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BG Единство в многообразието BG 

6.12.2017 A8-0350/1 

Изменение  1 

Тамаш Месерич 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0350/2017 

Дейвид Макалистър 

Годишен доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на 

сигурност 

2017/2121(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 42 

 

Предложение за резолюция Изменение 

42. счита, че развитието на силна 

отбранителна промишленост укрепва 

технологичната независимост на ЕС; 

призовава за развитието на 

промишлените и технологичните 

ресурси, необходими за подобряване на 

кибернетичната сигурност, 

включително чрез насърчаване на 

единен пазар за продукти на 

кибернетичната сигурност; призовава за 

значително увеличаване на финансовите 

и човешките ресурси на разположение в 

институциите на ЕС с цел повишаване 

на кибернетичната сигурност и 

капацитета за кибернетична 

отбрана на ЕС; подчертава 

необходимостта от интегриране на 

кибернетичната отбрана във външната 

дейност и общата външна политика и 

политика на сигурност, както и 

необходимостта от подобряване на 

способността за разкриване на 

кибернетични престъпления;  

42. счита, че развитието на 

ефективна отбранителна 

промишленост укрепва технологичната 

независимост на ЕС; призовава за 

развитието на промишлените и 

технологичните ресурси, необходими за 

подобряване на кибернетичната 

сигурност, включително чрез 

насърчаване на единен пазар за 

продукти на кибернетичната сигурност 

и на съответните строги правила за 

контрол на износа; призовава за 

значително увеличаване на финансовите 

и човешките ресурси на разположение в 

институциите на ЕС с цел повишаване 

на кибернетичната сигурност на ЕС и 

устойчивостта му на кибератаки; 

подчертава необходимостта от 

интегриране на кибернетичната отбрана 

във външната дейност и общата външна 

политика и политика на сигурност, 

както и необходимостта от подобряване 

на способността за разкриване на 

кибернетични престъпления;  

Or. en 
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6.12.2017 A8-0350/2 

Изменение  2 

Тамаш Месерич 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0350/2017 

Дейвид Макалистър 

Годишен доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на 

сигурност 

2017/2121(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 45 

 

Предложение за резолюция Изменение 

45. счита, че Европа следва да 

продължи да задълбочава 

сътрудничеството в областта на общата 

отбрана, за да защитава своите общи 

ценности и принципи и стратегическа 

автономност; подчертава важността на 

връзката между вътрешната и външната 

сигурност, на по-доброто използване на 

ресурсите и управлението на риска в 

периферията на Европа; припомня, че 

връзката между развитието и 

сигурността е ключов принцип, който е 

в основата на подхода на Съюза към 

външните кризи и конфликти; призовава 

държавите членки да разгърнат пълния 

потенциал на Договора от Лисабон по 

отношение на общата политика за 

сигурност и отбрана (ОПСО) и 

приветства в този контекст Плана за 

изпълнение в областта на сигурността и 

отбраната; насърчава извършването на 

преглед на подхода на ЕС към 

гражданските мисии на ОПСО, с цел да 

се гарантира, че те са правилно 

разработени, изпълнявани и 

подпомагани; счита, че следва да се 

използва пълният потенциал на 

способностите на Европейската 

агенция по отбрана (EDA) и 
постоянното структурирано 

45. счита, че Европа следва да 

продължи да задълбочава 

сътрудничеството в областта на общата 

отбрана, за да защитава своите общи 

ценности и принципи; подчертава 

важността на връзката между 

вътрешната и външната сигурност, на 

по-доброто използване на ресурсите и 

управлението на риска в периферията на 

Европа; припомня, че връзката между 

развитието и сигурността е ключов 

принцип, който е в основата на подхода 

на Съюза към външните кризи и 

конфликти; призовава държавите 

членки да разгърнат пълния потенциал 

на Договора от Лисабон по отношение 

на общата политика за сигурност и 

отбрана (ОПСО) и отбелязва в този 

контекст Плана за изпълнение в 

областта на сигурността и отбраната; 

насърчава извършването на преглед на 

подхода на ЕС към гражданските мисии 

на ОПСО, с цел да се гарантира, че те са 

правилно разработени, изпълнявани и 

подпомагани; счита, че следва да се 

използва пълният потенциал на 

постоянното структурирано 

сътрудничество (ПСС) и бойните групи 

на ЕС; настоятелно призовава 

държавите членки да осигурят 
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сътрудничество (PESCO) и бойните 

групи на ЕС; настоятелно призовава 

държавите членки да осигурят 

допълнително финансиране за тази цел; 

допълнително финансиране от 

националните бюджети за отбрана 
за тази цел; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0350/3 

Изменение  3 

Тамаш Месерич 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0350/2017 

Дейвид Макалистър 

Годишен доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на 

сигурност 

2017/2121(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 46 

 

Предложение за резолюция Изменение 

46. счита, че Европейският съюз и 

неговите държави членки трябва да 

следват ефективна външна политика и 

политика за сигурност и че трябва да 

работят заедно с НАТО и други 

международни партньори, с ООН, с 

НПО, със защитници на правата на 

човека и с други лица по въпроси, 

предизвикващи обща загриженост, и с 

цел да се подкрепят мирът, 

просперитетът и стабилността по света; 

подчертава значението на 

увеличаването на осведомеността и 

политическата ангажираност за 

незабавното прилагане на амбициозна, 

ефективна и структурирана ОПСО; 

призовава Съвета, Комисията и 

държавите членки да работят за 

разрешаването на проблемите на ЕС по 

отношение на комуникацията чрез по-

голяма отчетност и видимост на 

външната дейност на ЕС; призовава 

държавите членки и институциите на 

ЕС да постигнат резултати по 

отношение на отбраната, като следват 

глобалната стратегия на ЕС и плановете 

на Комисията за подобряване на 

изследванията в областта на отбраната и 

за развитие на способностите на ЕС;  

46. счита, че Европейският съюз и 

неговите държави членки трябва да 

следват ефективна външна политика и 

политика за сигурност и че трябва да 

работят заедно с НАТО и други 

международни партньори, с ООН, с 

НПО, със защитници на правата на 

човека и с други лица по въпроси, 

предизвикващи обща загриженост, и с 

цел да се подкрепят мирът, 

просперитетът и стабилността по света; 

подчертава значението на 

увеличаването на осведомеността и 

политическата ангажираност за 

незабавното прилагане на амбициозна, 

ефективна и структурирана ОПСО; 

призовава Съвета, Комисията и 

държавите членки да работят за 

разрешаването на проблемите на ЕС по 

отношение на комуникацията чрез по-

голяма отчетност и видимост на 

външната дейност на ЕС; призовава 

държавите членки и институциите на 

ЕС да постигнат резултати по 

отношение на отбраната, като следват 

глобалната стратегия на ЕС и плановете 

на Комисията за подобряване на 

изследванията в областта на отбраната и 

за развитие на способностите на ЕС чрез 

обединяване на съответните 
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национални бюджети по 

високоефективен начин и в дух на 

сътрудничество; 

Or. en 
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Изменение  4 

Тамаш Месерич 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0350/2017 

Дейвид Макалистър 

Годишен доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на 

сигурност 

2017/2121(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 47 

 

Предложение за резолюция Изменение 

47. призовава Комисията изцяло да 

отрази растящите 

предизвикателства по отношение на 

сигурността в своето предложение за 

следващата многогодишна финансова 

рамка (МФР); счита, че както 

размерът, така и гъвкавостта на 

бюджета за ОВППС трябва да отговарят 

на очакванията на гражданите на ЕС 

относно ролята на ЕС като източник на 

сигурност; настоява за необходимостта 

от глобална визия за политиката и 

инструментите на ЕС в областта на 

сигурността, включително от 

ползотворно съгласуване с предложения 

Европейски фонд за отбрана; призовава 

държавите членки да се стремят към 

постигане на целта да заделят 2 % от 

своя БВП за отбрана, както и 20 % от 

своите бюджети за отбрана за 

оборудване, което е определено като 

необходимо от EDA; посочва освен 

това, че всяка нова политика трябва да 

бъде подкрепена с финансиране от нови 

източници; отбелязва, че редица 

държави членки изпитват затруднения 

да поддържат много широка гама от 

напълно функциониращи отбранителни 

способности, най-вече поради 

финансови ограничения; призовава 

47. счита, че както размерът, така и 

гъвкавостта на бюджета за ОВППС 

трябва да отговарят на очакванията на 

гражданите на ЕС относно ролята на ЕС 

като източник на сигурност; настоява за 

необходимостта от глобална визия за 

политиката и инструментите на ЕС в 

областта на сигурността, включително 

от ползотворно съгласуване с 

предложения Европейски фонд за 

отбрана чрез обединяване на 

съответните национални бюджети; 

призовава държавите членки да се 

стремят към постигане на целта да 

заделят 20% от своите бюджети за 

отбрана за оборудване, което е 

определено като необходимо от EDA; 

посочва освен това, че всяка нова 

политика трябва да бъде подкрепена с 

финансиране от националните 

бюджети; отбелязва, че редица 

държави членки изпитват затруднения 

да поддържат много широка гама от 

напълно функциониращи отбранителни 

способности, най-вече поради 

финансови ограничения; призовава 

следователно за много по-ефективно 

сътрудничество и съгласуване по 

отношение на това кои способности 

следва да бъдат поддържани, така че 



 

AM\1141403BG.docx  PE614.281v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

следователно за повече сътрудничество 

и съгласуване по отношение на това кои 

способности следва да бъдат 

поддържани, така че държавите членки 

да могат да се специализират в 

определени способности и да използват 

по-ефективно своите ресурси; счита, че 

оперативната съвместимост е от 

ключово значение, за да бъдат силите на 

държавите членки по-съвместими и 

интегрирани; припомня, че през 2016 г. 

бюджетните кредити за ОВППС 

представляваха 3,6 % от поетите 

задължения по Функция 4 и 0,2 % от 

целия бюджет на ЕС; изразява 

съжаление, че размерът и непълното 

усвояване на бюджетните кредити по 

главата за ОВППС и систематичните 

трансфери от нея разкриват 

продължаваща липса на амбиция ЕС да 

действа като фактор от световно 

значение; 

държавите членки да могат да се 

специализират в определени 

способности и да използват по-

ефективно своите ресурси; счита, че 

оперативната съвместимост е от 

ключово значение, за да бъдат силите на 

държавите членки по-съвместими и 

интегрирани; припомня, че през 2016 г. 

бюджетните кредити за ОВППС 

представляваха 3,6 % от поетите 

задължения по Функция 4 и 0,2 % от 

целия бюджет на ЕС; изразява 

съжаление, че размерът и непълното 

усвояване на бюджетните кредити по 

главата за ОВППС и систематичните 

трансфери от нея разкриват 

продължаваща липса на амбиция ЕС да 

действа като фактор от световно 

значение; 

Or. en 

 

 


