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7.12.2016 A8-0360/1 

Изменение  1 

Тамаш Месерич, Бодил Валеро 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0360/2016 

Елмар Брок 

Осъществяване на общата външна политика и политика на сигурност (член 36 от ДЕС) 

2016/2036(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 19 

 

Предложение за резолюция Изменение 

19. изразява убедеността си, че с оглед 

на бюджета на Съюза, който вече страда 

от недостиг на средства, 

допълнителните усилия за операции, 

административни разходи, 

подготвителни действия и пилотни 

проекти, свързани с общата политика 

за сигурност и отбрана, също се 

нуждаят от допълнителни финансови 

средства от държавите членки, както и 

от усилия за засилване на полезните 

взаимодействия; призовава Комисията 

и държавите членки да се възползват от 

възможността, предоставена от 

текущия преглед/преразглеждане на 

многогодишната финансова рамка за 

справяне с бюджетните нужди за 

увеличаващите се предизвикателства по 

отношение на сигурността; призовава 

държавите членки да увеличат 

разходите си за отбрана, така че да 

постигнат целите на НАТО за 

капацитет, съгласно която се изисква 

минималният размер на разходите за 

отбрана да се равнява на 2% от БВП; 
подчертава, че по-добрата координация 

и по-малкото припокриване на 

дейностите на ЕС и на държавите 

членки биха позволили спестяване и 

преразпределяне на средства; 

19. изразява убедеността си, че с оглед 

на бюджета на Съюза, който вече страда 

от недостиг на средства, 

допълнителните усилия за операции и 

административни разходи, свързани с 

общата политика за сигурност и 

отбрана, са необходими и 

допълнителни финансови средства от 

държавите членки, както и усилия за 

засилване на полезните взаимодействия; 

призовава държавите членки да се 

възползват от възможността за справяне 

с бюджетните нужди за увеличаващите 

се предизвикателства по отношение на 

сигурността; подчертава, че според 

данните от плана за действие на 

Европейската комисия в областта на 

отбраната по-добрата координация и 

по-малкото припокриване на дейностите 

на ЕС и на държавите членки биха 

позволили спестяване и 

преразпределяне на средства в размер 

между 25 и 100 милиарда евро; 
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7.12.2016 A8-0360/2 

Изменение  2 

Тамаш Месерич, Бодил Валеро 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0360/2016 

Елмар Брок 

Осъществяване на общата външна политика и политика на сигурност (член 36 от ДЕС) 

2016/2036(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 20, първо тире 

 

Предложение за резолюция Изменение 

• създаване на постоянен гражданско-

военен щаб на политическо 

стратегическо равнище, придружен 

от постоянен капацитет за 

планиране и провеждане на военни 

операции и от способност за 

планиране и провеждане на 

граждански операции,  които следва 

да укрепят стратегическото и 

оперативното планиране в целия 

цикъл на планиране, да подобрят 

гражданско-военното сътрудничество 

и подобрят способността на ЕС да 

реагира бързо при кризи; 

• създаване на постоянен военен щаб, 

който да функционира като важен 
капацитет за планиране и провеждане 

на военни операции на същото 

равнище като способността за 

планиране и провеждане на 

граждански операции, които следва да 

укрепят стратегическото и 

оперативното планиране в целия 

цикъл на планиране, да подобрят 

гражданско-военното сътрудничество 

и подобрят способността на ЕС да 

реагира бързо при кризи; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/3 

Изменение  3 

Тамаш Месерич, Бодил Валеро 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0360/2016 

Елмар Брок 

Осъществяване на общата външна политика и политика на сигурност (член 36 от ДЕС) 

2016/2036(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 23 

 

Предложение за резолюция Изменение 

23. изразява съжаление, че 

всеобхватните задачи, възложени в 

резултат от Съвета по външни работи 

през ноември 2013 г., от Европейския 

съвет през 2013 г. и Европейския съвет 

през 2015 г., не са изпълнени изцяло от 

Комисията, ЕСВД, Европейската 

агенция по отбрана и държавите членки; 

призовава ЗП/ВП и члена на 

Европейската комисия по въпросите на 

вътрешния пазар, промишлеността, 

предприемачеството и МСП да 

представят на Парламента оценка на 

изпълнението на предишните решения 

преди предлагането на нови задачи; 

насърчава ускоряването на работата по 

Европейския план за действие в 

областта на отбраната и усилията на 

Комисията за увеличаване на 

сътрудничеството в областта на 

отбраната, в т.ч. чрез стимули в сфери 

като вътрешния пазар, 

обществените поръчки, научните 

изследвания, транспорта, 

космическото пространство и 

политиките в области като 

кибернетиката, енергетиката и 

промишлеността; отбелязва 

предложението на президента на 

Френската република за европейски 

фонд за сигурност и отбрана и 

23. изразява съжаление, че 

всеобхватните задачи, възложени в 

резултат от Съвета по външни работи 

през ноември 2013 г., от Европейския 

съвет през 2013 г. и Европейския съвет 

през 2015 г., не са изпълнени изцяло от 

Комисията, ЕСВД, Европейската 

агенция по отбрана и държавите членки; 

призовава ЗП/ВП и члена на 

Европейската комисия по въпросите на 

вътрешния пазар, промишлеността, 

предприемачеството и МСП да 

представят на Парламента оценка на 

изпълнението на предишните решения 

преди предлагането на нови задачи; 

насърчава ускоряването на работата по 

Европейския план за действие в 

областта на отбраната и усилията на 

Комисията за увеличаване на 

сътрудничеството в областта на 

отбраната чрез добрите предложения, 

отправени на 30 ноември 2016 г., 

относно начините за постигане на 

европейски пазар на отбранително 

оборудване чрез по-ефективно 

прилагане и изпълнение на двете 

свързани с отбраната директиви; 
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подкрепя разработването на нови и 

иновативни концепции за 

финансиране и инвестиции, 

включително чрез Европейската 

инвестиционна банка и публично-

частни партньорства; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/4 

Изменение  4 

Тамаш Месерич, Бодил Валеро 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0360/2016 

Елмар Брок 

Осъществяване на общата външна политика и политика на сигурност (член 36 от ДЕС) 

2016/2036(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 24 

 

Предложение за резолюция Изменение 

24. отбелязва, че тъй като държавите 

членки  са изправени пред затруднения 

в опитите си да подържат широк набор 

от напълно оперативни отбранителни 

способности, е налице необходимост от 

засилена координация и по-ясен избор 

на способностите, които да бъдат 

поддържани, така че държавите членки 

да могат да се специализират в 

определени способности; подчертава 

практическите и финансовите ползи от 

по-нататъшната интеграция на 

европейските способности за отбрана и 

отбелязва различните продължаващи 

инициативи за тази цел, които следва да 

бъдат поставени в по-широка рамка, с 

цел създаване на интелигентна пътна 

карта; подкрепя предложенията за 

„европейски семестър по въпросите на 

отбраната“ и призовава ЗП/ВП да 

представи конкретни предложения в 

този смисъл; счита, че оперативната 

съвместимост е от ключово значение, за 

да се повиши степента на съвместимост 

и интеграция на силите на държавите 

членки; насърчава държавите членки да 

потърсят допълнителни начини за 

съвместно закупуване и поддържане на 

сили и материали; 

24. отбелязва, че тъй като държавите 

членки са изправени пред затруднения в 

опитите си да подържат широк набор от 

напълно оперативни отбранителни 

способности, е налице необходимост от 

засилена координация и по-ясен избор 

на способностите, които да бъдат 

поддържани, така че държавите членки 

да могат да се специализират в 

определени способности; подчертава 

практическите и финансовите ползи от 

по-нататъшната интеграция на 

европейските способности за отбрана и 

отбелязва някои инициативи за тази 

цел, които следва да бъдат поставени в 

по-широка рамка, с цел създаване на 

интелигентна пътна карта; подкрепя 

предложенията за „европейски семестър 

по въпросите на отбраната“ и призовава 

ЗП/ВП да представи конкретни 

предложения в този смисъл; счита, че 

оперативната съвместимост е от 

ключово значение, за да се повиши 

степента на съвместимост и интеграция 

на силите на държавите членки; 

насърчава държавите членки да 

потърсят допълнителни начини за 

съвместно закупуване и поддържане на 

сили и материали; припомня, че през 

2011 г. 28-те главнокомандващи на 

отбраната са направили 300 
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предложения за възможни проекти за 

обединяване и споделяне, както и че 

оттогава на политическо равнище е 

постигнато съгласие само относно 

ограничения брой от 19 инициативи; 

настоятелно призовава държавите 

членки без по-нататъшно отлагане 

да увеличат значително броя на 

договореностите за обединяване и 

споделяне; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/5 

Изменение  5 

Тамаш Месерич, Бодил Валеро 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0360/2016 

Елмар Брок 

Осъществяване на общата външна политика и политика на сигурност (член 36 от ДЕС) 

2016/2036(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 25 

 

Предложение за резолюция Изменение 

25. приветства ролята на Европейската 

агенция по отбрана за стимулиране и 

координация на развитието на 

капацитет и призовава за нейното 

подсилване, в частност чрез 

увеличаване на бюджета ѝ; настоява, 

че разходите на агенцията за 

персонал и текущите разходи следва 

да бъдат финансирани от бюджета 

на Съюза; призовава ЗП/ВП и 

държавите членки да извършат преглед 

на организацията, процедурите и 

дейностите на Европейската агенция по 

отбрана; 

25. приветства ролята на Европейската 

агенция по отбрана за стимулиране и 

координация на развитието на 

капацитет и призовава за нейното 

подсилване; призовава ЗП/ВП и 

държавите членки да извършат преглед 

на организацията, процедурите и 

дейностите на Европейската агенция по 

отбрана; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/6 

Изменение  6 

Тамаш Месерич, Бодил Валеро 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0360/2016 

Елмар Брок 

Осъществяване на общата външна политика и политика на сигурност (член 36 от ДЕС) 

2016/2036(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 26 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  26a. отбелязва плана за действие на 

Комисията в областта на 

отбраната, представен на 30 ноември 

2016 г.; подкрепя анализа на 

Комисията на настоящото 

положение в сектора на 

отбранителната промишленост в 

Европа, който страда от 

фрагментираност, недостатъчно 

промишлено сътрудничество и 

неефикасно използване на публичните 

средства; обръща внимание и на 

изявлението на Комисията, че 

тенденцията за ограничаване на 

бюджетите за отбрана е изострена 

от недостатъците в начина, по 

който те се използват, както и че 

фрагментираността на европейските 

пазари води до ненужно дублиране на 

капацитет, организации и разходи; 

изразява дълбоко съжаление от 

факта, че по-голямата част от 

разходите за отбрана се изразходват 

чрез обществени поръчки, а делът на 

съвместните доставки на оборудване 

възлиза на едва 22% от общите 

доставки на оборудване; изразява 

възмущение от факта, че 

понастоящем има по-малко програми 

за сътрудничество, отколкото преди 

20 години; 
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7.12.2016 A8-0360/7 

Изменение  7 

Тамаш Месерич, Бодил Валеро 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0360/2016 

Елмар Брок 

Осъществяване на общата външна политика и политика на сигурност (член 36 от ДЕС) 

2016/2036(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 27 

 

Предложение за резолюция Изменение 

27. приветства предложението на 

председателя Юнкер за създаване на 

Европейски фонд за отбрана с цел 

насърчаване на научните изследвания 

и иновациите; приветства текущата 

работа по планирането на 

подготвителната дейност във връзка 

с научноизследователска работа в 

областта на отбраната, която 

трябва да бъде последвана от основна, 

специално финансирана от ЕС 

научноизследователска програма в 

областта на отбраната в 

следващата Многогодишна финансова 

рамка, включително допълнителни 

финансови ресурси, предоставени от 

държавите членки; 

27. категорично отхвърля 

представените от Комисията идеи в 

контекста на Европейския фонд за 

отбрана; изразява убеждението си, че 

предвид факта, че бюджетът на ЕС 

вече е недостатъчно финансиран, а 

националните структури за отбрана 

– силно неефикасни, финансирането 

от ЕС за граждански цели не бива в 

никакъв случай да се използва за 

изследвания с военна насоченост; 

категорично отхвърля идеята, 

представена като т.нар. 

„възможност за капацитет“, а 

именно националните капиталови 

вноски да се разглеждат като 

„еднократни мерки“ по смисъла на 

Пакта за стабилност и растеж, тъй 

като това ще стимулира и увеличи 

държавния дълг и потенциално ще 

отслаби еврото; отхвърля също така 

идеите, изложени от Комисията, за 

погрешна употреба на банки и 

фондове като ЕИБ, ЕСИФ и ЕБВВ и 

поставя под въпрос 

законосъобразността на 

предложенията и икономическата 

обосновка, на която те се основават, 

във време на много ниски лихвени 

проценти върху заемите; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/8 

Изменение  8 

Тамаш Месерич, Бодил Валеро 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0360/2016 

Елмар Брок 

Осъществяване на общата външна политика и политика на сигурност (член 36 от ДЕС) 

2016/2036(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 27 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  27a. припомня, че САЩ и ЕС нямат 

същото равнище на амбиция в 

областта на сигурността и 

отбраната, както е изложено в 

глобалната стратегия на ЕС и плана 

за изпълнение на ОПСО, и че 

сравнението между абсолютната 

стойност на годишните разходи за 

отбрана, което прави Комисията в 

своя план за действие в областта на 

отбраната, е само по себе си 

подвеждащо; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/9 

Изменение  9 

Тамаш Месерич, Бодил Валеро 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0360/2016 

Елмар Брок 

Осъществяване на общата външна политика и политика на сигурност (член 36 от ДЕС) 

2016/2036(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 28 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  28a. припомня, че глобалната 

стратегия на ЕС призовава за 

инвестиции в предотвратяването на 

конфликти, но че в действителност в 

бюджета за 2017 г. са били 

предложени мащабни съкращения от 

Комисията и Съвета за единствения 

инструмент на ЕС за 

предотвратяване на конфликти; 

подчертава необходимостта да се 

удвоят усилията в областта на 

предотвратяването на конфликти, 

посредничеството и помирението, 

като се имат предвид множеството 

предизвикателства пред сигурността 

в съседните на Европейския съюз 

държави и отвъд тях; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/10 

Изменение  10 

Тамаш Месерич, Бодил Валеро 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0360/2016 

Елмар Брок 

Осъществяване на общата външна политика и политика на сигурност (член 36 от ДЕС) 

2016/2036(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 30 

 

Предложение за резолюция Изменение 

30. приветства съвместната 

декларация относно сътрудничеството 

между НАТО и ЕС, приета на срещата 

на високо равнище във Варшава; 

напълно подкрепя задълбоченото 

сътрудничество между НАТО и ЕС в 

областта на киберсигурността, 

миграцията, стратегическата 

комуникация и отговора на хибридни по 

естеството си заплахи;  приканва ЗП/ВП 

да представи конкретни предложения за 

последващи действия във връзка с 

Варшавската съвместна декларация до 

края на 2016 г.; убеден е, че НАТО е от 

решаващо значение за колективната 

сигурност на Европа, като 

същевременно настоява относно 

необходимостта ЕС да подържа свой 

собствен капацитет за реакция; 

припомня, че една по-силна НАТО и 

един по-силен ЕС взаимно се подкрепят 

и допълват; приветства ангажимента на 

Глобалната стратегия на ЕС към НАТО 

като крайъгълен камък на колективната 

сигурност на Европа; подчертава, че ЕС 

следва да използва пълноценно 

наличните ресурси в областта на 

сигурността и отбраната и да избягва 

евентуално дублиране; счита също така, 

че ЕС и неговите държави членки 

трябва да работят в по-тясно 

30. отбелязва съвместната декларация 

относно сътрудничеството между НАТО 

и ЕС, приета на срещата на високо 

равнище във Варшава; напълно 

подкрепя задълбоченото 

сътрудничество между НАТО и ЕС в 

областта на киберсигурността, 

миграцията, стратегическата 

комуникация и отговора на хибридни по 

естеството си заплахи; приканва ЗП/ВП 

да представи конкретни предложения за 

последващи действия във връзка с 

Варшавската съвместна декларация до 

края на 2016 г.; убеден е, че НАТО е от 

решаващо значение за колективната 

сигурност на Европа, като 

същевременно настоява относно 

необходимостта ЕС да подържа свой 

собствен капацитет за реакция; 

припомня, че една по-силна НАТО и 

един по-силен ЕС взаимно се подкрепят 

и допълват; приветства ангажимента на 

Глобалната стратегия на ЕС към НАТО 

като крайъгълен камък на колективната 

сигурност на Европа; подчертава, че ЕС 

следва да използва пълноценно 

наличните ресурси в областта на 

сигурността и отбраната и да избягва 

евентуално дублиране; счита също така, 

че ЕС и неговите държави членки 

трябва да работят в по-тясно 
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сътрудничество с НАТО, за да се 

гарантира допълняемостта и взаимната 

подкрепа между интелигентната 

отбрана на Алианса и инициативите на 

ЕС за обединяване и споделяне; 

сътрудничество с НАТО, за да се 

гарантира допълняемостта и взаимната 

подкрепа между интелигентната 

отбрана на Алианса и инициативите на 

ЕС за обединяване и споделяне; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/11 

Изменение  11 

Тамаш Месерич, Бодил Валеро, Улрике Луначек 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0360/2016 

Елмар Брок 

Осъществяване на общата външна политика и политика на сигурност (член 36 от ДЕС) 

2016/2036(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 47 

 

Предложение за резолюция Изменение 

47. признава ролята на Турция като 

важен партньор за разрешаване на 

конфликта в Сирия, борбата с ИД/Даеш 

в Сирия и Ирак, както и миграционната 

криза; категорично осъжда опита за 

военен преврат срещу демократично 

избраното правителство на Турция; 

насърчава турското правителство да 

защитава конституционния ред, като 

същевременно поставя акцент върху 

зачитането на правата на човека, 

принципите на правовата държава, 

свободата на изразяване и 

независимостта на съдебната власт и 

медиите след опита за преврат, в 

съответствие с ангажиментите на 

държавата като член на Съвета на 

Европа; подчертава, че Турция следва да 

сътрудничи тясно със Съвета на Европа, 

за да гарантира, че всички процедури 

зачитат принципите на правовата 

държава; изразява безпокойство по 

повод на репресивния характер и 

мащаба на чистката, започнала след 

опита за преврат, което сериозно 

възпрепятства основните свободи и 

правата на човека в Турция; изразява 

особено силното си безпокойство във 

връзка с нарастващия брой случаи на 

прекомерно използване на сила от 

страна на полицията и малтретиране на 

47. признава важната роля на Турция 

за разрешаване на конфликта в Сирия, 

борбата с ИД/Даеш в Сирия и Ирак, 

както и миграционната криза; въпреки 

това счита, че споразумението 

между ЕС и Турция относно 

миграцията е грешка, която следва да 

бъде поправена и на вместо това 

призовава държавите членки да 

поемат своята отговорност за 

управлението на потока от бежанци; 

категорично осъжда опита за военен 

преврат срещу демократично избраното 

правителство на Турция; насърчава 

турското правителство да защитава 

конституционния ред, като 

същевременно поставя акцент върху 

зачитането на правата на човека, 

принципите на правовата държава, 

свободата на изразяване и 

независимостта на съдебната власт и 

медиите след опита за преврат, в 

съответствие с ангажиментите на 

държавата като член на Съвета на 

Европа; подчертава, че Турция следва да 

сътрудничи тясно със Съвета на Европа, 

за да гарантира, че всички процедури 

зачитат принципите на правовата 

държава; изразява безпокойство по 

повод на репресивния характер и 

мащаба на чистката и колективното 



 

AM\1112108BG.docx  PE596.607v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

задържани лица, упоритата 

безнаказаност за нарушения на правата 

на човека, както и подкопаването на 

независимостта на съдебната власт; 

преследване, започнали след опита за 

преврат, който сериозно възпрепятства 

основните свободи и правата на човека в 

Турция; изразява особено силното си 

безпокойство във връзка с нарастващия 

брой случаи на прекомерно използване 

на сила от страна на полицията и 

малтретиране на задържани лица, 

упоритата безнаказаност за нарушения 

на правата на човека, както и 

подкопаването на независимостта на 

съдебната власт; следователно 

призовава за международно 

разследване на юлския опит за 

преврат; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/12 

Изменение  12 

Тамаш Месерич, Бодил Валеро 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0360/2016 

Елмар Брок 

Осъществяване на общата външна политика и политика на сигурност (член 36 от ДЕС) 

2016/2036(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 65 

 

Предложение за резолюция Изменение 

65. подчертава важната роля на 

културата във външната политика на ЕС 

за насърчаване на диалог и взаимно 

разбирателство и обучение; 

подчертава, че целевите културни и 

образователни политики могат да 

бъдат в подкрепа на ключовите цели 

на външната политика и политика 

на сигурност на ЕС и да допринасят 

за засилване на демокрацията, 

принципите на правовата държава и 

защитата на правата на човека; 

потвърждава ролята на 

междукултурния и междурелигиозния 

диалог в борбата срещу екстремизма, 

радикализацията и 

маргинализацията; призовава 

Комисията и Европейската служба за 

външна дейност (ЕСВД) да вземе 

предвид културната дипломация и 

междукултурния диалог във всички 

инструменти на външните отношения на 

ЕС и в програмата на ЕС за развитие; 

призовава делегациите на ЕСВД и ЕС 

по целия свят да назначат културно 

аташе във всяко представителство на ЕС 

в трети страни партньори; в допълнение 

подчертава решаващата роля на 

образованието за насърчаване на 

гражданството и междукултурните 

умения, както и за създаване на по-

65. подчертава важната роля на 

културата във външната политика на ЕС 

не само за насърчаване на диалог и 

взаимно разбирателство и обучение, но 

и за създаване на дългосрочни 

политически връзки и афинитети; 

подчертава, че целевите културни и 

образователни политики могат да бъдат 

в подкрепа на ключовите цели на 

външната политика и политика на 

сигурност на ЕС и да допринасят за 

деескалация и засилване на 

демокрацията, принципите на правовата 

държава и защитата на правата на 

човека; потвърждава ролята на 

междукултурния и междурелигиозния 

диалог в борбата срещу екстремизма, 

радикализацията и маргинализацията; 

призовава Комисията и Европейската 

служба за външна дейност (ЕСВД) да 

вземе предвид културната дипломация и 

междукултурния диалог във всички 

инструменти на външните отношения на 

ЕС и в програмата на ЕС за развитие; 

призовава делегациите на ЕСВД и ЕС 

по целия свят да назначат културно 

аташе във всяко представителство на ЕС 

в трети страни партньори; в допълнение 

подчертава решаващата роля на 

образованието за насърчаване на 

гражданството и междукултурните 
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добри икономически перспективи и за 

подобряване на здравето; насърчава 

настоящите усилия на Комисията да 

засили ролята на сътрудничеството в 

областта на науката и научните 

изследвания като инструменти за 

прилагане на мека сила в европейските 

външни отношения; изтъква, че 

научният обмен може да допринесе за 

изграждане на коалиции и разрешаване 

на конфликти, по-специално в 

отношенията със съседните на ЕС 

държави; 

умения, както и за създаване на по-

добри икономически перспективи и за 

подобряване на здравето; насърчава 

настоящите усилия на Комисията да 

засили ролята на сътрудничеството в 

областта на науката и научните 

изследвания, както и младежките 

обмени, като инструменти за прилагане 

на мека сила в европейските външни 

отношения; изтъква, че научният обмен 

може да допринесе за изграждане на 

коалиции, по-тесни връзки и 

разрешаване на конфликти, по-

специално в отношенията със съседните 

на ЕС държави; призовава за 

значително увеличение на програмите 

„Еразъм+“, не само на 

университетско равнище, но още на 

равнище средно образование; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/13 

Изменение  13 

Тамаш Месерич, Бодил Валеро 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0360/2016 

Елмар Брок 

Осъществяване на общата външна политика и политика на сигурност (член 36 от ДЕС) 

2016/2036(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 65 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  65a. счита, че за да могат 

гражданите на ЕС да изградят визия 

за обща външна политика и другите 

страни да възприемат ЕС като едно 

цяло, ЕС се нуждае от истински 

европейски информационен канал; 

счита, че телевизионният канал 

Евронюз беше ембриона на такъв 

проект, като осигурява едни и същи 

изображения и коментари на 13 езика 

на ЕС и съседните държави (система 

мултиплекс), но, че той бива 

пренебрегван е във финансово и 

административно отношение и губи 

своята публика; изразява дълбоката 

си загриженост във връзка с 

последните събития, а именно 

закриването на излъчването на 

украински и турски език и 

свеждането на арабския и персийския 

отдел до цифрова версия, както и 

плановете за отказ от уникалната 

мултиплекс система в полза на 

отделни програми на  отделните 

езици; призовава Съвета, Комисията 

и ЕСВД спешно да започнат 

задълбочен размисъл относно 

създаването на бъдещ публичен 

европейски информационен канал и 

относно това доколко държавите 

членки на ЕС считат за 
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целесъобразно да инвестират в това 

ЕС да притежава своя собствена 

независима телевизионна станция, 

която да се конкурира с канали като 

CNN, BBC, „Русия Днес“, NHK или 

CCTV; 

Or. en 

 


