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Изменение  5 

Сабине Льозинг, Палома Лопес Бермехо, Рина Роня Кари, Мария Лидия Сенра 

Родригес, Барбара Спинели, Меря Кюльонен, Такис Хаджигеоргиу, Неоклис 

Силикиотис, Лола Санчес Калдентей, Таня Гонсалес Пеняс, Шабиер Бенито 

Силуага, Естефания Торес Мартинес, Мигел Урбан Креспо, Хавиер Кусо Пермуй, 

Жуан Пимента Лопеш, Николаос Хундис  

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0351/2017 

Михаел Галер 

Годишен доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана 

2017/2123(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 13 

 

Предложение за резолюция Изменение 

13. приветства видимия напредък 

при формулирането на по-силна 

европейска позиция в областта на 

отбраната след приемането на 

Глобалната стратегия за външната 

политика и политика на сигурност 

(ГСВППС) на ЕС през юни 2016 г.; 

приветства по-специално поставянето 

на началото на Европейски фонд за 

отбрана (ЕФО), предложеното 

разширяване на подготвителното 

действие за научни изследвания в 

областта на отбраната и 

законодателното предложение за 

Европейска програма за промишлено 

развитие в областта на отбраната 

(ЕППРОО); призовава държавите 

членки да увеличат своите бъдещи 

финансови вноски в бюджета на ЕС, за 

да бъдат покрити всички 

допълнителни разходи на ЕС във 

връзка с ЕФО; 

13. отхвърля заемането на по-силна 

европейска позиция в областта на 

отбраната; отхвърля по-специално 

поставянето на началото на Европейски 

фонд за отбрана (ЕФО), предложеното 

разширяване на подготвителното 

действие за научни изследвания в 

областта на отбраната и 

законодателното предложение за 

Европейска програма за промишлено 

развитие в областта на отбраната 

(ЕППРОО); припомня във връзка с 

това, че член 41, параграф 2 от ДЕС 

забранява поемането от бюджета на 

Съюза на оперативни разходи, 

произтичащи от операции с военни 

последици или последици в областта 

на отбраната за бюджета на Съюза; 

Or. en 
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Изменение  6 

Сабине Льозинг, Палома Лопес Бермехо, Рина Роня Кари, Мария Лидия Сенра 

Родригес, Барбара Спинели, Меря Кюльонен, Такис Хаджигеоргиу, Неоклис 

Силикиотис, Лола Санчес Калдентей, Таня Гонсалес Пеняс, Шабиер Бенито 

Силуага, Естефания Торес Мартинес, Мигел Урбан Креспо, Хавиер Кусо Пермуй, 

Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Мигел Виегаш, Николаос Хундис 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0351/2017 

Михаел Галер 

Годишен доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана 

2017/2123(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 16 

 

Предложение за резолюция Изменение 

16. подчертава, че Комисията и 

все по-голям брой държави членки 

поеха ангажимент за поставянето на 

началото на Европейския съюз за 

отбрана (ЕСО) и че е налице солидна 

подкрепа по този въпрос сред 

европейските граждани; подчертава, 

че това съответства на искане от 

страна на гражданите на ЕС и на 

Парламента, по-специално чрез 

многобройните призиви, изразени в 

негови предходни резолюции; 

подчертава, че по-силната европейска 

интеграция в областта на отбраната 

ще доведе до по-голяма ефикасност, 

премахване на дублирането и 

намаляването на разходите; 

подчертава обаче, че поставянето на 

началото на истински Европейски 

съюз за отбрана изисква постоянна 

политическа воля и решимост; 

настоятелно призовава държавите 

членки да се ангажират с обща и 

независима европейска отбрана, 

както и да се стремят да 

гарантират, че техните национални 

бюджети за отбрана са в размер на 

заличава се 
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най-малко 2% от техния съответен 

БВП в рамките на десет години; 

Or. en 
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Изменение  7 

Сабине Льозинг, Палома Лопес Бермехо, Рина Роня Кари, Мария Лидия Сенра 

Родригес, Барбара Спинели, Меря Кюльонен, Такис Хаджигеоргиу, Неоклис 

Силикиотис, Лола Санчес Калдентей, Таня Гонсалес Пеняс, Шабиер Бенито 

Силуага, Естефания Торес Мартинес, Мигел Урбан Креспо, Хавиер Кусо Пермуй, 

Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Мигел Виегаш, Николаос Хундис 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0351/2017 

Михаел Галер 

Годишен доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана 

2017/2123(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 20 

 

Предложение за резолюция Изменение 

20. приветства наскоро 

демонстрираната политическа воля 

за повишаване на ефективността на 

ОПСО; подкрепя всякакви опити за 

разгръщането на пълния потенциал 

на Договора от Лисабон чрез 

постигане на реално 

сътрудничеството между държавите 

членки и за предоставяне на 

разположение на оперативно 

приложими способности за 

изпълнение на задачите по член 43, 

параграф 1 от ДЕС чрез: 

заличава се 

a) спешно въвеждане на началния 

фонд, както е предвидено в Договора, 

за да се даде възможност за бързо 

разгръщане на операциите, 

 

б) установяване на постоянно 

структурирано сътрудничество 

(ПСС) по тези военни аспекти, които 

са необходими за изпълнението на 

задачите по линия на ОПСО, като 

например постоянно обединени 

военни части; 

 

в) реформиране на 

междуправителствения механизъм за 
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съвместно финансиране (ATHENA) с 

цел привеждане в действие на 

солидарността между държавите 

членки, които могат да участват 

само финансово, и държавите, които 

могат да допринасят само с военни 

части при операциите по линия на 

ОПСО; 

г) превръщане на обединяването и 

споделянето на способности в 

правило, а не в изключение, и 

преминаване към осъществяването на 

по-голямата част от 300-те 

предложения, представени от 28-

те министри на отбраната през 

2011 г.; 

 

д) обединяване на националните 

ресурси по отношение на научните 

изследвания, развойната дейност, 

обществените поръчки, поддръжката 

и обучението; 

 

е) координиране на националното 

планиране в областта на отбраната 

(CARD), както се планира в момента; 

 

ж) въвеждане на общи правила за 

военно сертифициране и обща 

политика относно сигурността на 

доставките; 

 

з) осигуряване на прилагането, от 

страна на Комисията, на правилата 

на вътрешния пазар в съответствие с 

Директивата относно обществените 

поръчки в областта на отбраната от 

2009 г., що се отнася до националните 

проекти за обществени поръчки в 

областта на отбраната; 

 

Or. en 
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Изменение  8 

Сабине Льозинг, Палома Лопес Бермехо, Рина Роня Кари, Мария Лидия Сенра 

Родригес, Барбара Спинели, Меря Кюльонен, Такис Хаджигеоргиу, Неоклис 

Силикиотис, Лола Санчес Калдентей, Таня Гонсалес Пеняс, Шабиер Бенито 

Силуага, Естефания Торес Мартинес, Мигел Урбан Креспо, Хавиер Кусо Пермуй, 

Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Мигел Виегаш, Николаос Хундис 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0351/2017 

Михаел Галер 

Годишен доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана 

2017/2123(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 31 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  31a. категорично отхвърля 

създаването и прилагането на 

постоянно структурирано 

сътрудничество (ПСС), тъй като 

това означава de facto създаването на 

Европейски съюз за отбрана и по-

нататъшното милитаризиране на 

Съюза; предупреждава, че с 

постоянното структурирано 

сътрудничество действащото 

правило за единодушие в рамките на 

Съвета относно решенията в 

областта на ОВППС и ОПСО ще бъде 

отменено;  

Or. en 
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Изменение  9 

Сабине Льозинг, Палома Лопес Бермехо, Рина Роня Кари, Мария Лидия Сенра 

Родригес, Барбара Спинели, Меря Кюльонен, Такис Хаджигеоргиу, Неоклис 

Силикиотис, Лола Санчес Калдентей, Таня Гонсалес Пеняс, Шабиер Бенито 

Силуага, Естефания Торес Мартинес, Мигел Урбан Креспо, Хавиер Кусо Пермуй, 

Николаос Хундис 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0351/2017 

Михаел Галер 

Годишен доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана 

2017/2123(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 39 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  39a. противопоставя се на идеята 

за създаване на Генерална дирекция за 

отбрана (ГД „Отбрана“); 

противопоставя се също така на 

всякаква по-нататъшна 

милитаризация на Европейския съюз 

и на неговите политики; подчертава, 

че ЕС следва да поддържа мира и 

стабилността, да насърчава и 

защитава основните права и правата 

на човека чрез мирна и гражданска по 

своя характер външна политика и да 

се съсредоточи върху 

дипломатическото и мирно 

разрешаване на конфликти, 

включително чрез инициативи за 

медиация; 

Or. en 
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Изменение  10 

Сабине Льозинг, Палома Лопес Бермехо, Рина Роня Кари, Мария Лидия Сенра 

Родригес, Барбара Спинели, Меря Кюльонен, Такис Хаджигеоргиу, Неоклис 

Силикиотис, Лола Санчес Калдентей, Таня Гонсалес Пеняс, Шабиер Бенито 

Силуага, Естефания Торес Мартинес, Мигел Урбан Креспо, Хавиер Кусо Пермуй, 

Жуан Пимента Лопеш, Николаос Хундис 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0351/2017 

Михаел Галер 

Годишен доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана 

2017/2123(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 46a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  46a. отхвърля финансирането на 

мисии по линия на ОПСО и на военни 

операции, по-специално чрез бюджета 

на ЕС; припомня, че съгласно член 41, 

параграф 2 от ДЕС разходи, 

произтичащи от действия с военни 

последици или последици в областта 

на отбраната, не могат да бъдат 

поемани 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 би 

повишило автоматичното финансово 

участие на всяка държава членка във 

всяка военна мисия на ЕС; 

Or. en 
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Изменение  11 

Сабине Льозинг, Палома Лопес Бермехо, Рина Роня Кари, Мария Лидия Сенра 

Родригес, Барбара Спинели, Меря Кюльонен, Такис Хаджигеоргиу, Неоклис 

Силикиотис, Лола Санчес Калдентей, Таня Гонсалес Пеняс, Шабиер Бенито 

Силуага, Естефания Торес Мартинес, Мигел Урбан Креспо, Хавиер Кусо Пермуй, 

Жуан Пимента Лопеш, Николаос Хундис 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0351/2017 

Михаел Галер 

Годишен доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана 

2017/2123(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 70 

 

Предложение за резолюция Изменение 

70. приветства предложението на 

Комисията за преразглеждане на 

Инструмента, допринасящ за 

стабилността и мира (IcSP), за да се 

подпомагат дейностите, извършвани в 

рамките на инициативата Изграждане на 

капацитет в подкрепа на сигурността и 

развитието (ИКПСР), което ще даде 

възможност на ЕС да финансира 

изграждането на капацитет и 

устойчивостта и ще спомогне за 

укрепването на способностите на 
държавите партньори; насърчава ЕСВД 

и Комисията да приложат бързо 

инициативата за изграждане на 

капацитет в подкрепа на 

сигурността и развитието, да 

подобрят ефективността и 

устойчивостта на мисиите по линия 

на ОПСО и да осигурят по-гъвкав и 

интегриран подход на ЕС, който 

използва предимствата на 

гражданско-военните полезни 

взаимодействия;  

70. категорично отхвърля 

предложението на Комисията за 

преразглеждане на Инструмента, 

допринасящ за стабилността и мира 

(IcSP), за да се подпомагат дейностите, 

извършвани в рамките на инициативата 

Изграждане на капацитет в подкрепа на 

сигурността и развитието (ИКПСР), 

което ще даде възможност на ЕС да 

финансира обучение и оборудване за 

военните фактори в държавите 

партньори; счита, че това би разкрило 

нови възможности за злоупотреба с 

помощта за развитие и че би било в 

противоречие с член 208 от ДФЕС, 

чиято цел е да се изкорени 

бедността;  

Or. en 
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