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BG Единство в многообразието BG 

5.12.2018 A8-0375/1 

Изменение  1 

Бодил Валеро 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0375/2018 

Йоан Мирча Пашку 

Годишен доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана 

(2018/2099(INI)) 

Предложение за резолюция 

Съображение A 

 

Предложение за резолюция Изменение 

А. като има предвид намерението 

на държавите членки постепенно да 

определят рамката на обща 

отбранителна политика, което би могло 

да доведе до обща отбрана в 

съответствие с разпоредбите на член 42 

от Договора за ЕС, като по този начин 

се укрепва европейската идентичност 
и нейната независимост с цел 

насърчаване на мира, сигурността и 

напредъка в Европа и в света,  

А. като има предвид, че държавите 

членки все още не са решили 

постепенно да определят рамката на 

обща отбранителна политика, която би 

могла да доведе до обща отбрана в 

съответствие с разпоредбите на член 42 

от Договора за ЕС, който изисква 

единодушно решение в Европейския 

съвет и ратифициране на това 

решение в съответствие с 

националните конституционни 

изисквания на държавите членки; 

Or. en 



 

AM\1171277BG.docx  PE631.558v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

5.12.2018 A8-0375/2 

Изменение  2 

Бодил Валеро 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0375/2018 

Йоан Мирча Пашку 

Годишен доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана 

(2018/2099(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 

 

Предложение за резолюция Изменение 

2. подчертава, че тези 

предизвикателства са твърде големи, за 

да могат да бъдат успешно разрешени от 

която и да било отделна държава; 

подчертава, че за ЕС е жизненоважно да 

реагира бързо, последователно и 

ефективно на тези предизвикателства, с 

един глас и съгласувано със 

съюзниците, партньорите и други 

международни организации; отбелязва, 

че общата политика за сигурност и 

отбрана (ОПСО) е един от полезните 

инструменти за справяне с много от тези 

предизвикателства, но че той следва да 

се използва по-ефикасно и съгласувано 

с други външни и вътрешни 

инструменти, за да може ЕС да даде 

решителен принос за управлението на 

международни кризи и да упражнява 

своята стратегическа автономност; 

изтъква, че институциите по ОПСО са 

налице, както и нейните многобройни 

инструменти, и настоятелно призовава 

държавите членки незабавно да ги 

използват; 

2. подчертава, че тези 

предизвикателства са твърде големи, за 

да могат да бъдат успешно разрешени от 

която и да било отделна държава; 

подчертава, че за ЕС е жизненоважно да 

реагира бързо, последователно и 

ефективно на тези предизвикателства, с 

един глас и съгласувано със 

съюзниците, партньорите и други 

международни организации; отбелязва, 

че общата политика за сигурност и 

отбрана (ОПСО) е един от полезните 

инструменти за справяне с много от тези 

предизвикателства, но че той следва да 

се използва по-ефикасно и съгласувано 

с други външни и вътрешни 

инструменти, за да може ЕС да даде 

решителен принос за управлението на 

международни кризи и да упражнява 

своята стратегическа автономност; 

изтъква, че институциите по ОПСО са 

налице, както и нейните многобройни 

инструменти, и настоятелно призовава 

държавите членки незабавно да ги 

използват; подчертава, че първият 

отговор на Съюза на настоящите 

предизвикателства следва да бъде 

превантивен, граждански и 

дипломатически и че военният 

компонент на ОПСО следва да се 

използва само в краен случай; 
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5.12.2018 A8-0375/3 

Изменение  3 

Бодил Валеро 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0375/2018 

Йоан Мирча Пашку 

Годишен доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана 

(2018/2099(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 14 

 

Предложение за резолюция Изменение 

14. призовава държавите членки да 

се стремят към изпълнение на целта 

за разходи за отбрана в размер на 2% 

от БВП, както и да използват 20% от 

своите бюджети за отбрана за 

установеното за необходимо 

оборудване от Европейската агенция 

по отбрана (EDA), включително за 

съответната научноизследователска 

и развойна дейност; 

14. призовава държавите членки да 

разходват 20% от своите бюджети за 

научноизследователска и развойна 

дейност в областта на отбраната в 

сътрудничество помежду си, както 

вече беше договорено от държавите 

членки през 2007 г. ; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/4 

Изменение  4 

Бодил Валеро 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0375/2018 

Йоан Мирча Пашку 

Годишен доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана 

(2018/2099(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 15 

 

Предложение за резолюция Изменение 

15. приветства създаването на 

специална функция за отбраната в 

предложението на Комисията за 

многогодишната финансова рамка 

(МФР), и по-специално създаването на 

бюджетен ред, от който ще се 

финансират Европейският фонд за 

отбрана и проектите за военна 

мобилност; счита, че тези решения 

най-вероятно ще изискват 

централизирано управление по 

отношение на отбраната на равнище 

Комисия; подчертава, че 

финансирането по този бюджетен 

ред следва да се изразходва 

изключително за целите на 

отбраната без политизиране, тъй 

като сигурността е неделима, и 

следва да е в съответствие с нуждите 

на държавите членки от способности 

и инфраструктура, както и с целите 

на ЕС за стратегическа 

автономност; 

15. изразява дълбоко съжаление за 

значителното намаляване с около две 

трети на наличните средства за 

предотвратяване на конфликти с 

невоенни средства и укрепване на 

мира за МФР за периода 2021 – 2027 г. 

в сравнение с настоящата финансова 

перспектива; настоятелно призовава 

ЕСВД и Комисията да преразгледат 

тази позиция и да удвоят 

инвестициите в предотвратяване на 

конфликти с невоенни средства за 

предстоящата МФР; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/5 

Изменение  5 

Бодил Валеро 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0375/2018 

Йоан Мирча Пашку 

Годишен доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана 

(2018/2099(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 16 

 

Предложение за резолюция Изменение 

16. отбелязва нарастващото 

значение на военната мобилност в 

европейския дневен ред в областта на 

отбраната; подчертава, че поради 

характера на съвременните заплахи 

военната мобилност е основен 

стратегически инструмент от 

жизненоважно значение както за ОПСО, 

така и за другите многостранни 

задължения на държавите членки, 

включително в рамките на НАТО; 

подчертава, че е важно съществуващите 

мрежи да се приспособят към нуждите 

на военната мобилност; следователно 

приветства включването на военната 

мобилност не само в предложението 

за новия Механизъм за свързване на 

Европа, но и в ПСС, както и нейната 

важна роля в сътрудничеството между 

ЕС и НАТО; подчертава, че тези 

различни проекти трябва да бъдат добре 

съгласувани, включително със 

съюзниците, за да се гарантира 

получаването на желаните резултати; 

приветства предложението на 

Комисията за разпределяне на 

6,5 милиарда евро за проекти за 

военна мобилност чрез Механизма за 

свързване на Европа в следващата 

МФР (2021 – 2027 г.);  

16. отбелязва темата за военната 

мобилност в европейския дневен ред в 

областта на отбраната; подчертава, че 

поради характера на съвременните 

заплахи военната мобилност е основен 

стратегически инструмент от 

жизненоважно значение както за ОПСО, 

така и за другите многостранни 

задължения на държавите членки, 

включително в рамките на НАТО; 

подчертава, че е важно съществуващите 

мрежи да се приспособят към нуждите 

на военната мобилност; отбелязва 

следователно включването на военната 

мобилност в ПСС, както и нейната 

важна роля в сътрудничеството между 

ЕС и НАТО; подчертава, че тези 

различни проекти трябва да бъдат добре 

съгласувани, включително със 

съюзниците, за да се гарантира 

получаването на желаните резултати;  
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5.12.2018 A8-0375/6 

Изменение  6 

Бодил Валеро 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0375/2018 

Йоан Мирча Пашку 

Годишен доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана 

(2018/2099(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 28 

 

Предложение за резолюция Изменение 

28. приветства създаването на 

Европейската програма за 

промишлено развитие в областта на 

отбраната (EDIDP) с цел предоставяне 

на подкрепа за 

конкурентоспособността и 

иновационните способности на 

отбранителната промишленост на 

ЕС в размер на 500 милиона евро до 

2020 г.; призовава за нейното бързо 

изпълнение; 

28. счита, че Комисията следва да 

регулира секторите на отбраната в 

Европейския съюз и да предлага 

своите услуги и дългогодишен опит с 

цел значително увеличаване на 

ефективността и прозрачността на 

промишлените процеси и проектите 

за сътрудничество; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/7 

Изменение  7 

Бодил Валеро 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0375/2018 

Йоан Мирча Пашку 

Годишен доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана 

(2018/2099(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 30 

 

Предложение за резолюция Изменение 

30. приветства предложението за 

регламент за създаване на Европейски 

фонд за отбрана и значителното 

финансиране, предложено от Комисията 

за следващата многогодишна финансова 

рамка; призовава да се вземат предвид 

първите уроци от изпълнението на 

EDIDP и пилотния проект и 

подготвителното действие за научни 

изследвания в областта на отбраната; 

подчертава, че резултатите от EDIDP 

следва надлежно да бъдат взети предвид 

и изразява надежда, че по 

предложението ще може да се 

постигне съгласие възможно най-

скоро, с оглед на подобряването на 

европейската отбранителна 

промишленост и способността ѝ за 

сътрудничество с нейните 

партньори; 

30. приветства предложението за 

регламент за създаване на Европейски 

фонд за отбрана и значителното 

финансиране, предложено от Комисията 

за следващата многогодишна финансова 

рамка; призовава да се вземат предвид 

първите уроци от изпълнението на 

EDIDP и пилотния проект и 

подготвителното действие за научни 

изследвания в областта на отбраната; 

подчертава, че резултатите от EDIDP 

следва надлежно да бъдат взети предвид 

и изразява надежда, че позицията на 

Парламента относно 

неприемливостта на нехуманните 

оръжия, като смъртоносните 

автономни оръжейни системи, ще 

бъде подкрепена; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/8 

Изменение  8 

Бодил Валеро 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0375/2018 

Йоан Мирча Пашку 

Годишен доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана 

(2018/2099(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 32 

 

Предложение за резолюция Изменение 

32. подчертава отново, че 

Европейската агенция по отбрана (EDA) 

следва да бъде изпълнителната агенция 

за действията на Съюза в рамките на 

европейската политика в областта на 

отбранителните способности и 

въоръжаването в случаите, когато това е 

предвидено в Договора от Лисабон; 

подчертава, че административните и 

оперативните разходи на EDA следва 

да бъдат финансирани от бюджета 

на Съюза; приветства незначителните 

корекции, направени в бюджета на 

EDA, но подчертава, че увеличените 

отговорности на EDA в контекста, 

наред с другото, на ПСС, 

Координирания годишен преглед на 

отбраната и ЕФР изискват 

адекватно финансиране;  

32. подчертава отново, че 

Европейската агенция по отбрана (EDA) 

следва да бъде изпълнителната агенция 

за действията на Съюза в рамките на 

европейската политика в областта на 

отбранителните способности и 

въоръжаването в случаите, когато това е 

предвидено в Договора от Лисабон; 

приветства незначителните корекции, 

направени в бюджета на EDA; 

Or. en 



 

AM\1171277BG.docx  PE631.558v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

5.12.2018 A8-0375/9 

Изменение  9 

Бодил Валеро 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0375/2018 

Йоан Мирча Пашку 

Годишен доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана 

(2018/2099(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 34 

 

Предложение за резолюция Изменение 

34. приветства наскоро 

предприетите мерки за укрепване на 

гражданската ОПСО като съществена 

част от обединения подход на ЕС, и по-

специално развитието на капацитета и 

способността за реагиране на 

гражданските мисии на ОПСО и акцента 

върху повишаването на ефективността 

при справяне с предизвикателствата, 

свързани с вътрешната и външната 

сигурност; подчертава, че Съветът и 

Комисията следва да увеличат 

инвестициите в предстоящата МФР за 

предотвратяване на конфликти с 

невоенни средства, което допринася за 

засилването на ролята на ЕС като 

международен фактор; призовава за 

корекции в структурите и процедурите 

на ОПСО с цел гражданските и 

военните мисии и операции да се 

разгръщат и насочват по-бързо и по по-

ефективен и интегриран начин; 

34. приветства наскоро 

предприетите мерки за укрепване на 

гражданската ОПСО като съществена 

част от обединения подход на ЕС, и по-

специално развитието на капацитета и 

способността за реагиране на 

гражданските мисии на ОПСО и акцента 

върху повишаването на ефективността 

при справяне с предизвикателствата; 

подчертава, че Съветът и Комисията 

следва да увеличат инвестициите в 

предстоящата МФР за предотвратяване 

на конфликти с невоенни средства, 

което допринася за засилването на 

ролята на ЕС като международен 

фактор; призовава за корекции в 

структурите и процедурите на ОПСО с 

цел гражданските и военните мисии и 

операции да се разгръщат и насочват по-

бързо и по по-ефективен и интегриран 

начин;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/10 

Изменение  10 

Бодил Валеро 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0375/2018 

Йоан Мирча Пашку 

Годишен доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана 

(2018/2099(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 34 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  34a. призовава за инициатива за 

значително укрепване на 

гражданската ОПСО, независимо 

дали чрез Граждански пакт в 

областта на ОПСО или чрез други 

средства; припомня, че съгласно 

Договора целта на гражданската 

ОПСО е да управлява кризи и да 

стабилизира институциите в 

нестабилни държави след конфликт, 

а не да управлява миграцията;  

Or. en 

 

 


