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BG Единство в многообразието BG

14.10.2020 A9-0165/35

Изменение 35
Жером Ривиер, Харалд Вилимски
от името на групата ID

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 чрез участие;
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BG Единство в многообразието BG

14.10.2020 A9-0165/36

Изменение 36
Ларс Патрик Берг, Харалд Вилимски
от името на групата ID

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 
постигне съгласуван набор от 
пълноспектърни сили, който да е на 
разположение на държавите членки; 
като има предвид, че ПСС следва да 
увеличи отбранителните 
способности на държавите – членки 
на ЕС, и да подобри тяхната 
способност за сътрудничество при 
подходящи обстоятелства, но не 
следва да се счита за път към 
създаването на „европейска армия“;
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BG Единство в многообразието BG

14.10.2020 A9-0165/37

Изменение 37
Жером Ривиер, Ларс Патрик Берг, Харалд Вилимски
от името на групата ID

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 АГ а (ново)

Предложение за препоръка Изменение

АГа. призовава Турция, с оглед на 
настоящите ѝ действия, 
застрашаващи сигурността на 
европейските държави, да бъде 
изключена от всички политики на 
сътрудничество в рамките на ПСС;

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

14.10.2020 A9-0165/38

Изменение 38
Ларс Патрик Берг, Харалд Вилимски
от името на групата ID

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
Параграф 1 – буква e

Предложение за препоръка Изменение

е) да увеличат бюджетната 
амбиция на ЕС за укрепване на 
отбранителните способности, по-
конкретно чрез достатъчното 
финансиране на бъдещия Европейски 
фонд за отбрана и на военната 
мобилност в следващата многогодишна 
финансова рамка (МФР);

е) да намалят бюджетната 
амбиция на ЕС за укрепване на 
отбранителните способности, по-
конкретно чрез достатъчното 
финансиране на бъдещия Европейски 
фонд за отбрана и на военната 
мобилност в следващата многогодишна 
финансова рамка (МФР);

Or. en


