включително участието в новия 
Европейски зелен пакт;

п) да приемат всеобхватен план за изграждане на инфраструктура с цел 
подобряване на връзките между ЕС и неговите източноевропейски 
партньори, както и между самите държави от ИП; 
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р) да включат други асоциирани партньори в подхода, използван от ЕС в 
неговите усилия за подкрепа на възстановяването на украинската 
икономика, включително чрез специална и гъвкава макрофинансова 
помощ и инструменти, ангажиране и координация на международните 
финансови институции и донори, както и чрез подобряване на средата за
преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ); 

Подобряване на човешкия капитал

с) да преодолеят недостига на квалифицирана работна ръка в ЕС чрез 
увеличаване на трудовата мобилност от държавите от ИП и предоставяне 
на социални гаранции;

т) да увеличат финансирането и участието на държавите от ИП в 
образователни програми, програми за повишаване на професионалните 
умения и програми за обмен, като „Еразъм +“ и „Хоризонт 2020“;

у) да засилят академичното сътрудничество в рамките на ИП чрез откриване 
на университет на ИП, съсредоточен върху доброто управление и 
публичната администрация;

ф) да гарантират, че всички програми на ЕС за подпомагане включват 
измерение, свързано с равенството между половете, и са насочени към 
групите на обществото, които са в най-неравностойно и уязвимо 
положение; 

Сигурност и стабилност

х) да признаят значението на сигурността и стабилността за бъдещото 
развитие на членовете на ИП, като засилят сътрудничеството в областта 
на сигурността и отбраната и отделят специално внимание на 
регионалните конфликти;

ц) да признаят уникалния опит и експертни познания на държавите от ИП; 
да признаят приноса на асоциираните партньори за мисиите по линия на 
общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО); да задълбочат 
сътрудничеството в областта на свързаните с ЕС политики в областта на 
отбраната; 

Местни органи и гражданско общество

ч) да признаят приноса на участниците и организациите на гражданското 
общество от ИП към процесите на демократизация и реформа в техните 
държави и в целия регион на ИП; да продължат да подкрепят техните 
дейности и да гарантират тяхната работна среда;

ш) да увеличат мащаба на подкрепата и инициативите на ЕС за укрепване и 
предоставяне на възможност на местните органи да осъществяват 
национални реформи на местно равнище; да насърчават редовния обмен 
между централното и местното управление относно програмите за 
реформи с участието на гражданското общество;

По-добра комуникация 

щ) да увеличат видимостта на подкрепата, предоставяна от ЕС в държавите 
бенефициери от ИП, и да повишат осведомеността на гражданите на ЕС 
за ИП;
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2. възлага на своя председател да предаде настоящата препоръка на Съвета, на 
Комисията и на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на 
Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност. 
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