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Предложение за резолюция Изменение

75. приканва Съвета да приеме 
позицията на Парламента относно 
член 5 от бъдещия регламент за 
създаване на Европейски фонд за 
отбрана; подчертава необходимостта от 
незабавно финализиране на ЕФО; 
припомня, че този инструмент все още 
не е окончателно одобрен, като през 
април 2019 г. беше постигнато само 
частично и политическо споразумение 
по въпроса; подчертава, че е важно да се 
запази позицията на Европейския 
парламент относно размера на фонда, 
отворения характер по отношение на 
трети държави и въвеждането на 
подходяща политика в областта на 
интелектуалната собственост, свързана 
със сигурността и отбраната, с цел 
защита на резултатите от научните 
изследвания; призовава Комисията да 
обвърже участието на трети държави 
с реципрочно отваряне на пазара на 
отбранително оборудване; припомня 
във връзка с това силно чувствителния и 
стратегически характер – както за 
промишлената конкурентоспособност, 
така и за стратегическата автономност 
на Съюза – на научните изследвания в 
областта на отбраната; призовава за 
надлежно отчитане на първите поуки, 
извлечени от изпълнението на EDIDP 
(по-специално по отношение на 
прилагането на дерогациите за 
допустими субекти), на пилотния проект 

75. приканва Съвета да приеме 
позицията на Парламента относно 
член 5 от бъдещия регламент за 
създаване на Европейски фонд за 
отбрана; подчертава необходимостта от 
незабавно финализиране на ЕФО; 
припомня, че този инструмент все още 
не е окончателно одобрен, като през 
април 2019 г. беше постигнато само 
частично и политическо споразумение 
по въпроса; подчертава, че е важно да се 
запази позицията на Европейския 
парламент относно размера на фонда, 
отворения характер по отношение на 
трети държави и въвеждането на 
подходяща политика в областта на 
интелектуалната собственост, свързана 
със сигурността и отбраната, с цел 
защита на резултатите от научните 
изследвания; припомня, че 
европейският пазар на отбраната е 
забележително открит за 
доставчици от трети държави; отново 
изтъква, че ЕФО не бива по какъвто и 
да било начин да се бърка с никакви 
видове протекционистки 
инструменти; призовава съюзените 
държави от Европейския съюз да 
обмислят реципрочно отваряне на своя 
пазар на отбраната; припомня във 
връзка с това силно чувствителния и 
стратегически характер – както за 
промишлената конкурентоспособност, 
така и за стратегическата автономност 
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и на подготвителното действие за 
научни изследвания в областта на 
отбраната; призовава държавите членки 
да участват пълноценно в процеса на 
вземане на решения, тъй като те са 
крайните клиенти на отбранителната 
промишленост, с цел да се гарантира, че 
включените програми съответстват на 
стратегическите потребности на ОПСО 
и на държавите членки; счита, че 
успехът на ЕФО ще зависи от 
способността му да интегрира 
специфичните потребности на 
отбраната на участващите държави, да 
насърчава отбранителни материали, 
които могат да бъдат използвани, и да 
гарантира наличието на достатъчни 
бюджетни средства, като същевременно 
избягва дублирането на промишлено 
ноу-хау, допълва националните 
инвестиции в областта на отбраната, не 
позволява прекаленото усложняване на 
сътрудничеството, което следва да се 
основава на обща стандартизация и 
оперативна съвместимост на 
въоръжението и военното оборудване в 
ЕС; счита, че развитието на 
европейската отбранителна 
промишленост, съчетано с регулиране 
на достъпа на субекти, контролирани от 
трети страни извън ЕС, до проекти, 
финансирани от фонда, се вписва 
напълно в европейската амбиция за 
стратегическа автономност и не е в 
разрез с интересите на ЕС и неговите 
държави членки в областта на 
сигурността и отбраната;

на Съюза – на научните изследвания в 
областта на отбраната; призовава за 
надлежно отчитане на първите поуки, 
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прилагането на дерогациите за 
допустими субекти), на пилотния проект 
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да участват пълноценно в процеса на 
вземане на решения, тъй като те са 
крайните клиенти на отбранителната 
промишленост, с цел да се гарантира, че 
включените програми съответстват на 
стратегическите потребности на ОПСО 
и на държавите членки; счита, че 
успехът на ЕФО ще зависи от 
способността му да интегрира 
специфичните потребности на 
отбраната на участващите държави, да 
насърчава отбранителни материали, 
които могат да бъдат използвани, и да 
гарантира наличието на достатъчни 
бюджетни средства, като същевременно 
избягва дублирането на промишлено 
ноу-хау, допълва националните 
инвестиции в областта на отбраната, не 
позволява прекаленото усложняване на 
сътрудничеството, което следва да се 
основава на обща стандартизация и 
оперативна съвместимост на 
въоръжението и военното оборудване в 
ЕС; счита, че развитието на 
европейската отбранителна 
промишленост, съчетано с регулиране 
на достъпа на субекти, контролирани от 
трети страни извън ЕС, до проекти, 
финансирани от фонда, се вписва 
напълно в европейската амбиция за 
стратегическа автономност и не е в 
разрез с интересите на ЕС и неговите 
държави членки в областта на 
сигурността и отбраната;
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