
 

ЕС ще инвестира в общи проекти за военно
оборудване
 
Европейското сътрудничество в отбраната  добива реални измерения. ЕП е готов
за преговори със Съвета за заделянето на средства за иновативно военно
оборудване.
 
Опитите за интеграция във военната област датират още от 50-те години на ХХ век, но
неуспехът на инициативата за изграждане на обща европейска армия тогава охлади
ентусиазма за близо половин век.
 
 
 
През последните две десетилетия стремежът към сътрудничество отново се засили и
Постоянното структурирано сътрудничество (PESCO) е последният проект в тази
насока. Сега се създават възможности за финансиране на съвместното разработване
на военно оборудване като дронове за морско наблюдение.
 
 
 
На 3 юли Парламентът подкрепи предложение, което ще създаде програма за развитие
на европейската отбранителна индустрия. В нейните рамки ще бъдат заделени 500 млн.
евро от бюджета на ЕС за 2019-2020 г., които ще се използват за създаване на нови
технологии и оборудване.
 
 
 
Комисията предлага да се заделят 13 млрд. евро за инвестиции в сферата на отбраната
в следващия дългсрочен бюджет за периода 2021-2027 г. Към момента е в ход тестова
изследователска програма за 2017-2019 г., която разполага с 90 млн. евро.
 
 
 
Новата програма на ЕС ще финансира разработването на продукти за отбрана от поне
три компании в поне три държави-членки. Оръжия, забранени от международното
право, няма да могат да бъдат финансирани.
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http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/security/20171208STO89939/postoianno-strudnichiestvo-kak-ievropieiskata-otbrana-da-stanie-po-iefiektivna
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-europe-as-a-stronger-global-actor/file-european-defence-industrial-development-programme
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-europe-as-a-stronger-global-actor/file-european-defence-industrial-development-programme
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4121_bg.htm
https://www.eda.europa.eu/info-hub/press-centre/latest-news/2018/01/08/first-eu-preparatory-action-project-signed-for-0.95-million
https://www.eda.europa.eu/info-hub/press-centre/latest-news/2018/01/08/first-eu-preparatory-action-project-signed-for-0.95-million


 
 
„Първата европейска програма, специално посветена на проекти в отбранителната
индустрия, ще засили сътрудничеството и повиши кокурентоспособността в тази
сфера", заяви след постигането на съгласие със Съвета депутатката Франсоаз Гростет
(ЕНП, Франция), която отговаряше за изготвянето на позицията на Парламента.
 
 
 
В резолюция относно политиката на ЕС за сигурност и отбрана, приета през декември
2017 г., Парламентът подкрепи усилията за координация на инвестициите в отбрана и
за избягване на дублирането на разходи. Депутатите подчертаха, че общите разходи за
отбрана на 28-те страни от ЕС се равняват на 40% от военния бюджет на САЩ, но те
успяват да произведат само 15% от способностите, които си осигурява САЩ. Това
„показва наличието на много сериозен проблем по отношение на ефективността“,
отбеляза текстът.
 
Допълнителна информация
Отбрана: Парламентът призовава за обединяване на военния капацитет в ЕС
Съобщение на Комисията за стимулиране на европейските отбранителни способности
(юни 2017 г.)
Материали на Изследователската служба на ЕП
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http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20180523IPR04155/first-ever-eu-defence-industry-fund-meps-and-ministers-strike-informal-deal
http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/2025/FRANCOISE_GROSSETETE_home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0492+0+DOC+XML+V0//BG
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/security/20170310STO66196/otbrana-parlamientt-prizovava-za-obiediniavanie-na-voienniia-kapatsitiet-v-ies
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1508_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1508_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/search.html?word=defence


Страните от ЕС могат да спестят много средства, ако си сътрудничат в сферата на отбраната
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