
 

 

 
 

 

АВТОРИТАРНИ СЕНКИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ  
Гласуването с единодушие в Съвета ограничава амбициите на Парламента на ЕС за силна 

европейска външна политика* 

 
* Настоящият текст е превод на български език на основните изводи от анализ на 

независимия унгарски изследователски институт Political Capital в партньорство с Центъра 

за изследване на демокрацията. Инициативата Авторитарните сенки в Европейския съюз е 

подкрепена от National Endowment for Democracy и изследва моделите на гласуване на 

евродепутатите, свързани с външната политика на членовете на настоящия 9-ти 

Европейски парламент, с акцент върху страните от Централна и Югоизточна Европа (Чехия, 

Унгария, Полша, Словакия, Австрия, Румъния и България). 

  

https://www.politicalcapital.hu/library.php?article_read=1&article_id=2816
https://www.politicalcapital.hu/index_gb.php
http://www.csd.bg/
http://www.csd.bg/
https://www.politicalcapital.hu/authoritarian_shadows_in_the_eu/index.php
http://www.ned.org/
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Резюме 

Авторитарното влияние в Европейския съюз е насочено предимно към отделни страни членки 

и не толкова към европейските институции. Настоящото изследване се базира на гласуването 

на представителите на Европейския парламент (ПЕП) по въпроси, засягащи авторитарни 

режими, техните действия и външната политика на ЕС спрямо тях. То показва, че в Европейския 

парламент (ЕП) има огромно мнозинство в подкрепа на силни европейски мерки срещу 

авторитарните практики по света. Това създава вероятност авторитарни външни сили, които 

искат да влияят върху европейската политика, да насочат своето внимание към отделни страни 

членки, политици или политически групи.  

 

Фигура 1. Групиране на членовете на Европейския парламент въз основа на резултатите им 
спрямо пет индекса, основани на гласуването им относно Китай, Русия, Авторитарност, 
Дезинформация и Обща външна политика 
 

 

Източник: Political Capital. 

 

Въз основа на историята на гласуването в Европейския парламент през последните две години, 

изследването различава пет групи ПЕП. Тази категоризация показва, че не всички популисти 

са еднакви, и че основните партии в ЕП също могат да са част от проблема при формирането 

на обща европейска политика. Интеграционните ястреби не само подкрепят решителни 

действия срещу авторитарните режими, но и искат да предоставят на ЕС необходимите средства, 

за да могат тези политики да се приложат на практика. Това е най-голямата група с 359 ПЕП, 

основно от политическите семейства на Европейската народна партия (ЕНП), Социалистите и 

демократите (S&D) и „Обнови Европа“. Суверенните ястреби подкрепят критичните решения 

на ЕП спрямо авторитарните режими, но изразяват резерви относно предложения за 

общоевропейски стратегии, като например политиката срещу дезинформацията. Тази група се 

състои от 176 ПЕП, основно от семействата на Зелените и на Европейските консерватори и 

реформисти (ЕКР), както и от представителите на управляващите партии в някои страни от 

Централна и Източна Европа, като например „Право и справедливост“ (Полша), АНО 2011 (Чехия) 

и „Фидес“ (Унгария). Суверенните балансьори предпочитат да заклеймяват авторитарните 

режими само в определени случаи. Тази група от 52-ма представители предимно от ЕКР и 

„Идентичност и демокрация“ е силно критична спрямо Китай, а в малко на брой случаи гласува 

и против Русия. Но нейните представители също така ясно отричат общи действия на ЕС срещу 
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дезинформацията или по-координирана европейска външна политика. Групата на лицемерните 

пацифисти от Левицата (GUE/NGL) и „Идентичност и демокрация“ (ИД) почти никога не 

критикува Русия, въпреки че понякога заклеймява действията на Китай или други авторитарни 

режими. Евроскептичните любители на диктатори се състои от 54 ПЕП от ИД и малки 

комунистически партии, и е единствената, която изглежда отрича каквито и да било форми на 

сътрудничество или общи действия на ЕС срещу авторитарни режими. 

 

Фигура 2. Критичност на политическите групи в Европейския парламент към Китай. По-високата 

стойност отразява по-критична позиция 

 

 

Източник: Political Capital. 
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Усилията на Китай да прилага „мека“ сила спрямо ЕС изглеждат сравнително неуспешни. 

Образът на Китай сред евродепутатите е по-скоро негативен, като дори крайнодясната 

парламентарна група „Идентичност и демокрация“ е критична към вътрешните и 

международните действия на китайската държава. Твърдите защитници на Китай заемат място 

в крайнолявата група на Левицата (GUE/NGL). Следователно, Пекин вероятно ще разчита на 

комбинация между „твърда“ и „остра“ сила, за да привлече съюзници в ЕС. Това означава опити 

да се извлекат ползи за китайската външна политика от достъпа до огромния китайски пазар и 

съществените финансови ресурси на разположение на Пекин. Китай ще се опитва да създаде 

впечатлението, че предлага предимство на страните членки, които подкрепят неговите 

политики, а това ще е от полза за икономическите интереси на местните политически елити. 

Страните членки, които имат най-голяма изгода от икономическо сътрудничество с Китай, е най-

вероятно да подкрепят китайските интереси в ЕС. Европейските актьори, които биха подкрепили 

Пекин на идеологическа основа обаче са много малко. Почти единодушното решение на ЕП да 

замрази ратификацията на инвестиционното споразумение между ЕС и Китай показва, че 

парламентът има желание да действа дори когато това е свързано с непосредствени негативни 

последствия.   

Влиянието на Кремъл в ЕС е по-широко от това на Китай, и се основава на икономически, 

структурни и идеологически фактори. Идеологически, режимът на Путин намира подкрепа сред 

крайнодесните политически партии в Европа. Русия успешно се представя за суперсила във 

военно, икономическо и политическо отношение, което ѝ осигурява подкрепа както от крайно-

десните, така и от крайно-левите, които я виждат като противовес на американското влияние и 

либерализма в света. В резултат на това дори някои представители на основните политически 

партии в ЕП се застъпват за рестартиране на отношенията с Русия. Контролът на Кремъл върху 

финансовите и природните богатства на Русия също може да спомогне за разрушаване на 

европейското единство срещу авторитарния режим на Москва (например, както това се случи с 

изграждането на „Северен поток 2“). 

Подкрепата на ПЕП за защитата на европейските ценности в трети страни е силна, но понякога 

зависи от идеологическата им принадлежност. Дори ПЕП от основните парламентарни групи 

показват идеологически пристрастия. Например, ляво-центристките ПЕП заклеймяват по-

неохотно леви авторитарни режими. В някои случаи дясно-центристките ПЕП е по-вероятно да 

избегнат да критикуват десни правителства или политики на трети страни, които съвпадат с 

дневния ред на техните партии, като например по-строги политики против миграцията.   

Борбата срещу дезинформацията е една от политиките, насочени срещу влиянието на 

авторитарните режими в ЕС, която поражда разделение в ЕП. Зелените и ЕКР са значително по-

малко склонни да подкрепят предложенията на ЕП относно дезинформацията, отколкото 

останалите три основни партии. Нежеланието им обаче не е непременно резултат от 

благосклонно отношение към авторитарните режими. Зелените често отбелязват, че  

предложенията, свързани с дезинформацията, пренебрегват разглеждането на някои ключови 

политически аспекти и се страхуват от непредвидени последици за свободата на словото. 

Групата на ЕКР също твърди, че свободата на словото не трябва да бъде ограничавана, но 

конкретните им опасения са относно цензуриране на някои техни по-остри гледни точки или 

позиции, което прави позицията им по-идеологическа по своя характер. И двете групи обаче 

подчертават необходимостта да се съсредоточи по-сериозно внимание върху обучението по 

медийна грамотност като метод за противодействие на дезинформацията в ЕС. Трябва да се 

отбележи наличието на широка подкрепа зад становището на ЕП относно Закона за цифровите 

услуги – водещата инициатива на ЕС за борба с дезинформацията и речта на омразата. 
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Фигура 3. Критичност на политическите групи в Европейския парламент спрямо Русия. По-

високата стойност отразява по-критична позиция 

 

Източник: Political Capital. 

 

Формулирането на обща външна политика на ЕС спрямо авторитарните режими е тежко 

предизвикателство поради факта, че мнозинството в подкрепа на общоевропейски подход е 

сравнително малко. Зелените и ЕКР, например, са критични към предложенията на ЕП за 

изграждане на по-обща (федерална) европейска външна политика и за всеобхватни външно-

политически стратегии на ЕС за Африка или Азия, наред с други. Зелените изразяват загриженост 

относно сделките за свободна търговия и милитаризация на външната политика на ЕС. ЕКР, от 

своя страна, се противопоставят на преминаването към гласуване с квалифицирано мнозинство 

в областта на външните работи на ЕС или на изискванията спрямо трети държави да приемат 

ценности на либералната демокрация. 
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Националните делегации на някои страни членки в ЕП са по-отворени към подкрепа на 

авторитарни практики по принцип, а други са склонни да подкрепят авторитарни интереси по 

някои специфични въпроси. Делегациите на Ирландия, Франция, Кипър и Гърция например, са 

сред най-слабо критичните спрямо авторитарните режими във всички пет области на 

политиката, които анализира настоящият доклад. Това вероятно се дължи най-вече на 

пропорционално по-големия брой на крайнодесни или крайнолеви членове в техните 

национални делегации в ЕП. 

 Унгария изглежда особено уязвима към влияние от Китай, което вероятно е резултат от 

усилията на управляващата партия „Фидес“ да спечели икономически ползи от 

сътрудничеството с Пекин. На свой ред управляващата партия застъпва интересите на 

Пекин на европейско ниво, например чрез налагане на вето върху общоевропейски 

инициативи, критични спрямо Китай. „Фидес“ беше единствената основна национална 

партия в ЕП, която гласува против замразяването на процеса на ратификация на 

инвестиционното споразумение между ЕС и Китай. 

 Италия е сред най-проруските държави в ЕП поради благоприятното за Русия гласуване 

на италианските партии „Северната лига“, „Братята на Италия“ и „Движение 5 звезди“. 

Тъй като и трите са сред четирите най-популярни партии в последните италиански 

проучвания на общественото мнение, това може да е повод за безпокойство за 

европейските съюзници на Италия. 

 Чехия и Италия са класирани ниско в Индекса за противодействие на 

дезинформацията, разработен за настоящия доклад. В Италия „Северната лига“ и 

„Братята на Италия“ отхвърлят повечето предложения на ЕП срещу дезинформацията. В 

Чехия основният проблем е ниският резултат в индекса на Чешката пиратска партия, 

въпреки че техните слаби резултати са свързани предимно с политически опасения, а не 

толкова с проавторитарни тенденции. 

 „Северната лига“ и „Братята на Италия“ са и категорично против по-обединена 

европейска външна политика, включително изработването на общоевропейски 

стратегии за Африка, Азия или Съюза за сигурност на ЕС. В Чехия има няколко основни 

партии, като АНО 2011, Гражданската демократична партия и Чешката пиратска партия, 

които се въздържаха по няколко доклада в ЕП, свързани с по-ефективни (общи) действия 

на ЕС в международните отношения. 

В резултат на техните евроскептични или проавторитарни политически платформи, депутатите 

от крайната десница и крайната левица в ЕП често повтарят прокремълски, прокитайски и 

антиамерикански дезинформационни опорни точки в пленарни заседания. Крайнолявата 

група GUE / NGL редовно посочва действия на САЩ като причина за отхвърлянето на инициативи 

на ЕП срещу Русия или Китай. Техни представители също така внасят в проекто-документи на ЕП 

поправки, които съответстват на опорни точки на Москва. Например, те предложиха в 

резолюция на ЕП революцията в Украйна да се обяви за западен преврат. Членове на ИД често 

обвиняват Европейския съюз и западната общност, че сами разпространяват дезинформация 

или „войнстват” срещу Русия. 

Личните контакти с политически представители в ЕП играят ключова роля за разширяване на 

влиянието на авторитарните режими в Европа. ПЕП с тесни контакти с китайски официални 

представители се представят по-слабо от останалите в Индекса за критично отношение спрямо 

Китай. Например, докато Ян Захрадил има резултат от индекса – 54, другите трима негови 

колеги от чешката Гражданската демократическа партия постигат максималния възможен 

резултат от 100. Основната разлика между тях е, че Захрадил бе председател на групата за 

приятелство между ЕС и Китай и има широки контакти с китайски официални лица. 
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Дори и най-устойчивите на авторитарно влияние в ЕП обаче имат своите „червени линии“. 

Финансови или търговски интереси могат да играят съществена роля за отслабване на защитата 

срещу авторитарното влияние в ЕП. Например, по-голямата част от германската делегация на 

ЕНП отхвърли всички призиви на ЕП за спиране на строителството на „Северен поток 2“. 

Дори при наличието на препоръки от ЕП, ЕС вероятно ще остане неспособен да действа 

ефективно срещу авторитарните режими в Русия, Китай и другаде по света, докато се запази 

правилото за единодушно гласуване в Съвета по въпросите на общата европейска външна 

политика. Авторитарните режими могат да оказват влияние върху такива европейски решения 

като поддържат по-тесни и преференциални отношения с отделни държави членки. В 

допълнение, правото на национално вето по външната политика на ЕС и публичното изказване 

от представители на основните европейски политически партии срещу санкционната политика 

на Съюза спрямо авторитарните режими също ограничават амбициите на предложенията на 

европейската администрация в това отношение. 

Европейският парламент вероятно ще продължи да усилва своята роля във външната 

политика на ЕС. Подкрепени от голямо мнозинство в ЕП, институциите могат да упражнят 

допълнителен натиск върху Съвета да следва препоръките за ограничаване на авторитарното 

влияние в ЕС и по света. С повече преговори за постигане на консенсус продемократичното 

парламентарно мнозинство може да бъде разширено и по въпроси, свързани с 

дезинформацията и общите външнополитически инициативи на ЕС, както и да се даде по-силен 

глас на парламентаристите по тези политически въпроси. 

 

Препоръки  

 Преминаването към вземането на решения с квалифицирано мнозинство във 

външната политика трябва да бъде ключова тема на Конференцията за бъдещето на 

Европа. От изключително значение е да се обърне внимание на рисковете, които 

произлизат от правилото за единодушие, което практически елиминира възможностите 

за бързи и ефективни действия от страна на ЕС в рамките на Общата външна политика и 

политика за сигурност. Същевременно това правило отваря възможности да се 

злоупотребява с националното вето за политически или икономически цели. Предвид 

множеството геополитически предизвикателства пред ЕС, нуждата от суверенен и 

компетентен съюз е по-силна от всякога. Следователно „коалицията на желаещите“ и 

Европейският парламент трябва да направят необходимото предимствата на 

гласуването с квалифицирано мнозинство по отношение на външната политика да бъдат 

формулирани по време на продължаващата Конференция за бъдещето на Европа. 

Събитието би могло да спомогне за сближаване на междурегионалните национални 

външни политики.  

 Решение може да се намери и без да се влиза в черната дупка на промяна на 

договорите на ЕС. В случай че липсва политическа воля за тяхната промяна, 

съществуващият в момента инструментариум също може да бъде рационализиран и 

доразвит. По-системното използване на конструктивното/позитивното въздържание 

може да спомогне за преодоляването на институционалните предизвикателства в 

областта на Общата външна политика и политика на сигурност. Механизмът позволява 

на страните членки да се въздържат: докато за въпросната страна не е нужно да прилага 

решението, то тя трябва да приеме, че споразумението има задължаващ характер за 

Съюза. Макар да е по-малко вероятно конструктивното въздържание да успее да 

възпрепятства за постоянно държавите да използват лостовете си за влияние по 
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отношение на финансовите им интереси с Китай и Русия, то би могло да е приложима 

възможност за неутрални страни в определени ситуации.  

 

 Страните, желаещи да координират външните си политики, трябва да формират 

„коалиции на желаещите“ вътре в ЕС и постепенно да включват колебаещите се 

държави. Следвайки подхода на Европейската комисия, председателствана от Жан-Клод 

Юнкер, Брюксел трябва да тласне Съвета към използване на гласуването с 

квалифицирано мнозинство поне в определени сегменти от общата външна политика. 

Това би могло да се случи например когато се променя списъкът със санкционираните от 

ЕС лица. Междувременно, „коалицията на желаещите“ трябва да започне да координира 

позициите си като отделна група в ЕС, с цел колебаещите се държави да бъдат 

приобщени с времето.  

 Решенията отдолу-нагоре са ключови в борбата с враждебни външни намеси в 

изборния процес. Когато става дума за защита на изборния процес от враждебно 

влияние, гражданските организации трябва да предлагат решения отдолу-нагоре, 

вместо да се фокусират единствено върху политически действия отгоре-надолу. 

Същевременно в ЕК трябва да се създаде „Отдел за противодействие на авторитарното 

влияние“, който да идентифицира и наблюдава несъответствията в капацитета на страни 

членки да се справят с предизвикателствата, породени от влиянието на външни 

авторитарни режими. Мултидисциплинарната изследователска платформа, прикрепена 

към изследователската платформа на Европейската Комисия (IDEA), трябва да 

предоставя специализирани препоръки за изпълнението на Закона за цифровите услуги 

на национално ниво след неговото приемане от ЕС. Повишената подкрепа за 

разследващата журналистика, както и насърчаването на трансграничното 

сътрудничество между медиите също е от съществено значение за по-доброто 

осведомяване на обществото по тези проблеми. 

 Прозрачността, особено правилата за лобиране, трябва да бъдат налагани както на 

европейско, така и на национално ниво. Пресичането на финансовите канали на 

корупционно външно влияние трябва да бъде третирано като неотложен въпрос. За да 

бъдат деактивирани „троянските коне“ на авторитарните режими в европейските 

институции, трябва да бъде подобрено прилагането на регулациите за прозрачност. 

Наскоро приетият Задължителен регистър за прозрачност за всички лобисти трябва да 

бъде прилаган ефективно. Трябва да бъдат създадени и по-стриктно прилагани 

правилата срещу корупционните практики на „въртящата се врата“, т.е. против случаите, 

в които бивши водещи политици от ЕС приемат позиции, предложени от Русия в 

държавни компании като Газпром или Роснефт. В допълнение на това е нужна и по-

добра координация между европейските институции, тъй като някои регистри за 

прозрачност не са публично достъпни или не се прилагат достатъчно качествено на 

национално ниво. Макар ЕС да прие сравнително драстични реформи за ограничаване 

на авторитарното влияние, истината е, че националните правителства се провалят в 

опитите си да ги приложат на практика. 

 Европейският пазар трябва да бъде предпазен от негативните ефекти на инвестиции от 

авторитарни трети страни, чиито стремежи са свързани с постигането на 

дипломатически цели вътре в ЕС. Европейските институции трябва по-ефективно да 

предпазват финансовите интереси на ЕС от вредни чужди инвестиции и враждебни 

корпоративни превземания. Русия и Китай са отлични примери за превръщането на 

взаимозависимостта в оръжие и използването на икономическите лостове за 

постигането на дипломатически и политически цели в ЕС. Следователно ЕС трябва да се 
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стреми към по-ясен стратегически план в рамките на Правилото за ангажираност с 

авторитарни режими по отношение на преките чужди инвестиции (ПЧИ). Макар 

настоящият механизъм за скрининг на ПЧИ да има възможността да засили 

сътрудничеството между ЕС и националните институции, ефективното му изпълнение и 

прилагане трябва да бъдат основен приоритет. Заобикалянето на препоръките на ЕС 

трябва да доведе до негативни последици за бъдещи инвестиции от ЕС. Съюзът също 

така трябва да използва богатия набор от закони, който има на свое разположение, за да 

наблюдава инвестициите от източници, подозирани за злоупотреби като 

монополизация, корупция и завладяване на медиите.  

 Европейският парламент трябва да играе ключова роля в демократичния и прозрачен 

надзор на гореизброените механизми. Освен това, бидейки най-твърдата европейска 

институция по отношение на външната политика, Европейският парламент трябва да 

прокара посланието, че корупцията е грубо погазване на правата на човека, така че 

Механизмът за глобалните права на човека на ЕС трябва да се заеме със случаите на 

значителна корупция.  

 САЩ също могат и трябва да вложат повече усилия за ограничаване на авторитарното 

влияние в ЕС. За разлика от подхода на правителството на Тръмп, политиките на 

президента Байдън трябва да подкрепят ЕС в посока увеличаване на устойчивостта му 

срещу чуждо влияние чрез съсредоточаване на повече ресурси в Общата външна 

политика и политиката за сигурност на ЕС. Партньорството между САЩ и ЕС занапред 

трябва да търси отговорност на авторитарните режими за нарушаване на правата на 

човека и да подкрепя и осигурява легитимни и изолирани от вредни външни интереси 

демократични избори. Особено важна е координацията между Конгреса и Европейския 

парламент, за да може да се изградят координирани действия и да не се изолират 

европейски партньори.  

 Корупцията, свързана с преки чужди инвестиции от авторитарни режими, трябва да се 

превърне в основен въпрос на разискване между Вашингтон и Брюксел. 

Администрацията на Байдън трябва да установи работеща връзка между Комитета за 

чуждестранни инвестиции на САЩ и инструментите за наблюдение на Европейската 

комисия и да се осигури редовен обмен на информация. ЕС и САЩ също трябва да 

изградят и налагат координирани пакети от санкции чрез общи критерии и инструменти 

за оповестяване.  

 


