
 

Евродепутатите настояват за засилено
сътрудничество в областта на отбраната
 
В резолюция, приета във вторник, евродепутатите отбелязват, че тероризмът,
хибридните заплахи, кибер- и енергийната несигурност оставят държавите членки
без друг избор, освен да увеличат усилията и сътрудничеството си в областта на
сигурността и отбраната. Това ще постави началото на създаването на Европейски
съюз в областта на отбраната.
 
 
 
Сред  препоръките  на  евродепутатите  са  отделяне  на  2%  от  БВП  за  отбрана,
установяване на многонационални сили, създаването на оперативен щаб на ЕС, който
да планира и командва операции по управление на кризисни ситуации, и даване на
възможност на ЕС да действа там, където НАТО не желае.
 
„Нашият съюз не е подготвен да се справи с големи отбранителни предизвикателства.
През последните почти тридесет години повечето държави членки намаляваха своите
отбранителни бюджети, което доведе до по-малки въоръжени сили. Сътрудничеството
между държавите членки се случва от време на време, а Европа продължава да зависи
сериозно от възможностите на НАТО и солидарността на САЩ,“ каза докладчикът
Урмас Пает (АЛДЕ, Естония) по време на дебата в понеделник. Той подчерта, че „е
настанал  моментът  да  започнем  да  работим  за  Европейски  съюз  в  областта  на
отбраната.“
 
В резолюцията за Европейски съюз в областта на отбраната, одобрена с 369 гласа „за“
срещу 255 „против“ и 70 „въздържали се“, се казва, че сигурността във и извън Европа
се е влошила значително през последните години поради предизвикателства като
тероризма,  хибридните заплахи,  кибер-  и  енергийната несигурност,  с  които никоя
държава не може да се справи сама.  „Солидарността и устойчивостта изискват ЕС да
излезе на преден план и да действа единно“.
 
Обединяване на военните ресурси
 
Евродепутатите настояват ЕС да реагира по-бързо и енергично срещу реални заплахи,
което изисква европейските въоръжени сили да работят по-добре заедно. Според тях,
дублирането, свръх капацитетът и бариерите пред обществените поръчки в областта на
отбраната по настоящем водят до 26.4 милиарда евро загуба на година.

Съобщение за пресата
22-11-2016 - 13:18
Позоваване № 20161117IPR51547

BG Пресслужба, Генерална дирекция за комуникация
Европейски парламент - говорител: Jaume DUCH GUILLOT
Press switchboard number (32-2) 28 33000

1 I 5



Членовете  на  ЕП  призовават  държавите  членки  да  се  стремят  към  съвместно
закупуване  на  средства  за  отбрана  и  да  обединят  дяловете  си  от  несмъртоносни
материали като транспортни и въздухоплавателни средства. Те предлагат въвеждането
на „Европейски семестър по отбрана“, чрез който държавите да извършват консултации
помежду  си  относно  планирането,  отделните  цикли  и  обществени  поръчки.
Евродепутатите също така се застъпват за засилване на координиращата роля на
Европейската агенция по отбрана.
 
Резолюцията  призовава  Европейския  съвет  да  доведе  до  създаването  на  „обща
политика на отбрана на Съюза и осигуряване на допълнителни финансови ресурси,
гарантиращи изпълнението й“.
 
Според евродепутатите,  следва да се  създаде и  оперативен щаб на ЕС,  който да
планира и командва операции по управление на кризисни ситуации. Те добавят, че
държавите членки трябва да се стремят към изразходване на 2% от БВП за отбрана и
създаване  на  „многонационални  сили  в  рамките  на  Постоянното  структурирано
сътрудничество, като тези сили трябва да бъдат на разположение в рамките на общата
политика за сигурност и отбрана“.
 
ЕС ще подкрепя научни изследвания в областта на отбраната
 
Евродепутатите  подкрепят  предложената  инвестиция  от  страна  на  ЕС  за
научноизследователски проекти в областта на отбраната, която ще бъде в размер на
„най-малко 90 милиона евро в следващите три години“.  Те предлагат това да бъде
последвано от отделна Европейска изследователска програма в областта на отбраната
с годишен бюджет от 500 милиона евро.
 
Пълно единодействие с НАТО
 
Членовете на ЕП подчертават, че ЕС и НАТО трябва да си сътрудничат повече, най-
вече  на  изток  и  на  юг  с  цел  противодействие  на  хибридни  и  кибер  заплахи,
подобряване  морската  сигурност  и  разработване  на  отбранителни  способности.
Въпреки това, ЕС трябва да е подготвен да действа самостоятелно в случаите, в които
НАТО не желае да поеме инициативата.
 
Преглед на общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) 
 
„Има нужда от изчерпателен и цялостен преглед на ОПСО, за да може ЕС и неговите
държави  членки  да  допринесат  по  съществен  начин  за  сигурността  на  Европа,
управлението на международни кризи и засилването на стратегическата независимост
на ЕС,“ каза докладчикът по резолюцията в областта на ОПСО Йоан Мирчеа Паску
(Група  на  прогресивния  алианс  на  социалистите  и  демократите  в  Европейския
парламент,  Румъния)
 

Съобщение за пресата

BG Пресслужба, Генерална дирекция за комуникация
Европейски парламент - говорител: Jaume DUCH GUILLOT
Press switchboard number (32-2) 28 33000

2 I 5



ЕС „трябва да бъде в състояние да се намеси във всички фази от управлението на
кризисни  ситуации,  включително  при  предотвратяване  на  кризата  и  нейното
преодоляване“.  В същото време,  в текста се казва,  че „всички решения на Съвета
относно бъдещи мисии и операции трябва да поставят приоритет върху ангажираността
на ЕС към конфликти, които директно засягат европейската сигурност“
 
Резолюцията предлага стартиране на операция по обучение в Ирак,  в  рамките на
ОПСО, с цел оказване на подкрепа на държавите членки, които са част от коалицията
срещу Ислямска държава. Евродепутатите настояват Съвета да създаде фонд, който
да осигурява финансиране за началните фази на военните операции.
 
Резолюцията бе приета с 386 гласа „за“ срещу 237 „против“ и 74 „въздържали се“.
 
Допълнителна информация
 
Процедура:  Незаконодателни резолюции
 

Обратна връзка 
 
 

Допълнителна информация
Процедурни стъпки (2016/2067 (INI))
Процедурни стъпки (2016/2052 (INI))
Приетият текст (2016/2052 (INI)) скоро ще бъде достъпен тук (22.11.2016 г.)
Видеозапис на дебата (кликни на 21.11.2016 г.)
Видео на пресконференцията (22.11.2016 г. в 16.00 ч. българско време)
EbS+ (21.11.2016 г.)
Научен брифинг на ЕП относно бъдещето на сътрудничеството в областта на
отбраната (юли 2016 г.)
Списък с факти на ЕС относно общата политика за сигурност и отбрана (септември
2016 г.)
Аудиовизуални материали за професионалисти

Gediminas VILKAS
Press Officer

(+32) 2 28 46396 (BXL)
(+33) 3 881 64504 (STR)
(+32) 498 98 33 30
@EP_Defence
foreign-press@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2067(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2052(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events/schedule
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=11/21/2016
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586607/EPRS_BRI(2016)586607_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586607/EPRS_BRI(2016)586607_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/060102/04A_FT(2013)060102_BG.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/060102/04A_FT(2013)060102_BG.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx
https://twitter.com/EP_Defence


Krasimir SAVOV
Press Officer

+32 2 28 41996 (BXL)
krasimir.savov@europarl.europa.eu
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