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5.12.2018 A8-0392/23 

Изменение  23 

Тамаш Месерич 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0392/2018 

Дейвид Макалистър 

Годишен доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на 

сигурност  

(2018/2097(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 

 

Предложение за резолюция Изменение 

8. призовава ЕСВД, Комисията, 

Съвета и отделните държави членки да 

действат стратегически като следват 

интегриран подход и като използват 

всички средства, с които разполагат, 

включително търговията, развитието, 

дипломатически, граждански и военни 

инструменти в рамките на ОПСО, както 

и стратегическа комуникация и 

публична дипломация за укрепване на 

геополитическото влияние на ЕС и за 

цялостния му имидж по света, както 

и за защита на неговите интереси, 

включително чрез засилване на 

икономическия суверенитет и 

стратегическата автономия на ЕС; 
подчертава взаимното допълване, които 

екологичната, културната, академичната 

дипломация, както и други форми на 

„алтернативна“ дипломация могат да 

имат в този процес; 

8. призовава ЕСВД, Комисията, 

Съвета и отделните държави членки да 

действат стратегически като следват 

интегриран подход и като използват 

всички средства, с които разполагат, 

включително търговията, развитието, 

дипломатически, граждански и военни 

инструменти в рамките на ОПСО, както 

и стратегическа комуникация и 

публична дипломация за укрепване на 

приноса на ЕС за международната 

сигурност, стабилност и мир; 

подчертава взаимното допълване, които 

екологичната, културната, академичната 

дипломация, както и други форми на 

„алтернативна“ дипломация могат да 

имат в този процес; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/24 

Изменение  24 

Тамаш Месерич 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0392/2018 

Дейвид Макалистър 

Годишен доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на 

сигурност 

(2018/2097(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 24 

 

Предложение за резолюция Изменение 

24. счита, че въпреки тяхната 

значимост меката сила и 

институционалното изграждане 

сами по себе си не могат да бъдат 

достатъчни, за да се упражнява 

влияние в свят, в който силовата 

политика и „твърдата сила“ са все 

по-важни; счита, че ефективността 

на външната политика на ЕС в 

крайна сметка ще зависи до голяма 

степен от ефективната комбинация 

на инструменти за твърда и мека 

сила, включително открит диалог, от 

неговата способност да дава води чрез 

примера си, както и от ресурсите и 

способностите, използвани в нейна 

подкрепа, включително подходящи 

финансови ресурси, ефективно 

многостранно сътрудничество, 

комбинация от мека сила и надеждна 

твърда сила, обединяване на военни 

способности и готовността на 

държавите членки да делегират 

процеса на вземане на решения в този 

контекст, както и да работят с 

НАТО и други държави със сходни 

възгледи; 

24. счита, че чрез ОПСО Съюзът 

също потенциално има на свое 

разположение ефективен военен 

инструмент и има възможност да 

даде значителен принос за 

международната сигурност и 

стабилност; подчертава, че е 

изключително важно да бъдат 

разработени политически и 

всеобхватни стратегии за текущи 

въоръжени конфликти; счита, че в 

съответствие с Договора и 

съответните концепции и стратегии 

на Съюза, военната ОПСО може да 

бъде използвана единствено като 

част от по-широка политическа 

стратегия към даден конфликт; 

подчертава необходимостта от 

значително укрепване на военната 

ОПСО чрез прекратяване на ad hoc 

структурите и установяване на 

постоянно сътрудничество между 

въоръжените сили на държавите 

членки, когато това е необходимо за 

постигане на военните задачи, както 

е посочено в Договора; призовава също 

така обединяването и споделянето да 

се прилагат по-скоро по правило, 

отколкото като изключение, когато 

се работи по подобряването на 
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военния капацитет; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/25 

Изменение  25 

Тамаш Месерич 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0392/2018 

Дейвид Макалистър 

Годишен доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на 

сигурност 

(2018/2097(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 24 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 24а. счита, че предпочитаният от 

Съюза политически отговор на 

възникващите рискове, конфликти и 

заплахи следва да остане 

гражданският; изразява дълбоко 

съжаление за значителното 

намаляване с две трети на наличните 

средства за предотвратяване на 

цивилни конфликти 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 предотвратяването 

на граждански конфликти за 

предстоящата МФР; призовава също 

така за значително укрепване на 

гражданската ОПСО в оперативно 

отношение; припомня, че съгласно 

Договора задачата на гражданската 

ОПСО е да управлява кризи и да 

стабилизира институциите в 

нестабилни държави след конфликт, 

а не да управлява миграцията; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/26 

Изменение  26 

Тамаш Месерич 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0392/2018 

Дейвид Макалистър 

Годишен доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на 

сигурност 

(2018/2097(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 25 

 

Предложение за резолюция Изменение 

25. приветства засиленото 

сътрудничество в областта на отбраната 

между държавите — членки на ЕС, и 

стъпките, предприети за увеличаване на 

военната автономия на ЕС, а именно 

създаването на единен европейски 

команден център в Брюксел за мисии за 

военно обучение на ЕС и премахването 

на пречките пред разгръщането на 

бойните групи на ЕС; счита, че 

установяването на постоянно 

структурирано сътрудничество (ПСС) 

по проекти в областта на отбраната и 

Координираният годишен преглед на 

отбраната  ще помогне на държавите 

членки да задълбочат своето 

сътрудничество в областта на отбраната 

и да изразходват по-ефективно своите 

бюджети за отбрана; приветства 

предложението на ЗП//ВП за 

Европейски механизъм за подкрепа на 

мира и новата рамка за гражданските 

мисии по линия на ОПСО, както и 

ангажимента за напредък по 

отношение на военната мобилност с 

цел постигане на по-голяма на 

европейска стратегическа 

автономност, включително чрез 

Европейската инициатива за намеса; 

счита, че развитието на силна 

25. приветства засиленото 

сътрудничество в областта на отбраната 

между държавите — членки на ЕС, и 

стъпките, предприети за укрепване на 

ОПСО, а именно създаването на единен 

европейски команден център в Брюксел 

за мисии за военно обучение на ЕС и 

премахването на пречките пред 

разгръщането на бойните групи на ЕС; 

счита, че установяването на постоянно 

структурирано сътрудничество (ПСС) 

по проекти в областта на отбраната и 

Координираният годишен преглед на 

отбраната  ще помогне на държавите 

членки да задълбочат своето 

сътрудничество в областта на отбраната 

и да изразходват по-ефективно своите 

бюджети за отбрана; приветства 

предложението на ЗП//ВП за 

Европейски механизъм за подкрепа на 

мира и новата рамка за граждански 

пакт в областта на ОПСО; счита, че 

развитието на ефективно 

сътрудничество в рамките на 

европейската отбранителна 

промишленост има потенциала да 

укрепи и създаде способностите, 

необходими за военните операции по 

линия на ОПСО, включително продукти 

на киберсигурността; 
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отбранителна промишленост укрепва 

технологичната независимост на ЕС, 

включително чрез насърчаването на 

единен пазар за продукти на 

киберсигурността, за които е 

необходимо капацитетът на ЕС да се 

увеличи; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/27 

Изменение  27 

Тамаш Месерич 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0392/2018 

Дейвид Макалистър 

Годишен доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на 

сигурност 

(2018/2097(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 26 

 

Предложение за резолюция Изменение 

26. счита, че способността за 

изпращане на граждански експерти и 

военни сили в контекста на конфликти 

по света с цел насърчаване на мира и 

стабилността е основна предпоставка за 

превръщането на ЕВ в надеждна 

политическа сила, способна да 

структурира превенцията на въоръжени 

конфликти, прилагането на мирни 

споразумения и стабилизацията на 

крехки следконфликтни ситуации; 

призовава ЕСВД и държавите членки да 

развият достатъчни граждански и 

военни способности, обхващащи целия 

спектър от сухопътни, въздушни, 

космически, морски и кибернетични 

способности, и да работят за 

създаването на правно обвързващ 

инструмент относно напълно 

автономните оръжейни системи, за 

защита на целите на Договора; 

подчертава значението на 

продължаващото сътрудничество между 

Европейския съюз и НАТО, както се 

подчертава в глобалната стратегия на 

ЕС и в съвместната декларация на ЕС и 

НАТО; подчертава, че допълнителното 

насърчаване на Съюза за отбрана следва 

да допълва целите на външните 

отношения на ЕС; 

26. счита, че способността за 

изпращане на граждански експерти и 

военни сили в контекста на конфликти 

по света с цел насърчаване на мира и 

стабилността е основна предпоставка за 

превръщането на ЕВ в надеждна 

политическа сила, способна да 

структурира превенцията на въоръжени 

конфликти, прилагането на мирни 

споразумения и стабилизацията на 

крехки следконфликтни ситуации; 

призовава ЕСВД и държавите членки да 

развият достатъчни граждански и 

военни способности, обхващащи целия 

спектър от сухопътни, въздушни, 

космически, морски и кибернетични 

способности, и да работят за 

създаването на правно обвързващ 

инструмент, който забранява напълно 

автономните оръжейни системи, за 

защита на целите на Договора; 

подчертава значението на 

продължаващото сътрудничество между 

Европейския съюз и НАТО, както се 

подчертава в глобалната стратегия на 

ЕС и в съвместната декларация на ЕС и 

НАТО; подчертава, че допълнителното 

насърчаване на Съюза за отбрана следва 

да допълва целите на външните 

отношения на ЕС; 
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