
Външна политика  
и политика на  
сигурност

Политиката се осъществява от върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (който е 
и заместник-председател на Комисията) и се подпомага от Европейската служба за външна дейност — дипломатическата служба 
на ЕС. Външните действия на ЕС се ръководят от принципите, които вдъхновиха неговото създаване и развитие и които той се стреми 
да популяризира в останалата част на света — мир, демокрация, върховенство на закона, зачитане на правата на човека и основните 
свободи.

Външната политика и политиката на сигурност на ЕС дават възможност 
на Съюза да говори и да действа като едно цяло по световни проблеми, 
като по този начин позволява на държавите членки да посрещнат 
предизвикателства, с които не могат да се справят сами, и осигурява 
сигурност и просперитет на гражданите на ЕС.

Какво прави ЕС
През 2016 г. върховният представител/за-
местник-председател постави началото 
на Глобалната стратегия за външната по-
литика и политиката на сигурност на Евро-
пейския съюз с цел да повиши стабилността 
в съседните на ЕС държави и по света, да 
стимулира сигурността и отбраната и да 
се справи с предизвикателства като сигур-
ността на енергийните доставки, незакон-
ната миграция, изменението на климата и 
тероризма. Последващите действия във  
връзка със сигурността и отбраната бяха из-
ключително бързи — през 2016 г. беше приет 
всеобхватен пакет от мерки на ЕС в област-
та на сигурността и отбраната, вследствие 
на които Европа ще поеме по-голяма 
отговорност за тези области. В Гло-
балната стратегия са определени 
посочените по-долу пет приоритета 
за действие от страна на ЕС:

 ● сигурността на ЕС;
 ● устойчивост на държавите и 

обществата;
 ● интегриран подход към кон-

фликтите и кризите;
 ● регионален ред, основан на 

сътрудничество; и
 ● глобално управление през ХХІ век.

ЕС подкрепя държави, които са жертва 
на конфликти и кризи. Предоставяйки 
повече от 11 милиарда евро в подкрепа 
на сирийския народ, ЕС е най-големи-
ят донор в контекста на действията на 
международната общност в отговор на 
кризата в Сирия. Съюзът продължава 
да участва в международните усилия за 
мир в Близкия изток, подкрепяйки реше-
нието за две съседни държави — Палес-
тина и Израел. Постигнатото през 2015 г. 
споразумение за ядрената програма 
на Иран показа важната роля, която ЕС 
играе във воденето на мирни преговори 
от името на международната общност. 

През 2018 г. се проведоха 16 граждан-
ски мисии и военни операции на три 
континента. Решенията за разполагане 
на военни сили се вземат съвместно от 
министрите на държавите — членки на 
ЕС. Сред успехите са мироопазващи ми-
сии на ЕС в някои от най-горещите точки 
на света, обучение на полиция, войници 
и брегова охрана, подкрепа за изграж-
дането на държавни структури след 
конфликт и борба с пиратството в Афри-
канския рог. ЕС не разполага с редовна 
армия, но обединява сили на държавите 
членки под своето знаме.

Европейският фонд за отбрана, 
създаден през 2017 г., координира, 
допълва и засилва националните 
инвестиции в областта на отбрана-
та с цел увеличаване на производ-
ството и разработване на отбрани-
телни технологии и оборудване, за 
да може да се отговори на настоя-
щите и бъдещите нужди в областта 
на сигурността.

Научете повече: https://ec.europa.eu/info/topics/foreign-affairs-and-security-policy_bg
Документ за размисъл на Европейската комисия относно бъдещето на европейската отбрана

http://bit.ly/2zn3YcF

@eu_eeasfacebook.com/EuropeanExternalActionService
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Имате въпроси за Европейския съюз? 
Europe Direct може да ви помогне: 
00 800 6 7 8 9 10 11 
http://europedirect.europa.eu

Този информационен документ 
е част от публикацията 
„Европейският съюз: същност 
и дейности“. Интерактивна версия 
на тази публикация с връзки 
към съдържание онлайн е на 
разположение в PDF и HTML формат 
на: https://op.europa.eu/webpub/com/
eu-what-it-is/bg/

ОНЛАЙН
Информация за Европейския съюз на всички официални езици на ЕС е на 
разположение на уебсайта Europa на адрес https://europa.eu/european-
union/index_bg

ЛИЧЕН КОНТАКТ
В целия Европейския съюз съществуват стотици информационни 
центрове „Europe Direct“.

Адреса на най-близкия до Вас център ще намерите на уебсайта 
https://europa.eu/european-union/contact_bg

ПО ТЕЛЕФОНА ИЛИ ПО ЕЛЕКТРОННА ПОЩА
Europe Direct е служба, която отговаря на въпроси за Европейския съюз. 
Можете да се свържете с тази служба:

 ● чрез безплатния телефонен номер 00 800 6 7 8 9 10 11 (някои  
оператори може да таксуват обаждането), 

 ● или стационарен телефонен номер 00 32 2 299 9696, или 
 ● по електронна поща чрез формуляра на разположение на адрес  

https://europa.eu/european-union/contact_bg

ПРОЧЕТЕТЕ ЗА ЕВРОПА
Публикации за ЕС ще намерите на уебсайта EU Bookshop:  
https://op.europa.eu/bg/publications

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ
Европейската комисия има офиси (представителства) във всички 
държави — членки на Европейския съюз: https://ec.europa.eu/info/
contact/local-offices-eu-member-countries_bg

БЮРА ЗА ВРЪЗКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
Европейският парламент има бюро за връзка във всяка държава — 
членка на Европейския съюз: http://www.europarl.europa.eu/at-your-
service/bg/stay-informed/liaison-offices-in-your-country

ДЕЛЕГАЦИИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Европейският съюз има делегации и в други части на света:    
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/area/geo_bg
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