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- Заключения на Съвета

Приложено се изпращат на делегациите заключенията на Съвета относно европейската 

политика за съседство, приети от Съвета на 20 юни 2011 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Заключения на Съвета относно европейската политика за съседство

1. Като приветства публикуването на съвместното съобщение „Нов отговор на промените 

в съседните държави“ от 25 май 2011 г., Съветът изказва благодарност на върховния 

представител и на Комисията за действията им в отговор на призива на Съвета от 

26 юли 2010 г. да започнат размисъл по бъдещото осъществяване на ЕПС. Съветът 

приветства и проведените във връзка със съвместното съобщение консултации. 

2. Новият подход на ЕС ще се основава на взаимната отчетност и споделения ангажимент 

към универсалните ценности на свободата, демокрацията, зачитането на правата на 

човека, основните свободи и принципите на правовата държава. Партньорството между 

ЕС и всяка една съседна държава ще отразява нейните нужди, способности и цели в 

областта на реформите. То ще се основава на съвместна ангажираност и диференциран 

подход. Това партньорство може да доведе страните, които имат капацитет и желание, 

до по-тясно политическо асоцииране и постепенна икономическа интеграция във 

вътрешния пазар на ЕС. Плановете за действие и сходните документи ще се използват 

по-ефективно, като се постави акцент върху ограничен брой приоритети с по-ясна 

последователност на действията, като се използват по-ясни цели и по-прецизни 

референтни показатели и като се осъществяват при по-тясно политическо ръководство. 

Това ще подпомогне партньорите при подреждането по приоритети на реформите и ще 

позволи по-добро обвързване на целите на политиката с планирането на 

подпомагането. 
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3. Съветът изразява съгласие с необходимостта да се предоставя по-голяма подкрепа на 

партньорите, ангажирани с изграждането на силна и устойчива демокрация, да се 

подпомага приобщаващото икономическо развитие и да се укрепват както източното, 

така и южното измерение на ЕПС, по-специално в сферата на демокрацията, правата на 

човека и принципите на правовата държава. Съветът подчертава, че по-активното 

политическо сътрудничество, по-тясната икономическа интеграция и по-голямата 

подкрепа от ЕС ще зависят от постигания напредък по отношение на реформите. Те ще 

бъдат съобразени с нуждите на партньорите, желаещи да предприемат реформи и да 

сътрудничат ефективно с ЕС във всички свързани области, и при липса на реформи 

може да бъдат преразгледани. Тези принципи ще се прилагат еднакво за всички 

партньори по линия на ЕПС. Съветът приканва върховния представител и Комисията да 

разработят подходящи механизми и инструменти, които да спомогнат за постигането 

на тези цели.

4. Съветът приветства поставения в съвместното съобщение акцент върху партньорството 

с обществото. Съветът приканва върховния представител и Комисията да представят 

конкретни предложения за подпомагане на гражданското общество, включително 

Европейски фонд за демокрация и Механизъм за гражданското общество, да разработят 

нови средства, с които ЕС да подпомага развитието и функционирането на силна и 

устойчива демокрация в съседните държави при пълна съгласуваност със 

съществуващите инструменти и структури. 
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5. Като отчита икономическите ползи от нарастване на търговията със стоки и услуги, 
потенциала за по-големи инвестиционни потоци и значението на постепенната 
икономическа интеграция във вътрешния пазар на ЕС, Съветът подкрепя 
продължаването на работата от страна на ЕС за подобна интеграция чрез изграждането 
на задълбочени и всеобхватни зони за свободна търговия с партньорите по линия на 
ЕПС, както се предлага в съвместното съобщение, когато бъдат изпълнени условията за 
това. За започването на преговори по задълбочени и всеобхватни зони за свободна 
търговия е необходимо членство в СТО, както и цялостна подготовка въз основа на 
ключови препоръки. Съветът очаква бърз напредък във водените преговори по 
задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия с Украйна и отбелязва 
постигнатия от други източни партньори добър напредък по прилагането на ключовите 
препоръки. Съветът приветства приетите днес указания за водене на преговори по 
задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия с Република Молдова. По 
отношение на Южното Средиземноморие Съветът насърчава инициативи, които са 
насочени към активизиране на търговските и инвестиционните отношения с партньори, 
ангажирани с демократични и икономически реформи. За тази цел Съветът приканва 
Комисията да представи препоръки за указания за водене на преговори по задълбочени 
и всеобхватни зони за свободна търговия с подбрани партньори от Южното 
Средиземноморие. Съветът изразява съгласие, че при текущите или бъдещите 
преговори ЕС ще се стреми да подобри възможностите за достъп до пазара, 
включително, когато е подходящо, като разшири търговските отстъпки при отчитане на 
конкретните условия на всяка държава партньор. 

6. Добре управляваната мобилност на хората е решаваща за взаимното разбиране, 
връзките между бизнеса и икономическия растеж както в ЕС, така и в държавите 
партньори. Като припомня декларацията на Европейския съвет от 11 март 2011 г. и 
заключенията на Съвета по правосъдие и вътрешни работи от 9 юни 2011 г., Съветът 
приканва Комисията да продължи и да активизира работата в тази област с партньорите 
въз основа на глобалния подход към миграцията. Както предлага Комисията в 
съобщението си от 25 май 2011 г., ЕС ще подготви започването на преговори по 
партньорства за мобилност с Мароко, Тунис и Египет като първа група държави. ЕС ще 
се стреми да използва пълноценно потенциала на Визовия кодекс на ЕС за 
добросъвестни пътници между ЕС и всички партньори. В съответствие със 
заключенията на Съвета по правосъдие и вътрешни работи от 9—10 юни 2011 г. ЕС ще 
обмисли във всеки конкретен случай пристъпването към споразумения с южните 
партньори за обратно приемане и визови облекчения, като ангажиментът на ЕС ще 
зависи наред с другото от ефективното сътрудничество в борбата с незаконната 
миграция, включително обратното приемане и управлението на границите.
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Като припомня заключенията си относно Източното партньорство от 25 октомври 

2010 г., ЕС ще се стреми да приключи преговорите по партньорство за мобилност с 

Армения и освен това ще се стреми да започне преговори по споразумения за визови 

облекчения успоредно със споразуменията за обратно приемане с Беларус, в полза на 

населението като цяло, както и с Армения и Азербайджан. Съветът приветства 

влизането в сила на споразуменията с Грузия за визови облекчения и обратно приемане. 

Съветът приветства представянето на доклади за напредъка в прилагането на плановете 

за действие за либерализиране на визовия режим с Украйна и Република Молдова, 

които могат да се използват като полезни модели и за останалите източни партньори 

при отчитане на специфичните условия и напредъка на всяка държава в съответствие с 

декларацията от Прага и последващите заключения на Съвета.

7. Съветът приканва върховния представител и Комисията да реализират предложенията в 

съобщението по отношение на секторното сътрудничество в тясна координация с други 

съществуващи инициативи в съседните държави. Освен това ЕС ще улеснява участието 

на държавите партньори в програми и агенции на ЕС.

8. В съответствие с обикновените бюджетни процедури и без да се засяга по-специално 

многогодишната финансова рамка, ще бъде взето решение за значително увеличаване 

на финансовото подпомагане до 1,242 млрд. евро за посрещане на неотложните нужди 

и в отговор на новите предизвикателства и протичащите трансформации в съседните 

държави. Във връзка с това Съветът очаква предложението на Комисията до 

бюджетния орган. Тези ресурси ще бъдат разпределени при пълно отчитане на нуждите 

на държавите партньори, тяхната готовност да осъществяват реформи и напредъка по

пътя към силна и устойчива демокрация, както се посочва в съобщението. Съветът 

отправя искане към Комисията да обмисли във връзка с ЕИБ по какъв начин могат да се 

активизират операциите с рисков капитал в съседните държави, като се отчита доброто 

бюджетно управление. Съветът подчертава и необходимостта от пренасочване на 

съществуващите ресурси към нови приоритети и потвърждава подкрепата си за 

увеличено кредитиране от страна на ЕИБ. Съветът потвърждава и подкрепата си за 

разширяване на сферата на дейност на ЕБВР до онези южни партньори, които са 

ангажирани с демократичен преход, и отправя призив към други основни донори и 

международни финансови институции да дадат своя принос за тези усилия.
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9. Във връзка със задълбочения подход към ЕПС Съветът очаква предложението на 
Комисията за създаване по линия на следващата многогодишна финансова рамка на нов 
Европейски инструмент за съседство, който да се основава на опростено планиране, да 
се определя в по-голяма степен от политиката, да осигурява по-диференциран подход 
въз основа на принципа „повече в замяна на повече“, включително гъвкавост за по-
добро насочване на ресурсите в зависимост от резултатите от реформите и от нуждите, 
и да отразява новото равнище на амбициозност на политиката. Новият инструмент ще 
подпомага и регионалното сътрудничество и трансграничното сътрудничество по 
външната граница на ЕС, като във връзка с това Съветът подчертава и значението на 
гъвкавите механизми за ефективно прилагане. Съветът ще разгледа отново тези 
въпроси при обсъжданията по следващата многогодишна финансова рамка.

10. Съветът очаква срещата на високо равнище за Източното партньорство във Варшава на 
29—30 септември 2011 г. с оглед на активизирането на отношенията между ЕС и 
източните партньори. Източното партньорство има за цел да ускори политическото 
асоцииране и икономическата интеграция, както се посочва в съвместната декларация 
от срещата на високо равнище в Прага за Източното партньорство от 7 май 2009 г., въз 
основа на споделени принципи като свобода, демокрация, зачитане на правата на 
човека, основните свободи и принципите на правовата държава. Всички държави-
членки на Европейския съюз споделят тези ценности. Съветът признава европейските 
стремежи и европейския избор на някои партньори. Освен това Съветът приканва 
върховния представител и Комисията да предложат пътна карта, която да дава насоки 
за по-нататъшното изпълнение на Източното партньорство, като се основават на 
резултатите от срещата на високо равнище, вземат предвид по-нататъшното 
осъществяване на водещи инициативи и конкретни проекти и включат предложения за 
активизиране на регионалното сътрудничество.

11. Съветът подчертава значението на Съюза за Средиземноморието, който допълва 
двустранните отношения между ЕС и южните партньори и който следва да бъде 
укрепен, за да организира чрез конкретни проекти ефективно регионално 
сътрудничество, ориентирано към постигането на резултати. Съветът приветства 
определянето на г-н Юсеф Амрани за генерален секретар на секретариата на Съюза за 
Средиземноморието. Съветът потвърждава отново своята подкрепа за секретариата на 
Съюза за Средиземноморието, който следва да служи като катализатор за обединяване 
на усилията на държавите, ЕИБ, международните финансови институции и частния 
сектор около конкретни проекти от стратегическо значение и в подкрепа на 
създаването на работни места, иновации и растеж в целия регион.
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12. ЕПС ще трябва да отговори на новите предизвикателства в южното съседство. Въпреки 
че преходите може да бъдат продължителни и трудни, Съветът подчертава твърдия 
ангажимент на ЕС и държавите-членки да поддържат и подпомагат конкретните усилия 
на правителствата, които са реално ангажирани с политически и икономически 
реформи, както и на представителите на гражданското общество. Във връзка с това 
Съветът насърчава върховния представител и Комисията да гарантират, че при 
текущото изпълнение на съобщението от 8 март „Партньорство за демокрация и 
споделен просперитет с Южното Средиземноморие“, в съответствие със свързаните 
заключения на Европейския съвет, се взема предвид новият подход, изложен в новия 
отговор на промените в съседните държави. Съветът приветства създаването на 
специална група за Южното Средиземноморие от върховния представител, което ще 
увеличи възможностите на ЕС да полага усилия за насърчаване на съгласувана 
международна подкрепа за укрепването на демокрацията и приобщаващото 
икономическо развитие в Средиземноморския регион. Съветът приветства и 
предложението на върховния представител да се определи специален представител на 
ЕС за Южното Средиземноморие и изтъква, че този специален представител следва да 
започне работа възможно най-скоро. Съветът приветства партньорството от Довил и 
подкрепата на Г-8 за държавите в демократичен преход.

13. Съветът насърчава върховния представител и Комисията да използват възможностите, 
предоставени от Договора от Лисабон, за да активизират участието на ЕС в 
разрешаването на продължителни конфликти, като отчитат съществуващите формати, и 
да полагат съвместни усилия за повишаване на регионалната сигурност в нашето 
съседство, като използват съвместно общата външна политика и политика на сигурност 
и други инструменти на ЕС. Съветът призовава държавите партньори да увеличат 
усилията за разрешаване на конфликти и да използват по най-добрия възможен начин 
подпомагането от ЕС.

14. Съветът изразява съгласие, че държавите-членки следва да допълват и подсилват 
подпомагането от ЕС в контекста на европейската политика за съседство с национални 
програми за подпомагане, като същевременно гарантират тясна координация. Освен 
това Съветът насърчава Европейската комисия да активизира координацията с други 
донори и международни финансови институции.

15. Съветът очаква изпълнението на новия отговор на промените в съседните държави и 
приканва върховния представител и Комисията да представят доклад през 2012 г.

_______________


