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7.12.2016 A8-0360/14 

Изменение  14 

Сабине Льозинг, Мари-Кристин Вержиа, Такис Хаджигеоргиу, Меря Кюльонен, 

Фабио Де Мази, Марина Албиол Гусман, Барбара Спинели, Рина Роня Кари, 

Димитриос Пападимулис, Палома Лопес Бермехо, Хавиер Кусо Пермуй, Анхела 

Валина 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 1 

 

Предложение за резолюция Изменение 

1. припомня, че Европейският съюз е 

едно от най-големите постижения в 

европейската история и че 

преобразяващата сила на ЕС дава на 

гражданите му и на съседните му 

държави, много от които станаха 

държави – членки на ЕС, мир, 

стабилност и благосъстояние; 

подчертава, че ЕС продължава да бъде 

най-значимата икономическа сила, най-

щедрият донор на хуманитарна помощ и 

помощ за развитие, както и лидер в 

световната дипломация по въпроси като 

изменението на климата, 

международното правосъдие, 

неразпространението на оръжия за 

масово унищожение и правата на 

човека; призовава за по-голяма 

видимост на действията на ЕС в тези 

области; 

1. припомня, че Европейският съюз е 

едно от най-големите постижения в 

европейската история и че 

преобразяващата сила на ЕС дава на 

гражданите му и на съседните му 

държави, много от които станаха 

държави – членки на ЕС, мир, 

стабилност и благосъстояние; 

подчертава, че ЕС продължава да бъде 

най-значимата икономическа сила, най-

щедрият донор на хуманитарна помощ и 

помощ за развитие, както и лидер в 

световната дипломация по въпроси като 

изменението на климата, 

международното правосъдие, 

неразпространението на оръжия за 

масово унищожение и правата на 

човека; призовава за по-голяма 

видимост на действията на ЕС в тези 

области; припомня, че същевременно 

ЕС е сред най-големите износители 

на оръжие в света, по-специално за 

региона на Близкия изток и Северна 

Африка, приема ядрените оръжия на 

своя територия, както и тяхното 

модернизиране като част от 

стратегия за възпиране, затвори 

всички легални и безопасни пътища за 

миграция и бежанци и наскоро 
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определи задържането и връщането 

обратно на бежанци и мигранти 

като условие за отпускане на помощ 

за развитие; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/15 

Изменение  15 

Сабине Льозинг, Мари-Кристин Вержиа, Такис Хаджигеоргиу, Меря Кюльонен, 

Фабио Де Мази, Марина Албиол Гусман, Барбара Спинели, Рина Роня Кари, 

Димитриос Пападимулис, Анхела Валина 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 17 

 

Предложение за резолюция Изменение 

17. подчертава, че предприетите от ЕС 

външни действия трябва да се основават 

на три стълба: дипломация, развитие и 

отбрана; 

17. подчертава, че предприетите от ЕС 

външни действия трябва да се основават 

на три стълба: дипломация, развитие и 

разоръжаване; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/16 

Изменение  16 

Сабине Льозинг, Мари-Кристин Вержиа, Такис Хаджигеоргиу, Меря Кюльонен, 

Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Мигел Виегаш, Фабио Де Мази, Катержина 

Конечна, Марина Албиол Гусман, Барбара Спинели, Рина Роня Кари, Димитриос 

Пападимулис, Хавиер Кусо Пермуй, Анхела Валина 

от името на групата GUE/NGL 

 

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-

заличава се 
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добрата координация и по-малкото 

припокриване на дейностите на ЕС и 

на държавите членки биха позволили 

спестяване и преразпределяне на 

средства;  

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/17 

Изменение  17 

Сабине Льозинг, Мари-Кристин Вержиа, Такис Хаджигеоргиу, Меря Кюльонен, 

Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Мигел Виегаш, Фабио Де Мази, Катержина 

Конечна, Марина Албиол Гусман, Барбара Спинели, Рина Роня Кари, Димитриос 

Пападимулис, Хавиер Кусо Пермуй, Анхела Валина 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 

 

Предложение за резолюция Изменение 

20. счита, че е изключително важно 

предоставените от Договора от 

Лисабон инструменти, и по-

специално постоянното 

структурирано сътрудничество 

(ПСС), най-сетне да бъдат внедрени; 

счита, че един гъвкав и приобщаващ 

подход, който да насърчава 

откритото и проактивно участие от 

страна на всички държави членки е 

от основно значение при прилагането 

на ПСС; приветства съвместния 

документ от министрите на 

отбраната на Франция и Германия 

относно „обновяването на ОПСО“ и 

предложението на Италия „за по-

силна европейска отбрана“ и напълно 

подкрепя тяхната цел Съветът по 

външни работи и отбрана през 

ноември 2016 г. да вземе положително 

решение за създаване на ПСС; 

призовава ЗП/ВП да поеме водеща 

роля по тази инициатива, както и по 

други неотдавнашни предложения за 

укрепване на ОПСО, с цел да се 

подготви почвата за по-нататъшни 

амбициозни решения във връзка с 

ОПСО, които следва да бъдат взети 

заличава се 
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по време на ноемврийското заседание 

на Съвета по външни работи и 

отбрана и на заседанието на 

Европейския съвет през декември и да 

включват следното: 

• 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; 

• да оптимизира 

инструментите на ЕС за бърза 

реакция, по-специално като подобри в 

още по-голяма степен 

използваемостта на бойните групи, 

чрез изпълнението на член 44 и чрез 

укрепването и по-широкото 

използване на Еврокорпус за мисии и 

операции на ОПСО;  

• разширяване на общото 

финансиране на операции в рамките 

на ОПСО, включително чрез спешно и 

щателно преразглеждане на 

механизма Athena, което да включва 

декларацията относно бойните групи 

и е необходимо, за да се гарантира, че 

мисиите на ЕС могат да бъдат 

финансирани от колективни фондове, 

вместо от отделните участващи 

държави членки, като по този начин 

се премахне потенциална пречка пред 

заделянето на сили от страна на 

държавите членки; 

• създаване на група „Отбрана“ 

към Съвета; 
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Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/18 

Изменение  18 

Сабине Льозинг, Мари-Кристин Вержиа, Такис Хаджигеоргиу, Меря Кюльонен, 

Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Мигел Виегаш, Фабио Де Мази, Катержина 

Конечна, Марина Албиол Гусман, Рина Роня Кари, Димитриос Пападимулис, 

Хавиер Кусо Пермуй, Анхела Валина 

от името на групата GUE/NGL 

 

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; 

заличава се 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/19 

Изменение  19 

Сабине Льозинг, Мари-Кристин Вержиа, Такис Хаджигеоргиу, Меря Кюльонен, 

Катержина Конечна, Марина Албиол Гусман, Барбара Спинели, Рина Роня Кари, 

Димитриос Пападимулис, Палома Лопес Бермехо, Хавиер Кусо Пермуй, Анхела 

Валина, Фабио Де Мази 

от името на групата GUE/NGL 

 

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. отхвърля свързаните с 

отбраната инициативи на 

Комисията, като Европейския фонд 

за отбрана, Плана за действие в 

областта на отбраната и 

политиката в областта на 

отбранителната промишленост; 

противопоставя се на 

подготвителното действие за 

свързаните с ОПСО научни 

изследвания; отхвърля 

разработването на програма на ЕС за 

научни изследвания в областта на 

отбраната при следващата МФР 

(2021 – 2027 г.), както и всички нови 

концепции за финансиране и 

инвестиции, включително чрез 

Европейската инвестиционна банка 

(ЕИБ) и Европейския фонд за 

стратегически инвестиции (ЕФСИ); 

припомня, че член 41, параграф 2 от 

ДЕС забранява оперативните разходи, 

произтичащи от операции с военни 

или отбранителни отражения да 

бъдат поемани от бюджета на 

Съюза; 

Or. en 
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