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BG Единство в многообразието BG

14.10.2020 A9-0165/1

Изменение 1
Клеър Дейли, Мик Уолас
от името на групата GUE/NGL

Доклад A9-0165/2020
Радослав Шикорски
Препоръка до Съвета и заместник-председателя на Комисията/върховен представител 
на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно 
прилагането и управлението на постоянното структурирано сътрудничество (ПСС)
(2020/2080(INI))

Предложение за препоръка
Позоваване 12 a (ново)

Предложение за препоръка Изменение

 – като взе предвид Преглед 
№ 09/2019 на Европейската сметна 
палата от септември 2019 г. относно 
европейската отбрана,
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BG Единство в многообразието BG

14.10.2020 A9-0165/2

Изменение 2
Клеър Дейли, Мик Уолас
от името на групата GUE/NGL

Доклад A9-0165/2020
Радослав Шикорски
Препоръка до Съвета и заместник-председателя на Комисията/върховен представител 
на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно 
прилагането и управлението на постоянното структурирано сътрудничество (ПСС)
(2020/2080(INI))

Предложение за препоръка
Съображение A

Предложение за препоръка Изменение

А. като има предвид, че в 
съответствие с член 42, параграф 2 от 
ДЕС общата политика за сигурност и 
отбрана (ОПСО) включва постепенното 
определяне на обща политика на ЕС за 
отбрана, която ще доведе до 
въвеждането на обща отбрана, когато 
Европейският съвет вземе 
единодушно решение за това; като 
има предвид, че ПСС е важна стъпка 
към постигането на тази цел;

А. като има предвид, че в 
съответствие с член 42, параграф 2 от 
ДЕС общата политика за сигурност и 
отбрана (ОПСО) включва постепенното 
определяне на обща политика на ЕС за 
отбрана, която би могла да доведе до 
въвеждането на обща отбрана, но не 
изисква такава обща политика на ЕС 
за обрана;
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BG Единство в многообразието BG

14.10.2020 A9-0165/3

Изменение 3
Клеър Дейли, Мик Уолас
от името на групата GUE/NGL

Доклад A9-0165/2020
Радослав Шикорски
Препоръка до Съвета и заместник-председателя на Комисията/върховен представител 
на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно 
прилагането и управлението на постоянното структурирано сътрудничество (ПСС)
(2020/2080(INI))

Предложение за препоръка
Съображение Б а (ново)

Предложение за препоръка Изменение

 Ба. като има предвид, че с член 41, 
параграф 2 от ДЕС се забранява 
използването на бюджета на ЕС за 
военни операции или операции в 
областта на отбраната;
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BG Единство в многообразието BG

14.10.2020 A9-0165/4

Изменение 4
Клеър Дейли, Мик Уолас
от името на групата GUE/NGL

Доклад A9-0165/2020
Радослав Шикорски
Препоръка до Съвета и заместник-председателя на Комисията/върховен представител 
на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно 
прилагането и управлението на постоянното структурирано сътрудничество (ПСС)
(2020/2080(INI))

Предложение за препоръка
Съображение Б б (ново)

Предложение за препоръка Изменение

 Бб. като има предвид, че ПСС е 
несъвместимо с държавна политика 
на неутралност, какъвто е случаят с 
Ирландия;
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BG Единство в многообразието BG

14.10.2020 A9-0165/5

Изменение 5
Клеър Дейли, Мик Уолас
от името на групата GUE/NGL

Доклад A9-0165/2020
Радослав Шикорски
Препоръка до Съвета и заместник-председателя на Комисията/върховен представител 
на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно 
прилагането и управлението на постоянното структурирано сътрудничество (ПСС)
(2020/2080(INI))

Предложение за препоръка
Съображение В

Предложение за препоръка Изменение

В. като има предвид, че съгласно 
член 1, буква а) от Протокол (№ 10) 
относно постоянното структурирано 
сътрудничество, установено с член 42 от 
ДЕС, една от целите на ПСС е 
държавите членки да развиват по-
интензивно своя отбранителен 
капацитет чрез развитие на националния 
си принос, и когато е необходимо, чрез 
участие в многонационални сили, в 
основните европейски програми за 
въоръжаване и в дейността на 
Европейската агенция по отбрана;

В. като има предвид, че съгласно 
член 1, буква а) от Протокол (№ 10) 
относно постоянното структурирано 
сътрудничество, установено с член 42 от 
ДЕС, една от целите на ПСС е 
държавите членки да развиват по-
интензивно своя отбранителен 
капацитет чрез развитие на националния 
си принос, и когато е необходимо, чрез 
участие в многонационални сили, в 
основните европейски програми за 
въоръжаване и в дейността на 
Европейската агенция по отбрана; като 
има предвид, че тези 
милитаристични цели са силно 
проблематични и трябва да им се 
противостои;
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BG Единство в многообразието BG

14.10.2020 A9-0165/6

Изменение 6
Клеър Дейли, Мик Уолас
от името на групата GUE/NGL

Доклад A9-0165/2020
Радослав Шикорски
Препоръка до Съвета и заместник-председателя на Комисията/върховен представител 
на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно 
прилагането и управлението на постоянното структурирано сътрудничество (ПСС)
(2020/2080(INI))

Предложение за препоръка
Съображение Г

Предложение за препоръка Изменение

Г. като има предвид, че в член 1, 
буква б) от Протокол № 10 се посочва, 
че държавите членки трябва да „[бъдат] 
в състояние най-късно през 2010 г. да 
предоставя[т], самостоятелно или като 
част от многонационални формирования 
от сили, специализирани бойни единици 
за планираните мисии, структурирани 
на тактическо ниво като тактическа 
група със съответните спомагателни 
елементи, включително транспорт и 
логистика, които да са способни в срок 
от 5 до 30 дни да предприемат 
посочените в член 43 от Договора за 
Европейския съюз мисии, по-специално 
в отговор на отправени от 
Организацията на обединените нации 
искания, и които да могат да се 
поддържат първоначално за период от 
30 дни с възможност за удължаването 
му най-малко до 120 дни“; като има 
предвид, че е необходимо член 1, 
буква б) да бъде преразгледана, за да се 
реагира адекватно в трудната 
геополитическа обстановка; като има 
предвид, че държавите членки все още 
далеч не са постигнали тази цел;

Г. като има предвид, че в член 1, 
буква б) от Протокол № 10 се посочва, 
че държавите членки трябва да „[бъдат] 
в състояние най-късно през 2010 г. да 
предоставя[т], самостоятелно или като 
част от многонационални формирования 
от сили, специализирани бойни единици 
за планираните мисии, структурирани 
на тактическо ниво като тактическа 
група със съответните спомагателни 
елементи, включително транспорт и 
логистика, които да са способни в срок 
от 5 до 30 дни да предприемат 
посочените в член 43 от Договора за 
Европейския съюз мисии, по-специално 
в отговор на отправени от 
Организацията на обединените нации 
искания, и които да могат да се 
поддържат първоначално за период от 
30 дни с възможност за удължаването 
му най-малко до 120 дни“; като има 
предвид, че държавите членки все още 
далеч не са постигнали тази цел; като 
има предвид, че този неуспех е 
показателен за липса на ентусиазъм 
по отношение на проекта за бойни 
групи на ЕС от страна на много 
държави членки;

Or. en



AM\1215788BG.docx PE658.390v01-00

BG Единство в многообразието BG

14.10.2020 A9-0165/7

Изменение 7
Клеър Дейли, Мик Уолас
от името на групата GUE/NGL

Доклад A9-0165/2020
Радослав Шикорски
Препоръка до Съвета и заместник-председателя на Комисията/върховен представител 
на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно 
прилагането и управлението на постоянното структурирано сътрудничество (ПСС)
(2020/2080(INI))

Предложение за препоръка
Съображение Д

Предложение за препоръка Изменение

Д. като има предвид, че 
създаването на обща за ЕС стратегия 
за отбрана е необходимо сега повече 
от всякога в контекста на 
многобройните увеличаващи се 
заплахи;

Д. като има предвид, че най-
големите заплахи, пред които е 
изправен ЕС, като изменението на 
климата, не могат да бъдат 
преодолени с военни средства; като 
има предвид, че непрестанното 
съсредоточаване върху увеличаването 
на отбранителния капацитет на ЕС 
е отклоняване на вниманието от 
реалните предизвикателства, пред 
които е изправен Съюзът, и подкопава 
потенциала за полагане на реални 
усилия за справяне с тях;

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

14.10.2020 A9-0165/8

Изменение 8
Клеър Дейли, Мик Уолас
от името на групата GUE/NGL

Доклад A9-0165/2020
Радослав Шикорски
Препоръка до Съвета и заместник-председателя на Комисията/върховен представител 
на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно 
прилагането и управлението на постоянното структурирано сътрудничество (ПСС)
(2020/2080(INI))

Предложение за препоръка
Съображение Ж

Предложение за препоръка Изменение

Ж. като има предвид, че основните 
субекти в ПСС са участващите държави 
членки, които предоставят 
способностите за изпълнение на 
ОПСО (член 42, параграфи 1 и 3 от 
ДЕС), и които ги разгръщат за 
изпълнението на операции и мисии на 
ЕС, когато Съветът им възлага 
изпълнението на задачи в рамките на 
Съюза (член 42, параграфи 1, 4 и 5, 
член 43 и член 44 от ДЕС), които 
развиват отбранителните си 
способности, наред с другото, когато 
това е целесъобразно в рамките на 
Европейската агенция по отбрана 
(член 42, параграф 3 и член 45 от 
ДЕС);

Ж. като има предвид, че основните 
субекти в ПСС са участващите държави 
членки; като има предвид, че всяка 
държава членка има собствена 
представа за основните въпроси, 
рискове и заплахи, пред които е 
изправена; като има предвид, че 
схващането, че Съюзът е изправен 
пред общи заплахи в областта на 
отбраната, които изискват военен 
отговор, в действителност е напълно 
неоснователно;
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BG Единство в многообразието BG

14.10.2020 A9-0165/9

Изменение 9
Клеър Дейли, Мик Уолас
от името на групата GUE/NGL

Доклад A9-0165/2020
Радослав Шикорски
Препоръка до Съвета и заместник-председателя на Комисията/върховен представител 
на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно 
прилагането и управлението на постоянното структурирано сътрудничество (ПСС)
(2020/2080(INI))

Предложение за препоръка
Съображение З

Предложение за препоръка Изменение

З. като има предвид, че 
дългосрочната визия на ПСС е да се 
осигури на Съюза оперативен капацитет 
въз основата на военни активи, които се 
допълват от граждански активи, за да се 
постигне съгласуван набор от 
пълноспектърни сили, който да е на 
разположение на държавите членки за 
военни операции по линия на ОПСО; 
като има предвид, че ПСС следва да 
увеличи капацитета на ЕС да действа 
като международен гарант на 
сигурността, за да се допринася 
ефективно и надеждно за 
международната, регионалната и 
европейската сигурност, 
включително като се предотвратява 
пораждането на несигурност, и да се 
подобри оперативната 
съвместимост, за да се защитават 
гражданите на ЕС и да се увеличи 
максимално ефективността на 
разходите за отбрана чрез намаляване 
на дублирането, свръхкапацитета и 
некоординираните обществени 
поръчки;

З. като има предвид, че 
дългосрочната визия на ПСС е да се 
осигури на Съюза оперативен капацитет 
въз основата на военни активи, които се 
допълват от граждански активи, за да се 
постигне съгласуван набор от 
пълноспектърни сили, който да е на 
разположение на държавите членки за 
военни операции по линия на ОПСО; 
като има предвид, че тази дългосрочна 
визия е знак за извънредно тревожна 
промяна за Европейския съюз и ще 
доведе до по-голяма обща 
нестабилност и несигурност, ако бъде 
приложена;
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BG Единство в многообразието BG

14.10.2020 A9-0165/10

Изменение 10
Клеър Дейли, Мик Уолас
от името на групата GUE/NGL

Доклад A9-0165/2020
Радослав Шикорски
Препоръка до Съвета и заместник-председателя на Комисията/върховен представител 
на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно 
прилагането и управлението на постоянното структурирано сътрудничество (ПСС)
(2020/2080(INI))

Предложение за препоръка
Съображение З а (ново)

Предложение за препоръка Изменение

 За. като има предвид, че 
Европейският фонд за отбрана 
създава самоизпълняващ се и 
непрекъснат цикъл на предлагане и 
търсене на оборудване в областта на 
сигурността и отбраната, 
финансирано с публични средства; 
като има предвид, че това поражда 
заплахата от утвърждаването на 
постоянна европейска икономика на 
войната и на трайно установен 
военнопромишлен комплекс;

Or. en


