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Предложение за резолюция Изменение 

70. приветства предложението на 

Комисията за преразглеждане на 

Инструмента, допринасящ за 

стабилността и мира (IcSP), за да се 

подпомагат дейностите, извършвани 

в рамките на инициативата 

Изграждане на капацитет в подкрепа 

на сигурността и развитието 

(ИКПСР), което ще даде възможност 

на ЕС да финансира изграждането на 

капацитет и устойчивостта и ще 

спомогне за укрепването на 

способностите на държавите 

партньори; насърчава ЕСВД и 

Комисията да приложат бързо 

инициативата за изграждане на 

капацитет в подкрепа на сигурността и 

развитието, да подобрят 

ефективността и устойчивостта на 

мисиите по линия на ОПСО и да 

осигурят по-гъвкав и интегриран 

подход на ЕС, който използва 

предимствата на гражданско-

военните полезни взаимодействия; 

70. приветства заключенията на 

Европейския съвет с искане Съветът 

да приеме препоръка до юни 2018 г. 

относно нов инструмент, обхващащ 

всички изисквания за изграждане на 

капацитет в подкрепа на 

сигурността и развитието (ИКПСР) 

за периода след 2020 г., което е в 

съответствие с искането на 

Парламента, посочено в точка 47 от 

неговата резолюция от 22 ноември 

2016 г. относно Европейския съюз за 

отбрана; призовава Съвета да създаде 

посочения инструмент през 2018 г.; в 

тази връзка изразява дълбоко 

съжаление относно внесеното от 
Комисията предложение за изменение 

на Регламент (ЕС) № 230/2014 за 

създаване на Инструмент, 

допринасящ за стабилността и мира 

(IcSP), и постигнатото по въпроса 

междуинституционално 

споразумение; счита, че използването 

на инструмента, допринасящ за 

стабилността и мира, е 

несъвместимо с правото на ЕС, и по-

специално съдебната практика на 

Съда на Европейския съюз; счита, че 

след като бъде създаден специален 

инструмент от Съвета, следва да 

бъде реформиран Регламентът за 

инструмента, допринасящ за 
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сигурността и мира, и да бъдат 

премахнати всички елементи на 

ИКПСР; 

Or. en 

 

 


