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5.12.2018 A8-0375/32 

Изменение  32 

Люк Минг Фланаган, Палома Лопес Бермехо, Марина Албиол Гусман, Еманюел 

Морел, Анхела Валина 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 13 

 

Предложение за резолюция Изменение 

13. счита, че държавите – членки 

и ЕС спешно се нуждаят от по-

големи инвестиции в областта на 

сигурността и отбраната и че 

солидарността и сътрудничеството 

в областта на отбраната следва да се 

превърнат в норма, както е посочено в 

Глобалната стратегия на ЕС; 
приветства напредъка, постигнат до 

този момент в прилагането на 

разпоредбите за сигурност и отбрана на 

Глобалната стратегия на ЕС; счита, че 

тези постижения разкриват перспектива 

за важни структурни промени в бъдеще;  

13. приветства напредъка, постигнат 

до този момент в прилагането на 

разпоредбите за сигурност и отбрана на 

Глобалната стратегия на ЕС; счита, че 

тези постижения разкриват перспектива 

за важни структурни промени в бъдеще; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/33 

Изменение  33 

Сабине Льозинг, Люк Минг Фланаган, Такис Хаджигеоргиу, Неоклис 

Силикиотис, Палома Лопес Бермехо, Марина Албиол Гусман, Еманюел Морел, 

Анхела Валина 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 A8-0375/34 

Изменение  34 

Сабине Льозинг, Такис Хаджигеоргиу, Неоклис Силикиотис, Палома Лопес 

Бермехо, Марина Албиол Гусман, Еманюел Морел, Анхела Валина 

от името на групата GUE/NGL 

 

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. отхвърля 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;  припомня, че създаването 

на нова функция V за сигурност и 

отбрана, програмата на ЕС за научни 

изследвания в областта на 

отбраната, Европейския фонд за 

отбрана и военна мобилност 

недвусмислено нарушава разпоредбите 

на член 41, параграф 2 от ДЕС, който 

предвижда, че разходите, 

произтичащи от действия с военни 

или отбранителни отражения, не 

трябва да се осигуряват от бюджета 

на Съюза; осъжда и изразява дълбоко 

съжаление във връзка с 

безпрецедентната бързина, с която 

ЕС се милитаризира; припомня, че 

най-добрият начин за запазване и 

насърчаване на мира и стабилността 

е съсредоточаването върху 

изкореняването на бедността, 

хуманитарната помощ, устойчивото 

и справедливо икономическо и 

социално развитие, мирното и 
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дипломатическо разрешаване на 

конфликти, разоръжаването, 

демобилизацията на войските и 

програмите за реинтеграция;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/35 

Изменение  35 

Люк Минг Фланаган, Палома Лопес Бермехо, Марина Албиол Гусман, Еманюел 

Морел, Анхела Валина 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 18 

 

Предложение за резолюция Изменение 

18. призовава за създаването на 

точни насоки за осигуряване на добре 

определена рамка за бъдещо 

задействане и прилагане на член 42, 

параграф 7 от Договора за ЕС; 

призовава за разработване на концепция 

и приемане на Бяла книга на ЕС за 

сигурност и отбрана, която да 

гарантира, че настоящите и бъдещите 

процеси за изграждане на способности 

се основават на стратегическите 

интереси на ЕС в областта на 

сигурността;  

18. призовава за създаването на 

точни насоки за осигуряване на добре 

определена рамка за бъдещо 

задействане и прилагане на член 42, 

параграф 7 от Договора за ЕС, за да се 

гарантира, че той никога не се 

използва неправомерно; призовава за 

разработване на концепция и приемане 

на Бяла книга на ЕС за сигурност и 

отбрана, която да гарантира, че 

настоящите и бъдещите процеси за 

изграждане на способности се основават 

на стратегическите интереси на ЕС в 

областта на сигурността; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/36 

Изменение  36 

Сабине Льозинг, Такис Хаджигеоргиу, Неоклис Силикиотис, Палома Лопес 

Бермехо, Марина Албиол Гусман, Анхела Валина 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад  

Йоан Мирча Пашку 

Годишен доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана 

(2018/2099(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 19 

 

Предложение за резолюция Изменение 

19. приветства също така 

предложения от върховния 

представител/заместник-председател, с 

подкрепата на Комисията, Европейски 

механизъм за подкрепа на мира, с който 

ще се финансира част от разходите за 

дейностите на ЕС в областта на 

отбраната, като например 

мироопазващите мисии на Африканския 

съюз, общите разходи за собствените 

военни операции по линия на ОПСО и 

изграждането на военен капацитет на 

партньорите, които са изключени от 

бюджетното финансиране от член 41, 

параграф 2 от Договора за ЕС; отново 

потвърждава необходимостта от 

избягване на дублирането с други 

съществуващи инструменти; 

отбелязва по-специално 

амбициозното включване и 

разширяването на механизма Athena за 

общото финансиране на мисиите и 

операциите по линия на ОПСО, за което 

Парламентът настоява отдавна; 

призовава за по-добър финансов 

контрол на всички бъдещи мисии и за 

навременни оценки на въздействието; 

19. отхвърля предложения от 

върховния представител/заместник-

председател, с подкрепата на 

Комисията, Европейски механизъм за 

подкрепа на мира, с който ще се 

финансира част от разходите за 

дейностите на ЕС в областта на 

отбраната, като например 

мироопазващите мисии на Африканския 

съюз, общите разходи за собствените 

военни операции по линия на ОПСО и 

изграждането на военен капацитет на 

партньорите, включително  оборудване 

и въоръжение, което е изключено от 

бюджетното финансиране от член 41, 

параграф 2 от Договора за ЕС; 

припомня, че този нов европейски 

инструмент улеснява включването и 

разширяването на механизма Athena за 

общото финансиране на мисиите и 

операциите по линия на ОПСО, което 

предполага автоматичното 

финансово участие на всяка държава 

членка във всяка военна мисия на ЕС, 

независимо от тяхното 

действително участие; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/37 

Изменение  37 

Люк Минг Фланаган, Палома Лопес Бермехо, Марина Албиол Гусман, Еманюел 

Морел, Анхела Валина 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 19 

 

Предложение за резолюция Изменение 

19. приветства също така 

предложения от върховния 

представител/заместник-председател, с 

подкрепата на Комисията, Европейски 

механизъм за подкрепа на мира, с който 

ще се финансира част от разходите за 

дейностите на ЕС в областта на 

отбраната, като например 

мироопазващите мисии на Африканския 

съюз, общите разходи за собствените 

военни операции по линия на ОПСО и 

изграждането на военен капацитет на 

партньорите, които са изключени от 

бюджетното финансиране от член 41, 

параграф 2 от Договора за ЕС; отново 

потвърждава необходимостта от 

избягване на дублирането с други 

съществуващи инструменти; отбелязва 

по-специално амбициозното 
включване и разширяването на 

механизма Athena за общото 

финансиране на мисиите и операциите 

по линия на ОПСО, за което 

Парламентът настоява отдавна; 

призовава за по-добър финансов 

контрол на всички бъдещи мисии и за 

навременни оценки на въздействието; 

19. отхвърля предложения от 

върховния представител/заместник-

председател, с подкрепата на 

Комисията, Европейски механизъм за 

подкрепа на мира, с който ще се 

финансира част от разходите за 

дейностите на ЕС в областта на 

отбраната, като например 

мироопазващите мисии на Африканския 

съюз, общите разходи за собствените 

военни операции по линия на ОПСО и 

изграждането на военен капацитет на 

партньорите, включително  оборудване 

и въоръжение, което е изключено от 

бюджетното финансиране от член 41, 

параграф 2 от Договора за ЕС; отново 

потвърждава необходимостта от 

избягване на дублирането с други 

съществуващи инструменти; припомня, 

че този нов европейски инструмент 

улеснява включването и 

разширяването на механизма Athena за 

общото финансиране на мисиите и 

операциите по линия на ОПСО, което 

предполага автоматичното 

финансово участие на всяка държава 

членка във всяка военна мисия на ЕС, 

независимо от степента на това 

участие, за което Парламентът 

настоява отдавна; призовава за по-добър 

финансов контрол на всички бъдещи 
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мисии и за навременни оценки на 

въздействието; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/38 

Изменение  38 

Люк Минг Фланаган, Палома Лопес Бермехо, Марина Албиол Гусман, Еманюел 

Морел, Анхела Валина 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 27 

 

Предложение за резолюция Изменение 

27. счита, че способностите за 

гарантиране на сигурността и отбраната 

на Съюза биха могли да се подобрят 

чрез по-добро използване на 

съществуващите рамки за отбрана и 

военно сътрудничество, като например 

щабовете на европейските 

многонационални сили за бързо 

реагиране и бойните групи на ЕС, като 

се засилват, без да се дублират 

подобни инициативи в рамките на 

НАТО; счита, че това ще допринесе за 

постоянното трансформиране на 

националните въоръжени сили цел 

подобряване на оперативната им 

съвместимост, устойчивост, гъвкавост и 

способност за разгръщане;  

27. счита, че способностите за 

гарантиране на сигурността и отбраната 

на Съюза биха могли да се подобрят 

чрез по-добро използване на 

съществуващите рамки за отбрана и 

военно сътрудничество, като например 

щабовете на европейските 

многонационални сили за бързо 

реагиране и бойните групи на ЕС; счита, 

че това ще допринесе за постоянното 

трансформиране на националните 

въоръжени сили цел подобряване на 

оперативната им съвместимост, 

устойчивост, гъвкавост и способност за 

разгръщане; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/39 

Изменение  39 

Сабине Льозинг, Люк Минг Фланаган, Такис Хаджигеоргиу, Неоклис 

Силикиотис, Палома Лопес Бермехо, Марина Албиол Гусман, Еманюел Морел, 

Анхела Валина, Лин Бойлан 

от името на групата GUE/NGL 

 

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; 

заличава се 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/40 

Изменение  40 

Люк Минг Фланаган, Такис Хаджигеоргиу, Неоклис Силикиотис, Палома Лопес 

Бермехо, Марина Албиол Гусман, Еманюел Морел, Анхела Валина, Лин Бойлан 

от името на групата GUE/NGL 

 

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. отхвърля предложението за 

регламент за създаване на Европейски 

фонд за отбрана и значителното 

финансиране, предложено от Комисията 

за следващата многогодишна финансова 

рамка;   

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/41 

Изменение  41 

Люк Минг Фланаган, Палома Лопес Бермехо, Марина Албиол Гусман, Еманюел 

Морел, Анхела Валина 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 31 

 

Предложение за резолюция Изменение 

31. подчертава, че стратегическите 

цели на ЕС в областта на сигурността и 

отбраната могат да бъдат постигнати 

единствено чрез най-тясно съгласуване 

на потребностите и изискванията за 

изграждане на способности в 

дългосрочен план както на въоръжените 

сили, така и на отбранителните 

индустрии на държавите членки; 

отбелязва, че както Планът за 

развитие на способностите, така и 

Координираният годишен преглед на 

отбраната могат да допринесат 

значително за постигането на тази 

цел;  

31. подчертава, че стратегическите 

цели на ЕС в областта на сигурността и 

отбраната могат да бъдат постигнати 

единствено чрез най-тясно съгласуване 

на потребностите и изискванията за 

изграждане на способности в 

дългосрочен план както на въоръжените 

сили, така и на отбранителните 

индустрии на държавите членки;  

Or. en 

 

 


