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ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ. 
ИСПАНИЯ И ЕИО ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА 70-ТЕ 

И ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА 80-ТЕ ГОДИНИ

             Принадлежността на Испания към западния блок благодарение на 
своите връзки със САЩ е факт, всеобщо признат в навечерието на 
смъртта на Франко през 1975 г. Страната има особено значение в 
западното гео-стратегическо пространство, тъй като може да действа 
като плацдарм за подкрепа и разгръщане в случай на съветска агресия в 
Европа. Едновременно от нейните брегове може да се контролира достъпа 
до западното Средиземноморие, решаващ военен театър при всеки голям 
конфликт. Испания заема периферно място във връзка с европейския 
център на сигурност, но нейното бъдеще е свързано много директно с 



НАТО и Европейската икономическа общност, с чиято страна членка има 
обща граница. За европейските правителства приоритет е политическата 
плоскост и в частност изграждането и функционирането на демократични 
институции в иберийската държава. 

            От 1960 г., когато Испания номинира своя пръв представител в 
Общността, отношенията с новата организация (създадена три години по-
рано) вървят на приливи и отливи, и демократизацията на страната се 
явява основното условие за нейното обвързване. През 1962 г. Фернандо 
Кастиела (министър на външните работи на Мадрид по това време) 
отправя формална молба за членство, която е повторена през 1964 г. 
поради липса на отговор на първата. На практика преговорите започват 
през 1967 г. и същността им е в месеците юли – ноември; към края на 
годината е постигнат задоволителен резултат. Общността предлага 
възможни решения, които вече съблюдават правомощия на трети страни в 
селскостопанския сектор. 

         Трудното постигане на споразумението от 1970 г. е една плашеща 
основа за бъдещето, от преспективата на Мадрид. През януари 1973 г. се 
подписва Допълнително търговско споразумение. Но Испания настоява за 
по-бърз напредък в отношенията, нито едно от двете не е напълно 
удовлетворяващо за нея. 

           През ноември 1974 г. започват преговори за ново споразумение. 
Сега Испания е тази, която спъва желанията на Брюксел. Преговорите са 
бавни – с криза, като провокираната през есента на 1975 г. от екзекуциите 
на баски политически лидери и аграрния сектор, който се явява 
епицентърът на конфликта.

          В  навечерието на смъртта на Франко отношението на основните 
сили в Стария континент към възможната демократизация на Испания е 
качествено различно от това на САЩ. Докато за Америка испанският 
проблем е основно проблем на сигурността, за европейските правителства 
приоритет е политическата плоскост и в частност реално функциониращи 
демократични институции. Наред с другите мотиви това се дължи на 
факта, че заради своето лошо военно положение, Европа трябва да 
подкрепи възраждане от икономически и политически тип, за да влияе 
върху другите. В контраст с американско мнение в течение на прехода 
европейските правителства подкрепят активно испанската 
демократизация. От началото на 70-те години Брюксел активно се 
намесва в подкрепа на нелегалната опозиция. 



          Както преди прехода, така по време на неговия ход  общността е 
важна гаранция за тези испанци, които искат да скъсат с авторитарното 
минало. Изглежда уместно да се предполага, че правителството на 
прехода, което желае да се присъедини към Общността, би избегнало на 
всяка цена да постави в скоби спазването на човешките права и 
ценностите на европейската цивилизация. През 1975 г. дори ИсКП приема 
присъствието на Испания в ЕИО. 

          Европейският парламент показва все по-голям интерес към Испания 
след смъртта на адм. Кареро Бланко през декември 1973 г. През март 
1974 г. заради екзекуцията на Пуиг Антич и заплахата за експулсиране на 
епископа на Билбао, се отбелязва пред  испанското правителство, че 
посегателството срещу човешките права и липсата на уважение към 
малцинствата са пречка за достъпа на Испания до ЕИО1. На 27 август 
1975 г. е публикуван Закон-декрет за борба срещу тероризма, който дава 
на изпълнителната власт широки репресивни пълномощия. Почти веднага 
по този закон са произнесени единадесет смъртни присъди срещу членове 
на баската националистическа организация ЕТА и на ултралевия ФРАП. 
Независимо от поредната мощна кампания и въпреки искането на самия 
Хуан Карлос I (назначен за наследник на Фр. Франко в качеството му на 
крал през юли 1969 г.) за помилване, на 27 септември 1975 г. са изпълнени 
пет от произнесените единадесет смъртни присъди2. Не за пръв път 
западните държави изтеглят своите посланици от Мадрид; за Европа 
неуважението към регионалните права на населението е крайно 
неприемливо, а приложеното смъртно наказание по политически причини 
противоречи на всички основни ценности, които изповядват тези държави. 

          Социалистическата парламентарна група в Европейския парламент 
веднага представя протестно писмо срещу тази законодателна мярка; 
апелира се към испанските власти да не изпълняват току-що издадените 
смъртни присъди. Решено е разговорите с Испания да се замразят до 
установяване на демократичен режим. Това е удар за Мадрид, който се 
готви да подпише ново споразумение, тъй като е сложен край на дълги 
преговори за селскостопанските продукти3. И политическите, и 
икономическите мотиви се явяват съществена пречка.  

1 www.ortegaygasset.edu/fog/ver/1178/circunstancias (5 ноември 2016 г.)

2 Драганов, Др. Франкизмът. С., 1995, с. 285.

3 www.ortegaygasset.edu/fog/ver/1178/circunstancias (5 ноември 2016 г.)
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            В  хода на дебатите акцентът се поставя върху правото на ЕИО да 
се намесва във вътрешните дела на Испания, както и полезността на 
инициативи от този тип. Левицата смята, че вътрешните испански дела са 
си нейна работа, защото Испания принадлежи към Европа, подписала е 
споразумение и желае пълно присъединяване. По нейно мнение 
Европейският (икономически) съюз засилва враговете на диктатурата, той 
е разрушил в миналото връзките с гръцката военна хунта и същото трябва 
да се очаква в испанския случай. За центристките и консервативните 
евродепутати външният фактор би провокирал правителство, работещо 
под натиск, което би се оказало притеснено и дори контрапродуктивно4. 
Дилемите са на лице, а решенията са трудни.

         След  смъртта на диктатора свободата за действие на европейските 
правителства и техните възможности за влияние върху испанския процес 
се увеличават значително. Правителството в Бон показва особена 
активност, търсейки демократичен изход от франкизма. Това не е новост, 
Федералната република и в частност германските социалдемократи се 
интересуват от Испания още от началото на 60-те години. 

        През есента на 1975 г. и леви, и десни евродепутати разговарят с 
опозиционните организации. Комунистите инициират обсъждане в 
Парламента за испанската ситуация. На 20 януари 1976 г. е насрочен 
дебат по този въпрос, но Европейският съвет решава едностранно, че 
промените след  смъртта на Франко оправдават повторно започване на 
разговори с Испания, което разгневява левицата. През януари външният 
министър на Испания Хосе Мария де Ареилса посещава няколко 
европейски столици5. В  резултат на тази „совалка“ контактите са 
деблокирани.

R Първото посещение на краля в чужбина е в САЩ (април 1976 г.), 
което поставя акцентът на външната политика в друга посока, не 
европейската. В  интервю пред списание „Нюзуик“6  той отправя критики 
към правителството на К. Ариас Наваро, което според него не води 
страната в посока демократизация, най-важното условие за Европа.

        Поведението на европейските демокрации спрямо испанския проблем 
намира своя израз колективно в ЕИО и Съвета на Европа, единствените 

4 www.march.es/ceass/biblioteca/proyectos (17 октомври 2016 г.)

5 Ibidem.

6 Newsweek, 26 april 1976.
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две международни институции, които отказват да приемат за членове 
недемократични държави. Повечето от тях имат бурно политическо 
минало, мотив, заради който показват особена чувствителност към 
нуждата от демократично управление. Де факто за тях завоюването на 
демокрацията отвъд  техните граници е интимно свързано с тяхната 
вътрешна консолидация и качественото функциониране на европейското 
обединение. 

           На 12 май 1976 г. Морис Фор, христиан-демократ, натоварен от 
Европарламента да информира за испанската ситуация, представя 
документ, който експлицитно обвързва развитието на демократичния 
процес с влизането в общността. Докладът не обръща внимание на 
разочарованието, което предизвиква речта на Ариас Наваро от края на 
месец  януари и изразява тревога относно предложението да се създадат 
двукамарни Кортеси, в които една Долна камара, избрана чрез всеобщо 
избирателно право, ще бъде подчинена на Горна камара с органично 
представителство. По негово мнение, „един Парламент от този тип не би 
изпълнил демократичните изисквания, които западните демокрации 
налагат сами на себе си“. М. Фор признава, че испанското правителство 
спазва определена толерантност към умерената опозиция, но налага 
изключването на комунистите от демократичния процес; за него 
„признаването на комунистите е неизменна част от демокрацията“, т.е. 
така обвързва влизането в общността с легализирането на КП. Докладът 
отправя остри критики към ритъма на реформите (оценен като 
незадоволителен) и след  широк дебат в Европейския Парламент се 
приема резолюция, в която се защитава „договореното скъсване“7. Все 
още липсата на демокрация плаши Европа.

R Отношението на Европа към испанския процес се подобрява 
значително след  номинирането на Адолфо Суарес за министър-
председател на 3 юли 1976 г. След като се среща с членове на 
правителството и ръководители на опозицията в края на юли 1976 г., М. 
Фор стига до извода, че новият премиер трябва да получи доверие. В 
началото на декември 1976 г. Политическата комисия на Европейския 
парламент трябва да разгледа нова декларация, представена по поръчка 
на ИСРП, която предполага признаването на усилията на опозицията за 
реформисткия импулс на правителството . Отхвърлянето на 
социалистическата инициатива от страна на Комисията би позволила  да 
се твърди, че „правителството вече е спечелило битката в Европа“. След 

7 www.ortegaygasset.edu/fog/ver/1178/circunstancias (5 ноември 2016 г.)
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провеждането на референдума за политическата реформа (15 декември 
1976 г.) Фор провежда нова визита в Мадрид, за да препоръча на 
правителството да позволи на ИСРП да влезе в политическия процес по-
рано, за да се избегнат грешки от миналото. Едновременно Испания 
изпраща нов човек в Брюксел8. Смяната на личностите е важна, тъй като 
това означава и нов подход във външната политика и приоритетите на 
Испания. 

R През пролетта на 1977 г. в навечерието на провеждането на първите 
демократични избори от четиридесет години европейските политически 
партии интензифицират контактите си със своите испански аналози и 
разговорите за ситуацията в страната са много по-чести в Парламента. 

R След легализирането на ИсКП (9 април 1977 г.) и свикването на общи 
избори две седмици по-късно Европейският Парламент утвърждава 
резолюция, в която се признава изпълнението на демократичните 
обещания, започнато през юли 1976 г. от правителството на А. Суарес. В 
известен смисъл това предполага обезличаване на секторите от 
опозицията, които все още поставят под  въпрос чистотата на свикването 
на изборите и изискват по-големи гаранции в замяна на своето участие. На 
6 юли Парламентът утвърждава още една резолюция, в която се отправят 
поздрави за провеждането на  вота от 15 юни 1977 г. Според  Европа това 
означава, че управляващите в Испания наистина искат да видят своята 
страна член на Общността. С този акт се легитимира публично испанският 
процес на демократизация. На 28 юли 1977 г. Марселино Ореха, първият 
демократично избран външен министър след 1936 г., пътува за Брюксел, 
за да депозира молбата за испанското присъединяване. От своя страна, 
Суарес предприема обиколка в столиците на Деветте между август и 
декември 1977 г., в която получава официалното признание на 
европейските демокрации9. Според една анкета, проведена в страните от 
Общността, 86 % от населението на „Деветте“ одобрява влизането на 
Испания, мотивирайки се главно с това, че след  смъртта на Франко страна 
е еволюирала към политическата система, която се доближава до 
европейските демократични режими, а икономическите и структури – към 
тези на държавите-членки на ЕИО. Сходни са аргументите – стремеж към 
консолидация на демократичния ред  и подобряване на икономическото 

8 www.march.es/ceass/biblioteca/proyectos (17 октомври 2016 г.)

9 www.ortegaygasset.edu/fog/ver/1178/circunstancias (5 ноември 2016 г.)
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положение на страната – с които през 1976 г. 72 % от испанците също 
одобряват идеята за интеграция в ЕИО10. Обществото вижда бъдещето си 
в Общността, което е гаранция, че ще се положат усилия, за да се 
изпълнят критериите за членство. 

         Новият човек на Мадрид в Брюксел Раймундо Басолс се стреми да 
създаде положителен образ на своята родина, но към вече станалите 
традиционни спорове в сферата на селското стопанство се добавя и 
риболовът като ос на проблемите за разширението с 200 000 квадратни 
мили на териториалните води на Общността. До самия край на 
преговорите тези две глави ще бъдат основния препъникамък за Испания.

          В  Испания битува схващането, че консолидацията на демокрацията 
зависи в голяма степен от нейното влизане в Европейската икономическа 
общност; подкрепата на испанското общество за този акт е на практика 
единодушно. Европа също така е заинтересована да стабилизира своя 
регион, тъй като вътре в системата на Студената война, въпреки че 
принадлежността към западния лагер е осигурена благодарение на 
отношенията, които се поддържат със САЩ от 50-те години, 
геостратегическата стойност на Испания се увеличава в непосредственото 
минало. 

          Освен това в този момент Европа търси нова, по-активна роля в 
международните отношения в един все по-разделен свят, но в който е 
установен диалог между двете супер сили, една общност, която се 
разширява с нови страни с исторически връзки с държавите от 
Средиземноморието и Латинска Америка, позволява да се установи по-
тясна обвързаност със страните от Третия свят и да даде нов импулс на 
Споразумението от Ломе11. От своя страна, Мадрид  неизменно подчертава 
своята роля сред бившите си колонии, в неговите очи този фактор дава 

10 Драганов, Др. Преходът към демокрация: етапи, механизми, проблеми. С., 1993, 133–
134.

11  Споразумение, което първоначално е сключено през 1975 г., и продължавано 
съответно в периода 1980-85 г., което регулира отношенията между  Севера и Юга. 
Споразумението е между ЕИО и 46 развиващи се държави от Африка, Карибския и 
Тихоокеанския регион. С него развиващите се държави се освобождават от митнически 
такси при внос в ЕИО на промишлените си стоки и на 96 на сто за селскостопанските 
стоки. На базата на споразумението те получават техническа и финансова помощ  от 
Европейския фонд  за развитие. Lome Convention www.econ в Английско-български 
учебен речник по икономиката, Доналд Ръдърфорд, 1997. 
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огромно предимство в преговорите с Брюксел. Испанските управляващи 
се представят за мост между Европа и Латинска Америка, „задния двор“ 
на САЩ. В  епоха, когато Старият континент се опитва да увеличи своята 
международна тежест като контрапункт на двете супер сили, Мадрид 
смята, че чрез своите исторически връзки с цял един континент, който е 
предмет на оспорване от дълго време, би „подарил“ нови територии на 
Европа. 

R Тези външни обстоятелства и новите цели на Брюксел слагат на 
масата една нова реалност, много по-сложна и комплексна от преди и 
бързият, но устойчив напредък на Испания в процеса на демократизация 
вече не изглежда достатъчен за обвързването с Общността. 
Политическите проблеми, които са отдалечили Испания от процеса на 
създаване на обединена Европа в миналото са забравени, но сега 
институционалните и икономическите проблеми изискват голяма част от 
усилията на Брюксел и Мадрид. 

R Именно във връзка с ангажиментите на първите постфранкистки 
правителства за стриктно спазване на човешките права идват и 
началните признаци за промяна в отношението към Испания. След като 
през септември 1976 г. тя подписва Международния пакт за граждански и 
политически права и Международния пакт за икономически и културни 
права, перспективата за бързото и приемане в Съвета на Европа се 
превръща в реалност. И наистина, на 24 ноември 1977 г. Испания става 
дванадесетият член на Съвета на Европа, присъединявайки се с този акт 
и към Европейската конвенция за защита на човешките права и основните 
свободи12. Политическите пречки са премахнати. Това е знак за доверие, 
тъй като Испания е единствената държава-член, която все още няма 
демократично утвърдена и функционираща Конституция.

R Още през септември 1977 г. искането и получава положителен 
отговор от Съвета на министрите на ЕИО, а на 21 декември Съветът на 
министрите на Общността утвърждава мандат за преговори за 
разширяване на споразумението от 1970 г. Това е доста разочароващо за 
Испания. През февруaри 1978 г. тя отхвърля съдържанието на 
споразумението от 1970 г. и представя контрапредложение за преговори. 
На 10 февруари е номиниран министър за отношенията с ЕИО. На своята 
първа официална визита в Мадрид  Лоренцо Натали, вицепрезидент на 
Европейската комисия, дава конкретни текстове на испанците с 

12 Драганов, Др. Демокрацията (минало, настояще и бъдеще). С., 2004, с. 101.



предложения за основа на разговори. На 19 април 1978 г. Европейската 
комисия утвърждава документ „Отражения, отнасящи се до проблемите на 
разширяването“. На 27 и 28 април Рой Дженкинс  реализира първата си 
официална визита и убеждава Мадрид, че Общността желае да види 
Испания пълноправен член. В самия край на годината е изработен 
календар за етапите на преговори. Но в доклада на Комисията са 
предявени толкова много и толкова разнообразни искания, че календарът 
изглежда доста оптимистичен13. Очакванията на Мадрид  за бързо влизане 
не се оправдават. 

R Трябва да се отбележи активното участие на Социалистическия 
интернационал в събитията. Това се дължи отчасти на мястото, което 
Испания винаги е заемала в колективното съзнание на европейската 
левица след  Гражданската война от 30-те години. По време на франкизма 
СИ прави всичко възможно, за да изолира режима. Точно германският 
социалдемократ Билкербах представя доклада, който поставя пречка на 
усилията на Франко да се присъедини към общността. От 1974 г. и самата 
ИСРП изисква по-голяма подкрепа от СИ за Испания. Но влизането на 
Испания в ЕИО е цел, която споделят всички партии без изключение.

R В  Гърция и Португалия не всички политически сили подкрепят 
присъединителния процес. Трите средиземноморски държави често са 
разглеждани ан блок, заради общото си авторитарно минало и 
приблизително едновременното подаване на молби за членство. За 
Испания има три важни фактора: голям оптимизъм спрямо вероятните 
последици в икономиката, плод  на опита от икономическото чудо от 60-те 
години; изключващият характер на прехода, който развива европейския 
паралелно с конституционния консенсус, разбиран като нещо необратимо; 
и накрая – продължителността на международната изолация – много по-
дълбока от тази на Гърция и Португалия, който са членове на другата 
водеща организация НАТО от доста дълго време. Всички партии смятат, 
че Общността ще бъде полезна за техните политически цели. 

           Освен политически, Брюксел има и чисто икономически опасения, 
на дневен ред също от дълго време. Основният страх на Общността е в 
областта на селското стопанство и като цяло доброто качество на 
испанските стоки, което в съчетание със значително по-ниските цени ги 
прави силно конкурентоспособни. Аналогично е положението в 
риболовния отрасъл, където се добавят и споровете за зоните на риболов 

13 www.ortegaygasset.edu/fog/ver/1178/circunstancias (5 ноември 2016 г.)
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между страните от общността и Испания, и това, че тя вече има сключени 
договори с трети страни. Тъкмо обратни са изискванията спрямо 
промишленото производство: преструктуриране и повишаване на 
конкурентоспособността му и съобразяване с европейските стандарти. 
Евтината работна ръка в Испания (особено имигрантите-мароканци) също 
изглежда заплаха14. Така с течението на времето става ясно, че за 
Общността икономиката върви пред политиката. 

R Що се отнася до икономическата част от преговорите, испанската 
селскостопанска продукция ще увеличи с една трета това производство в 
общността, с големи излишъци от вино, плодове и зеленчуци, в 
конкуренция с Италия и Франция. От друга страна, металургичната 
индустрия и текстилното производство (в по-малка степен) също са 
конкурентоспособни на европейския пазар. Останалата част са дребни 
предприятия, които до тогава са подпомагани, но това не е проблем. 
Индустриалният сектор, протежиран десетилетия наред, има своята 
тежест в БВП и в заетостта, е ясен за икономическия успех на 
присъединяването, което технически е по-лесно от селското стопанство, 
тъй като се прилагат малко правила с общ характер15. 

R Официалното откриване на разговорите е на 5 февруари 1979 г. За 
Испания те се оказват далеч по-продължителни от очакваното. 
Международният контекст на криза и инфлация и вътрешните дебати в 
общността за бюджета и общата аграрна политика оказват влияние от 
първия момент върху преговорния процес. Ръководител на Комисията е 
Жан-Франсоа Понсе. От испанска страна начело е Леополдо Калво Сотело 
(министър за преговорите с ЕИО) и Марселино Ореха като външен 
министър. Съветът на министрите започва реалните преговори с Мадрид 
едва през декември 1979 г. През 1980 г. френският президент Валери 
Жискар ДʻЕстен подчинява бъдещото разширяване на общността на 
разрешаването на междуобщностните проблеми – някои от тях трънливи: 
реформа на общата аграрна политика, бюджет и „британския чек“ и дори 
„пауза“ в преговорите. Френската позиция се очертава като една от 
основните пречки.

R През 1980 г. Испания прави още две важни крачки към 
интегрирането си в наднационалните институции, свързани със защитата 
на човешките права, с ратификацията на Европейската социална харта 

14 Ibidem.

15 Ibidem.



(април) и с декларацията си от юни за признаване правото на 
Европейската комисия за човешки права да разглежда жалби на отделни 
испански граждани16. През 70-те години Мадрид  успява да преодолее 
политическите пречки, следващите години трябва да се работи в сферата 
на икономиката.

R На национално ниво декларации като тази на В. Жискар дʻЕстен 
пред  Асамблеята на Агарната камара във Франция през юни 1980 г. 
помагат малко по пътя към Общността . Испания вече се е 
трансформирала политически , но сега вниманието е върху 
икономическите последствия, които за някои държави са проблематични. 
Не само във Франция има отзвук тази  нова тревога; и други държави 
представят подобни доклади и речи, следвайки същата линия.    

R Франция се опитва да наложи вето, тъй като съгласно нормите 
решенията в Общността се вземат единодушно. Въпреки началния страх 
на Мадрид, не настъпва пауза. Срещите не се провалят, въпреки че се 
наблюдава известна деморализация, но те не се провеждат равномерно; 
календарът, който е съставен в началото, е напълно провален17. Реално 
преговорите продължават два пъти повече време от предвиденото

R Усещането за стопиране на процеса се вкоренява в испанското 
общество и това предизвиква определено разочарование. Дори някои 
речи, които все пак продължават да бъдат проевропейски, започват да 
поставят нюанси в ползите от присъединяването. В  този смисъл е 
необходимо да се отличи т. нар. Бяла книга, чиято теза резюмира 
ръководителят на Долната камара Ферер: „Присъединяване – да, но не на 
всяка цена“18. Бъдещото членство в ЕИО не се поставя под  съмнение в 
нито един момент, но се привлича вниманието върху възможните 
икономически и социални цени и последствия, които биха произлезли, ако 
не се отвоюва преходен период, достатъчно дълъг, за неутрализира 
негативните ефекти, които свободната размяна би могла да причини 
първоначално на испанската икономика.

            Връзката между преговорите за разширяването и вътрешния дебат 
в Общността е всеки път по-очевидна до степен, че испанската делегация 
настоява упорито, че е необходимо Брюксел да ръководи двата процеса 

16 Драганов, Др. Преходът…, цит. съч., с. 133.

17 www.ortegaygasset.edu/fog/ver/1178/circunstancias (5 ноември 2016 г.)

18 Ibidem.

http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/


паралелно, довеждайки докрай реформата с дванадесет членове19. 
Приемането на двете иберийски държави не подлежи на съмнение за 
Общността, но времевият хоризонт на този процес се явява загадка. 

          Още по време на преговорния процес Испания активно подчертава 
своите исторически контакти с Латиноамериканския континент и се 
стреми да извлече дивиденти от този факт. Тя промотира европейската 
подкрепа и на международните политически семейства – социалистическо 
и христиан -демократическо – към анало гичните г р упи в 
латиноамериканските страни. Също така се опитва да увеличи 
възприемчивостта на ЕИО към проблемите на този регион от света, и в 
частност увеличаване на помощта за него, както и сътрудничество. Всичко 
това води до по-флуидни отношения както показват честите размени на 
официални визити от двете страни на Атлантика20. Испания счита себе си 
за мост между двата континента и се стреми да накара Европа на 
„навлезе“ в Латинска Америка, за да отнеме от мощта на САЩ. 

R Едно от най-важните събития в испанския преход  към демокрация - 
т.нар. 23F (опит за преврат, иницииран от част от испанските военни, 
който е стопиран в рамките на по-малко от 24 часа на 23 февруари 1981 г.) 
не се отразява на разговорите с ЕИО. Събитието се приема като 
доказателство за необратимото желание на огромното мнозинство от 
населението на Испания да види своята родина с вкоренена демокрация.

R Въпреки декларациите и усилията на двете замесени страни едва 
през 1982 г. преговорите влизат в качествено нов ритъм и етап. През 
месец  март са затворени първите глави и може би по-важно: установява 
се нова линия на реципрочна информация между Съвета и страните 
кандидатки от Иберийския полуостров що се отнася до теми за 
политическо сътрудничество21. 

R Краят на 70-те години ознаменува раждането и на други политики 
освен селскостопанската. Конкретно става въпрос за раждането на 
Регионалната политика. Тя се конкретизира със създаването на 
Европейския фонд  за регионално развитие (ЕФРР) през 1975 г., към който 
трябва да се добави и Комитетът за регионална политика. Загрижеността 

19 Ibidem.

20 Delgado Gomez-Escalonilla, L. La politica latinoamericana en el siglo XX. – Ayer (2003), N. 
49, p. 152.

21 www.ortegaygasset.edu/fog/ver/1178/circunstancias (5 ноември 2016 г.)
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за регионите, особено за тези, които изпитват структурни затруднения, е 
била в центъра на вниманието още на институциите на ЕОСВ, но тогава е 
ставало дума за развитието на районите в отделните страни като Италия, 
Франция, Белгия и т.н. Сега целите на ЕФРР са да улесни инвестициите в 
производството, търговията и услугите и да финансира изграждането на 
инфраструктурата. Той си поставя за задача да смекчи и по възможност 
да преодолее неравенствата между регионите и да действа в такива, 
засегнати от индустриални кризи, например там, където се затварят 
въглищни мини . По-нататък дейността му се разширява към 
сътрудничество между трансграничните региони и към бедните периферни 
региони на Ирландия и Гърция (от 1981 г.). Средствата се набират от 
финансови дотации от държавите членки, а на представените проекти се 
отпускат кредити, одобрявани по комплексни критерии. В  началото 
кредитите са в скромния размер от 4,8 % от бюджета на Общността (1975 
г.), но за десет години се удвояват, за да достигнат близо 10 %. Това перо 
става второ по големина в европейския бюджет след  ОСП22. За Испания 
развиването на този тип политика е от изключително значение, заради по-
особената ситуация в нея. Регионалните неравновесия и огромният 
дисбаланс в страната са неоспорван факт, който обществото има волята 
да промени. Дотациите от ЕИО биха помогнали много дори в сферата на 
трансграничното сътрудничество, тъй като, от една страна, биха парирали 
проблемите с баските от двете страни на Пиринеите, а от друга, биха 
развили регионите, които са по протежение на испанско-португалската 
граница, които и в двете страни са сред най-слабо развитите. 

           От 1981 г. Европейската банка за инвестиции инициира отдаването 
на важни заеми за Испания за улесняване на адаптирането на нейните 
структури, което първоначално е планирано да приключи към 1 януари 
1984 г., но прогресивно е отлагано от държавите-членки и най-вече от 
Франция, която заради конкуренцията на испанските селскостопански 
стоки оказва натиск за ревизиране на ОСП, която трябва да бъде 
задвижена в най-скоро време. В  същото време ЕИО поради вътрешната 
криза и проблемите с бюджета затруднява и усложнява тези преговори. 
Съществуват две глави – риболов и селско стопанство – които все още не 
са отворени заради вътрешните реформи в Общността. Преговорите за 
присъединяване съвпадат времево с индустриалното възстановяване на 
морския и металургичния сектор, което налага сериозно прецизиране на 
публичните разходи. 

22 Рот, Фр. Изобретяването на Европа. С., 2005, 94–95.



            За финалния етап на преговорите е оставено конкретизирането на 
преходните периоди, които трябва да се договорят. Във всеки случай 
преговорният процес има глобален характер, което налагат решенията „на 
парче“, които се постигат в отделните глави, да останат подчинени на 
цялостната крайна визия.

           В  този нов контекст се случва и още една промяна: през октомври 
1982 г. ИСРП печели предсрочите парламентарни избори и съставя 
правителство, което поема управлението на Испания; от този момент 
преговорният процес е в ръцете на премиера Фелипе Гонсалес, Фернандо 
Моран като министър на външните работи и Мануел Марин (бивш секретар 
в Агенцията по риболов), който ръководи Министерството за преговори с 
Общността. Идеологическата близост между новия испански кабинет и 
управлението на Фр. Митеран във Франция (президент от 1981 г.) спомага 
за постепенното преодоляване на пречките. 

R Приблизително по същото време председателството на 
Европейската комисия е поето от Германия (първата половина на 1983 г.). 
Добрите отношения между Хелмут Кол и Ф. Гонсалес без съмнение 
помагат изключително много , но напредъкът към изхода от 
институционалната криза и тази, която е свързана със селско-стопанския 
бюджет по време на Европейския съвет в Щутгарт на 18 и 19 юни 1983 г. е 
ясна. Единственото решение при липса на собствени ресурси изглежда е 
увеличението на пропорцията на фондовете, което трябва да спре 
общностните разходи и ФРГ, основният вносител, предлага увеличение от 
1 до 1,4 % при условието, че се довърши процеса на присъединяване на 
Испания и Португалия23. 

        В следващите месеци прогресивно се затварят няколко нови глави от 
преговорите, както за разширяването така и за бюджетната реформа. 
Най-големите резултати се постигат на Европейския съвет от Фонтенбло 
(юни 1984 г.), където е утвърдено увеличението на фондовете и се 
договаря създаването на два комитета, които да анализират структурните 
проблеми на общността. Франсоа Митеран обявява като възможна дата за 
присъединяването 1 януари 1986 г.24  На 29 март 1985 г. по време на 
италианското председателство на Съвета на министрите начело с Джулио 
Андреоти се финализират преговорите, въпреки че остават някои спорни 
въпроси, наречени „пискюли”, които не са решени до 6 юни 1985 г. Следват 

23 www.ortegaygasset.edu/fog/ver/1178/circunstancias (5 ноември 2016 г.)

24 Ibidem.
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61 срещи, 29 от които на министерско ниво, а всички наблюдатели 
отбелязват, че темпото е маратонско. В  тези дни (17 февруари 1985 г.) 
министър Моран произнася една известна фраза: „Испания не е 
разположена да наруши правилата, но също така няма да приеме да 
влезе в общността, подписвайки договор, който би могъл да създаде по-
лоша ситуация с непреодолими последици в бъдещето“25. Реално тези 
думи резюмират цялата испанска позиция по отношение на трудностите в 
преговорния процес и показват желанието за отстрояване на националния 
интерес. 

R Подписването е на 12 юни 1985 г. в Кралския дворец в испанската 
столица. По време на церемонията министър-председателят Ф. Гонсалес 
заявява: „Испания поддържа своето съзнание за една стара нация и 
нейният ентусизъм на млад народ с убеждението, че бъдещето на 
единството е единственото възможно. Идеалът на конструирането на 
Европа е по-жив от всякога, защото ни го налагат изискванията на света 
днес и дори тези от утре“26.

R Какво предвижда споразумението27  за влизане в ЕИО? Текстът 
започва с обзор върху икономическата ситуация както в Общността, така 
и в Испания и показва най-проблематичните въпроси от гледна точка на 
присъединяването в индустрията, селското стопанство и риболова. 
Открояват се също така социалните и регионалните аспекти както и тези 
във външната политика. Всъщност договорът засяга всички аспекти на 
присъединяването и всички сфери от него. По-щекотливите са: 

• Селско стопанство: влизането на Испания в ЕИО предполага увеличение 
с 30 % на нейните обработваеми площи, на 31 % от населението, което 
се препитава в този отрасъл. Испанската продукция е 94 % от БВП (4 % в 
Общността) и заема 20 % от населението (8 % в Общността). 

• Риболов: Испанският риболовен флот заема първо място в Европа и 
трето място в света. Неговият брутен тонаж представлява две трети от 
този на Общността.

25 Ibidem.

26 Ibidem.

27 Tratado de adhesion de Espana y Portugal www.eur-lex.eu/collection/eu-law/treaties (10 
ноември 2016 г.)
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• Регионални аспекти: испанското членство води до увеличаване на броя 
на по-слабо развитите региони.

R Отчетено е, че заради ситуацията в Испания съществува риск от 
сериозен емиграционен поток. Заради това са въведени забрани за работа 
в други държави от Общността.

R Споразуменията установяват десет годишен преходен период  за 
селското стопанство като цяло, както и помощ за отглеждане на цвекло, 
заедно с квоти за износ на мляко, овче месо и зърнени храни; заради 
болести при животните този сектор се счита за система на специална 
регулация на пазара вътре в самия него. В  селското стопанство се минава 
от една система, протежирана от държавата, към друга, защитавана от 
Общността, с различни техники обаче, и в пазар, много по-голям по обхват, 
но без да е свободен. Предвижда се прогресивно изчезване на митата за 
всички селскостопански продукти. Свободната търговия на плодове, 
зеленчуци и зехтин се отлага за 1996 г. и възможността за риболов във 
териториални води на Общността се отлага за 2003 г. От своя страна, 
Испания постига дълги срокове за намаляване на митническите тарифи в 
аграрния сектор, за установяването на банкови и осигурителни институции 
и за либерализирането на фискалните монополи спрямо петрола и 
тютюна. В  договора е записано, че съществува седемгодишна забрана за 
свободно наемане на испански граждани на трудовия пазар в досегашните 
държави-членки (с едно изключение от десет години за Люксембург). 

R Политически аспекти: След приемането на Испания се налагат 
институционални промени, за да се адаптира ситуацията към новия член. 
В  Съвета: Испания, която е пета по брой население в Общността, 
получава 8 гласа в Съвета на фона на тези с по-многобройно население, 
които имат десет. Квалифицираното мнозинство остава 54 гласа. В 
Комисията: Испания има двама от 17 комисари. В  Парламента 60 
евродепутати от общо 518 са за Испания. Първите избори трябва да се 
реализират в срок от две години. В  Съда на общностите съдиите от 11 
стават 13, а адвокатите от 5 на 6. В  Икономическия и социалния съвет 
Испания разчита на 21 члена. В  Сметната палата всяка държава вече има 
по един член. В  Европейската инвестиционна банка от петима 
вицепрезидентите стават шест. Новият заместнически пост е споделян от 
Испания и Португалия. В  Административния съвет на Испания са дадени 
две места, а на Португалия – едно. 

R В  Акта за присъединяване почти няма отпратки към въпроси като 
отношенията с Латинска Америка, с прогресивното прилагане на т.нар. 



Система от общи преференции от чл. 178 от Договора, който разглежда 
отношенията на Общността с т.нар. държави АКП (Африка, Карибския 
басейн и Пасифика), като им се отдава преференциално отношение. 

R В  тази интеграция се поставят три отделни въпроса заради 
особеното териториално устройство на Испания и заради статутите за 
автономия, които съществуват на отделните националности и региони. 
Конкретно става въпрос за Сеута, Мелила и Канарските острови. Двата 
града в Северна Африка поддържат предишните си данъчни облекчения и 
мита. Според  споразумението архипелагът е изключен от митническия 
съюз  и от селскостопанската политика. Тази клауза е отхвърлена от 
Парламента на Канарските острови на 22 юни 1985 г., т.е. след 
подписването на договора за присъединяване, заради което се прецизира 
в последващите разговори; това е възможно тъй като самият договор 
позволява модификация на определени теми. 

R Преговорите между Брюксел и Лисабон протичат едновременно, но 
независимо и с различни решения. Накрая липсва еднозначно решение за 
преходните периоди между двете иберийски страни. Сключени са отделни 
двустранни споразумения за този тип въпроси, които са приети от 
Европейската комисия. 

R Общоприето е мнението, че преговорите с Испания са дълги и 
сложни, а с Португалия – по-леки. С влизането на Испания Общността се 
отваря за конкурентните селскостопански продукти от юга. При някои от 
тях като виното в Общността вече има излишъци. При други по-добрите 
климатични условия в Испания дават на производителите възможност да 
ги пускат по-рано на пазара. Освен това, благодарение на евтината 
мароканска работна ръка, производствените разходи са по-ниски: 
испанският зехтин и портокали конкурират италианските, докато 
французите и холандците се тревожат от навлизането на ягодите, 
салатите и зеленчуците, които бързо стигат до северните страни с 
испанските камиони28. 

R Присъединяването на Испания е огромен икономически успех. Дори 
нещо повече – това е непосредствен икономически успех. С 
пълноправното членство испанският икономически хоризонт вече е 
изяснен и се установява климат на сигурност и доверие в икономическите 
отношения, което силно стимулира инвестициите, както националните, 
така и чуждите. Договорените преходни периоди и временни ограничения 

28 Рот, Фр. Цит. Съч., с. 100.



улесняват плавното приравняване към многобройните производствени 
дейности в новия контекст на конкуренция и към промяната в структурата 
на цените; самото повишаване на конкурентоспособността служи за 
стимул за подобряването на ефикасността на испанската икономика29. 

R За Испания интеграцията означава либерализиране и разширяване 
на пазари, но също така и съобразяване с присъствието на нови продукти, 
плод  на свободната конкуренция, което на свой ред провокира страх от 
начална рецесия и изчезване на някои подсектори. ЕИО също така 
означава регулация на някои сектори като риболов и селско стопанство, 
които в Испания са са протежирани и субсидирани, но които вече се 
регламентират с различни критерии. Като цяло ползите са повече от 
недостатъците и се оправдават положителните очаквания на испанското 
общество.

R В  петте години (1981–1985 г.) преди влизането на страната в ЕИО 
например испанският БВП нараства годишно с около 1,8 %, по-ниско от 
нивото за Общността, което е 2,1%. В  петте години след това – до 1989 г. 
растежът на Испания е с 4,8 %, почти два пункта над средното за 
общността – 2,9 %.30  Това е ярко доказателство за предимствата от 
присъединяването. Испания успешно се справя с предприсъединителните 
фондове , които основно са насочени към подобряване на 
инфраструктурата. „Битката“, която води заедно с Португалия, сближава 
двете държави от Иберийския полуостров и развива шеметно контактите 
между пограничните райони. От 1986 г. в ЕФРР са включени Испания и 
Португалия, което съществено допринася за съживяването и развитието 
на трансграничното сътрудничество. Регионите от двете страни на 
границата са крайно изостанали и от този момент следва прогрес.

R През 1989 г. по време на своето първо председателство Испания, 
чрез редица свои инициативи, показва, че новите членове могат да 
обогатят организацията и да допринесат за нейното засилване на 
международната сцена. 

 

29 Pages, J. La adhesion de Espana a la CEE. www.personal.us.es/jponse/uploads/lectura (16 
октомври 2016 г.)

30 Ibidem.
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