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13.5.2015 A8-0054/2 

Изменение  2 

Сабине Льозинг, Хавиер Кусо Пермуй, Неоклис Силикиотис, Пабло Иглесиас, 

Такис Хаджигеоргиу, Рина Роня Кари 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0054/2015 

Арно Данжан 

Прилагане на общата политика за сигурност и отбрана 

2014/2220(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 4 

 

Предложение за резолюция Изменение 

4. подчертава, че силата и значението на 

Съюза се намират в неговата способност 

да мобилизира ресурси и да пуска 

едновременно в действие широк набор 

от инструменти от сферата на 

дипломацията, сигурността, 

отбраната, икономиката, търговията, 

развитието и хуманитарната помощ, при 

пълно зачитане на разпоредбите на 

Устава на Организацията на 

обединените нации; подчертава факта, 

че военните и гражданските 

инструменти на ОПСО са неразделна 

част от този всеобхватен подход; 

4. подчертава, че силата и значението на 

Съюза се намират в неговата способност 

да мобилизира ресурси и да пуска 

едновременно в действие широк набор 

от инструменти и помощ от сферата на 

дипломацията, икономиката, 

търговията, развитието и хуманитарната 

помощ, при пълно зачитане на 

разпоредбите на Устава на 

Организацията на обединените нации; 

подчертава факта, че тези граждански 

инструменти са неразделна част от този 

всеобхватен подход; изразява силно 

съжаление и отхвърля факта, че 

цялостният подход, така както се 

изпълнява понастоящем, включва де 

факто подчиняването на всички 

съответни области на политиката 

на ОВППС/ОПСО и следователно на 

чисто геостратегически и 

икономически интереси на ЕС; 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0054/3 

Изменение  3 

Сабине Льозинг, Хавиер Кусо Пермуй, Неоклис Силикиотис, Пабло Иглесиас, 

Такис Хаджигеоргиу, Рина Роня Кари 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0054/2015 

Арно Данжан 

Прилагане на общата политика за сигурност и отбрана 

2014/2220(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 11 

 

Предложение за резолюция Изменение 

11. счита, че въпросът за 

финансирането на мисиите и 

операциите по линия на ОПСО е от 

решаващо значение, ако целта е да се 

гарантира бъдещето на тази 

политика; изразява съжаление, че 

разискването, започнато по този 

въпрос на заседанието на Съвета от 

декември 2013 г., все още не е довело до 

конкретни предложения; призовава 

механизмът Athena да бъде 

систематично използван за 

финансирането на оперативните 

разходи и на разходите, свързани с 

разгръщането на мисиите по линия на 

ОПСО, по-специално по отношение на 

използването на бойните групи на ЕС, 

инфраструктурата за настаняване на 

военните сили, разходите, свързани 

със създаването на входни пунктове за 

войските на местата на действие и 

запасите от храна и гориво за 

извънредни обстоятелства, когато е 

необходимо; призовава също така 

същият механизъм да бъде използван 

за управление на финансирането, 

получено от държавите членки на 

двустранна основа, както и от трети 

държави и международни 

организации, така че те да могат да 

11. отхвърля финансирането на 

мисиите и операциите по линия на 

ОПСО, особено тези от военен 

характер, и по-специално от 

бюджета на ЕС; припомня, че в 

съответствие с член 41, параграф 2 

от Договора за Европейския съюз 

разходите за военни операции или в 

областта на отбраната не трябва да 

се осигуряват от бюджета на Съюза; 

отхвърля механизма Athena и 

предложеното разширяване на 

разходите, които са допустими по 

него, като например разгръщането на 

бойни групи на ЕС, тъй като това 

автоматично би повишило 

финансовото участие на всяка 

държава членка за всяка военна мисия 

на ЕС; 
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участват във финансирането на 

дадена операция и, в надлежно 

обосновани случаи, да подпомагат 

участието на трети държави в 

операции и мисии на ЕС в отговор на 

кризи; 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0054/4 

Изменение  4 

Сабине Льозинг, Хавиер Кусо Пермуй, Неоклис Силикиотис, Пабло Иглесиас, 

Такис Хаджигеоргиу, Рина Роня Кари 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0054/2015 

Арно Данжан 

Прилагане на общата политика за сигурност и отбрана 

2014/2220(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 12 

 

Предложение за резолюция Изменение 

12. насърчава полагането на по-

нататъшни усилия за ускоряване на 

предоставянето на финансиране за 

граждански мисии и за опростяване на 

процедурите за вземане на решения и на 

тяхното прилагане; във връзка с това 

счита, че Комисията следва да въведе, 

посредством делегирани актове и в 

съответствие с член 210 от 

Финансовия регламент, конкретни 

правила за възлагане на обществени 

поръчки за регламентиране на 

мерките за управление на кризи по 

линия на ОПСО, за да се улесни 

бързото и гъвкаво провеждане на 

операциите; 

12. поставя под въпрос 

предложението за полагането на по-

нататъшни усилия за ускоряване на 

предоставянето на финансиране за 

граждански мисии и за опростяване на 

процедурите за вземане на решения и на 

тяхното прилагане, тъй като в много 

случаи трябва да се постави под 

въпрос чисто цивилният характер на 

такива мисии въз основа на това, че 

цивилните и военните аспекти в 

действителност стават все по-

неясни и се преплитат все повече, по-

специално в рамките на реформата в 

сектора за сигурност (РСС) и 

мисиите за обучение, и поради това са 

в противоречие с член 41, параграф 2 

от Договора за Европейския съюз; 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0054/5 

Изменение  5 

Сабине Льозинг, Хавиер Кусо Пермуй, Неоклис Силикиотис, Пабло Иглесиас, 

Такис Хаджигеоргиу, Рина Роня Кари 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0054/2015 

Арно Данжан 

Прилагане на общата политика за сигурност и отбрана 

2014/2220(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 13 

 

Предложение за резолюция Изменение 

13. призовава за създаването на 

механизъм за предварително 

финансиране с цел подпомагане на 

държавите членки, които желаят да 

участват в мисия по линия на ОПСО, 

да покрият разходите за нея, 

улеснявайки по този начин 

решението им за започване на 

мисията; 

заличава се 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0054/6 

Изменение  6 

Сабине Льозинг, Хавиер Кусо Пермуй, Неоклис Силикиотис, Пабло Иглесиас, 

Такис Хаджигеоргиу, Рина Роня Кари 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0054/2015 

Арно Данжан 

Прилагане на общата политика за сигурност и отбрана 

2014/2220(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 23 

 

Предложение за резолюция Изменение 

23. отбелязва, че военните операции по 

линия на ОПСО все повече имат 

тенденцията да представляват мисии в 

подкрепа на обучението на въоръжените 

сили (EUTM Мали и EUTM Сомалия); 

приветства решението за провеждане 

на такива операции, но настоява 

мандатът на всяка мисия да бъде 

адаптиран към обстоятелствата на 

всяка отделна ситуация; счита, че 

сформираните единици трябва да са 

оперативни в пълна степен, т.е. с 

офанзивни способности; изразява 

съжаление във връзка с това, че 

занапред рядко се предвиждат мисии 

с изпълнителен мандат; счита, че, 

предвид постоянните заплахи в 

съседните на ЕС държави Съюзът не 

може да си позволи да се 

съсредоточава единствено върху 

инструменти, насочени към 

посткризисен сценарий или към 

оказването на подкрепа за излизане 

от криза, а по-скоро той трябва да 

бъде в състояние да се намесва в целия 

спектър на управлението на кризи в 

съответствие с Устава на ООН; 

23. отбелязва със загриженост, че 

военните операции по линия на ОПСО 

все повече имат тенденцията да 

представляват мисии в подкрепа на 

обучението на въоръжените сили 

(EUTM Мали и EUTM Сомалия); 

отхвърля и изразява съжаление по 

повод на решението за провеждане на 

такива операции; счита, че 

приоритетните задачи на външната 

политика на ЕС са:  

– запазване на мира, 

стабилността, основните 

права и правата на човека 

посредством мирна и цивилна 

външна политика, която се 

провежда в съответствие с 

международното право и по 

недискриминационен начин, и 

поемане на водеща роля в 

дипломатическото и мирното 

разрешаване на конфликти, 

включително инициативи за 

медиация и програми за 

разоръжаване, демобилизация 

и реинтеграция (РДР), в 

съответствие с Устава на ООН; 

– подобряване и засилване на 

международния режим за 
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контрол на износа на оръжия 

(Договор за търговията с 

оръжие) и на режима на ЕС за 

контрол на износа на оръжия, 

подкрепа за режима на 

Договора за неразпространение 

на ядреното оръжие и ядрено 

разоръжаване; 

−−−−    насърчаване на премахването 

на бедността, на 

хуманитарната помощ, на 

устойчивото икономическо и 

социално развитие и на 

Целите на хилядолетието за 

развитие, като се отдава 

предпочитание на 

балансираните икономически 

отношения, справедливата 

търговия и справедливото 

разпределяне на ресурсите и 

богатствата в съседните на 

ЕС страни и в целия свят; 

  

Or. en 
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13.5.2015 A8-0054/7 

Изменение  7 

Сабине Льозинг, Хавиер Кусо Пермуй, Неоклис Силикиотис, Такис 

Хаджигеоргиу, Пабло Иглесиас, Рина Роня Кари, Мартина Андерсън 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0054/2015 

Арно Данжан 

Прилагане на общата политика за сигурност и отбрана 

2014/2220(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 41 

 

Предложение за резолюция Изменение 

41. отбелязва намерението на Съвета да 

разработи проекти за увеличаване на 

способностите на ЕС, като например 

RPAS и Govsatcom; отбелязва 

необходимостта от създаване на 

регулаторна рамка за RPAS за 

първоначалното им интегриране в 

европейската авиационна система до 

2016 г., като се отчитат гражданските и 

военните потребности, а също и 

необходимостта от съответствие с 

международното право; призовава 

Европейската комисия да очертае как 

средствата по програма 

„Хоризонт 2020“ за 

научноизследователска дейност в 

областта на гражданското и 

военното въздухоплаване могат да се 

използват за въвеждане на RPAS в 

европейското въздушно пространство; 

41. отбелязва със загриженост 

намерението на Съвета да разработи 

проекти за увеличаване на 

способностите на ЕС, като например 

дистанционно управляемите 

летателни системи (RPAS) и 

правителствените сателитни 

комуникации (GOVSATCOM); 

подчертава необходимостта от 

създаване на регулаторна рамка за 

RPAS като цяло, като се отчитат 

гражданските и военните потребности, а 

също и необходимостта от съответствие 

с международното право; отхвърля 

използването и развитието на 

въоръжени безпилотни летателни 

апарати и незаконната практика на 

извънсъдебните целенасочени 

убийства; категорично отхвърля 

каквото и да е включване на средства 

по програма „Хоризонт 2020“ или 

финансиране от нея за военна, 

гражданско-военна 

научноизследователска дейност или 

научноизследователска дейност за 

целите на сигурността като цяло, 

както и разработване и въвеждане на 

RPAS в европейското въздушно 

пространство в частност; 
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