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ОБЩА ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА

Общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) е неразделна част от
общата външна политика и политика за сигурност (ОВППС) на ЕС. ОПСО е
основната политическа рамка, чрез която държавите членки могат да развиват
европейска стратегическа култура на сигурност и отбрана, да се справят заедно
с конфликти и кризи, да защитават Съюза и неговите граждани и да укрепват
международния мир и сигурност. В резултат на напрегнатия геополитически
контекст ОПСО е една от най-бързо развиващите се политики през последните
десет години. От 24 февруари 2022 г. насам руската агресивна война срещу
Украйна действа като катализатор за геополитическа реорганизация в Европа и
даде допълнителен тласък за изграждането на бъдещия съюз за отбрана на ЕС.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

ОПСО е описана в Договора от Лисабон, известен още като Договор за
Европейския съюз (ДЕС), който влезе в сила през 2009 г.
Функционирането на ОПСО е обяснено по-конкретно в дял V (Общи разпоредби
относно външната дейност на Съюза и специфични разпоредби относно
общата външна политика и политика на сигурност), глава 2 (Специфични
разпоредби относно общата външна политика и политика на сигурност), раздел 2
(Разпоредби, свързани с общата политика за сигурност и отбрана) от Договора от
Лисабон. Раздел 2 се състои от пет члена: членове 42 — 46.
Ролята на Европейския парламент в ОВППС и ОПСО е определена в дял V,
глава 2, раздел 1 (Общи разпоредби) и в член 36, а договореностите за
финансиране на двете политики са посочени в член 41.
ОПСО е описана по-подробно в измененията на Договора от Лисабон, основно
Протокол № 1 (относно ролята на националните парламенти в Европейския
съюз), Протокол № 10 (относно постоянното структурирано сътрудничество,
установено с член 42 от Договора за Европейския съюз) и Протокол № 11 (относно
член 42 от Договора за Европейския съюз), както и в декларация 13 (Декларация
относно общата външна политика и политика на сигурност) и 14 (Декларация
относно общата външна политика и политика на сигурност).

ОРГАНИЗАЦИЯ

Върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи
и политиката на сигурност, който изпълнява също така функциите на
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заместник-председател на Европейската комисия (заместник-председател/
върховен представител), заема централна институционална роля. От декември
2019 г. заместник-председател/върховен представител е Жозеп Борел.
Той председателства Съвета по външни работи в неговия състав министри
на отбраната, който е органът за вземане на решения в областта на ОПСО.
Той отговаря за представянето на предложенията относно ОПСО на държавите
членки. Заместник-председателят/върховен представител е ръководител на
Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и директор на Европейската
агенция по отбрана (EDA).
Европейският съвет и Съветът на Европейския съюз вземат решенията относно
ОПСО с единодушие (член 42 от ДЕС). Някои по-важни изключения са решенията,
свързани с EDA (член 45 от ДЕС) и постоянното структурирано сътрудничество
(ПСС, член 46 от ДЕС), за които се прилага гласуване с мнозинство.
С Договора от Лисабон беше въведена европейска политика в областта на
способностите и въоръжаването (член 42, параграф 3 от ДЕС) и беше установено,
че EDA и Комисията работят в сътрудничество, когато това е необходимо
(член 45, параграф 2 от ДЕС), и най-вече по политиките на ЕС в областта на
научните изследвания, промишлеността и космическото пространство.
Освен това в член 21 от ДЕС се припомня, че многостранното сътрудничество
е в основата на външната дейност на ЕС. Съответно партньорите на ЕС могат
да участват в мисии и операции по линия на ОПСО. ЕС пое ангажимент
за по-задълбочена координация и сътрудничество в различни многостранни
рамки, по-специално с Организацията на обединените нации и Организацията на
Северноатлантическия договор (НАТО), а също така и с други регионални органи,
като Африканския съюз.

РАЗВИТИЕ

След влизането в сила на Договора от Лисабон ОПСО претърпя значително
развитие както в политически, така и в институционален план.
През юни 2016 г. заместник-председателят/върховен представител Федерика
Могерини представи на Европейския съвет „Глобална стратегия за външната
политика и политика на сигурност на Европейския съюз“ (Глобална стратегия
на ЕС) — документ, в който се определя стратегията за ОПСО. Бяха набелязани
пет приоритета: сигурността на Съюза; устойчивост на държавите и обществата
по отношение на източните и южните съседни на ЕС държави; разработването на
интегриран подход към конфликтите; регионален ред, основан на сътрудничество
и глобално управление през 21-ви век. Ежегодно следва да се прави преглед
на изпълнението на Глобалната стратегия на ЕС в консултация със Съвета,
Комисията и Парламента.
През ноември 2016 г. заместник-председателят/върховен представител
представи на Съвета „План за изпълнение в областта на сигурността и отбраната“
за привеждане в действие на визията, изложена в Глобалната стратегия на ЕС.
Планът съдържа 13 предложения, включително координиран годишен преглед на
отбраната (КГПО) и ново единно постоянно структурирано сътрудничество (ПСС)
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за държавите членки, които желаят да поемат по-големи ангажименти в областта
на сигурността и отбраната.
Паралелно с това г-жа Могерини представи на държавите членки европейски
план за действие в областта на отбраната, в който най-важните предложения са
свързани със създаването на Европейски фонд за отбрана, с който се поставя
акцент върху научните изследвания в областта на отбраната и развитието на
способностите. Те се прилагат през последните няколко години.
През юни 2021 г. ЕС започна размисъл относно бъдещето на европейската
сигурност и отбрана. Този процес доведе до създаването на стратегическия
компас — политически документ, в който се определя стратегията на
ЕС в областта на сигурността и отбраната за следващите 5—10 години.
Стратегическият компас предоставя рамка за действие за разработването
на обща визия в областта на сигурността и отбраната. Документът беше
изготвен на три етапа: анализ на заплахите, структуриран стратегически диалог
и по-нататъшно развитие и преразглеждане преди приемането. Заместник-
председателят/върховен представител Жозеп Борел представи първоначалния
текст на документа на съвместно заседание на министрите на външните работи
и на отбраната на държавите от ЕС през ноември 2021 г.
В контекста на руската агресивна война срещу Украйна (24 февруари 2022 г.)
обаче документът трябваше да бъде значително изменен, за да се вземе предвид
дестабилизирането на европейската архитектура за сигурност и последвалата
промяна в позицията, амбициите и инструментите на ЕС в областта на
отбраната. Третото преразглеждане на стратегическия компас включи документа
на Комисията относно европейската отбрана (съобщение от 15 февруари 2022 г.),
а четвъртото отразява Версайската декларация (10—11 март 2022 г.). На 24 и
25 март 2022 г., по време на френското председателство на Съвета, Европейският
съвет одобри окончателния текст на стратегическия компас. Основната цел на
стратегическия компас е да предостави политически насоки за привеждането
в действие на „стратегическата автономност“ в четири важни области: управление
на кризи, устойчивост, способности и партньорства. Процесът има за цел да
отговори на нарастващата необходимост ЕС да може да действа като гарант на
сигурността.
Мисиите и операциите за управление на кризи са най-видимият и осезаем израз
на ОПСО. Стратегическият компас е насочен към преодоляване на пропуските
на Глобалната стратегия на ЕС в инструментите за управление на кризи и
институциите, например чрез създаване на нов капацитет на ЕС за бързо
развръщане. В доклада от 2021 г. относно прилагането на ОПСО Парламентът
изрази подкрепа за предложените „сили за бърза намеса“. Стратегическият
компас има за цел също така да осигури съгласувани цели и задачи за други
инициативи и имащи отношение процеси (например ПСС, Европейския фонд за
отбрана и КГПО).
Въпреки че Парламентът нямаше пряка роля в създаването на стратегическия
компас, той трябва да бъде редовно информиран за степента на изпълнение
и да му се предоставят възможности да изразява своето становище относно
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процеса, по-специално по време на брифингите пред подкомисията по сигурност
и отбрана (подкомисията SEDE). Чрез собствените си годишни доклади относно
ОПСО подкомисията SEDE изпълнява на практика консултативна роля в областта
на ОПСО.

ИНСТРУМЕНТИТЕ НА ОПСО

ОПСО постигна редица успехи от 2016 г. насам, сред които стартирането на ПСС;
постоянна структура за командване и контрол за планиране и провеждане на
военни мисии без изпълнителни правомощия; Европейския фонд за отбрана;
Пакта относно гражданското измерение на ОПСО; стратегически преглед на
гражданското измерение на ОПСО и извънбюджетен Европейски механизъм за
подкрепа на мира.
Първият доклад на КГПО беше представен на министрите на отбраната на
държавите от ЕС през ноември 2020 г., като EDA отговаряше за изготвянето му.
В него са набелязани 55 възможности за сътрудничество в целия спектър на
способностите.
През декември 2020 г. Съветът постигна предварително политическо
споразумение с представителите на Парламента относно регламент за
създаването на Европейския фонд за отбрана в контекста на многогодишната
финансова рамка (МФР) за периода 2021—2027 г. Отпуснатият бюджет за седем
години е 8 милиарда евро.
Чрез Европейския механизъм за подкрепа на мира ЕС ще финансира общите
разходи за военните мисии и операции по линия на ОПСО, като по този
начин ще се подобри разпределянето на тежестта между държавите членки.
Чрез увеличаване на капацитета на мироопазващите операции и на капацитета
на трети държави и партньорски организации по военни и свързани с отбраната
въпроси, ЕС ще повиши ефективността на външната си дейност. Към август
2022 г. ЕС беше предоставил на Украйна военна помощ в размер на около
2,5 милиарда евро чрез Европейския механизъм за подкрепа на мира, за да
подпомогне реакцията на руското нашествие.

МИСИИ И ОПЕРАЦИИ ПО ЛИНИЯ НА ОПСО

Считано от 2003 г. и първата интервенция в Западните Балкани, ЕС започна
и проведе 37 операции и мисии на три континента. Към март 2022 г. бяха
в процес на изпълнение 18 мисии и операции на ОПСО (11 граждански
мисии и седем военни операции, включително две в морската област).
Понастоящем в чужбина са развърнати около 4000 военни и граждански
служители на ЕС. Последните мисии и операции подкрепиха сигурността
в Централноафриканската република (EUAM RCA), наложиха оръжейното
ембарго на ООН спрямо Либия (EUNAVFOR MED IRINI) и допринесоха за
стабилизирането на региона Кабо Делгадо (EUTM Mozambique). Решенията на ЕС
за разполагане на мисии или операции обикновено се вземат по искане на
държавата партньор и/или въз основа на резолюция на Съвета за сигурност на
ООН.
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РОЛЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Европейският парламент подкрепя интеграцията и сътрудничеството в ЕС
в областта на отбраната. Парламентът упражнява контрол върху ОПСО и може да
поема инициативата да сезира заместник-председателя/върховен представител
и Съвета (член 36 от ДЕС). Той упражнява също така контрол по отношение на
бюджета на ОПСО (член 41 от ДЕС). Два пъти годишно Парламентът провежда
разисквания относно прилагането на ОВППС и ОПСО и приема доклади: един
относно напредъка в областта на ОВППС, изготвян от комисията по външни
работи и един относно напредъка в областта на ОПСО, изготвян от подкомисията
SEDE.
Годишният доклад за 2021 г. относно изпълнението на ОПСО беше приет
през февруари 2022 г. Той е съсредоточен върху разработването на
доктрината на ЕС в областта на сигурността и отбраната чрез стратегическия
компас, мисиите и операциите по линия на ОПСО, управлението на кризи,
устойчивостта, способностите, партньорствата и парламентарния надзор на
ОПСО. В годишния доклад се подчертава необходимостта Парламентът да
бъде редовно информиран и консултиран относно планирането, изменението
и оценката на мисиите и операциите по линия на ОПСО, както и относно
ПСС. В годишния доклад се подчертава, че Парламентът е „[решен] да
изпълнява пълноценно ролята си на наблюдател по отношение на инструмента
„Глобална Европа“, по-специално неговото измерение, свързано с мира и
сигурността, и при изпълнението на Европейския фонд за отбрана“. Той изразява
очакването, че Парламентът и подкомисията SEDE ще получават редовно
актуална информация относно напредъка в изпълнението на стратегическия
компас. Анализът на заплахите, включен в компаса, следва също така да
бъде свързан с парламентарни консултации. Освен това в годишния доклад се
призовава за „редовна [...] и прозрачна оценка“ на всички мисии и операции
по линия на ОПСО. В съответствие с ролята на Парламента на стълб на
демокрацията в ЕС в годишния доклад се посочва, че Парламентът би желал
приносът на широката общественост да бъде взет предвид в ОПСО в рамките
на Конференцията за бъдещето на Европа, както и приносът на гражданите да
намери израз в „предложения и действия“. За да се засили парламентарният
аспект на европейската отбрана, годишният доклад подкрепя създаването на
комисия по сигурност и отбрана в Парламента и на Съвет на министрите на
отбраната на държавите от ЕС.
От 2012 г. насам, въз основа на Протокол № 1 към Договора от Лисабон,
Европейският парламент и националните парламенти на държавите членки
организират ежегодно две междупарламентарни конференции за обсъждане на
въпроси, свързани с ОПСО.
Договорът от Лисабон дава възможност на Парламента да играе пълноценна
роля в развитието на ОПСО, като по този начин той става партньор при
оформянето на външните отношения на Съюза и предприемането на действия
във връзка с предизвикателствата пред сигурността. За да изпълнява тази
роля, Парламентът провежда редовни разисквания, изслушвания и семинари,
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посветени на теми като гражданските и военните мисии по линия на ОПСО;
международните кризи с последици за сигурността и отбраната; многостранните
рамки за сигурност; въпроси в областта на контрола на въоръжаването
и неразпространението на оръжия; борбата с тероризма и организираната
престъпност; добри практики за повишаване на ефективността на сигурността и
отбраната и правното и институционалното развитие в ЕС в тези области.
След декларацията от 2010 г. на заместник-председателя/върховен представител
относно политическата отговорност Парламентът участва в съвместните
консултационни заседания, които се организират редовно с цел обмен на
информация със Съвета, Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и
Комисията.
Парламентът също така задава въпроси и отправя устни предложения към ЕСВД
относно ОПСО, по-специално по време на заседанията на подкомисията SEDE.

Jérôme Legrand
09/2022
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