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ОТГОВОРИ НА ПРЕДСТАВЕНИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 

ВЪПРОСНИК НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТА ЗА ЧЛЕН НА КОМИСИЯТА 

Жозеп БОРЕЛ 

Кандидат за върховен представител на Съюза по въпросите на външните 
работи и политиката на сигурност/заместник-председател на 

Европейската комисия за по-силна Европа в света 

 

Въпроси от комисията по външни работи 

 

1. Обща компетентност, ангажираност към европейската идея и лична независимост 

1.1. Кои аспекти от Вашата квалификация и опит са особено подходящи, за да 
изпълнявате функциите на член на Комисията и да работите за общия европейски 
интерес, по-специално в областта, за която бихте отговаряли? 
 
Значителна част от моя живот, работа и политическа дейност посветих на европейските 
въпроси, които винаги са заемали централно място в моите интереси и ангажираност. 
За мен беше чест да бъда председател на Европейския парламент (2004—2007 г.), и на 
председател на неговата комисия по развитие (2007—2009 г.), а в по-близкото минало и 
министър на Испания на външните работи, въпросите, свързани с Европейския съюз и 
сътрудничеството, което доказа ангажимента ми към съвместния европейски подход.  
 
Силният ми интерес и ангажираност към европейската интеграция както в личен, така и 
в професионален план, обаче датира от много по-отдавна — още от 17-годишна 
възраст, когато ми бе отпусната първата стипендия за есе на тема перспективите на 
Испания, която тогава все още бе управлявана от режима на Франко, за присъединяване 
към това, което се наричаше „европейски общ пазар“.  
 
По време на 40-годишната ми обществена служба съм участвал в политиката на ЕС 
като член на Европейския парламент и на Съвета на министрите. Като държавен 
секретар за бюджета участвах в преговорите по присъединяването на Испания към 
Европейските общности. В продължение на десет години (1986—1996 г.) 
представлявах моята страна в три състава на Съвета на Европейския съюз 
(икономически и финансови въпроси, околна среда и транспорт и телекомуникации). 
 
Председателствах Съвместния комитет за Европейския съюз към испанския парламент. 
В тази си роля бях член на Конвента, изготвил проекта за Европейска конституция, 
който стана основа за Договора от Лисабон. 
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Като председател на Европейския парламент се застъпвах силно за европейската 
парламентарна дипломация. По-специално подкрепях развитието на многостранни 
парламентарни асамблеи чрез създаването на EuroLat и на EuroMed, които имах честта 
да председателствам, докато бях председател на Европейския парламент. 
 
Работата ми като председател на комисията по развитие на Европейския парламент 
(DEVE) ми позволи да опозная по-добре Африка, и да добия по-добра представа за 
предизвикателствата и възможностите, които предлага този близък до нас континент. 
Например бях ръководител на мисия на Европейския парламент за установяване на 
фактите в Дарфур относно условията в бежанските лагери (2008 г.). Участвах в няколко 
срещи на Съвместната парламентарна асамблея на държавите от Африка, Карибите и 
Тихоокеанския басейн (АКТБ). 
 
Като председател на комисията DEVE посетих на място няколко мисии на 
Европейската комисия за оказване на международно сътрудничество и хуманитарна 
помощ — от предоставяне на психологическа помощ за жертвите на нападения от 
партизански отряди в Колумбия до доставяне на вода за села в Нигерия. По време на 
тези посещения станах свидетел на това как и сътрудничеството за развитие, и 
хуманитарната помощ променят живота на хората, които се нуждаят от помощ. 
 
Освен това като председател на комисията DEVE пътувах до фронтовата линия на 
различни конфликти. Например през 2009 г. участвах в мисия за наблюдение в Газа 
след бомбардировките в рамките на операция „Лято олово“ заедно с европейския 
комисар за развитието и хуманитарната помощ Луи Мишел. 
 
Накрая, от юни 2018 г. насам допринасям за работата на Съвета по външни работи 
(СВР) в качеството си на министър на външните работи, въпросите, свързани с 
Европейския съюз, и сътрудничеството на Испания. 
 
В допълнение към горепосочения опит, свързан с ЕС, имам и значителен международен 
опит, придобит както в личния, така и в професионалния ми живот. Това ми позволи да 
опозная по-добре света, в който живеем, което е добра подготовка за поемането на 
длъжността на върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и 
политиката на сигурност/заместник-председател на Комисията (ВП/ЗП). По-важните 
аспекти на този международен опит включват времето, прекарано в Съединените щати, 
Израел, Китай, Ел Салвадор, Непал, Судан, Газа, Грузия, Армения, Еквадор, Боливия, 
Сенегал, Нигер, Ливан и Йордания. 
 
Ако бъда одобрен за заместник-председател на Комисията от Европейския парламент, 
съм решен да използвам всички мои знания, опит и капацитет за изпълнение на мандата 
ми. Убеден съм, че притежавам необходимите квалификации и професионален опит, за 
да допринеса за европейския обществен интерес. Въз основа на съответните разпоредби 
на Договора възнамерявам да подпомагам председателя на Комисията и колегите ми в 
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усилията им да следват политическите насоки на новоизбрания председател и да 
подкрепят приоритетите на Европейския съюз. 
 
1.2. Каква е Вашата мотивация?  
 
Преди всичко и категорично европейският проект. Той е бил не само неразделна част 
от професионалната ми кариера, но и винаги нещо, с което съм бил страстно 
ангажиран. Първите пъти, когато напусках страната си, което не бе лесно в онези 
времена, бе, за да работя през лятото с цел да се издържам като студент: работих във 
ферма в Дания, в строителния сектор в Германия, в хотелиерския бранш в Лондон и 
като гроздоберач във Франция. Все още си спомням емоциите, които изпитвах като 
млад испанец, откриващ Европа, която за моето поколение бе екзистенциален 
ориентир, към който искахме да принадлежим.  
 
На второ място, в работата ми ще съм напълно отдаден на постигането на напредък, 
развивайки ангажираност с цел да изпълнявам това, което ми е възложено. Независимо 
от длъжността, която съм заемал по време на професионалната ми кариера, винаги съм 
искал да постигам промяна и когато това е възможно, да допринасям за проекта за 
европейска интеграция. Когато бях член на Европейския конвент (2001—2003 г.), 
представлявайки испанския парламент, участвах активно в работната му група по 
въпросите на външната политика на ЕС. Все още помня разпалените дебати относно 
целесъобразността на създаването на длъжност, която първоначално бе наречена 
„министър на ЕС на външните работи“, и относно възлагането на тази единствена 
длъжност на двойна роля: върховен представител за общата външна политика и 
политика на сигурност — тогава това бе Хавиер Солана, и комисар на Европейската 
комисия за външните отношения, тогава Крис Патен. По същия начин имаше много 
разисквания относно естеството на конкретните функции на тази длъжност. Чрез тази 
нова длъжност се опитахме да придадем единство и последователност на изявленията и 
действията на Европейския съюз в света както от гледна точка на изграждането на 
обща външна политика и политика на сигурност, така и от гледна точка на външното 
измерение на политиките на ЕС. Това бе едно много спорно и сериозно дискутирано 
решение и тогава всички, най-вече аз, бяхме наясно с трудностите и изискванията, 
свързани с изпълнението на тази сложна двойна роля. 
 
На трето място, със заемането на поста на ВП/ЗП бих искал наистина да допринеса за 
превръщането на ЕС в по-силен участник във външната политика. Всички знаем, че за 
да постигнем промяна на световната сцена във всички области на политиката, трябва да 
действаме съвместно като европейци — в рамките на всички институции и държави 
членки. Това няма да е лесна задача, но аз се ангажирам да направя всичко възможно за 
постигането на единност на ЕС в областта на външните отношения. 
 
Ако бъда одобрен от Европейския парламент в момент, в който ангажираността на ЕС 
във всички глобални въпроси и във всички райони е по-силна от когато и да било, ще се 
явявам редовно пред комисията по външни работи на Европейския парламент (AFET), 
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за да искам подкрепата ѝ да упражнявам тези две функции на върховен представител на 
Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на заместник-
председател на Европейската комисия. 
 
Лично бях свидетел на необходимостта от една по-силна Европа, която защитава 
европейските ценности и интереси в света срещу заплахите, които засягат всички 
европейски граждани. Европа, която проявява солидарност в международен план и 
утвърждава мира и сигурността в света. Решен съм да преследвам тези цели в 
качеството си на ВП/ЗП. 
 
1.3. С какво ще допринесете за осъществяването на стратегическата програма на 
Комисията?  
 
Както бе обявено от новоизбрания председател Фон дер Лайен, целта ни е да бъдем 
„геополитическа Комисия“.  
 
Днешните геополитически конфликти не се случват в окопите на бойните полета, а 
основно в киберпространството и в други сфери, като се започне от търговията и 
икономическата и паричната политика и се стигне до достъпа до суровини. 
Използваните оръжия вече не са щикове, а по-скоро кибернетични и хибридни атаки, 
санкции, търговски мита, девалвация на валути и принудителен трансфер на 
технологии. Ето защо, ако искаме да станем участник в световната политика, а не само 
да плащаме за нея, от жизненоважно значение е да използваме всички инструменти, с 
които разполага ЕС, по-конкретно лостовия ефект, който предлагат някои от 
вътрешните ни политики. За тази цел възнамерявам да изпълнявам пълноценно ролята 
ми на заместник-председател на Комисията, отговарящ за координирането на външната 
дейност на Европейския съюз в съответствие с член 18, параграф 4 от ДЕС. Ще 
подпомагам председателя при координирането на външното измерение на работата на 
всички комисари и ще гарантирам, че обвързваме по-добре вътрешните и външните 
аспекти на политиките ни. В съответствие с писмото за определяне на ресора ми 
възнамерявам също така да работя съвместно със съответните колеги в колегиума на 
членовете на Комисията, за да гарантирам, че инструментите ни за външно 
финансиране се използват по стратегически начин, допринасят за по-широките ни 
политически цели и укрепват водещата позиция и влиянието на Европа в света. 
 
Във време когато външните и вътрешните политики са все по-тясно взаимосвързани, е 
важно да се насърчават интересите и сигурността на гражданите при изготвянето и 
провеждането на външната политика, но също и да поглеждаме отвъд ЕС, когато 
определяме вътрешната политика. 
 
В този контекст сътрудничеството с Европейския парламент, който представлява пряко 
европейските граждани, с неговата политическа и бюджетна подкрепа и ролята му на 
съзаконодател, ще бъде от съществено значение за постигането на последователна и 
ефективна външна политика на ЕС. 
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1.4. Как ще осъществявате интегрирането на принципа на равенство между 
половете и как ще интегрирате перспективата за равенство между половете във 
всички области на политиката от Вашия портфейл? 
 
Още от първия ден новоизбраният председател на Комисията ясно заяви, че 
равенството между половете е основен приоритет, и предложи за първи път в историята 
на колегиума екип, който е с балансирано представителство на половете Това е 
ангажимент на целия екип, включително и на мен. 
 
Основната ни цел е насърчаване на равенството между половете и овластяването на 
жените. Ще гарантирам, че ЕС продължава да бъде лидер в международните усилия за 
постигане на равенство между половете, за пълноценно упражняване на всички 
човешки права от всички жени и момичета и за тяхното овластяване.  
 
Интегрирането на принципа на равенство между половете е залегнало в Договора за 
функционирането на Европейския съюз и е ефективно средство за постигане на целите 
ни. В рамките на международното измерение на новата европейска стратегия за 
равенство между половете, обявена в политическите насоки на новоизбрания 
председател, ще работя заедно с комисаря по въпросите на равнопоставеността. 
Ангажиран съм с по-нататъшното засилване на нашите действия, като разчитам на вече 
добре установения ни тристранен подход, който съчетава ресурси от политическите и 
стратегическите диалози на ЕС с партньорските държави, с интегрирането на принципа 
на равенство между половете във всички политики и действия и с прилагането на ad 
hoc мерки за премахване, предотвратяване и отстраняване на неравенствата между 
половете. Тези три елемента вървят ръка за ръка. Този подход се прилага и следва да се 
прилага във всички области на външната дейност на ЕС, включително външната 
политика и политиката на сигурност, отбраната, развитието, търговията, финансите, 
хуманитарната помощ, миграцията, правосъдието и образованието, както и при 
предотвратяването и борбата с радикализацията, използващия насилие екстремизъм и 
тероризма. В рамките на координиращата ми роля, както е посочено в писмото за 
определяне на ресора ми, ще бъда в подходяща позиция да гарантирам, че аспектите, 
свързани с пола, са отразени по подходящ начин, като се обръща необходимото 
внимание на връзката между външните и вътрешните аспекти на нашата работа. Във 
всички политики на ЕС са налице ясни свързващи елементи, изискващи 
систематичното включване на перспективата за равенство между половете в 
планирането, провеждането и оценката на всичките ни партньорства, споразумения, 
политики, стратегии и дейности. Това следва да се основава на задълбочен, подходящ и 
информиран анализ на въпросите, свързани с пола. 
 
Колкото до моята област на отговорност, пример за ефективно интегриране на принципа 
на равенство между половете може да се намери в систематичното интегриране на 
свързаните с пола аспекти в целия процес на анализ, планиране, провеждане и оценка на 
мисиите и операциите на общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО), при тяхното 
разработване в съответствие с всички съответни международни стандарти и правни 
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инструменти. Друг пример е интегрирането на перспективата за равенство между 
половете в новото поколение търговски споразумения на ЕС. Те показват, че никоя 
политиката не е неутрална по отношение на пола.  
 
Целият персонал на ЕС, включително висшето ръководство, носи своята отговорност за 
правилното интегриране на принципа за равенство между половете. Съобразеното с 
равенството на половете лидерство е предварително условие за ефективно интегриране 
на перспективите за равенство между половете, което накрая води до по-добро 
изпълнение на целите на политиките ни. Интегрирането на принципа на равенство 
между половете е споделена отговорност; и аз смятам да бъда пример в тази област. 
 
 
1.5. Какви гаранции за Вашата независимост можете да предоставите на 
Европейския парламент и по какъв начин ще гарантирате, че Ваши минали, 
настоящи или бъдещи дейности няма да породят съмнения във връзка с 
изпълнението на Вашите задължения в рамките на Комисията? 
 
Веднага щом бъда одобрен за заместник-председател, се ангажирам да спазвам 
неотменно буквата и духа на Договорите на ЕС относно независимостта, 
прозрачността, безпристрастността и отдадеността, както са определени в член 17, 
параграф 3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и в член 245 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Ангажирам се също така да 
изпълнявам безотказно задължението за професионална тайна по смисъла на член 339 
от Договора за функционирането на Европейския съюз. 
 
Ако бъда одобрен за заместник-председател, ще спазвам напълно буквата и духа на 
Договора, по-специално задължението да действам в европейския интерес. Ще спазвам 
също така Кодекса за поведение на членовете на Европейската комисия и неговите 
разпоредби относно конфликтите на интереси. Моята декларация на интереси е 
изчерпателна и достъпна за обществеността и ще я актуализирам бързо, ако е 
необходимо.  
 
Убеден съм, че моят мандат като член и председател на Европейския парламент е 
доказателство за моето пълно зачитане на буквата и духа на Договорите за ЕС и на 
задължението да действам в европейския интерес.  
 
Освен това съм силно ангажиран да избягвам всяка длъжност или ситуация, които биха 
поставили под въпрос моята независимост, безпристрастност и отдаденост на 
Комисията, както и моята надеждност и тази на Комисията или на ЕС като цяло. 
Ангажирам се да информирам новоизбрания председател Фон дер Лайен за всяка 
възможна ситуация, която може да доведе до конфликт на интереси при изпълнение на 
официалните ми задължения. 
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2. Управление на портфейла и сътрудничество с Европейския парламент 

2.1. Как бихте определили своята роля като член на колегиума на членовете на 
Комисията?  
 
Основната ми задача ще бъде да гарантирам, че работата на Комисията и външната 
дейност на ЕС съответстват на геополитическите предизвикателства, пред които е 
изправен ЕС, в съответствие с писмото за определяне на ресора ми. Като се основава на 
нашата „мека сила“, ЕС трябва да използва всички налични инструменти по по-
последователен и стратегически начин, ако иска да бъде влиятелен в свят, който все по-
силно се характеризира с борба за надмощие. 
 
За тази цел възнамерявам да изпълнявам пълноценно ролята ми на заместник-
председател на Комисията и да координирам външната дейност на Европейския съюз за 
постигане на максимално международно влияние от наша страна с цел защита на 
нашите интереси и насърчаване на ценностите ни. За да успеем, от основно значение 
ще бъде службите на Комисията и Службата за външна дейност (ЕСВД) да работят в 
още по-тясно сътрудничество, за да гарантират цялостно взаимно допълване на 
вътрешните и външните ни дейности и пълно оползотворяване на потенциала на 
групата на комисарите за по-силна Европа в света, както е посочено в писмото за 
определяне на ресора ми. Освен това ще гарантирам, че всичките ни действия, свързани 
с отбраната, и усилията ни за постигане на истински европейски съюз за отбрана са 
съгласувани и последователни, като работя в тясно сътрудничество, по-специално с 
изпълнителния заместник-председател за „Европа, подготвена за цифровата ера“, както 
и с комисаря за вътрешния пазар.  
 
Второ, считам себе си за „честен посредник“ в Съвета по външни работи. 
Координирането на външната дейност на Комисията няма да бъде достатъчно, за да 
бъдем ефективен външнополитически участник. Трябва също така да осигурим 
съгласуваност на нашите действия. ЕС доказа, че може да бъде влиятелен участник, 
когато действа единно.  
 
Целта ми е да действам отвъд намирането на най-малкия общ знаменател, когато 
държавите членки са разделени. Възнамерявам да играя активна роля за изграждането 
на консенсус между държавите членки, като насърчавам това, което смятам, че е в 
интерес на ЕС в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план. В това отношение ще 
работя с всички мои колеги, когато колегиумът прави предложения относно външната 
дейност на ЕС във всички области на политиката, външни и вътрешни, и ще използвам 
правото ми на инициатива като върховен представител, за да представям предложения 
в областта на общата външна политика и политиката на сигурност (ОВППС). 
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2.2. В какво отношение считате, че сте отговорен пред Парламента и че следва да 
се отчитате пред него във връзка със своите действия и тези на поверените Ви 
служби? 
 
Европейската комисия е отговорна пред Европейския парламент, който като 
единствената пряко избрана институция се ползва с най-голямата демократична 
легитимност. Европейският парламент играе ключова роля в процеса на европейска 
интеграция както чрез официалните си правомощия, които придоби чрез 
преразглеждането на Договорите, така и чрез своето неофициално влияние и 
политическо лидерство. 
 
Ефективното междуинституционално сътрудничество е от основно значение за 
функционирането на институционалната система на ЕС и за ефикасността и 
легитимността на системата на ЕС за вземане на решения. То се опира на някои 
ръководни принципи, които се ангажирам да следвам изцяло. Те включват откритост, 
взаимно доверие, ефикасност и редовен обмен на информация. Политическите насоки и 
писмата за определяне на ресорите на новоизбрания председател Фон дер Лайен изцяло 
отразяват тези принципи и подчертават намерението за укрепване на специалните 
отношения между Европейския парламент и Комисията. Ако бъда одобрен за 
заместник-председател, ще работя за постигането на тази цел, като при това ще спазвам 
изцяло разпоредбите на Рамковото споразумение от 2010 г. относно отношенията 
между Европейския парламент и Европейската комисия и Междуинституционалното 
споразумение от 2016 г. относно по-добро законотворчество. Отношенията ми с 
Европейския парламент ще се провеждат по открит, прозрачен и конструктивен начин с 
цел изграждане на отношения на взаимно доверие. 
 
Ангажирам се с пълното прилагане на приложимите разпоредби на Договорите, по-
специално член 36 от ДЕС, и на Декларацията относно политическата отчетност. След 
като самият аз бях председател на Европейския парламент, отдавам особено значение 
на изграждането на тесни и плодотворни отношения в дух на доверие и 
сътрудничество.  
 
2.3. Какви конкретни ангажименти сте готов да поемете с оглед постигането на по-
голяма прозрачност, по-тясно сътрудничество и предприемане на ефективни 
действия във връзка с позиции и искания на Парламента по законодателни 
инициативи?  
 
Вярвам, че членовете на Европейския парламент могат да играят допълваща роля към 
традиционните участници във външната политика, като подобрят въздействието и 
легитимността на външната дейност на ЕС. Поради тази причина по време на моя 
мандат като председател на Европейския парламент се застъпвах за европейската 
парламентарна дипломация. Важно е тези усилия да продължат, като същевременно се 
гарантират съгласуваността и допълването на външната дейност на ЕС чрез тясно 
координиране на действията ни. 



9 
 

 
Ще си сътруднича тясно с Европейския парламент, за да може той пълноценно да 
изпълнява ролята си за контрол и за определяне на дневния ред.  
 
Първо, в съответствие с член 36 от ДЕС ще информирам редовно Парламента за 
основните аспекти на работата ми и ще се консултирам с него относно основните 
избори в рамките на ОВППС. Възнамерявам да постигна това по няколко начина: като 
присъствам на размяната на мнения в комисията по външни работи на Европейския 
парламент, като продължа провеждането на заседанията на специалния комитет 
(въведен с Междуинституционалното споразумение от 2002 г. относно достъпа до 
чувствителна информация в областта на политиката на сигурност и на отбраната) и 
като участвам в пленарните разисквания, по-специално обсъжданията за 
приключването на приемането на годишните доклади на Европейския парламент 
относно изпълнението на ОВППС и ОПСО, както и доклада относно правата на човека 
и демокрацията в света. 
 
Второ, ангажиран съм да изпълнявам изцяло Рамковото споразумение за отношенията 
между Европейския парламент и Европейската комисия (2010 г.). Новоизбраният 
председател пое ангажимент за това съставената от нея Комисия да предприема 
последващи действия по резолюциите на Европейския парламент, приети с мнозинство 
от неговите членове, със законодателен акт при пълно зачитане на принципите на 
пропорционалност, субсидиарност и по-добро законотворчество. В това отношение ще 
работя в моите области на отговорност заедно с Парламента на всеки етап от 
резолюциите, основаващи се на член 225 от ДФЕС, и ще гарантирам, че Комисията 
отговаря на парламентарните резолюции или на искания, основаващи се на член 225 от 
ДФЕС, в рамките на 3 месеца след приемането им. За незаконодателни резолюции в 
областта на ОВППС ще се ангажирам да присъствам редовно на пленарните 
обсъждания с цел намирането на всеобхватно решение на повдигнатите въпроси и 
проблеми, както и да гарантирам, че спазвам изцяло задълженията ми съгласно член 36 
от ДЕС.  
 
Накрая, както е посочено по-горе, се ангажирам да работя в тясно сътрудничество с 
Европейския парламент въз основа на Рамковото споразумение и на 
Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество, когато е 
приложимо. 
 
2.4. Готов ли сте да предоставите на Парламента информация и документи във 
връзка с предвидени инициативи или текущи процедури на равни начала със 
Съвета? 
 
Обменът на мнения и сътрудничеството с Европейския парламент са много важни за 
мен. Ангажирам се да прилагам изцяло разпоредбите на Рамковото споразумение и на 
Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество, като по този 
начин гарантирам равно третиране в отношенията ми с Европейския парламент и със 
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Съвета, когато компетентността на двете институции е равностойна. Освен това в 
съответствие с декларацията относно политическата отчетност се ангажирам, както и 
службите под мое ръководство, да засилим практиката на обмен на мнения преди 
приемането на мандати и стратегиит в областта на ОВППС. Форматът на този обмен на 
мнения следва да отразява чувствителността и поверителния характер на обсъжданите 
теми. Някои обсъждания може да се провеждат на пленарни заседания или в рамките на 
AFET, други — да бъдат предмет на обсъждане в съвместни консултативни заседания 
със службите на AFET, комисията по бюджета (BUDG) и комисията по бюджетен 
контрол (CONT) или специалната комисия. Поемам ангажимент да обмисляим 
съвместно начини за гарантиране на съдържателен задълбочен диалог относно 
документи за фазите на стратегическо планиране на финансовите инструменти в 
рамките на моя мандат. Същият подход ще се прилага и спрямо всички консултативни 
документи, изпратени на държавите членки по време на подготвителната фаза.  
 
В конкретната сфера на международните преговори, както е посочено в член 218, 
параграф 10 от ДФЕС и в съответната съдебна практика на Съда на ЕС, ще гарантирам, 
че Европейският парламент е информиран изчерпателно и незабавно на всички етапи 
от процедурата както за споразумения в областта на ОВППС, така и за споразумения 
извън нея, за които отговарям, за да се гарантира, че Парламентът е в състояние да 
упражнява демократичен контрол върху външната дейност на Съюза от началото на 
процеса до сключването на международно споразумение от страна на ЕС. 
 
За да постигна това, ще дам указания на службите да продължат с настоящата практика 
да предоставят по съгласуван и проактивен начин информационни бележки на 
Европейския парламент и да информират членовете му в подходящ и договорен 
формат. Това ще се прилага в началото на преговорите (включително преди началото 
на преговорите), по време на провеждането на преговорите (след всеки кръг от 
преговори или при възникване на значими промени) и след приключването на 
преговорите (когато преговорите са приключили, споразумение е парафирано, предлага 
се временно прилагане или е налице намерение да се прекрати или измени 
споразумение). 
 

3. Как възнамерявате да подобрите диалога и сътрудничеството между 
институциите? По-специално, ще насърчавате и ще гарантирате ли напредък в 
областите, в които Съветът не е склонен да постигне споразумение, като: 

i) сътрудничество и обмен на информация относно международни споразумения 
(Междуинституционално споразумение за по-добро законотворчество, параграф 
40), и 

Ако бъда одобрен за заместник-председател на Комисията, ще се стремя към пълно 
зачитане на принципите на прозрачност, отчетност и демократична легитимност. В 
съответствие с политическите насоки, представени от новоизбрания председател на 
Комисията за осигуряване на висока степен на прозрачност, ще гарантирам, че 
Европейският парламент е информиран на всички етапи от процедурата в рамките на 
моя ресор както за общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС), така и 
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за споразуменията в области извън ОВППС, така че Парламентът да може да 
упражнява демократичен контрол върху външната дейност на Съюза. Колкото повече 
Парламентът е информиран за дадено споразумение, колкото повече неговото мнение е 
взето предвид, с толкова повече елементи ще разполага, когато дойде моментът да 
гласува неговото одобрение. 

Ангажирам се да прилагам изцяло разпоредбите на Рамковото споразумение и на 
Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество. Разбирам, че 
настоящата практика за осигуряване на систематичен, прозрачен и постоянен поток от 
информация работи, което удовлетворява като цяло Парламента. Съгласен съм обаче, 
че дори и добрите практики могат да бъдат допълнително подобрени. Въпреки че е 
налице широко общо разбирателство относно процедурите и принципите между 
Комисията, върховния представител и Европейския парламент, включването на Съвета 
в съвместни договорености също ще донесе добавена стойност. По време на 
четиристранните преговори между Комисията, върховния представител, Парламента и 
Съвета по прилагането на точка 40 от МИС за по-добро законотворчество бе постигнат 
напредък. За съжаление до края на законодателния мандат не бе постигнато приемливо 
за всички участници споразумение. Постигнатото в рамките на този процес може да 
бъде добра отправна точка. Ще насърчавам всички страни да възобновят 
междуинституционалните преговори и поемам ангажимент да участвам активно за 
постигането на споразумение със Съвета, което да се основава на взаимно доверие и 
признаване на съответните отговорности в процеса на договаряне и сключване на 
международни споразумения. 

ii) преговори за преразглеждане на Междуинституционалното споразумение от 
2002 г. между Европейския парламент и Съвета относно достъпа до чувствителна 
информация в областта на ОВППС/ОПСО, включително относно санкции, 
мандати за мисии по линия на ОПСО, доклади от мисиите, стратегии за 
държавите, изпратени от СПЕС на КПС? 

Парламентът трябва да има достъп до документите, от които се нуждае, за да изпълнява 
ролята си на контрол, независимо дали са класифицирани или не. В интерес на ЕС 
обаче е класифицираната информация да се обработва не само в съответствие с 
приложимите правила за физическа защита, но и по-общо в рамките на стабилна правна 
рамка и рамка на политиката.  

Докато класифицираната информация, която не засяга ОВППС, е обхваната от 
Междуинституционалното споразумение между Европейския парламент и Съвета, 
което влезе в сила през 2014 г., инструментът, който е в сила за класифицирана 
информация в областта на ОВППС/ОПСО - Междуинституционалното споразумение от 
2002 г., датира отпреди Договора от Лисабон вече не е в съответствие с действащата 
институционална структура и трябва да бъде заменено. След неотдавнашната подкрепа 
на Съвета за подновяване на преговорите с Парламента за последващо споразумение, 
което да замени Междуинституционалното споразумение от 2002 г., вярвам, че 
преговорите следва да започнат незабавно и съм изцяло ангажиран с постигането на 
споразумение възможно най-бързо в рамките на новия мандат. Докато се провеждат 
преговорите, ще се ангажирам активно да участвам в заседанията на специалния 
комитет. 

4. Как ще подобрите допълнително сътрудничеството между ЕК/ЕСВД и 
Парламента — по-специално комисията по външни работи — като се опрете на 
ангажиментите и практиките на предишните ВП/ЗП, по-специално по отношение 
на: 
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i) актуализирана декларация относно политическата отчетност — или евентуално 
нейното трансформиране в междуинституционално споразумение между 
Европейския парламент и Комисията относно политическата отчетност и 
сътрудничеството в областта на външните политики. Декларацията относно 
политическата отчетност е в сила от 9 години, като през това време отношенията 
между Парламента и ВП/ЗП се развиха значително. Поради това би било логично 
правното основание за политическа отчетност да бъде изведено на необходимото 
равнище и да започнат преговори за междуинституционално споразумение в 
областта на външните политики, което ще внесе в отношенията между 
Парламента, Комисията и ЕСВД повече съгласуваност, координираност и 
прозрачност, 

Смятам, че отчетността на нашите действия пред Европейския парламент е от 
първостепенно значение. Нейното правно основание е закрепено в самите договори. 

С декларацията на върховния представител относно политическата отговорност от 
2010 г. се прилагат разпоредбите на Договора относно сътрудничеството с Европейския 
парламент в областта на ОВППС и ОПСО, преди всичко член 36 от ДЕС. Отдавам 
голямо значение на съдържанието и духа на декларацията, която днес е също толкова 
актуална, колкото през 2010 г. Съгласен съм, че отношенията между Парламента и 
ВП/ЗП се развиха като позитивно и специално партньорство, в основата на което е 
посочената декларация. 

От множеството разговори с членове на комисията по външни работи на Европейския 
парламент, ВП/ЗП Могерини и други заинтересовани страни, разбирам, че 
декларацията е била приложена по начин, който удовлетворява всички страни. При все 
това съм съгласен, че винаги следва да се търсят области, в които можем да направим 
повече и по-добре. В това отношение вярвам, че гъвкавостта на Декларацията е 
предимство за развиването и засилването на нашето сътрудничество там, където е 
необходимо. Пример за това е обменът на класифицирана информация в областта на 
ОВППС/ОПСО, по отношение на който, както бе посочено, съм решен да се постигне 
напредък в преговорите за договореност, която да замени Междуинституционалното 
споразумение от 2002 г. Друга област, която можем да разгледаме, е намирането на 
начини за по-систематично консултиране с Европейския парламент преди приемането 
на нови съобщения, стратегии и мандати. Макар че това вече се извършва редовно, 
готов съм да проуча как можем да бъдем по-систематични и последователни в това 
отношение. 

В светлината на гореизложеното съм решен да продължа да работя за пълното и 
цялостно прилагане на декларацията, като се стъпи на положителните постижения от 
миналите години и се следват принципите на прозрачност, отчетност и демократична 
легитимност. 

 

ii) по-доброто синхронизиране на дейностите на Комисията/ЕСВД и на 
Парламента, например чрез систематично предварително споделяне на 
планираните графици за публикуването на официални стратегически документи 
(стратегии, съобщения), за срещи на министерско равнище и срещи на високо 
равнище, предложения за започване на преговори по международни 
споразумения, диалози за правата на човека и др., 

Както е посочено в Рамковото споразумение за отношенията между Европейския 
парламент и Европейската комисия, още преди встъпването си в длъжност 
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новоизбраният председател на Комисията представя на Европейския парламент своите 
политически насоки. Тези насоки задават рамка на работата, планирана за следващия 
мандат. Политическите насоки на новоизбрания председател Фон дер Лайен са 
съсредоточени върху шест ясни основни амбициозни цели, сред които целта „По-силна 
Европа в света“, в която са посочени няколко ключови инициативи, които трябва да 
бъдат осъществени в рамките на мандата. Насоките, заедно с работата, извършвана от 
другите институции, ще съставляват също така основата за първата по рода си 
многогодишна програма, която следва да бъде договорена от трите институции. 

Освен това Комисията публикува годишна работна програма, в която са обявени 
важните инициативи, включително важните стратегии и съобщения, за дадена година. 
Комисията води диалог със съответно Европейския парламент и Съвета както преди, 
така и след приемането на своята работна програма. 

Наясно съм с необходимостта да се запазят и, където е нужно, да се подобрят 
практиките за обмен на информация и споделяне на документи, включително 
документи с насока към бъдещето с AFET. Това е важно, за да може 
междуинституционалното сътрудничество да бъде възможно най-ефективно. При все 
че бързо променящото се естество на външната политика понякога може да затрудни 
планирането, ангажирам се да гарантирам, че когато е необходимо да се реагира 
скоростно при непредвидени събития и решението за конкретно съобщение или дори за 
започване на конкретни преговори трябва да бъде взето в кратък срок, AFET ще бъде 
надлежно информирана и ще има диалог във възможно най-голяма степен. 

Що се отнася до информацията до Парламента и Съвета по въпросите на планирането 
на международни споразумения като част от годишното програмиране, в допълнение 
към ангажимента си за пълно спазване на член 218, параграф 10 от ДФЕС и съответната 
съдебна практика на Съда на ЕС, съм готов да разгледам възможностите за 
подобряване на ранната информация относно планирането. Също така поемам 
ангажимент за себе си и службите под мое ръководство да продължим с практиката на 
възможно най-ранно информиране относно планирането на срещи на министерско 
равнище, диалози по правата на човека и други важни срещи. 

 

iii) сътрудничеството и обмена на информация, включително в писмен вид, с 
комисията по външни работи във връзка с преговорите по международни 
споразумения, по-специално чрез незабавно прилагане на тези части от текста, 
които са предварително договорени в рамките на преговорите по параграф 40 от 
междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество за тези 
части, които са от прерогативите на върховния представител/заместник 
председателя; ангажимент да не се продължава практиката на временно 
прилагане на международни споразумения, преди Парламентът да е дал своето 
одобрение, 

Както е посочено в отговора на въпрос 3, ангажирам се да предоставям на Парламента 
цялата необходима информация от началото на процеса на преговори, след всеки кръг 
на преговорите и при сключването на всички международни споразумения относно 
всички стъпки, които попадат в обхвата на моите прерогативи. Тези части — 
предварително договорени в рамките на преговорите по параграф 40 от 
Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество — са напълно 
съвместими с Рамковото споразумение и в съответствие с настоящата практика. 
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Успоредно с това, и доколкото това се отнася до общите рамкови споразумения, 
попадащи под моята отговорност (като споразумения за асоцииране и споразумения за 
партньорство и сътрудничество), поемам ангажимента да дам указания на моите 
служби да предприемат следните мерки, за да се гарантира, че Европейският парламент 
е напълно информиран на всички етапи от преговорите: 

• споделяне с Парламента на всички проекти на указания за водене на 
преговорите, предложени на Съвета; 

• редовни брифинги на Европейския парламент преди важни събития и на 
ключови етапи на международни преговори; 

• предоставяне на Европейския парламент, устно или в писмен вид, на 
информация относно предложения по същество, които тя трябва да сподели с 
преговорните си партньори при самите преговори, доколкото тези предложения са 
споделени със Съвета; 

• споделяне с Европейския парламент на текста на международните споразумения 
в края на преговорите, както е парафиран от главните преговарящи; 

Тези мерки следва да бъдат предмет на съответните условия и ред за осигуряване на 
поверителността на такава информация, особено когато тя е чувствителна и/или 
класифицирана. 

Що се отнася до временното прилагане, правомощието за определяне дали и кога 
дадено споразумение ще се прилага временно, принадлежи на Съвета. При все това съм 
готов при предлагането на решения за подписване и временно прилагане на 
политически важни рамкови споразумения, попадащи под моята отговорност (като 
споразумения за асоцииране и споразумения за партньорство и сътрудничество), да 
приканвам Съвета да отложи временното прилагане, докато Европейският парламент 
не даде одобрението си за споразумението. Това не следва да засяга случаите, при 
които с пълно основание се налага спешност по практически или политически причини. 
В такива случаи ще продължа да наблягам на значението на временното прилагане на 
споразумението веднага след неговото подписване. Както е посочено по-горе, 
вземането на решение ще бъде прерогатив на Съвета. Поради това считам за много 
важно Съветът също да участва в актуализираните практически договорености, за да 
има общо разбиране, което е всеобхватно и включва всички стъпки и етапи на процеса. 
Ето защо повтарям своя призив за възобновяване на преговорите, както и 
потвърждавам решимостта си да бъда изцяло ангажиран в работата за постигане на 
споразумение между всички институционални участници, надграждайки постигнатия 
досега напредък. 

 

iv) провеждането на консултации с комисията по външни работи относно 
приоритетите и позициите на външната политика на ЕС, по-специално преди 
заседанията на Съвета по външни работи и преди публикуването на нови или 
актуализирани съобщения, стратегии и мандати на ЕС, 

Днешните близки отношения между Европейския парламент и върховния 
представител/заместник-председател на Комисията са резултат от положителното 
развитие през последните десет години. Надали по време на 6-ия парламентарен мандат, 
когато бях член на Парламента, бихме могли да си представим колко задълбочен и 
редовен ще бъде днес диалогът между Европейския парламент и върховния 
представител/заместник-председател на Комисията. Този диалог не е самоцел, а има 
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съществено значение за постигането на напредък по целите на външната политика на 
ЕС, като същевременно гарантира отчетност, осигурява обратна информация и насоки 
от политическо естество и увеличава демократичната легитимност на нашите политики. 

Ангажирам се да поддържам и да засиля допълнително според необходимостта 
интензивния и непрестанен поток от информация с Парламента с оглед на пълното 
прилагане на декларацията на върховния представител от 2010 г. относно 
политическата отчетност. Ако бъда утвърден като заместник-председател на 
Комисията, ще дам указания на службите да бъдат на разположение за консултации, 
обмен на мнения и брифинги, както и активно да търсят становището на Парламента 
преди приемането на нови съобщения, стратегии и мандати. Ангажирам се да проуча 
начини как това да се прави по-систематично и последователно, като се използва 
подходящият формат измежду съществуващите канали за диалог — размяна на мнения 
в AFET, съвместни консултативни заседания, Специалната комисия по ЕПСО, 
създадена в съответствие с МИС от 2002 г., или при необходимост — ad hoc срещи, в 
зависимост от чувствителността, поверителността и спешния характер на темите, които 
ще се обсъждат. 

Задължавам се да продължа настоящата практика, в съответствие с която аз или мой 
представител ще бъде на разположение за информация на AFET преди заседанията на 
Съвета по външни работи, както и относно техните резултати. В случай че това не е 
възможно да се направи под формата на заседание на AFET при закрити врата, 
председателят на AFET ще получи информацията в писмен вид съгласно установената 
практика. 

 

v) оценката на начина, по който становищата на Парламента са били взети 
предвид след приемането на резолюциите или консултациите, посочени по-горе, 

Твърдо вярвам, че редовният, изчерпателен и съществен обмен на информация и 
мнения е най-добрият и единствен начин да се гарантира, че становищата и позициите 
на Европейския парламент са взети надлежно под внимание на всички етапи от 
провеждането на външната политика. Решен съм да продължа практиките в това 
отношение, по-специално редовния обмен между съответните органи на Европейския 
парламент и мен и службите под мое ръководство, като и да осигуря неговото 
оптимално и най-ефективно използване. 

 

vi) продължаването на предаването на политическото докладване от ЕСВД на 
конкретни длъжностни лица в Парламента, и на съответните членове на 
персонала при подобрени условия: по-бързо, като се обхваща по-широк спектър 
(кратки бележки, включване на делегации, които все още не са обхванати, 
стратегии за правата на човека по държави) и избягване както на цензура, така и 
на свръхкласифициране, 

Споделянето на доклади отразява моето убеждение, че предоставянето на по-широка 
основа на общи познания за развитието на външните отношения ще бъде от пряка полза 
за нашето сътрудничество и диалог по въпросите на външната политика. Това е духът, 
в който бяха договорени практическите договорености за „споделяне на специфични 
политически доклади от някои делегации на ЕС с определени членове на ЕП“ между 
ЕСВД и Европейския парламент през 2016 г. 
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Потвърждавам ангажимента си да продължа да изпълнявам изцяло практическите 
договорености, за които са се споразумели ЕСВД и Европейският парламент, като ще 
дам съответните указания за това на службите под мое ръководство. Готов съм също 
така да проуча начини за улесняването на този процес, ако и когато това е 
целесъобразно. Ще дам указания на службите под мое ръководство за оценка на 
сегашната практика, за да ме посъветват относно подобренията, които могат да бъдат 
направени, за да се увеличат ефикасността и качеството на обмена на информация, като 
същевременно изцяло се гарантират сигурността и поверителността. От наш взаимен 
интерес е споделената информация да бъде с високо качество и да се обменя скоростно 
и при пълно спазване на правилата за надеждност и поверителност, което е необходима 
предпоставка за обмена на потенциално чувствителна информация. 

Също така, като бивш член на Европейския парламент, напълно осъзнавам колко е 
важна за Вас информацията, за да можете да вземете информирани решения. Ето защо 
бих предложил да се използва в по-голяма степен практиката да се искат целеви 
информационни срещи за членовете на Парламента в навечерието на посещение в 
чужбина или с оглед на други събития, свързани с външната политика. 

 

vii) редовната размяна на мнения i) в пленарна зала, ii) с членове на комисията по 
външни работи и iii) редовно присъствие на междупарламентарни конференции 
по въпросите на ОВППС/ОПСО, 

Убеден съм, че консултирането с Европейския парламент по основните аспекти и 
решения в областта на ОВППС/ОПСО в съответствие с член 36 от ДЕС е от голяма 
взаимна полза по няколко причини: то предоставя възможност за обсъждане, обратна 
информация и насоки, осигурява отчетност на това, което правим, и повишава 
демократичната легитимност на нашите действия и тяхната видимост, както и 
комуникацията с гражданите. 

По тази причина поемам ангажимент за редовен диалог с Вас. Пленарните дебати два 
пъти годишно за приключване на приемането на годишните доклади на Европейския 
парламент относно изпълнението на ОВППС и ОПСО в съответствие с член 36 от ДЕС, 
годишният дебат относно правата на човека и демокрацията по света, както и честите 
обсъждания в пленарна зала по актуални въпроси на външната политика без съмнение 
представляват крайъгълен камък на нашия диалог. При все това, в наш взаимен интерес 
бих искал вниманието да се съсредоточи върху съществуващите канали за диалог, 
които ни позволяват да водим своевременни, открити обсъждания по същество, при 
които се вслушваме и отговаряме на опасенията на другата страна, като например 
размяна на мнения в AFET, специалната комисия по ЕПСО, създадена в съответствие с 
МИС от 2002 г., и съвместните консултативни заседания. Когато е уместно, бихме 
могли да свикваме и ad hoc срещи в подходящ формат, като се отправят покани и към 
членовете на други комисии, които се занимават с външните отношения. 

Възнамерявам също така да присъствам редовно, доколкото е възможно, на 
междупарламентарните конференции относно ОВППС/ОПСО. В това отношение 
доказано полезна е практиката за организиране на междупарламентарни конференции 
успоредно с „Гимних“ заседания. Също така поемам ангажимент да си сътрудничи с 
ротационното председателство на Съвета, за да се гарантира, че председателят на 
комисията AFET е поканен да участва в „Гимних“ заседания. 
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viii) сътрудничеството, координацията и ефикасността на дейностите за подкрепа 
на демокрацията между ЕСВД, Комисията и Парламента — било чрез 
междуинституционални механизми, достъп до информация, последващи действия 
и прилагане на препоръките на ЕП — особено като се има предвид, че 
Европейският парламент има доказан опит в прилагането на дейности за 
подкрепа на демокрацията (по-специално в четирите основни стълба: наблюдение 
на избори, изграждане на капацитет за парламентите, посредничество и диалог, 
действия в областта на правата на човека); 

Подкрепата за демокрацията в целия свят е основен приоритет за ЕС днес. На 14 
октомври Съветът по външни работи планира да приеме нови заключения относно 
демокрацията, съобразени с този приоритет. Моето усещане, идващо от ръководенето 
на работата на Парламента като негов председател и от участието ми като министър на 
външните работи, в работата на Съвета, е, че това е област, в която сътрудничеството 
между институциите функционира добре, може би защото съществува широк 
консенсус за това, което трябва да бъде направено. Неслучайно наблюдението на 
избори от страна на ЕС през годините се превърна в модел на добро сътрудничество: то 
вече функционираше добре, когато в качеството ми на председател на комисията DEVE 
бях съпредседател на групата, наричана тогава координационна група за наблюдение на 
избори. Аз ще запазя този отличен модел на сътрудничество. 

Вярвам, че можем да си сътрудничим по-добре в работата през целия изборен цикъл, 
включително действията, последващи наблюдението, и в предизборните ситуации, в 
които рискът от напрежение и насилие, свързани с изборите, може да бъде висок. Тук 
действат всички европейски участници: Европейската служба за външна дейност е 
силно ангажирана с работата в областта на посредничеството и диалога, Комисията 
разполага с добре развита и важна програма за подкрепа на демокрацията, а 
Парламентът прави много за насърчаването на междупарламентарния диалог чрез 
редовни делегации, специален парламентарен обмен и посреднически операции в 
ситуации на потенциален или действителен конфликт. Тъй като посредничеството е 
средство за първа реакция във външната дейност на ЕС, изграждането на 
институционален капацитет в посредничеството и диалога ще се запази основен 
приоритет, за да се гарантира, че постигнатото от нас съответства на политическия 
акцент върху посредничеството и диалога в нашите външни действия. Резолюцията на 
Европейския парламент от 12 март 2019 г. относно изграждане на капацитет на ЕС за 
предотвратяване на конфликти и посредничество (2018/2159 (INI) предоставя добра 
основа за непрестанно укрепване на междуинституционалното сътрудничество в 
областта на предотвратяването на конфликти и посредничеството, като ние вече 
изпълняваме нейните препоръки. Накратко, ще бъде създаден консултативен съвет на 
ЕС на високо равнище по въпросите на посредничеството, който ще засили 
стратегическия капацитет на ЕС за участие в посочените процеси чрез група от опитни 
старши съветници по посредничеството, така че с кратко предизвестие да бъдат 
предоставяни политически и технически познания. Бе даден ход също така на процес на 
актуализиране на концепцията от 2009 г. относно укрепването на капацитета на ЕС за 
посредничество. Решен съм да гарантирам, че можем да отговорим ефективно на 
възникващите нужди от посредничество и диалог. В този контекст ценя текущото ни 
сътрудничество с Европейския парламент, който е доказал своя капацитет в областта на 
посредничеството и диалога. 

Интегрираният подход към външните конфликти и кризи представлява ключов елемент 
от външната дейност на Съюза, а по-съгласуваният и цялостен ангажимент на ЕС по 
отношение на външните конфликти и кризи ще продължи да бъде от решаващо 
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значение не само за съгласуван подход между Европейската комисия, върховния 
представител и Европейския парламент, но и за да се гарантира, че цялостният ни 
ангажимент води до планираното въздействие. Предотвратяването на конфликти, 
изграждането на мир и посредничеството следва да играят нарастваща роля в рамките 
на цялостния ангажимент на ЕС в трети държави. Всеки от нас има своите силни 
страни, но може да бъде направено повече, за да се гарантира, че работата ни в тази 
област е по-систематично координирана, така че да се оптимизира колективното ни 
въздействие. Така например, ако настояваме за избирателна реформа в политическия ни 
диалог с дадена държава и работим заедно с държавите членки за постигане на 
максимално въздействие на тези призиви, Комисията може успоредно да подпомага 
укрепването на изборните институции, а Парламентът може да планира повдигането на 
въпроса на предстоящо посещение на делегация. При тези обстоятелства за нас е 
жизненоважно да се координираме по-добре, така че тези дейности да се осъществяват 
взаимосвързано. Политическите послания трябва да бъдат съгласувани, като 
предоставяното от нас сътрудничество също трябва да подкрепя целта на тези 
политически послания. Това вече се прави в много случаи, но ще трябва да работим 
заедно, за да стане то по-систематично. 

Накрая, но не на последно място, бих искал също така да укрепя специалното 
партньорство с Европейския парламент в областта на правата на човека. Този 
приоритет обхваща всички направления на моята работа. Нашето партньорство вече е 
силно. Заедно постигаме напредък в областта на правата на човека в целия свят чрез 
конкретни политически действия. Така например всяка година участваме заедно във 
важната награда „Сахаров“. Също така активно предприемаме действия в отговор на 
спешни ситуации в сферата на правата на човека, обсъждани от Парламента. Що се 
отнася до бъдещето, в процес на изготвяне е новият план за действие на ЕС относно 
правата на човека и демокрацията, който ще обхване периода 2020—2024 г. 
Партньорството с Парламента, но също и с гражданското общество и частния сектор, е 
от ключово значение за постигането на резултати на място. 

 

ix) изпълнението на исканията на Европейския парламент във връзка със 
специалните представители на ЕС, по-специално чрез представяне на стратегически 
документ за размисъл по въпроса, като се гарантира по-голяма прозрачност на 
тяхната работа, въведат се дълги периоди на прекъсване и се гарантира, че тяхното 
назначаване се потвърждава само след положителна оценка от комисията по външни 
работи на Парламента (Препоръка на Парламента относно правомощията и мандата 
на специалните представители на ЕС от 13 март 2019 г. )1. 

Напълно вземам под внимание препоръките на комисията по външни работи на 
Европейския парламент по отношение на ролята, мандата и сътрудничеството със 
специалните представители на ЕС и нейното желание да работи с мен през първите шест 
месеца от мандата ми по тези въпроси. Готов съм да обмисля и да обсъдя с Вас как 
препоръките могат да ни помогнат в назначаването и определянето на мандата на 
специалните представители на ЕС при пълно зачитане на ролята и прерогативите на 
Съвета по отношение на назначаването и задачите на специалните представители на ЕС. 

Специалните представители на ЕС са доказали своята стойност многократно. Те 
помагат на ЕС да се ангажира решително, особено в дипломатически процеси, които 

                                                 
1 Приети текстове, P8-TA-PROV(2019)0172. 
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изискват внимателно проследяване. Възнамерявам да продължа да използвам този 
важен инструмент за постигането на целите на външната политика на ЕС. 

 

5. Как възнамерявате да подобрите капацитета за участие и въздействието на 
политиките на ЕС в неговата външна дейност? По-специално: 

i) Как възнамерявате да гарантирате, в съответствие с член 18, параграф 4 от ДЕС 
и член 9 от Решението на Съвета за създаване на ЕСВД, координацията, 
последователността и ефективността на външната дейност на ЕС, включително 
по отношение на планирането на инструментите на ЕС за външно финансиране? 

Договорът възлага на ВП/ЗП в качеството му на заместник-председател отговорността 
за външните отношения в рамките на Комисията и за координацията на други аспекти 
на външната дейност на Съюза. Това е от съществено значение, за да може нашият 
международен ангажимент да бъде ефективен. Външната дейност на ЕС се използва и 
се осъществява по всеобхватен и последователен начин, при което се насърчават 
интересите и ценностите на ЕС в нашите партньорства с трети държави — това е 
колкото изискване на Договора, толкова и политическа повеля в съвременния свят. 

За тази цел координацията, съгласуваността и ефективността на външната дейност на 
ЕС ще бъдат обект на специално внимание на новата „Геополитическа комисия“, както 
подчерта новоизбраният председател Фон дер Лайен в писмата си за определяне на 
ресора до членовете на колегиума. Това означава, че ще се предоставя ежеседмична 
актуална информация относно външната политика, ще се организират системни 
дискусии относно външната дейност на Съюза в колегиума и ще се провеждат редовни 
срещи на групата на комисарите за „По-силна Европа в света“, която ще 
председателствам. Вярвам, че това ще спомогне ЕС да се възползва по-ефективно от 
средствата и инструментите, с които разполагаме, с цел насърчаване на нашите 
ценности и интереси и засилване на въздействието на външните ни действия в 
традиционни области като търговията, развитието, хуманитарните въпроси или 
съседството и присъединяването. Това предполага също и осигуряването на по-добро 
обвързване с външните аспекти на нашите вътрешни политики, простиращи се от 
индустриалната политика (по-специално, но не само, в своите аспекти на 
отбранителната промишленост) до цифровата политика и политиката на вътрешните 
работи. Възнамерявам да действам активно в колегиума, за да гарантирам, че работим 
съвместно за определянето на интересите и целите, както и на средствата и стратегиите 
за тяхното насърчаване и постигане в цялостна перспектива. Това е основната задача, 
възложена ми от новоизбрания председател Фон дер Лайен. Смятам също, че именно 
това очаква Съветът от мен. 

Последователността и ефективността при програмирането отговорят на същата логика 
и предложеният нов инструмент за съседство, развитие и международно 
сътрудничество ще ни помогне да постигнем напредък в тази посока. Този нов 
рационализиран инструмент ще бъде по-последователен, адаптивен и гъвкав. По 
принцип той може да бъде решаващ фактор за възприемането на по-стратегически 
подход към финансирането от ЕС и това как то може да бъде по-добре използвано в 
подкрепа на нашите политики, интереси и ценности. 
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ii) С оглед на бъдещото поколение инструменти за външно финансиране (2021—
2027 г.) как възнамерявате да осигурите подобрения в следните области: 

– Реална роля на Европейския парламент в стратегическото управление на 
инструментите (Инструмент за съседство, сътрудничество за развитие и 
международно сътрудничество, Инструмент за предприсъединителна помощ III), 
включително използването на делегирани актове за приемането на програмни 
документи и други стратегически решения, както и участието на Парламента в 
експертните групи на Комисията, които изготвят делегирани актове. 

– С оглед на бъдещия единен инструмент за външно финансиране (2021—2027 г.), 
как възнамерявате да гарантирате неговото стратегическо използване, за да 
допринесе за по-широките цели на външната политика на Съюза, по-специално 
ефективната координация на действията и съгласуваността на политиките в 
областта на външните работи, международната търговия, развитието и правата на 
човека? 

– Запазване на силната подкрепа за съседните държави, включително в случай че 
настоящият Европейски инструмент за съседство следва да бъде заменен с единен 
инструмент за външната дейност на ЕС (Инструмент за съседство, сътрудничество 
за развитие и международно сътрудничество). 

– Управление, включително предложение за създаване на хоризонтална 
ръководна група, евентуално ръководена от върховния представител на Съюза по 
въпросите на външните работи и политиката на сигурност/заместник-
председателя на Комисията, за да се гарантира цялостната политическа 
координация на всички инструменти за външно финансиране. 

Твърдо вярвам, че консултирането с Европейския парламент по основните аспекти и 
решения в областта на външната дейност на ЕС в пълно съответствие с член 36 от ДЕС 
е от голямо значение. То има за цел да гарантира отчетност, обратна информация и 
насоки от политическо естество, демократична легитимност, видимост и по-добра 
комуникация с гражданите. В този дух включването на Европейския фонд за развитие в 
бюджета на ЕС бе предложено не само с цел подобряване на съгласуваността на 
външната дейност на Съюза — то също така ще доведе до значително увеличаване на 
законодателните, бюджетните и контролните правомощия на Европейския парламент, 
което е основателно и отдавнашно искане на Вашата институция. 

Ясно е, че в предстоящите тристранни срещи във връзка с Инструмента за съседство, 
развитие и международно сътрудничество (ИСРМС) ще трябва допълнително да 
определим ролята на inter alia Европейския парламент и Съвета в управлението на 
финансовите инструменти, което следва да стане при пълно зачитане на 
институционалните прерогативи на всяка институция на ЕС и да бъде организирано по 
ефективен начин. Обсъжданията до момента показаха, че всички институции са 
съгласни относно основните елементи, които новият инструмент следва да предостави: 
повече ефективност, съгласуваност, последователност и способност за реагиране при 
непредвидени обстоятелства. С цел това да бъде гарантирано, както и за да се осигури 
съответно участие на Европейския парламент ще гарантирам, в сътрудничество с 
комисарите, отговарящи за международните партньорства и за разширяването и 
съседството, че службите на Комисията и ЕСВД продължават да приобщават 
съзаконодателите при изготвянето на програмите за сътрудничество на ЕС. 
 
Съгласен съм с Европейския парламент относно необходимостта от хоризонтален начин 
на ръководене и координация на финансирането на външната дейност на ЕС. Всъщност 
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групата на комисарите за „По-силна Европа на световната сцена“, която ще 
председателствам, може да бъде един от инструментите за осигуряване на такава 
координация. На практика, както беше предвидено в писмото ми за определяне на 
ресора, ще имам отговорността да работя заедно с всички съответни колеги от 
колегиума, за да гарантирам, че инструментите ни за външно финансиране се използват 
стратегически и допринасят за засилване на водещата роля и влиянието на Европа в 
света. Ще направя това в контекста на по-широкообхватната работа за осигуряване на 
координация и съгласуваност на външната дейност на Съюза. Например 
международните търговски споразумения са мощен инструмент в отношенията ни с 
външните партньори, тъй като те популяризират стандартите и приоритетите на ЕС. 
Нашите политики в областта на развитието и правата на човека също така ни позволяват 
да разпростираме влиянието си в световен мащаб. По същата причина ще работя в тясно 
сътрудничество с всички съответни комисари, като например комисарите с ресори 
„Международни партньорства“, „Съседство и разширяване“, „Управление при кризи“, 
„Търговия“ и „Вътрешен пазар“, наред с други. В дух на съгласуваност между 
вътрешната и външната дейност ще се стремя да участвам активно и в други групи на 
комисари, председателствани от моите колеги заместник-председатели, например 
„Европейски зелен курс“ и „Европа, подготвена за цифровата ера“. 

Що се отнася до съседството, необходимостта от поддържането на привилегировани 
отношения с всички съседни държави по отношение на сигурността, устойчивостта, 
просперитета и стабилността е несъмнен приоритет. Прегледът от 2015 г. на нашата 
рамка за сътрудничество с партньорите от съседните държави позволи реагиране на 
общите интереси на ЕС и партньорите му и справяне с общите предизвикателства пред 
тях. Ето защо ще продължа да отдавам приоритет на принципите на съвместна 
ангажираност и диференциран подход така, че тази рамка да продължи да бъде актуална 
за всеки от нашите партньори, като същевременно интересите на ЕС бъдат защитени. 

За периода 2021—2027 г. в предложения Инструмент за съседство, сътрудничество за 
развитие и международно сътрудничество Комисията предвижда да задели общо 
22 милиарда евро за обхванатите от политиката на съседство на ЕС източни и южни 
държави, което представлява увеличение с 24 % в сравнение с настоящата МФР. Тези 
средства са гарантирани и могат само да бъдат увеличавани. Не може да има по-голяма 
гаранция и по-категорично одобрение за нашата политика на съседство, за която никога 
не са били заделяни толкова много ресурси и която освен това може да получи достъп 
до допълнителни ресурси от предложения „резерв за нововъзникващи 
предизвикателства и приоритети“. В този контекст ще бъдат запазени основните 
характеристики на специалното партньорство с нашите съседи, например силният 
акцент върху резултатите, като същевременно бъдат премахнати съществуващите 
изкуствени бариери между действащите инструменти на ЕС за външно финансиране. 

 

iii) Как възнамерявате да координирате работата на всички членове на Комисията 
с ресор в сферата на външните отношения за по-добро рационализиране на 
усилията на различните структури на Комисията и ЕСВД с цел провеждане на 
последователна външна политика на ЕС? 

Възнамерявам да изпълнявам пълноценно ролята си на заместник-председател на 
Комисията и да координирам външната дейност на Европейския съюз с цел постигане 
на максимално международно влияние от наша страна, защита на нашите интереси и 
популяризиране на ценностите ни. Работата ми като заместник-председател на 
Комисията ще предопределя упражняването на отговорностите ми като върховен 
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представител и председател на Съвета по външни работи и обратното, например като 
използвам пълноценно възможността за представяне на съвместни съобщения с 
Комисията. Разбира се, ще се уверя, че работата, извършвана в рамките на тези 
различни отговорности, е напълно съгласувана. 

Ще участвам пълноценно в работата на колегиума, който систематично ще обсъжда 
въпросите, свързани с външната дейност, и ще взема решения по тях. За тази цел всички 
служби и кабинети ще подготвят ежеседмично външните аспекти на заседанията на 
колегиума по подобие на процеса, който вече се прилага за междуинституционалните 
отношения, чрез нов колегиален подготвителен орган — Групата за външна координация 
(„EXCO“), която ще бъде председателствана съвместно от заместник-началника на моя 
кабинет и дипломатическия съветник на председателя. 

Също така ще се опирам максимално на групата на комисарите за „По-силна Европа на 
световната сцена“ като инструмент за постигане на тази цел. Трябва да провеждаме 
повече стратегически обсъждания с участието на всички членове на Комисията с 
отговорности в областта на външната политика — не само тези, които отговарят за 
външните политики на ЕС, но и тези, които отговарят за вътрешни политики със силно 
външно измерение, като например миграцията, цифровите технологии, енергетиката и 
климата. Освен това ще ръководя работата ни, свързана с отбраната, и ще гарантирам, 
че усилията ни за постигане на истински Европейски съюз за отбрана са съгласувани и 
последователни, като работя в тясно сътрудничество по-специално с изпълнителния 
заместник-председател за „Европа, подготвена за цифровата ера“, както и с комисаря с 
ресор „Вътрешен пазар“. 

Тясното сътрудничество на равнище служби между службите на Комисията и ЕСВД ще 
бъде от изключително значение за ефикасното формулиране и изпълнение на външната 
дейност на ЕС. Ще работя съвместно с новоизбрания председател, за да гарантирам, че 
службите на Комисията и ЕСВД работят безпроблемно заедно за изпълнението на 
приоритетите на новата Комисия в съответствие с решенията на Съвета и насоките на 
Европейския съвет. Ще имам също така привилегията да ръководя мрежата от 
делегации на ЕС по целия свят, в рамките на които служителите на ЕСВД и на 
Комисията работят заедно под ръководството на единен посланик на ЕС. 

По отношение на свързаността: Как следва да се координират необходимите 
мерки в областта на външната политика и как да се гарантира наличието на 
достатъчно финансови средства за стратегията? 

ЕС установи колко важна от геоикономическа гледна точка е свързаността, наред с 
други области на политиката, за прокарване на интересите на ЕС, приноса за растежа и 
насърчаването на заетостта у нас. Важно е външните ни действия във всички области да 
засилят значението на устойчивостта и договорените на международно равнище норми, 
включително по отношение на климата и социалната, фискалната и икономическата 
устойчивост. Това има последици и за сигурността. За да изпълни тази стратегия, ЕС се 
нуждае от засилена координация на политиките, участниците и действията като част от 
цялостната координация на своята външна дейност. Тъй като на свързаността (в 
нейното цифрово, транспортно, енергийно и човешко измерение) трябва да се гледа 
мащабно, е необходим цялостен подход на ЕС, който включва институциите на ЕС, 
държавите членки и частният сектор в ЕС. 

Трябва да решим заедно кои са основните стратегически интереси на ЕС, да се 
съсредоточим върху тях, да се мобилизираме и да създадем необходимата среда за 
привличане на частни инвестиции, както и да използваме инструменти от ново 
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поколение, които могат да постигнат по-ефикасни и по-бързи резултати в полза на 
икономическите оператори от ЕС в чужбина.  

Текущите преговори по МФР ще бъдат от ключово значение за определяне на 
европейската амбиция за нашата външна политика и ще предопределят по-нататъшното 
програмиране. 

 

iv) До каква степен имате намерение да използвате пълния потенциал на Договора 
от Лисабон, който позволява решенията относно ОВППС да се гласуват с 
квалифицирано мнозинство в Съвета (член 31, параграф 2 от ДЕС)? 

Като се имат предвид днешните сложни предизвикателства, външната политика на ЕС, 
и по-специално ОВППС, трябва да бъде ефективна, за да се прокарват стратегическите 
интереси на ЕС и неговите ценности. За да бъде световен лидер, Съюзът трябва да 
може да взема решения по-бързо и по-ефикасно, като за целта е необходимо да се 
премахнат ограниченията при процеса на вземане на решения, които спъват външната 
ни политика. При липсата на единство в рамките на ЕС неговата външна дейност може 
да бъде подрита и поради това държавите членки следва да спазват принципа на лоялно 
сътрудничество, залегнал в Договора. Трябва да бъдем гъвкави и да действаме бързо и 
решително. Ще се стремя да използвам всички средства за постигането на тази цел, по-
специално предлаганите от Договора от Лисабон и в съответствие с политическите 
насоки и писмата за определяне на ресорите, представени от новоизбрания председател 
Фон дер Лайен. 

 

Необходимо е да се погледне отвъд ограниченията, налагани на външната 
политика на ЕС от правилото за единодушие. Какви предложения предвиждате, за 
да може някои решения да се вземат с квалифицирано мнозинство, особено по 
въпроси, свързани с външната политика и политиката на сигурност, като се 
започне с решенията, свързани с правата на човека и гражданските мисии? Какви 
действия бихте предприели, за да убедите държавите да приемат промяна в 
Договорите? 

В съответствие с писмото за определяне на ресора ми при представянето на 
предложения ще се стремя да използвам клаузите на Договорите, които позволяват 
приемането на определени решения в областта на общата външна политика и политика 
на сигурност чрез гласуване с квалифицирано мнозинство. В този контекст 
възнамерявам да започна открито обсъждане със Съвета, за да изградим необходимото 
доверие за проучване на възможността тези клаузи да се използват, включително в 
областите, посочени от Европейския парламент. „Конструктивното въздържане“ е 
друга прагматична възможност, предоставена от Договора, за да се преодолеят 
ограниченията, свързани с гласуването с единодушие. 

В този контекст искам също така да спомена текущата работа в Съвета за 
преразглеждане на условията и методите на работа за осигуряване на ефективността на 
ОВППС и на външната политика на ЕС в по-широк смисъл. Като започнем от 
повишаването на обмена на информация и стигнем до ефективната комуникация и 
изпълнението на общите позиции на ЕС, можем да укрепим процеса на вземане на 
решения в Съвета, като се стремим преди всичко да осигурим единството на ЕС, 
засилвайки по този начин доверието в него и влиянието му. 
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Използването на възможностите, предвидени в Договора от Лисабон, придружено от 
по-добро осъществяване на външната политика, ще спомогне за ангажираността и 
единството на държавите членки и за последователността и ефективността на външната 
дейност на ЕС. 

 

v) По време на Вашия мандат ще започнете ли преглед на ЕСВД като институция, 
включително преразглеждане на решението на Съвета за нейното създаване, също 
и с оглед на значителното засилване на европейския характер и колективния дух 
на нейния дипломатически персонал, включително ангажимент за гарантиране на 
равенството между половете при назначаването на високопоставени служители в 
ЕСВД и делегациите на ЕС, включително целта за 50 % жени — ръководители на 
делегации на ЕС, до 2024 г.? 

Както беше предвидено в Решението на Съвета от 2010 г., ЕСВД премина през 
процедура на преглед по същество през 2013 г. и още веднъж, в по-малък мащаб, през 
2015 г. Тези прегледи бяха използвани като насока при адаптирането на структурите, 
методите на работа и организацията така, че ЕСВД да бъде по-добре подготвена, по-
ефикасна и способна да изпълнява ролята, отредена ѝ от Договора. Това всъщност е 
непрекъснат процес и смятам за свой дълг да гарантирам, че ЕСВД е в състояние да 
изпълнява ролята си в бързопроменящия се контекст на външната политика. Въпреки 
приключването на официалния преглед ще продължим да се стремим към подобряване 
на структурите и методите на работа. 

Що се отнася до специфичното предизвикателство за постигане на равна представеност 
на жените и мъжете, споделям гледната точка на новоизбрания председател и ще се 
стремя да осигуря равни възможности и многообразие в ЕСВД. Това е не само въпрос 
на сериозно отношение и равни възможности, но също така на по-добри методи на 
работа: всички проучвания показват, че организациите, които насърчават 
многообразието, вземат по-добри решения и работят по-устойчиво и по-продуктивно. В 
интерес на всички е нашата организация да има различни служители в цялото им 
многообразие. 

В ЕСВД количественият баланс между половете като цяло е почти изравнен, но 
качественото съотношение на половете в състава продължава да е небалансирано. 
Препоръките на оперативната група на ЕСВД за равните възможности са в процес на 
изпълнение с цел ускоряване на напредъка за постигане на устойчив баланс между 
половете на всички равнища и във всички функции и категории работни места в ЕСВД, 
включително чрез неформалната мрежа „Жените и ЕСВД“, която предлага специално 
наставничество за жените на ръководни позиции. Ще продължим също така да 
насърчаваме участието на повече жени кандидати от дипломатическите служби на 
държавите членки. 

 

vi) ЕС и държавите членки са подложени на постоянни атаки на дезинформация и 
фалшиви новини от различни източници, които оказват влияние върху 
общественото мнение и в някои случаи застрашават демократичните процеси в 
ЕС. Къде виждате основните заплахи и предизвикателства пред ЕС в борбата с 
дезинформацията? Какъв подход планирате към тези въпроси? Как виждате 
ролята си за укрепване на киберсигурността в ЕС? 

Дезинформацията и манипулацията на нашите информационни пространства са заплаха 
за нашите демокрации и за свободния и информиран световен публичен дебат. 
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Недвусмислени доказателства показват, че чуждестранни държавни заинтересовани 
страни — често в тясно сътрудничество с местни заинтересовани страни — все по-
често използват стратегии за дезинформация, за да повлияят на обществените дебати, 
да предизвикат разделение и да се намесят в демократичния процес на вземане на 
решения, включително по време на избори. Кампаниите за дезинформация често са 
част от хибридните предизвикателства, включващи кибератаки, насочени не само към 
държавите — членки на ЕС, но и към партньорите ни в съседните държави. 

Борбата с дезинформацията и повишаването на устойчивостта на обществата ни на 
чуждестранна намеса и манипулация са общ приоритет за институциите на ЕС и 
държавите членки. Това може да бъде постигнато само чрез подход, който обхваща 
цялото общество: чрез координирани усилия на правителствата, гражданското 
общество, научните изследователи и проверителите на факти, частния сектор 
(включително онлайн платформите) и медиите. Същевременно трябва да съхраним 
принципа на свобода на изразяване в неговата цялост. Трябва да намерим точния 
баланс. 

Именно това е духът на всеобхватния План за действие за борба с дезинформацията, 
приет през 2018 г., който предоставя насоки за работата ни в тази област. В тази връзка 
има редица приоритетни действия: трябва да станем по-добри в засичането, 
анализирането и разкриването на дезинформацията без значение от нейния произход и 
приложената тактика. Трябва да застъпим в по-голяма степен обединяването и обмена 
на анализи и най-добри практики чрез системата за бързо предупреждение, която 
свързва всички държави членки и институциите на ЕС в единна мрежа, управлявана от 
ЕСВД. Трябва по-добре да координираме комуникациите си в отговор на 
дезинформационните инциденти. Трябва да разработим ясни правила за цифровите 
платформи и индустрията в тази област. Това е политиката, която вече се прилага 
съгласно Кодекса за поведение и която се нуждае от допълнително обмисляне. При 
всички положения се нуждаем от по-добри правила за прозрачност и по-успешно 
сътрудничество, що се отнася до достъпа до данни и използването на алгоритми. В 
момента се извършва оценка на всичко това. Необходимо е също така да станем по-
добри в повишаването на осведомеността и овластяването на нашите граждани. Това 
следва да се постигне чрез подкрепа за качествената журналистика и независимите 
медии, изграждането на програми за медийна грамотност, трансграничното 
сътрудничество между медийни специалисти и органите за саморегулиране на медиите. 

Инструментариумът за кибердипломация позволява на ЕС и неговите държави членки 
чрез пълния спектър от политики и инструменти, включително чрез ограничителни 
мерки, да използват ефекта на лоста, за да поддържат открито, стабилно и сигурно 
киберпространство. 

Възнамерявам да работя по тези въпроси в тясно сътрудничество с Европейския 
парламент и Комисията, по-специално с изпълнителния заместник-председател с ресор 
„Европа, подготвена за цифровата ера“, със заместник-председателя с ресор „Ценности 
и прозрачност“ и с комисаря с ресор „Вътрешен пазар“. Накрая, но не на последно 
място, бъдещите ни усилия ще трябва да се опрат на изграждането на тясно 
сътрудничество с международните партньори, по-специално с Групата на седемте (Г-7) 
и Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО). 

Този въпрос е тема на доклад и препоръка на Европейския парламент, като и в 
двата документа се изискват конкретни стъпки в няколко различни области, 
включително превръщането на Оперативната група на ЕС за стратегическа 
комуникация с Източното съседство (StratCom) в пълноценен отдел на ЕСВД. 
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ЕСВД оглавява усилията за противодействие на дезинформацията чрез дейностите си 
за разобличаване на дезинформационни кампании в Източното съседство на ЕС, както 
ѝ беше възложено от Европейския съвет през 2015 г. След приемането на Плана за 
действие за борба с дезинформацията ЕСВД значително засили ролята и дейностите си 
и разшири техния обхват. С подкрепата на Европейския парламент успяхме да укрепим 
три от съществуващите оперативни групи (Оперативната група на ЕС за стратегическа 
комуникация с Източното съседство, Оперативната група за стратегическа 
комуникация за Западните Балкани, Оперативната група за Южния регион) както по 
отношение на персонала, така и по отношение на бюджета, с който разполагат. Освен 
това създадохме екип, който се занимава със сродни въпроси, включително капацитета 
за анализ на данни, и работи по разпространението на информация и повишаването на 
осведомеността, както и по отношенията с гражданското общество и предприятията. 

Вече разполагаме с професионален екип със значителен експертен опит, който работи 
много добре в настоящия контекст. Разбира се, готов съм да разгледам всички 
организационни въпроси, които могат да възникнат във връзка с промените в неговата 
работа. Отдавам голямо значение на работата ни за борба с дезинформацията. 

 

6. Във възложителното Ви писмо се посочва, че ЕС „трябва да бъде по-
стратегически, по-настоятелен и по-обединен в подхода си към външните 
отношения“. Глобалната стратегия на ЕС от 2016 г. определя общите принципи и 
приоритети за външната дейност на ЕС. Стратегическата автономност е 
набелязана като решаваща за сигурността на Съюза и способността му да 
насърчава мира и сигурността в целия свят. Какви конкретни мерки 
възнамерявате да предприемете за постигане (или развиване) на стратегическата 
автономност на ЕС в областта на сигурността и отбраната и в този контекст 
планирате ли да установите стратегически документ, за да определите нашите 
общи цели? 

В областта на сигурността и отбраната целта е ЕС и неговите държави членки да могат 
да поемат повече отговорност за собствената си сигурност — съвместно с партньори 
винаги, когато е възможно, и самостоятелно, когато е необходимо, в преследване на 
ценностите и интересите на ЕС. Това определя равнището на амбиция на ЕС в областта 
на сигурността и отбраната, както беше предвидено от Съвета през ноември 2016 г. въз 
основа на Глобалната стратегия за външната политика и политика на сигурност на ЕС, 
в която се определят три стратегически приоритета, които да направляват работата ни: 
по-ефективно реагиране на външни конфликти и кризи, изграждане на капацитета на 
партньорите и по-добра защита на Съюза и неговите граждани. 

Различните действия, предприети през последните няколко години в тази насока, 
трябва да бъдат изцяло изпълнени по съгласуван начин, ориентиран към постигането на 
целите. Ще отдавам особено значение на това да се гарантира, че работата в рамките на 
ЕСВД и на Европейската агенция по отбрана се извършва в тясно сътрудничество и 
взаимодействие със службите на Комисията, по-специално с бъдещата генерална 
дирекция „Отбранителна промишленост и космическо пространство“. Позволете ми да 
подчертая, че постоянното структурирано сътрудничество (ПСС), Европейският фонд 
за отбрана и координираният годишен преглед на отбраната (КГПО) ще засилят 
способността на Съюза за по-ефективно справяне със заплахите за сигурността. Това 
ще позволи по-задълбочено сътрудничество, простиращо се от инвестициите и 
развитието на способностите до съвместното оперативно използване на тези 
способности, при взаимно допълване с НАТО, като по този начин се укрепи 
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трансатлантическият съюз и се допринесе за споделяне на тежестта, както и за 
укрепване на конкурентоспособността на отбранителната промишлена и технологична 
база на ЕС. 

От самото начало това включва много силно партньорско измерение, тъй като ЕС 
запазва ангажимента си да работи в тясно сътрудничество с партньорите си, и по-
специално с НАТО, с което сътрудничеството се развива с безпрецедентни темпове въз 
основа на съвместните декларации. Общата цел на двете организации е да гарантират 
сигурността на своите граждани и да укрепят трансатлантическата връзка. Член 5 от 
Северноатлантическия договор е крайъгълният камък за колективната отбрана на 
съюзниците от НАТО, както изрично се посочва в Договора за ЕС. Двете организации 
изпълняват взаимно допълващи се роли за постигането на сигурност в Европа, като 
широкият инструментариум на ЕС допълва основните задачи на НАТО. Засиленото 
отбранително измерение на ЕС прави НАТО по-силен. Ще продължа да отделям 
внимание на по-нататъшното укрепване на сътрудничеството между ЕС и НАТО. 

Освен това ще гарантирам, че се полагат специални усилия за изпълнение на 
хоризонталните инициативи за укрепване и подобряване на интегрирания подход на ЕС 
по отношение на външните конфликти и кризи, гражданското и военното измерение на 
общата политика за сигурност и отбрана, засилването на военната мобилност в целия 
ЕС, устойчивостта на хибридни заплахи и борбата с тях, киберсигурността и морската 
сигурност, ситуационната осведоменост и др. Също така възнамерявам да съсредоточа 
усилията си върху приемането на предложението за Европейския механизъм за 
подкрепа на мира, чиято цел е ЕС да разполага с извънбюджетен фонд за финансиране 
на всички оперативни действия по линия на общата външна политика и политика на 
сигурност (ОВППС) с военни последици или последици в областта на отбраната. Това 
предложение наистина предвижда радикална промяна в усилията на ЕС за оперативни 
военни/отбранителни дейности и се ползва с подкрепата на Комисията в съответствие с 
член 30, параграф 1 от ДЕС. 

Има възможност за допълнително укрепване на съгласувания стратегически подход за 
свързване на различните действия, включително чрез установяване на полезни 
взаимодействия и връзки между тях, като същевременно се върви към по-нататъшно 
повишаване на оперативността на равнището на амбиция на ЕС, за което тези действия 
имат за цел да допринасят. Убеден съм, че това би спомогнало и за изграждането на 
обща стратегическа култура чрез насърчаване на споделено разбиране за общите 
предизвикателства за сигурността и реакцията на ЕС спрямо тях, включително чрез 
мисиите и операциите по линия на ОПСО като част от един по-силен интегриран 
подход към външните конфликти и кризи. Осъществявана в тясно сътрудничество с 
държавите членки, тази дейност ще спомогне за подготвяне на създаването на 
Европейски съюз за отбрана, както призова Парламентът и както беше посочено в 
политическите насоки на новоизбрания председател, и ще позволи на ЕС да бъде по-
настъпателен на международната сцена, както призова Европейският съвет в 
Стратегическата програма за периода 2019—2024 г. 

 

7. В член 21 от ДЕС се предвижда задължението ЕС да гарантира съгласуваността 
на политиката на ЕС в областта на правата на човека с всички останали външни 
политики. Какви конкретни мерки възнамерявате да предприемете, за да се 
гарантира, че правата на човека продължават да бъдат стратегическа цел във 
всички политики и не са засенчени, наред с другото, от икономическите 
приоритети, приоритетите в областта на миграцията и приоритетите за 
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сигурността, набелязани за външната дейност на ЕС? В институционален план 
как възнамерявате да координирате ефективно действията на всички членове на 
Комисията с ресор в сферата на външните политики за постигането на тази 
стратегическа цел? 

Днес е по-важно от всякога Европейският съюз да играе централна роля в насърчаването 
и защитата на правата на човека по света. Правата на човека не са просто подчаст на 
външните ни политики. Те са неразделна част от всички наши политики, независимо 
дали става въпрос за миграция, сигурност или търговия, наред с другите. Така например 
всички наши споразумения с трети държави съдържат разпоредби относно зачитането на 
правата на човека като съществен елемент от двустранните отношения. Нарушаването на 
тези клаузи може да доведе до суспендиране на споразуменията със съответната 
държава. Освен това двустранните ни търговски споразумения включват разпоредби 
относно зачитането на икономическите и социалните права. Държавите, които се 
възползват от търговските преференции на ЕС, трябва да спазват конвенциите за правата 
на човека и трудовите права. От мисиите ни по линия на ОПСО се изисква да поддържат 
най-високия стандарт за правата на човека и те получават специално обучение за правата 
на човека, преди да бъдат изпратени на място. ЕС провежда основана на правата на 
човека политика в областта на миграцията, при която се спазват най-високите стандарти 
на международното право за правата на човека и се гарантира зачитането на човешкото 
достойнство на мигрантите. Ето защо за подобряването на защитата на мигрантите и 
техните перспективи за по-добро бъдеще ще се опирам на текущата ни работа с 
държавите на произход, на транзитно преминаване и на местоназначение, с 
международните и регионалните организации и гражданското общество. По време на 
диалозите ни с партньорите по света ще повдигам въпроса за необходимостта от защита 
на висшите интереси на децата, за насърчаване на съобразени с аспектите на пола 
подходи към миграцията, за борба с дискриминацията и ксенофобията срещу мигрантите 
и за гарантиране на достъпа им до основни услуги. 

ЕС недвусмислено изразява позицията си за положението в държави, в които правата на 
човека се нарушават и с тях продължава да се злоупотребява, и аз няма да пренебрегвам 
отговорността си към страдащите и търсещите закрила и достойно 
третиране. Универсалността и неделимостта на правата на човека и основните свободи и 
зачитането на човешкото достойнство са сред най-важните основополагащи принципи на 
Европейския съюз. Наш дълг е да подкрепяме и насърчаваме тези права и основни 
свободи както по отношение на нашите граждани, така и на гражданите на света. 

Ако бъда одобрен за заместник-председател на Комисията, ще имам за задача да 
гарантирам, че външната дейност на ЕС е стратегически ориентирана и последователна. 
Също така ще имам за задача да защитавам и популяризирам правата на човека, което 
ще правя двустранно и в рамките на многостранни форуми с подкрепата на специалния 
представител на ЕС за правата на човека. Ще следя за това в групата на комисарите за 
„По-силна Европа на световната сцена“ редовно да се обсъждат правата на човека като 
междусекторен въпрос, който ще се запази като неразделна част от цялостния ни 
подход към държавите партньори. По този начин ще гарантирам по-добра връзка 
между вътрешните и външните аспекти на нашите политики. Възнамерявам също така 
да укрепя специалното партньорство по въпросите на правата на човека с Европейския 
парламент. При изпълнението на Плана за действие относно правата на човека и 
демокрацията и Насоките на ЕС в областта на правата на човека ще поискам 
ръководената от мен служба да продължи ефективно да интегрира правата на човека 
във всички политики към държавите партньори, както и в двустранните диалози по 
политически, икономически или свързани със сигурността въпроси. 


