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Предложение за резолюция 

Позоваване 10 следва да гласи: 

— като взе предвид Решение 2013/768/ОВППС на Съвета от 16 декември 2013 

година относно дейностите на ЕС, в рамките на Европейската стратегия за 

сигурност, в подкрепа на прилагането на Договора за търговията с оръжие1, 

(Отнася се до текста на BG, CZ, DE, EL, EN, ES, ET, FI, HR, IT, LT, LV, PL, PT и SK 

език.) 

Съображение Ж следва да гласи: 

Ж. като има предвид, че държавите — членки на Европейския съюз, са изнесли 

оръжия на обща стойност 36,7 милиарда евро през 2013 г., включително 26 

милиарда евро за трети страни; като има предвид, че за сравнение, общият 

бюджет за Европейския инструмент за съседство за 2014—2020 г. възлиза на 15,4 

милиарда евро; като има предвид, че делът на държавите — членки на ЕС се 

равнява на 30 процента от общия износ; и че трудно би могло да се твърди, че 

тези търговски потоци са в преките интереси на ЕС в областта на сигурността; 

(Отнася се до текстовете на всички езици.) 

                                                 
1  ОВ L 341, 18.12.2013 г., стр. 56. 
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Параграф 5 следва да гласи: 

5. отбелязва, че според 16-я годишен доклад държавите — членки на ЕС са сред 

главните световни оръжейни износители, като техният дял от износа през 2013 г. 

се равнява на 36 711 млрд. евро, от които 10 735 млрд. евро между държавите 

членки, а 25 976 млрд. евро — за трети държави; отново заявява, че член 10 от 

Общата позиция гласи, че съображенията от икономически, търговски и 

промишлени интереси от страна на държавите членки не засягат прилагането на 

осемте критерия, уреждащи износа на оръжие; 

(Отнася се до текстовете на всички езици.) 


