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5.12.2018 A8-0375/16 

Изменение  16 

Фабио Масимо Касталдо, Роландас Паксас 

от името на групата EFDD 

 

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 7 

 

Предложение за резолюция Изменение 

7. подчертава, че руската 

окупация в Украйна все още 

продължава, договорите от Минск, 

без които не може да има решение на 

конфликта, не са изпълнени, а 

незаконното анексиране и 

милитаризацията на Крим 

продължават; изразява дълбока 

загриженост, че извършваните от 

Русия прекомерни военни учения и 

дейности, нейната хибридна 

тактика, включваща 

кибертероризъм, фалшиви новини и 

дезинформационни кампании, както и 

икономическото и енергийното 

изнудване дестабилизират 

държавите от Източното 

партньорство и Западните Балкани и 

са също така насочени срещу 

западните демокрации и засилват 

напрежението в техните граници; 
изразява загриженост, че обстановката 

по отношение на сигурността в 

съседните на ЕС региони ще продължи 

да бъде силно неустойчива за години 

напред; отново изтъква стратегическото 

значение на Западните Балкани за 

сигурността и стабилността на ЕС и 

необходимостта от съсредоточаване и 

засилване на политическия ангажимент 

на ЕС по отношение на региона, 

включително чрез засилване на мандата 

на мисиите на ЕС по линия на ОПСО; 

7. изразява загриженост, че 

обстановката по отношение на 

сигурността в съседните на ЕС региони 

продължава да бъде неустойчива; 

отново изтъква стратегическото 

значение на Западните Балкани за 

сигурността и стабилността на ЕС и 

необходимостта от съсредоточаване и 

засилване на политическия ангажимент 

на ЕС по отношение на региона, 

включително чрез засилване на мандата 

на мисиите на ЕС по линия на ОПСО; 

изразява твърдо убеждение, че за да 

може да се преодолее уязвимостта на 

ЕС, е необходима по-голяма степен на 

интеграция и координация; 
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изразява твърдо убеждение, че за да 

може да се преодолее уязвимостта на 

ЕС, е необходима по-голяма степен на 

интеграция и координация; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/17 

Изменение  17 

Фабио Масимо Касталдо, Роландас Паксас 

от името на групата EFDD 

 

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;  

заличава се 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/18 

Изменение  18 

Фабио Масимо Касталдо 

от името на групата EFDD 

 

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 нарастващото значение 

на военната мобилност в европейския 

дневен ред в областта на отбраната; 

подчертава, че поради характера на 

съвременните заплахи балансираната 

военна 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 

географски балансирани и 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.); 
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5.12.2018 A8-0375/19 

Изменение  19 

Фабио Масимо Касталдо 

от името на групата EFDD 

 

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 20 

 

Предложение за резолюция Изменение 

20. подчертава, че ЕС трябва да 

прилага целия набор от налични 

политически инструменти, от мека до 

твърда сила и от краткосрочни мерки 

до дългосрочни политики; потвърждава 

отново, че е важно на бъдат разработени 

необходимите граждански и военни 

способности, включително чрез 

обединяване и споделяне, за справяне с 

всеобхватните предизвикателства пред 

сигурността във и около Европа, 

очертани в Глобалната стратегия на ЕС; 

припомня, че глобалната стратегия на 

ЕС насърчава задълбоченото 

сътрудничество в областта на отбраната 

в рамките на Съюза;  

20. подчертава, че ЕС трябва да 

прилага целия набор от налични 

политически инструменти, от 

краткосрочни мерки до дългосрочни 

политики; потвърждава отново, че е 

важно на бъдат разработени 

необходимите граждански и военни 

способности, включително чрез 

обединяване и споделяне, за справяне с 

всеобхватните предизвикателства пред 

сигурността във и около Европа, 

очертани в Глобалната стратегия на ЕС; 

припомня, че глобалната стратегия на 

ЕС насърчава задълбоченото 

сътрудничество в областта на отбраната 

в рамките на Съюза; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/20 

Изменение  20 

Фабио Масимо Касталдо 

от името на групата EFDD 

 

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 21 

 

Предложение за резолюция Изменение 

21. счита, че държавите – членки на 

ЕС, трябва да се стремят да подобряват 

военните си способности, за да покрият 

целия спектър на способности по 

земя, въздух, в космическото, 

морското и кибер пространството, 

включително инструментите за 

стратегическа подкрепа, за да стане 

ОПСО на ЕС надеждна сила; подчертава 

необходимостта от инвестиране в 

разузнаване, наблюдение и войсково 

разузнаване, сателитни комуникации и 

автономен достъп до космическото 

пространство, както и в постоянно 

наблюдение на Земята с цел по-добра 

оценка на вътрешните и външните 

заплахи;  

21. счита, че държавите – членки на 

ЕС, трябва да се стремят да подобряват 

военните си способности, за да стане 

ОПСО на ЕС надеждна сила; подчертава 

необходимостта от инвестиране в 

разузнаване, наблюдение и войсково 

разузнаване, сателитни комуникации и 

автономен достъп до космическото 

пространство, както и в постоянно 

наблюдение на Земята с цел по-добра 

оценка на вътрешните и външните 

заплахи; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/21 

Изменение  21 

Фабио Масимо Касталдо 

от името на групата EFDD 

 

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 53 

 

Предложение за резолюция Изменение 

53. подчертава, че усилията, 

свързани с военната мобилност, следва 

да бъдат приоритет и принос за 

ефективното изпълнение на мисиите и 

операциите по линия на ОПСО, както и 

за позицията за отбрана на Алианса; 

насърчава следователно двете 

организации да продължат да си 

сътрудничат възможно най-тясно по 

въпросите на военната мобилност, 

включително чрез разработването на 

общи изисквания за улесняване на 

бързото придвижване на сили и 

оборудване в цяла Европа, като се имат 

предвид многопосочните 

предизвикателства, произтичащи главно 

от Юга и Изтока; призовава Комисията 

да подкрепи тези усилия с 

необходимите инвестиции и, когато е 

целесъобразно, със законодателство; 

подчертава необходимостта от 

облекчаване на административните 

процедури за трансгранично движение 

на силите за бързо реагиране в рамките 

на ЕС;  

53. подчертава, че усилията за 

постигане на географски балансирана 

военна мобилност, следва да бъдат 

приоритет и принос за ефективното 

изпълнение на мисиите и операциите по 

линия на ОПСО, както и за позицията за 

отбрана на Алианса; насърчава 

следователно двете организации да 

продължат да си сътрудничат възможно 

най-тясно по въпросите на военната 

мобилност, включително чрез 

разработването на общи изисквания за 

улесняване на бързото придвижване на 

сили и оборудване в цяла Европа, като 

се имат предвид многопосочните 

предизвикателства, произтичащи главно 

от Юга и Изтока; призовава Комисията 

да подкрепи тези усилия с 

необходимите инвестиции и, когато е 

целесъобразно, със законодателство; 

подчертава необходимостта от 

облекчаване на административните 

процедури за трансгранично движение 

на силите за бързо реагиране в рамките 

на ЕС; 

Or. en 

 

 


