
 

Външна политика на Европейския съюз 

 

Увод 

Въпреки че европейските държави имат пълен суверенитет над външните си политики, те 

споделят определен брой общи интереси, благодарение на които ЕС може днес да говори 

на един глас и да играе първостепенна роля на международната сцена. Залегналата в 

Договора от Маастрихт обща външна политика и политика на сигурност (ОВППС) 

предоставя на 28-те държави членки средства да действат заедно по отношение на 

големите световни предизвикателства. 

Договорът от Маастрихт (1992) институционализира общата външна политика и политика 

на сигурност (ОВППС), почиваща на междуправителствени процедури. Тя се различава 

отчетливо от политиките на ЕС, при които държавите делегират на ЕС отчасти или изцяло 

определени свои компетентности. Всички решения, касаещи ОВППС, се взимат с 

единодушие. 

ОВППС се изразява преди всичко в координация на външните политики на държавите 

членки на Европейския съюз: тя предполага обмен на информация и взаимни консултации 

между правителствата, хармонизиране на гледните точки и съгласувани действия на 

дипломатическо ниво. Тя има за цел да доведе до появата на общи принципи, евентуално 

придружени от оперативни разпоредби за осъществяването им. 

Но ОВППС не е единна външна политика и нейното осъществяване се оказва трудно, 

крещяща илюстрация на което бе войната в Босна (1992-1995). По същия начин, макар и 

европейците да се присъединиха още през 90-те години на миналия век към процеса от 

Осло, целящ уреждане на израело-палестинския въпрос, тяхното влияние в тази област 

впоследствие доста отслабна. Следователно ЕС изпитва трудности да се утвърди като 

значима политическа сила в света. Причина за това са разликите в подхода между 

държавите членки, между атлантистите и останалите държави, привърженици на истинска 

поява на Европа на световната сцена. 

От друга страна, външната политика следва да се опира на определен отбранителен 

капацитет, с какъвто ЕС не разполага. Въорежените сили на повечето от нейните членове 

са интегрирани в НАТО, а други са неутрални и желаят да си останат такива (Австрия, 

Финландия, Ирландия, Малта, Швеция). Нещо повече, две държави разполагат с ядрена 

сила (Франция и Великобритания), което затруднява хармонизирането на стратегиите във 

военната област. И накрая, трудният бюджетен контекст в ЕС се отразява на военните 

разходи. 



Поради всички тези причини ОВППС среща трудности при утвърждаването си като  

политика, различима във вътрешен план от европейските граждани и във външен план от 

останалите държави. Различията във връзка с войната в Ирак през 2003 година разкриха 

обема на тези трудности, тъй като европейците се показаха неспособни да заявят обща 

позиция, което всъщност е основно за ОВППС. 

Потенциалът на Европа да накара света да чуе гласа й несъмнено днес се състои в 

многостранния й подход в международните отношения и във волята й да наложи зачитане 

на международното право. Съвкупността от външни отношения в ЕС се явява нещо като 

европейска дипломация. Нещо повече, тя предлага на трети страни определен модел на 

регионална интеграция, който би могъл да бъде взаимстван от други райони в света 

(например Меркосур в Латинска Америка). 

Цели на ОВППС 

Лисабонският договор включва ОВППС в една по-голяма съвкупност, озаглавна „Външна 

дейност на Европейския съюз“ (дял V от Договора за Европейски съюз и част пета от 

Договора за функционирането на Европейския съюз). Тя обхваща наред с това и обща 

търговска политика, сътрудничество с трети страни и хуманитарна помощ. 

Докато Договорът от Маастрихт определя целите, присъщи на ОВППС, Лисабонският 

договор ги разглежда в рамките на целите за външна дейност на ЕС (член 21 от Договора 

за Европейски съюз), а именно: 

 опазване на своите ценности и основни интереси, на своята сигурност, 

независимост и цялост; 

 утвърждаване и укрепване на демокрацията, правовата държава, правата на човека 

и принципите на международното право; 

 опазване на мира, предотвратяване на конфликти и укрепване на международната 

сигурност; 

 подпомагане на устойчивото развитие в икономическо и социално отношение и в 

областта на опазването на околната среда в развиващите се страни, с основна цел 

изкореняване на бедността; 

 насърчаване на интеграцията на всички страни в световната икономика, 

включително чрез постепенно премахване на пречките пред международната 

търговия; 

 допринасяне за разработването на международни мерки за опазване и подобряване 

на качеството на околната среда и устойчивото управление на световните природни 

ресурси, с цел осигуряване на устойчиво развитие; 

 подпомагане на населението, страните и регионите, пострадали от природни или 

причинени от човека бедствия;  



 насърчаване на международна система, основана на засилено многостранно 

сътрудничество и добро глобално управление. 

Инструменти на ОВППС 

 Дипломатически отношения 

ЕС поддържа дипломатически отношения с повечето държави в света. Извън границите си 

Съюзът се представлява от мрежа от 139 делегации, които изпълняват ролята на истински 

европейски посолства. 

На практика държавите-членки определят, в рамките на Съвета, европейската политика по 

отношение на страни или региони в света или по хоризонтални теми, като например 

неразпространението на ядрени оръжия, предотвратяването на конфликти в Африка или 

още подкрепа за Международния наказателен съд. Те влагат материални и финансови 

средства в осъществяването на общи действия, като например избирането на специални 

представители, изпълнението на програми за разминиране и, разбира се, изпращането на 

военни или граждански сили (обща политика за сигурност и отбрана). При международни 

кризи, по-специално, държавите членки се стараят да разработят европейска позиция за 

действие в дипломатически и дори в граждански и военен план. 

 Санкции срещу нарушенията на правата на човека 

Когато установи нарушения на правата на човека в дадена страна или регион, 

Европейският съюз може да наложи санкции срещу физически или юридически лица: 

замразяване на авоари, оръжейно ембарго, ограничния за приемане на територията на 

Европейския съюз, забрани за инвестиране в определени национални компании, спиране 

на въздушните връзки… 

Измежду многото примери за позиции и общи действия са изключването от Европейския 

съюз на Окупираните територии от договорите за сътрудничество с Израел, вписването на 

на въоръжения клон на Хизбулла в черния списък на терористичните организации, 

налагането на ембарго и/или икономически и финансови санкции на режимите в Сирия, 

Беларус, Иран и дори Бирма. 

След атенатите от 11 септември 2001 година и разделението по въпроса за навлизането в 

Ирак през пролетта на 2003 година държавите-членки решиха да се обединят около една 

европейска стратегия за сигурност (ЕСС), дефинирана по време на Европейския съвет- 

през декември 2003 и допълнена през 2010 година със стратегия за вътрешна сигурност. В 

последната са набелязани основните заплахи, на които е изложен Европейският съюз 

(тероризъм, едра престъпност и организирана престъпност, киберпрестъпност, 

трансгранична престъпност, вътрешни насилия, природни или предизвикани от човека 

бедствия …), и са начертани основните насоки за приводействие. 



Общата външна политика и политика на сигурност бе укрепена с Лисабонския договор от 

2009 година, който въведе длъжността Върховен представител на ЕС по въпросите на 

външните работи и политиката на сигурност и създаде европейска дипломатическа 

служба: Европейска служба за външна дейност (ЕСВД). Освен специфичните 

отбранителни структури, ОВППС включва следните основни органи: 

Върховен представител по въпросите на външните работи и политиката на 

сигурност: той е начело на европейската дипломация, отговаря за провеждането на обща 

външна политика и политика на сигурност на Европейския съюз. Задачите му са 

многобройни: да ръководи традиционната дипломация, да координира останалите 

инструменти за външна политика, да изгражда консенсус между 28-те държави от ЕС, като 

отчита съответните им приоритети, да председателства по-специално ежемесечните 

заседания на министрите на външните работи на ЕС (роля, отредена в миналото на 

председателството на ротационен принцип на Съвета), да участва в редовните заседания на 

ръководителите на държавите от ЕС, организирани в рамките на Европейския съвет, да 

представлява ЕС пред международните организации, като например ООН, и да ръководи 

Европейската агенция по отбрана и Европейския институт за изследване на сигурността. 

Върховният представител съвместява поста на бившия върховен представител за обща 

външна политика и политика на сигурност и този на комисаря за външни отношения, като 

целта е да се постигне по-голяма съгласуваност на външната политика на ЕС. От 2009 

година насам външните работи на ЕС се ръководят от Катрин Аштън, която е първата 

заемаща този пост и същевременно заместник-председател на Комисията. В работата си е 

подпомагана от Европейската служба за външна дейност (ЕСВД). 

Европейска служба за външна дейност (ЕСВД): това е дипломатическият корпус на 

Европейския съюз, съставен от служители на компетентните служби на генералния 

секретариат на Съвета и на Комисията, както и от командировани служители на 

националните дипломатически ведомства. Тя подпомага върховния представител по 

въпросите на външните работи и политиката на сигурност във воденето на обща външна 

политика и политика на сигурност. Службата разполага с делегации в целия свят, които 

представляват ЕС като цяло и работят за сметка на европейците. ЕСВД функционира 

самостоятелно спрямо другите органи на ЕС, но е правно задължена да гарантира 

съгласуваност  на собствените си политики с останалите европейски политики. 

Комитет по политика и сигурност (КПС): той включва посланици на държавите членки 

и има централна роля в подготовката и мониторинга на осъществяването на ОВППС. 

Комитетът отговаря за подготвянето на политическите обсъждания на министрите на 

външните работи и преговаря за проектозаключенията. Той упражнява също така, под 

ръководството на Съвета на министрите, политически контрол и стратегическо 

ръководство на действията по управление на кризи. 

 



Процесът на взимане на решения в областта на европейската външна политика 

Европейски съвет 

Най-висшият орган за вземане на решения в Европейския съюз е Европейският съвет, 

който обединява държавните и правителствени ръководители на 28-те държави членки. 

Съветът заседава четири пъти годишно и определя общите принципи и насоки на водените 

политики. 

Ролята на Върховния представител, Катрин Аштън, се състои в това да осигури по-голяма 

съгласуваност на външните политики на ЕС. Ето защо именно върховният представител 

председателства ежемесечните заседания на Съвет „Външни работи“, обединяващ 28-те 

министри на външните работи в ЕС. Върховният представител участва също така в 

Европейския съвет, като го информира по въпроси, отнасящи се до външните работи. 

Повечето решения в областта на външната политика и сигурността се взимат с 

единодушие: всички държави от ЕС следва да се споразумеят по решенията, които 

предстои да вземат. 

Ролята на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) е да подкрепя върховния 

представител. Дипломатическата служба на ЕС притежава мрежа от над 140 делегации и 

бюра в света, натоварени с разпространението и закрилата на интересите на ЕС. 

Съвет по външни работи 

Съветът по външни работи отговаря за външната дейност на ЕС, като това включва широк 

обсег от въпроси от външна политика до отбрана, като се мине през търговия, 

сътрудничество за развитие и хуманитарна помощ. Той определя и осъществява външната 

политика и политиката за сигурност на ЕС въз основа на насоките, начертани от 

Европейския съвет. 

Основната задача на Съвета по външни работи, съвместно с Европейската комисия и с 

помощта на Върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи и 

политиката на сигурност, е да бди за единството, съгласуваността и ефикасността на 

външната дейност на ЕС. 

Върховният представител и държавите членки могат да правят предложения пред Съвета 

по външни работи в областта на обща външна политика и политиката на сигурност. 

Европейската комисия и Върховният представител могат също така да правят общи 

предложения в областта на общата външна политика и политика на сигурност. 

Как функционира Съветът по външни работи? 

Съветът по външни работи се състои от министрите на външните работи на всички 

държави членки на ЕС. В зависимост от дневния ред в Съвета влизат също: 



 министрите на отбраната (Обща политика за сигурност и отбрана), 

 министрите, отговарящи за развитието (Сътрудничество за развитие), 

 министрите на търговията (Обща търговска политика). 

Заседанията на Съвета по външни работи се председателстват от Върховния представител 

на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, длъжност 

понастоящем заемана от Катрин Аштън. 

Все пак, когато Съветът по външни работи обсъжда въпроси, свързани с общата търговска 

политика, той се председателства от представителя на държавата членка на ЕС, която е 

председател на ротационен принцип за шест месеца на Съвета на ЕС. 

Съветът по външни работи се събира веднъж месечно. 

 

Финансиране на ОВППС 

Общата външна политика и политика на сигурност разполага със самостоятелен бюджет, 

който покрива административните и оперативни разходи (главно граждански операции на 

ОПСО и специални представители), с изключение на военните участия и разходите в 

областта на отбраната, и случаите, при които Съветът с единодушие решава друго. 

Разходите, непокрити от бюджета на ЕС, се поемат от държавите членки (в зависимост от 

брутния им вътрешен продукт). 

Въпреки прилагателното „общ“, което определя ОВППС, държавите членки все пак 

запазват преобладаващата си роля при определянето на външната политика на 

Европейския съюз. Общото правило в процеса на взимане на решения остава 

единодушието в Европейския съвет и в Съвета на ЕС. Първият „определя стратегическите 

интереси на Съюза, набелязва целите и формулира общите насоки на общата външна 

политика и политика на сигурност, включително по въпросите, относими към отбраната 

(…)“, докато вторият „разработва общата външна политика и политика на сигурност и 

приема решенията, необходими за определянето и прилагането на тази политика въз 

основа на общите насоки и стратегическите направления, определени от Европейския 

съвет“ (чл. 26 от Договора за Европейски съюз). ОВППС се осъществява от върховния 

представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и от 

държавите членки (чл. 24 от Договора за Европейски съюз). 

Общата външна политика и политика на сигурност на ЕС се основава на дипломацията, 

подкрепяна при необходимост от търговията, помощта, сигурността и отбраната, и има за 

цел да допринася за разрешаването на конфликти и за международно разбирателство. ЕС е 

основният доставчик на помощ за развитие на международно ниво, което го поставя в 

уникално положение за сътрудничество с развиващите се страни. 


