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BG Единство в многообразието BG 

11.4.2018 A8-0112/1 

Изменение  1 

Жорди Соле 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0112/2018 

Марите Схаке 

Изпълнение на инструментите на ЕС за външно финансиране: междинен преглед за 

2017 г. и бъдеща структура за периода след 2020 г. 

2017/2280(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 88 

 

Предложение за резолюция Изменение 

88. подчертава, че оттук нататък 

чрез този инструмент Съюзът ще 

може да финансира мерките за 

обучение, както и доставките на 

несмъртоносно оборудване (например 

информационни системи, болници и 

др.) за въоръжените сили на трети 

държави с цел посрещането на 

спешни краткосрочни и средносрочни 

потребности, като част от усилията 

за постигане на целите за устойчиво 

развитие;  

88. счита, че регламентът за 

Инструмента, допринасящ за 

стабилността и мира, за периода след 

2020 г. не следва да включва военния 

компонент на помощта за 

изграждане на капацитет в подкрепа 

на сигурността и развитието (CBSD), 

предоставяна на страните 

партньори, тъй като това ще 

отслаби единствения инструмент на 

ЕС за предотвратяване на конфликти 

с невоенни средства; припомня също 

така, че финансирането на CBSD не е 

в съответствие с член 209 от ДФЕС, 

нито със съответната съдебна 

практика на Съда на ЕС и 

ограниченията относно военните 

разходи, наложени от член 41, 

параграф 2 от Договора за ЕС; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0112/2 

Изменение  2 

Жорди Соле 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0112/2018 

Марите Схаке 

Изпълнение на инструментите на ЕС за външно финансиране: междинен преглед за 

2017 г. и бъдеща структура за периода след 2020 г. 

2017/2280(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 88 (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  88a. призовава Комисията и ЕСВД 

да се спрат на един-единствен 

специален инструмент за 

предотвратяването на конфликти с 

невоенни средства и бързо реагиране 

при невоенни кризи, като запазят 

Инструмента, допринасящ за 

стабилността и мира, като отделен 

инструмент в архитектурата за 

периода след 2020 г.; подчертава, че 

запазването на Инструмента, 

допринасящ за стабилността и мира, 

е от решаващо значение за 

гарантиране на доверието в Съюза, и 

по-специално по отношение на 

ангажимента му да подкрепя мира и 

сигурността; настоятелно призовава 

Комисията и ЕСВД да вземат под 

внимание нарастващото търсене в 

областта на предотвратяването на 

конфликти с невоенни средства в 

съседните на ЕС региони, като 

утроят финансовите средства, 

заделяни за подобни действия, по-

специално чрез финансиране на 

инициативи в областта на 

посредничеството, диалога и 

помирението; подчертава, че 

увеличението не следва да бъде за 

сметка на предотвратяването на 
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конфликти с невоенни средства и 

укрепването на мира в други региони;  

Or. en 
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11.4.2018 A8-0112/3 

Изменение  3 

Жорди Соле 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0112/2018 

Марите Схаке 

Изпълнение на инструментите на ЕС за външно финансиране: междинен преглед за 

2017 г. и бъдеща структура за периода след 2020 г. 

2017/2280(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 121 

 

Предложение за резолюция Изменение 

121. оценява, факта че ЕС се ангажира 

с въпроси като правата на човека, 

демокрацията и подкрепата за 

гражданското общество, както и с 

различни цели, задачи и специфичната 

политическа и стратегическа стойност 

на настоящите инструменти; 

подчертава, че реформата не следва да 

подкопава постигането на 

политическите цели на отделните 

инструменти; разбира особеностите от 

гледна точка на целите и изпълнението 

на ЕИС, ИПП II и ЕИДПЧ и счита 

поради това, че те следва да запазят 

независимостта си с оглед на 

стратегически и политически 

съображения; 

121. оценява, факта че ЕС се ангажира 

с въпроси като правата на човека, 

демокрацията и подкрепата за 

гражданското общество, както и с 

различни цели, задачи и специфичната 

политическа и стратегическа стойност 

на настоящите инструменти; 

подчертава, че реформата не следва да 

подкопава постигането на 

политическите цели на отделните 

инструменти; разбира особеностите от 

гледна точка на целите и изпълнението 

на ЕИС, ИПП II, Инструмента, 

допринасящ за стабилността и мира, 
и ЕИДПЧ и счита поради това, че те 

следва да запазят независимостта си с 

оглед на стратегически и политически 

съображения; 

Or. en 

 

 


