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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана – годишен 
доклад
(2019/2135(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид Договора за Европейския съюз (ДЕС),

– като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 20 декември 2013 г., 26 
юни 2015 г., 15 декември 2016 г., 22 юни 2017 г., 28 юни 2018 г., 14 декември 
2018 г. и 20 юни 2019 г.,

– като взе предвид заключенията на Съвета относно общата политика за сигурност 
и отбрана от 25 ноември 2013 г., 18 ноември 2014 г., 18 май 2015 г., 27 юни 
2016 г., 14 ноември 2016 г., 18 май 2017 г., 17 юли 2017 г., 25 юни 2018 г. и 17 
юни 2019 г.,

– като взе предвид документа, озаглавен „Обща визия, общи действия: по-силна 
Европа – Глобална стратегия за външната политика и политика на сигурност на 
Европейския съюз“, който беше представен от върховния представител на Съюза 
по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-
председател на Комисията (ВП/ЗП) на 28 юни 2016 г.,

– като взе предвид съвместните декларации от 8 юли 2016 г. и 10 юли 2018 г. на 
председателите на Европейския съвет и Европейската комисия и генералния 
секретар на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО),

– като взе предвид общия набор от 42 предложения, одобрен от Съвета на 
Европейския съюз и Северноатлантическия съвет на 6 декември 2016 г., и 
докладите за напредъка от 14 юни и 5 декември 2017 г. относно прилагането на 
тези предложения, както и новия набор от 32 предложения, одобрен от двата 
Съвета на 5 декември 2017 г.,

– като взе предвид документа за размисъл относно бъдещето на европейската 
отбрана от 7 юни 2017 г.,

– като взе предвид своята резолюция от 12 септември 2013 г. относно военните 
структури на ЕС: етап на развитие и перспективи1,

– като взе предвид своята резолюция от 12 септември 2017 г. относно космическа 
стратегия за Европа2,

– като взе предвид своята резолюция от 22 ноември 2016 г. относно Европейския 
съюз за отбрана3,

1 ОВ С 93, 9.3.2016 г., стр. 144.
2 ОВ С 337, 20.9.2018 г., стр. 11.
3 ОВ С 224, 27.6.2018 г., стр. 18.
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– като взе предвид своята резолюция от 16 март 2017 г., озаглавена 
„Конституционни, правни и институционални последици от общата политика за 
сигурност и отбрана: възможности, предлагани от Договора от Лисабон“4,

– като взе предвид своята резолюция от 5 юли 2017 г. относно мандата за 
тристранната среща във връзка с проекта на бюджет за 2018 г.5,

– като взе предвид своята резолюция от 11 декември 2018 г. относно военната 
мобилност6,

– като взе предвид Регламент (ЕС) 2018/1092 на Европейския парламент и на 
Съвета от 18 юли 2018 г. за създаване на Европейска програма за промишлено 
развитие в областта на отбраната с цел подкрепа на конкурентоспособността и 
иновационния капацитет на отбранителната промишленост на Съюза7,

– като взе предвид своята законодателна резолюция от 18 април 2019 г. относно 
предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване 
на Европейски фонд за отбрана8,

– като взе предвид своите резолюции от 23 ноември 2016 г. относно прилагането на 
общата политика за сигурност и отбрана (въз основа на годишния доклад на 
Съвета до Европейския парламент относно общата външна политика и политика 
на сигурност)9, от 13 декември 2017 г. относно годишния доклад относно 
прилагането на общата политика за сигурност и отбрана10 и от 12 декември 
2018 г. относно годишния доклад относно прилагането на общата външна 
политика и политика на сигурност11,

– като взе предвид документа, озаглавен „План за изпълнение в областта на 
сигурността и отбраната“, представен от ВП/ЗП на 14 ноември 2016 г.,

– като взе предвид своята резолюция от 13 юни 2018 г. относно отношенията между 
ЕС и НАТО12,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 30 ноември 2016 г., озаглавено 
„Европейски план за действие в областта на отбраната“ (СOM(2016)0950),

– като взе предвид новия пакет от мерки за отбраната, представен от Комисията на 
7 юни 2017 г. в нейното съобщение за медиите, озаглавено „Европа, която 
защитава: Комисията започва дебат за преминаването към Европейски съюз за 
сигурност и отбрана“,

– като взе предвид своите резолюции от 14 декември 2016 г. относно прилагането 

4 ОВ С 263, 25.7.2018 г., стр. 125.
5 ОВ С 334, 19.9.2018 г., стр. 253.
6 Приети текстове, P8_TA(2018)0498.
7 ОВ L 200, 7.8.2018 г., стр. 30 – 43.
8 Приети текстове, P8_TA(2019)0430.
9 ОВ С 224, 27.6.2018 г., стр. 50.
10 ОВ C 369, 11.10.2018 г., стр. 36.
11 Приети текстове, P8_TA(2018)0514.
12 Приети текстове, P8_TA(2018)0257.
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на общата политика за сигурност и отбрана13, от 13 декември 2017 г. относно 
годишния доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на 
сигурност14 и от 12 декември 2018 г. относно годишния доклад относно 
изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана15,

– като взе предвид Плана на Съюза за действие за военната мобилност, публикуван 
на 28 март 2018 г.,

– като взе предвид приетите на 18 септември 2018 г. заключения на Съвета относно 
укрепването на стратегическото партньорство ООН – ЕС в областта на 
мироопазващите операции и управлението на кризи: приоритети за 2019 – 2021 г.,

– като взе предвид член 54 от своя Правилник за дейността,

– като взе предвид доклада на комисията по външни работи (A9-0000/2019),

Трайна неяснота и непредвидимост в контекста на сигурността

1. отбелязва трайното влошаване на стратегическата среда на Европейския съюз, 
който е изправен пред многобройни предизвикателства, засягащи пряко или 
косвено сигурността на държавите членки и на неговите граждани: въоръжени 
конфликти по източните и южните граници на европейския континент, 
джихадистки тероризъм, кибератаки, неовладяни миграционни потоци, 
нарастващи заплахи за природните ресурси, изменение на климата и др.;

2. счита, че нестабилността и непредвидимостта по границите на Съюза и в близкото 
му съседство (Северна Африка, Близък изток, Украйна, Кавказ, Балканите и др.) 
представляват пряка заплаха за сигурността на континента; подчертава 
неразривната връзка между вътрешната и външната сигурност;

3. констатира, че световните фактори (Съединените щати, Китай, Русия), но също и 
нарастващ брой регионални фактори (Турция, Иран, Саудитска Арабия...) са 
възприели логика на демонстрация на сила, като съчетават едностранни 
дипломатически позиции и увеличаващ се военен капацитет;

4. изразява съжаление, че в този контекст тези участници заобикалят съзнателно, 
или дори се стремят да разрушат, многостранните механизми, абсолютно 
необходими за поддържането на мира;

5. констатира, че Съюзът закъснява с реакцията и с адаптацията си – в политически, 
дипломатически и военен план – към новите кризи и към този нов международен 
контекст; счита, че в конкретната област на отбраната недостатъчните 
инвестиции, разнородността по отношение на капацитета и липсата на оперативна 
съвместимост, но също и преди всичко политическото нежелание за прилагане на 
силни разпоредби, въпреки че са предвидени в европейските договори, както и 
многобройните форми на сътрудничество между държави членки, отслабиха 

13 ОВ С 238, 6.7.2018 г., стр. 89.
14 ОВ C 369, 11.10.2018 г., стр. 47.
15 Приети текстове, P8_TA(2018)0513.
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способността на Съюза да играе решаваща роля във външните кризи;  признава 
освен това, че никоя страна не е в състояние сама да се изправи пред 
предизвикателствата във връзка със сигурността, които възникват за европейския 
континент и близката му среда;

6. в този влошен и нестабилен контекст приветства осъзнаването – закъсняло, но 
реално – на споделените интереси в областта на сигурността и нарастващата 
политическа воля на европейските държави и на европейските институции за 
колективни действия за тяхната сигурност, като разполагат с повече автономни 
средства за действие;

7. изразява убеждението, че отговорът на предизвикателствата пред Съюза в 
областта на сигурността се основава предимно на засилването на неговата 
стратегическа автономност;

Необходимост от засилване на европейската стратегическа автономност

8. отбелязва, че амбицията за европейска стратегическа автономност беше призната 
за пръв път през юни 2016 г. от 28-те държавни или правителствени ръководители 
в „Глобалната стратегия за външната политика и политика на сигурност на 
Европейския съюз“, представена от върховния представител на Съюза по 
въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-
председател на Комисията (ВП/ЗП) на 28 юни 2016 г.;

9. счита, че принципът на европейската стратегическа автономност се основава на 
способността на Съюза да засили своята свобода на преценка, решение и 
действие, когато обстоятелствата го изискват, за да защитава своите интереси и 
ценности;

10. следователно счита, че европейската стратегическа автономност се основава на 
първо място на способността на Съюза да направи оценка на дадена кризисна 
ситуация и да вземе автономно решение, което по необходимост предполага 
независим процес на вземане на решение, средства за оценка и свобода на анализ 
и действие; счита още, че европейската стратегическа автономност се основава на 
способността на Съюза да действа сам, когато неговите интереси са поставени на 
карта (оперативни зони, които не се считат за приоритетни от неговите 
европейски партньори), или в рамките на съществуващи форми на 
сътрудничество; счита в крайна сметка, че европейската стратегическа 
автономност се вписва в многостранна рамка, спазваща ангажиментите в рамките 
на ООН и добре формулирана в условия на допълняемост със съюзите (НАТО) и 
партньорствата, в които участват повечето държави членки; подчертава 
настоятелно, че стратегическата автономност не предполага Съюзът да действа 
системно сам, навсякъде и винаги;

11. изразява становището, че утвърждаването на европейската стратегическа 
автономност зависи от създаването на европейски форми на сътрудничество в 
отбраната в технологичната, капацитетната, промишлената и оперативната 
област; счита, че само конкретни и гъвкави форми на сътрудничество, основани 
на прагматични инициативи, ще позволят да се преодолеят поетапно трудностите, 
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да се поставят основите на действителна обща стратегическа култура и да се 
формулират общи отговори, адаптирани към основните предизвикателства пред 
сигурността и отбраната на континента;

12. изтъква, че стратегическата автономност е действително постижима само ако 
държавите членки демонстрират солидарност, което означава по-конкретно 
необходимостта да се отдаде предпочитание на придобиването на европейски 
капацитет, когато оборудването е действително на разположение и е 
конкурентоспособно;

13. счита, че принципът на европейската стратегическа автономност е законна и 
необходима амбиция и тя трябва да се установи като приоритетна цел на 
европейската политика на отбрана; подчертава, че нейното конкретно и 
функционално прилагане е обща отговорност на европейците;

Действителен напредък, който следва да бъде затвърден, за да се засили 
европейската стратегическа автономност

14. заявява, че европейската стратегическа автономност трябва да се формулира в 
следните области: промишлена, капацитетна (общи програми, инвестиции в 
отбранителни технологии) и оперативна (финансиране на операциите, засилване 
на капацитета на партньорите, капацитет за планиране и провеждане на мисиите);

Мисии и операции по линия на ОПСО

15. счита, че европейската отбрана се основава до голяма степен на способността на 
Съюза за убедителна военна намеса във външните оперативни зони;

16. отбелязва, че Съюзът в момента има присъствие на три континента, на които са 
разгърнати шестнайсет граждански или военни мисии (десет граждански и шест 
военни, от които три изпълнителни мисии и три мисии с неизпълнителен мандат); 
признава приноса на тези мисии за международния мир, международната 
сигурност и стабилност;  подчертава, че тяхното изпълнение трябва да се 
съпътства от преобразуване на инструментите, включени в Договора от Лисабон и 
прилагани през последните години, така че те да се увеличави тяхната 
ефикасност;

17. насърчава държавите членки и европейските структури да запазят приоритетен и 
засилен ангажимент към Африка; следователно приветства решението на Съвета 
от юли 2018 г. за удължаване на мандата на военната обучителна мисия EUTM 
RCA с две години, както и волята на Съвета да инициира гражданска мисия в 
допълнение към военната; отбелязва, че тези неотдавнашни събития 
представляват положителен знак за потвърдена ангажираност на държавите 
членки;

18. подчертава глобалния ангажимент на Съюза в Сахел и в Африканския рог 
посредством шест мисии: граждански (EUCAP Мали, EUCAP Нигер, EUCAP 
Сомалия) и военни (EUTM Мали, EUTM Сомалия, ATALANTA); приветства и 
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насърчава положеното усилие за регионализиране на функционирането на 
гражданските мисии в Сахел предвид предизвикателствата, свързани със 
сигурността, които надвишават рамките на държавите, в които са разгърнати 
европейски мисии;

19. изразява загриженост относно влошаването на положението в Буркина Фасо; 
поставя въпроса за уместността на разгръщането на гражданска и/или военна 
мисия с оглед засилване на управлението на сектора на сигурността, спазване на 
правата на човека и възстановяване на доверието на населението в силите за 
сигурност;

20. призовава за бързото прилагане на Пакта относно гражданските мисии, приет 
през ноември 2018 г. от Съвета и държавите членки и целящ да увеличи 
средствата на гражданската ОПСО, с цел мисиите да станат по-гъвкави и 
функционални и да бъдат гаранция за ефикасност и достоверност на действията 
на Съюза на място;

21. отбелязва при все това, че ефикасността на мисиите и операциите на ОПСО е 
изправена по общо правило пред нарастващо нежелание от страна на държавите 
членки и европейските институции тези мисии и операции да станат по-силни, 
както от гледна точка на човешките ресурси, така и от гледна точка на мандата; 
отбелязва следователно, че военните операции по линия на ОПСО все повече 
имат тенденцията да представляват мисии в подкрепа на обучението на 
въоръжените сили (EUTM), без изпълнително измерение;

22. отбелязва с безпокойство, че ефикасността на последните граждански и военни 
операции по линия на ОПСО се сблъсква с трайни структурни слабости;

23. изразява съжаление във връзка с бавните процеси на вземане на решение и 
изпълнение; припомня, че наскоро много малко на брой военни операции 
разполагаха с изпълнителен мандат поради разликата в бързината при вземането 
на решение за ангажиране, и изисква във връзка с това да се адаптират 
структурите и процедурите на ОПСО с оглед на по-бързото, леко и 
последователно разгръщане на мисиите; отбелязва използването на нов 
инструмент за управление на кризи – инициирането на минимисии по силата на 
член 28 от ДЕС, за да се реагира по-бързо и гъвкаво на кризите;

24. подчертава липсата на гъвкавост в административните и бюджетните процедури, 
която силно затруднява служителите, изпратени на място;

25. подчертава необходимостта от редовно оценяване на мисиите и операциите, за да 
се подобри тяхната ефикасност; приканва ЕСВД и Комисията да изготвят мандати 
и бюджети, съответстващи на операциите, и да предвиждат стратегия за излизане; 
във връзка с това настоява за по-редовни консултации с компетентните 
парламентарни комисии и приканва последните да съсредоточат своите 
командировки и делегации в зоните на разгръщане на мисиите и операциите по 
линия на ОПСО;

26. изтъква значението на организирането на съвместни обучения и учения между 
европейските въоръжени сили, като по този начин се насърчава оперативната 
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съвместимост с оглед на възможно най-добрата подготовка на мисиите и 
справянето с широк спектър от заплахи, както конвенционални, така и 
неконвенционални;

27. подчертава повтарящия се недостиг на оборудване във въоръжените сили, който 
представлява пречка за успеха на обучителните мисии; изтъква затрудненията при 
доставянето на подходящо оборудване в разумни срокове (задължителни 
процедури за обществени поръчки, които следва да бъдат спазвани, и др.); 
застъпва становището, че постигането на положителни резултати по отношение 
на обучението и консултациите в полза на армиите на трети държави е 
изключително трудно в дългосрочен план поради липсата на капацитет за 
придружаване на тези усилия с полезни и координирани програми за оборудване; 
приветства инициативата „Изграждане на капацитет в подкрепа на сигурността и 
развитието“, която доведе до преразглеждането през 2017 г. на Инструмента, 
допринасящ за стабилността и мира, което позволи да се финансират обучителни 
дейности, както и доставката на несмъртоносно оборудване за въоръжените сили 
на трети държави; отбелязва, че до настоящия момент са приети три проекта: в 
Мали, в Централноафриканската република и в Буркина Фасо; изтъква 
решителното искане на местното население за подкрепа в областта на обучението 
и на доставката на оборудване;

28. изразява съжаление във връзка с проблема със сформирането на силите, по-
конкретно при инициирането на военни мисии; подчертава, че EUTM Сомалия 
изпитва затруднения при набирането на необходимите сили; изтъква, че на 
последната обща конференция за сформиране на сили от 4 юни 2019 г. беше 
посочена възможност за неуспех на мисията поради липса на персонал; отбелязва, 
че текущите военни операции на Съюза се отнасят средно само до десетина 
държави членки; подчертава, че компетентността, професионализмът и 
отдадеността на служителите на място представляват ключови елементи на 
успеха на дадена мисия; призовава държавите членки за по-решителен 
ангажимент във връзка с качеството на персонала, изпращан в мисиите, а ЕСВД и 
Комисията – за увеличаване на процента на запълване на длъжностите в мисиите;

29. поставя въпроса за уместността на запазването на някои мисии; застъпва 
становището, че Съюзът трябва да съсредоточи усилията си върху мисиите, в 
които той има най-голяма добавена стойност;

30. отбелязва решението от 26 септември 2019 г. за удължаване с шест месеца – до 31 
март 2020 г. – на морската операция на Европейския съюз в Средиземно море 
(EUNAVFORMED Sophia); изразява дълбоко съжаление във връзка с временното 
замразяване на военноморското присъствие; изтъква неотложната необходимост 
от постигане на споразумение между държавите членки и призовава за завръщане 
на военноморските средства и пълно изпълнение на мандата;

31. счита, че въпросът за финансирането на мисиите и операциите по линия на ОПСО 
е от съществена важност за устойчивостта на тази политика; подчертава 
значението на преразглеждането на механизма Athena, така че той да покрива 
разходите за военните операции и мисии по линия на ОПСО в тяхната цялост; във 
връзка с това подкрепя предложението на ВП/ЗП, с подкрепата на Комисията, за 
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създаване на Европейски механизъм за мир, с който ще се финансира част от 
разходите за дейностите на Съюза в областта на отбраната, по-конкретно общите 
разходи за военните операции по линия на ОПСО и свързаните с изграждането на 
военния капацитет на партньори; изразява надежда, че държавите членки ще 
постигнат бързо споразумение за въвеждането на този инструмент; подчертава 
значението на облекчаването на финансовите правила на Съюза, с цел да се 
подобри неговата способност за реагиране в кризисни ситуации и за изпълнение 
на разпоредбите на Договора от Лисабон; изисква от държавите членки и от 
Комисията да обмислят гъвкав механизъм, позволяващ да се помага на държавите 
членки, желаещи да участват в мисия по линия на ОПСО, да покриват разходите 
за нея, което ще улесни тяхното решение да започнат дадена мисия или да я 
подкрепят; отбелязва, че този инструмент би отговарял изцяло на целите за 
стратегическа автономност на Съюза в оперативната област;

32. подкрепя създаването на Способностите за планиране и провеждане на военни 
операции (MPCC) за изпълнителните мисии, които дават възможност за 
провеждане на всички военни операции по линия на ОПСО; призовава за 
засилено сътрудничество между MPCC и Способностите за планиране и 
провеждане на граждански операции; отбелязва проблема с набирането на кадри и 
предоставянето на средства, за да бъдат MPCC напълно ефективни; приканва 
ЕСВД да направи така, че MPCC да се превърнат от виртуален субект с 
длъжности с множество разпределения в силен гражданско-военен субект за 
планиране и провеждане на операции;

33. констатира неуспеха на бойните групи на Съюза, които от създаването си през 
2007 г. насам никога не са били разгръщани, именно поради липсата на 
конструктивно отношение от страна на всички държави членки, поради 
сложността на тяхното прилагане и финансиране, противоречаща на 
първоначалната цел за бързина и ефикасност;

34. изтъква, че клаузата за взаимна помощ (член 42, параграф 7 от ДЕС), която беше 
задействана веднъж, свидетелства за солидарността между държавите членки в 
общата борба срещу тероризма; отбелязва при все това, че условията за 
задействане на посочения член, както и тези за изискваната помощ, никога не са 
били ясно определени; призовава за по-оперативно прилагане на този инструмент;

35. изразява убеждение, че изпълнението на мисиите и операциите по линия на 
ОПСО трябва да бъде придружено от гъвкави инструменти, за да се улесни 
способността на ЕС и неговите държави членки да се ангажират с гарантирането 
на стратегическата автономност на Европа, в служба на стабилността на 
европейския континент; подчертава във връзка с това ефикасността на модулните, 
поливалентни и действително оперативни структури на командване, като 
Европейския военен корпус — Еврокорпус; отбелязва, че мисиите на този щаб 
бяха успешно разширени и диверсифицирани; между 2015 и 2018 г. Европейският 
корпус беше изпратен четири пъти в рамките на мисии на ЕС за обучение в Мали 
и в Централноафриканската република (EUTM Мали и EUTM); призовава 
държавите членки и Комисията да последват този пример за гъвкаво и оперативно 
сътрудничество, което вече доказа своята полезност и ефективност;
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36. изразява очакването си Съюзът да използва ефикасно всички съществуващи 
инструменти на ОПСО в областта на дипломацията, сътрудничеството, 
развитието, управлението на конфликти и опазването на мира; припомня, че 
военните и гражданските инструменти на ОПСО не могат в никакъв случай да 
бъдат единственото решение на въпросите, свързани със сигурността, и че винаги 
следва да се възприема „глобален подход“; счита, че единствено използването на 
всички тези инструменти въз основа на този „глобален подход“ ще осигури 
необходимата гъвкавост за ефективно постигане на най-амбициозните цели в 
областта на сигурността;

Способности и промишленост

37. подчертава, че укрепването на европейската стратегическа автономност 
задължително се основава на увеличаване на капацитета на държавите членки и 
на техните бюджети за отбрана, както и на укрепването на европейската 
технологична и промишлена база в областта на отбраната;

38. приветства значителния обрат в тенденцията по отношение на бюджетите за 
отбрана в полза на въоръжените сили; счита, че той следва да бъде подкрепен и 
насърчен на равнището на ЕС;

39. посреща със задоволство неотдавнашните усилия на европейските институции и 
на държавите членки, последвали публикуването на „Глобалната стратегия на 
ЕС“, с цел да се възвърне жизнеността на някои инструменти на ОПСО, останали 
до момента виртуални, и да се приложат изцяло разпоредбите, предвидени от 
Договора от Лисабон; подчертава, че понастоящем тези обещаващи амбиции 
трябва да бъдат консолидирани и последвани от конкретни действия, така че да 
допринасят ефикасно за сигурността на европейския континент;

40. отбелязва със задоволство предложението на Европейската комисия от 2 май 
2018 г. за създаване на бюджетен ред в размер на 13 милиарда евро, предназначен 
за отбраната, в следващата многогодишна финансова рамка (МФР) като част от 
индустриалната политика; отбелязва, че това предложение, което отразява 
безпрецедентен ангажимент от страна на Комисията, подлежи на единодушното 
одобрение на държавите членки в следващата МФР;

41. приветства предложението на Комисията от юни 2017 г. за създаване на 
Европейски фонд за отбрана (ЕФО), който би позволил насърчаването на 
сътрудничеството между държавите членки и оказването на подкрепа за 
европейската отбранителна промишленост; отбелязва, че това предложение е 
първата инициатива, съгласно която средства на Общността се използват пряко в 
подкрепа на проекти в областта на отбраната; признава, че това е важно 
постижение за европейската отбрана, както в политически, така и в индустриален 
план; отбелязва, че този Европейски фонд за отбрана би могъл да финансира 
структурни проекти, като например европейските въздухоплавателни средства на 
бъдещето, европейския танк на бъдещето или система за противоракетна отбрана 
на ЕС; отбелязва, че работната програма за 2019 г. за подготвителното действие 
ще се съсредоточи върху овладяването на електромагнитния спектър и бъдещите 
революционни технологии в областта на отбраната, две ключови области за 
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запазване на технологичната независимост на Европа в дългосрочен план; 
приветства също така приемането от Комисията през март 2019 г. на първата 
Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната  (EDIDP) и 
публикуването на девет покани за представяне на предложения за 2019 г., 
включително Eurodrone (Евродрон), който е ключова способност за 
стратегическата автономност на Европа; подчертава, че през 2020 г. ще последват 
още дванадесет покани за представяне на предложения, които обхващат 
приоритетни въпроси във всички области (въздух, суша, море, киберпространство 
и космос); отбелязва връзката между решенията за придобиване, взети днес от 
държавите членки, и перспективите за промишлено и технологично 
сътрудничество по линия на ЕФО;

42. приветства ефективното осъществяване на постоянно структурирано 
сътрудничество (ПСС) като съществена стъпка към засилено сътрудничество в 
областта на сигурността и отбраната между държавите членки; подчертава, че 
тази разпоредба, въведена с Договора от Лисабон от 2009 г. (член 46 от Договора 
за функционирането на Европейския съюз), е правно обвързваща и включва набор 
от амбициозни ангажименти, които да позволят на европейските държави, които 
желаят това, да постигнат по-бърз напредък по общите проекти в областта на 
отбраната; потвърждава ролята, която ПСС може да играе, за структуриране на 
европейското търсене; отбелязва, че значителен брой проекти, допустими за 
участие в EDIDP, се разработват в рамките на ПСС и могат освен това да се 
възползват от по-високи равнища на получаване на безвъзмездни средства; 
подкрепя пълната съгласуваност между проектите по линия на ПСС и ЕФО;

43. настоява, че съществува тясна връзка между ПСС и координирания годишен 
преглед на отбраната (КГПО), въведен през 2017 г., и ЕФО за укрепване на 
отбранителните способности на европейските държави; подчертава, че новите 
проекти следва да бъдат част от плана за развитие на способностите, който ще 
позволи засилване на сътрудничеството между държавите членки с цел 
преодоляване на разликите в капацитета в рамките на Европейската агенция по 
отбрана; счита, че КГПО следва ефективно да допринася за хармонизация на 
инвестициите и на способностите на националните въоръжени сили, като по този 
начин се гарантира стратегическата и оперативна автономност на ЕС и се даде 
възможност на държавите членки да инвестират по-ефективно в областта на 
отбраната;

44. отбелязва предложението на Комисията за отпускане на 6,5 милиарда евро за 
проекти за военна мобилност в следващата МФР;

45. поставя въпроса за бавното стартиране на 34-те проекта и стартирането на трета 
вълна от 13 проекта, въпреки че нито един от тях не е започнал понастоящем; 
отбелязва, че само четири проекта ще достигнат първоначалния си оперативен 
капацитет през 2019 г.; изтъква липсата на амбиция и мащаб на някои проекти, 
които не позволяват преодоляването на най-очевидните пропуски в 
способностите, особено тези от първата вълна, които са предимно проекти, 
свързани със способностите, включващи възможно най-голям брой държави 
членки; отбелязва, че исканото разширяване на участието в проекти по линия на 
ПСС не следва да застрашава високото ниво на амбиции на участващите държави 
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членки; счита, че асоциирането на трети държави трябва да се извършва при 
точно определени условия и въз основа на установена и действителна 
реципрочност; призовава държавите членки да представят проекти със 
стратегическо европейско измерение, като по този начин се укрепи европейската 
отбранителна технологична и индустриална база (ЕОТИБ), която е съществена 
част от процеса на постигане на стратегическа автономност и е по-оперативна, за 
да се отговори пряко на нуждите на европейските въоръжени сили при 
провеждането на операции;

46. подчертава, че Европейският фонд за отбрана има все още виртуален характер; 
припомня, че този инструмент все още не е окончателно одобрен, като през април 
2019 г. беше постигнато само частичното 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 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 и на подготвителното 
действие на ЕС за научни изследвания в областта на отбраната; призовава 
държавите членки винаги да участват изцяло в процеса на вземане на решения, за 
да се предотврати бюрократичната тежест и да се гарантира, че програмите 
съответстват на стратегическите потребности на ОПСО и на държавите членки; 
счита, че успехът на Европейския фонд за отбрана ще зависи от способността му 
да интегрира специфичните характеристики на отбраната на участващите 
държави и да гарантира достатъчни бюджетни средства, като същевременно 
избягва дублирането на промишлена компетентност, последиците от 
изключването на националните инвестиции в областта на отбраната и 
усложняването на провеждането на програмите в условия на сътрудничество; 
счита, че развитието на европейската отбранителна промишленост, съчетано с 
регулиране на достъпа на субекти, контролирани от трети страни, до проекти, 
финансирани от фонда, се вписва напълно в европейската амбиция за 
стратегическа автономност;

47. изразява надежда, че при никакви обстоятелства решенията относно участието на 
трети страни в проекти по линия на ПСС не трябва да поставят под въпрос 
условията, договорени в преговорите относно Европейския фонд за отбрана и 
Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната, като се 
има предвид строго европейският характер на финансирането на тези програми;

48. подчертава стратегическото измерение на космическия сектор за Европа и 
изтъква необходимостта от постигането на напредък в развитието на технологии, 
които имат както граждански, така и военни приложения, и са в състояние да 
гарантират стратегическата автономност на Европа; приветства представянето на 
предложението на Комисията за космическата програма в размер на 16 милиарда 
евро за насърчаване на водещата роля на ЕС в областта на космическото 
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пространство в рамките на следващата МФР; приветства напредъка, постигнат на 
равнището на спътниковите услуги в ЕС („Галилео“, „Коперник“ и EGNOS); 
подчертава, че е необходимо, с оглед на автономността на ЕС при вземането на 
решения и осъществяването на операции, да се разполага с адекватни сателитни 
средства в областта на сателитните изображения, събирането на информация, 
комуникациите и наблюдението на космическото пространство; счита, че 
космическите услуги следва да бъдат изцяло приведени в действие, за да 
подкрепят мисиите и операциите по линия на ОПСО със сателитни изображения с 
висока разделителна способност; подчертава, че би било уместно да се 
финансират – чрез ЕФО – промишлени проекти с космическо измерение, в които 
Съюзът може да допринесе реална добавена стойност;

49. изразява убеждение, че Съюзът има жизненоважен интерес от създаването на 
безопасна и открита морска среда, която позволява свободното преминаване на 
стоки и хора; отбелязва, че повечето стратегически активи, критични 
инфраструктури и капацитет са под контрола на държавите членки и че тяхната 
готовност за повишаване на степента на сътрудничество е от съществено значение 
за европейската сигурност; потвърждава отново ролята на ЕС в предоставянето на 
морска сигурност в световен план и подчертава значението на развитието на 
съответните военни и граждански способности; във връзка в това приветства 
приемането през юни 2018 г. на преразгледания план за действие на Стратегията 
за морска сигурност на ЕС;

50. счита, че ЕС и неговите държави членки са изправени пред безпрецедентна 
заплаха под формата на кибератаки, както и на киберпрестъпност и тероризъм; 
счита, че естеството на кибератаките ги прави заплаха, която изисква реакция на 
равнището на ЕС; насърчава държавите членки да си предоставят взаимно помощ 
в случай на кибератака, извършена срещу някоя от тях;

51. приветства усилията за укрепване на капацитета на ЕС за справяне със заплахи, 
определяни като „хибридни“, които включват комбинация от двусмислени 
позиции, пряк и непряк натиск и съчетаване на военни и невоенни способности, и 
са част от континуум от вътрешните и външни предизвикателства, пред които е 
изправен ЕС; отбелязва обсъжданията относно задействането на клаузата за 
взаимна помощ във връзка с хибридни заплахи, така че ЕС да разполага с 
ефективна обща реакция;

52. потвърждава все по-важното място, което изкуственият интелект (ИИ) заема в 
европейската отбрана; отбелязва по-специално многобройните военни 
приложения, произтичащи от овладяването на ИИ за управление и стимулиране 
на оперативната среда, за подпомагане на процеса на вземане на решения, за 
откриване на заплахи и за обработка на събраните разузнавателни данни; 
подчертава, че разработването на надеждни ИИ в областта на отбраната е 
задължително за гарантирането на европейската стратегическа автономност по 
отношение на капацитета и оперативните способности; призовава ЕС да подкрепи 
инвестициите си в тази област и по-специално в революционните технологии чрез 
съществуващите инструменти (Европейския фонд за отбрана, Европейския съвет 
по иновациите, бъдещата програма „Хоризонт Европа“, програмата „Цифрова 
Европа“);
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53. констатира, че сътрудничеството в областта на капацитета все още е на ранен етап 
от развитието си, преди Съюзът и неговите държави членки да могат да се 
възползват от конкретните резултати от едно интензивно и задълбочено 
сътрудничество; изразява убеждение, че оперативното изпълнение на 
европейските амбиции е дългосрочно действие, което се основава на постоянна 
политическа воля от страна на държавите членки; подчертава необходимостта от 
гъвкаво сътрудничество благодарение на гъвкави и модулни инструменти, които 
улесняват сближаването на стратегическите култури и оперативната 
съвместимост между партньорите, изявили желание на доброволен принцип и 
разполагащи със съответния капацитет; насърчава спонтанното сътрудничество 
или споделянето на механизми като EATC (Европейско командване на въздушния 
транспорт), които вече са доказали ефективността си, и подкрепя неговото 
разширяване, така че да обхване и други области (хеликоптери, медицинска 
помощ);

Сътрудничество в областта на отбраната и партньорства по линия на ОПСО 

54. подчертава, че амбицията за европейска стратегическа автономност се основава 
на способността на европейците да действат в защита на своите интереси, или 
самостоятелно,  или в рамките на институционално сътрудничество (НАТО, 
ООН);

55. счита, че европейската стратегическа автономност трябва да се осъществява чрез 
действия на устойчиво сътрудничество и стратегически партньорства с държави и 
организации, които споделят ценностите на ЕС; приветства освен това приноса на 
партньорите по линия на ОПСО за мисиите и операциите на ЕС;

56. счита, че е от съществено значение да се поддържа солидно, тясно и 
привилегировано сътрудничество между ЕС и Обединеното кралство в областта 
на отбраната и сигурността след Брексит; подчертава, че дейностите в 
сътрудничество с Обединеното кралство ще дадат възможност на Съюза да 
разполага с капацитет на най-високо равнище по отношение на капацитета и 
оперативните способности; счита, че би било неуместно сътрудничеството в 
областта на отбраната да предвижда систематично изключване на 
Великобритания; предлага сключването на договор за защита и сигурност с 
Обединеното кралство, който да му позволи да участва, доколкото е възможно, в 
инструментите на Съюза;

57. припомня основната роля на НАТО в областта на колективната отбрана, както 
изрично се посочва в Договора за функционирането на Европейския съюз; 
изразява убеждението си, че партньорството между ЕС и НАТО е от съществено 
значение за справяне с предизвикателствата в областта на сигурността, пред които 
е изправена Европа и съседните ѝ държави; подчертава, че сътрудничеството 
между ЕС и НАТО следва да се основава на взаимно допълване и да зачита 
специфичните характеристики и роли на всяка от двете институции;

58. отбеляза значението на партньорството между ЕС и ООН при разрешаването на 
международни конфликти и в дейностите за изграждане на мира; призовава двете 
организации да продължат да координират усилията си в районите, в които 
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осъществяват важни граждански и военни мисии, с цел да се избегне дублирането 
и да се увеличат максимално полезните взаимодействия;

59. подчертава значението на сътрудничеството между ЕС и други международни 
институции, по-специално  Африканския съюз и ОССЕ; счита, че ЕС следва също 
така да засили диалога и сътрудничеството с трети държави от региона, както и с 
регионалните и подрегионалните организации;

60. успоредно със сътрудничеството и институционалните партньорства подкрепя 
съчетаването на различни гъвкави, разнообразни, отворени и същевременно 
оперативни, амбициозни и взискателни формати на сътрудничество, както в 
рамките на ЕС, НАТО и ООН, така и извън тях, което би могло да улесни 
съвместните ангажименти в различни операции и по този начин да засили 
оперативната стратегическа автономност на Съюза; във връзка с това подчертава, 
че примерите за сътрудничество, като Европейската инициатива за намеса, 
скандинавското сътрудничество в областта на отбраната и нарастващата 
интеграция на въоръжените сили на Германия и Нидерландия се вписват в 
логиката на засилване на военното сътрудничество между държавите членки;

Институционална рамка 

61. счита, че напредъкът, постигнат в областта на европейската отбрана, открива 
възможност за важни структурни промени; отбелязва обявяването на създаването 
на Генерална дирекция „Отбрана и космическо пространство“ в Европейската 
комисия под ръководството на кандидата за член на Комисията, отговарящ за 
вътрешния пазар; отбелязва, че тази нова ГД следва да отговаря за подкрепата, 
координацията или допълването на действията на държавите членки в областта на 
европейската отбрана и по този начин да допринася за укрепването на 
европейската стратегическа автономност; отбелязва определянето на петте ѝ 
основни задачи (изпълнение и контрол на ЕФО, създаване на отворен и 
конкурентен европейски пазар на отбранително оборудване, изпълнение на плана 
за действие за военната мобилност, укрепване на силна и иновативна космическа 
промишленост, изпълнение на бъдещата космическа програма), но призовава 
Комисията да уточни по-подробно очертанията на новата генерална дирекция; 
поставя въпроса за нейната връзка с други структури, които работят в областта на 
политиката за отбрана и имат други отговорности (Европейската агенция по 
отбрана, ЕСВД и др.);

62. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Европейския 
съвет, на Съвета, на кандидата за член на Комисията, отговарящ за вътрешния 
пазар, на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и 
политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията, на генералния 
секретар на Организацията на обединените нации, на генералния секретар на 
НАТО, на агенциите на ЕС в областта на космическото пространство, сигурността 
и отбраната, както и на правителствата и на националните парламенти на 
държавите членки.


