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13.1.2021 A9-0265/11

Изменение 11
Хана Нойман
от името на групата Verts/ALE

Доклад A9-0265/2020
Свен Миксер
Изпълнение на общата политика за сигурност и отбрана – годишен доклад за 2020 г.
(2020/2207(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 44

Предложение за резолюция Изменение

44. призовава държавите членки да 
увеличат своите разходи за отбрана и 
да се стремят към цел за 2% от БВП;

заличава се

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/12

Изменение 12
Хана Нойман
от името на групата Verts/ALE

Доклад A9-0265/2020
Свен Миксер
Изпълнение на общата политика за сигурност и отбрана – годишен доклад за 2020 г.
(2020/2207(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 45

Предложение за резолюция Изменение

45. призовава за бързото приемане и 
създаване на ЕФО, който ще разгледа 
и ускори постигането на 
съгласуваните общи приоритети за 
развитие на способностите за 
отбрана в областта на въздушното 
пространство, сушата, морето и 
киберпространството и по този 
начин ще насърчи способността на 
ЕС да действа като глобален 
участник и международен източник и 
фактор за сигурността; призовава 
държавите членки, Съвета и 
Комисията да осигурят адекватно 
финансиране на ЕФО и да се 
съсредоточат върху структурни 
проекти с висока добавена стойност, 
като по този начин улесняват 
индустриалното сътрудничество 
между държавите членки и 
консолидирането на силна европейска 
отбранителна технологична и 
индустриална база (EDTIB) и засилват 
техническите, индустриалните и 
стратегическите способности, така че да 
се укрепи способността на ЕС 
автономно да създава и разполага с 
военни способности и да се запази 
европейската технологична автономност 
в дългосрочен план; насърчава 
инициативите за развиване на 
отбранителни способности, за да се 

45. призовава за бързото приемане и 
установяване на индустриално 
сътрудничество между държавите 
членки и консолидирането на силна 
европейска отбранителна технологична 
и индустриална база (EDTIB) и засилват 
техническите, индустриалните и 
стратегическите способности, така че да 
се укрепи способността на ЕС 
автономно да създава и разполага с 
военни способности и да се запази 
европейската технологична автономност 
в дългосрочен план; насърчава 
инициативите за развиване на 
отбранителни способности, за да се 
улесни ангажирането на малките и 
средните предприятия;
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улесни ангажирането на малките и 
средните предприятия;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/13

Изменение 13
Хана Нойман
от името на групата Verts/ALE

Доклад A9-0265/2020
Свен Миксер
Изпълнение на общата политика за сигурност и отбрана – годишен доклад за 2020 г.
(2020/2207(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 46

Предложение за резолюция Изменение

46. обръща внимание на силно 
чувствителния и стратегически характер 
на научните изследвания в областта на 
отбраната и на необходимостта от 
регулиране на достъпа на субекти, 
контролирани от трети страни, които не 
са в ЕС, до проекти, финансирани от 
ЕФО, с цел съгласуваност с 
амбицията на ЕС за стратегическа 
автономност; подчертава, че 
участието на трети държави в ЕФО в 
някои специфични и изключителни 
отговарящи на условията случаи, когато 
то придава доказана технологична и 
оперативна добавена стойност на 
определени проекти, следва да се 
осъществява на основата на ефективна 
реципрочност, не следва да отслабва 
стратегическите интереси на ЕС в 
областта на сигурността, не следва да 
подкопава целите на ЕФО и трябва да 
бъде в строго наблюдавано 
съответствие с правилата, 
определени в предложението за 
регламент на Европейския парламент 
и на Съвета за създаване на 
Европейски фонд за отбрана 
(COM(2018)0476), като например 
запазването на интелектуалната 
собственост в рамките на ЕС;

46. обръща внимание на силно 
чувствителния и стратегически характер 
на научните изследвания в областта на 
отбраната и на необходимостта от 
регулиране на достъпа на субекти, 
контролирани от трети страни, които не 
са в ЕС, до проекти; подчертава, че 
участието на трети държави, в някои 
специфични и изключителни 
отговарящи на условията случаи, когато 
то придава доказана технологична и 
оперативна добавена стойност на 
определени проекти, следва да се 
осъществява на основата на ефективна 
реципрочност, не следва да отслабва 
стратегическите интереси на ЕС в 
областта на сигурността, не следва да 
подкопава целите и трябва да бъде 
строго наблюдавано;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/14

Изменение 14
Хана Нойман
от името на групата Verts/ALE

Доклад A9-0265/2020
Свен Миксер
Изпълнение на общата политика за сигурност и отбрана – годишен доклад за 2020 г.
(2020/2207(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 62

Предложение за резолюция Изменение

62. подчертава значението на 
военната мобилност; счита за 
необходимо да се продължи напред и да 
се улесни пълната военна мобилност в 
цяла Европа и поради това призовава за 
опростяването и хармонизирането на 
процедурите, за да се даде възможност 
на държавите членки да действат по-
бързо, тъй като военната мобилност е от 
полза при управлението на граждански 
кризи; настоява за това колко е 
важно наличието на подходящ 
бюджет за проекти за военна 
мобилност; приветства факта, че 
проектът за военна мобилност е част от 
ПСС; настоява за необходимостта от 
създаване на европейски механизми, 
насочени към улесняване на 
трансграничното използване на 
военните логистични способности за 
справяне с такива извънредни ситуации, 
за да се даде възможност за по-добра 
координация, взаимодействие, 
солидарност и подкрепа; настоява, че 
подобно съдействие и солидарност по 
време на пандемии и подобни кризи 
биха могли да обхванат, наред с 
другото, държавите партньори в 
непосредствена близост до ЕС; 
подчертава необходимостта от 
повишаване на подготвеността на ЕС в 
областта на химическите, биологичните, 

62. подчертава значението на 
военната мобилност; счита за 
необходимо да се продължи напред и да 
се улесни пълната военна мобилност в 
цяла Европа и поради това призовава за 
опростяването и хармонизирането на 
процедурите, за да се даде възможност 
на държавите членки да действат по-
бързо, тъй като военната мобилност е от 
полза при управлението на граждански 
кризи; приветства факта, че проектът за 
военна мобилност е част от ПСС; 
настоява за необходимостта от 
създаване на европейски механизми, 
насочени към улесняване на 
трансграничното използване на 
военните логистични способности за 
справяне с такива извънредни ситуации, 
за да се даде възможност за по-добра 
координация, взаимодействие, 
солидарност и подкрепа; настоява, че 
подобно съдействие и солидарност по 
време на пандемии и подобни кризи 
биха могли да обхванат, наред с 
другото, държавите партньори в 
непосредствена близост до ЕС; 
подчертава необходимостта от 
повишаване на подготвеността на ЕС в 
областта на химическите, биологичните, 
радиологичните и ядрените материали и 
на неговите необходими способности; 
подчертава необходимостта от 
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радиологичните и ядрените материали и 
на неговите необходими способности; 
подчертава необходимостта от 
засилване на наблюдението и защитата 
на жизненоважната и критичната 
инфраструктура, по-специално по 
отношение на подводните оптични 
кабели за интернет;

засилване на наблюдението и защитата 
на жизненоважната и критичната 
инфраструктура, по-специално по 
отношение на подводните оптични 
кабели за интернет;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/15

Изменение 15
Хана Нойман
от името на групата Verts/ALE

Доклад A9-0265/2020
Свен Миксер
Изпълнение на общата политика за сигурност и отбрана – годишен доклад за 2020 г.
(2020/2207(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 64

Предложение за резолюция Изменение

64. счита за изключително важно 
да се защитят всички слаби места на 
Европейския съюз, за да се гарантира 
ефективната обща отбрана на 
европейските граждани; отбелязва 
със загриженост нарастващата 
милитаризация на Кримския 
полуостров и опитите на Руската 
федерация за дестабилизиране на 
Черноморския регион, като тази 
ситуация доведе до признаването на 
срещата на върха на НАТО в Уелс 
през 2014 г. на уязвимостта на 
източния фланг на 
Северноатлантическия алианс; 
призовава ЕС да признае уязвимостта 
на държавите членки от Източна 
Европа като начин за засилване на 
европейската отбрана и да разработи 
съвместно с НАТО всеобхватна 
стратегия за сигурност и отбрана на 
източния фланг;

заличава се

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/16

Изменение 16
Хана Нойман
от името на групата Verts/ALE

Доклад A9-0265/2020
Свен Миксер
Изпълнение на общата политика за сигурност и отбрана – годишен доклад за 2020 г.
(2020/2207(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 72

Предложение за резолюция Изменение

72. изразява съжаление във връзка с 
настоящата липса на амбиция на 
Европейския съвет в многогодишната 
финансова рамка (МФР) за 
инициативи в областта на 
сигурността и отбраната; 
настоятелно призовава Съвета да 
върне отново амбициозния бюджет за 
ЕФО (както за 
научноизследователска, така и за 
друга дейност), който е предназначен 
за засилване на съвместните 
действия и трансграничното 
сътрудничество в целия Съюз, и за 
военна мобилност, за да се помогне на 
държавите членки да действат по-
бързо и по-ефективно в контекста на 
бъдещ възможен конфликт, 
включително чрез финансиране на 
транспортна инфраструктура с 
двойно предназначение и опростяване 
на дипломатическите формалности и 
на митническите правила, на 
равнището, първоначално 
предложено от Комисията и прието 
от Парламента на първо четене; 
призовава ЕС да изгради своя 
собствена система за балистична 
ракетна отбрана, както и 
интегрирана и многопластова 
стратегическа система за въздушна 
отбрана, която също е предназначена 

заличава се
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и за противодействие на свръхзвукови 
ракети; припомня, че европейските 
граждани ясно и последователно са 
призовавали Съюза да засили ролята 
си за осигуряване на устойчива 
стабилност и сигурност и това може 
да бъде постигнато единствено с 
необходимите финансови средства и 
амбициозна МФР в областта на 
външната дейност и отбраната; 
призовава Съвета да приеме 
позицията на Парламента относно 
член 5 от бъдещия регламент за 
създаване на Европейски фонд за 
отбрана; подчертава 
необходимостта от незабавно 
финализиране на ЕФО; подчертава 
значението на запазването на 
позицията на Парламента относно 
размера на сумата за ЕФО;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/17

Изменение 17
Хана Нойман
от името на групата Verts/ALE

Доклад A9-0265/2020
Свен Миксер
Изпълнение на общата политика за сигурност и отбрана – годишен доклад за 2020 г.
(2020/2207(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 73

Предложение за резолюция Изменение

73. предупреждава за опасността 
от липса на амбиция за финансиране 
на европейските инициативи в 
областта на отбраната в МФР, в 
съчетание със значителните и 
некоординирани съкращения в 
националните бюджети за отбрана в 
резултат на кризата с COVID-19; 
подчертава необходимостта държавите 
членки да заделят необходимите 
финансови ресурси на национално 
равнище, за да се даде възможност на 
Съюза да действа като глобален фактор 
за мир; в този смисъл споделя оценката 
на Европейската сметна палата, че 
„държавите – членки на ЕС, далеч не 
разполагат с военните способности, от 
които се нуждаят, за да отговорят на 
равнището на амбиция на ЕС във 
военната сфера“;

73. подчертава необходимостта 
държавите членки да заделят 
необходимите финансови ресурси на 
национално равнище, за да се даде 
възможност на Съюза да действа като 
глобален фактор за мир; в този смисъл 
споделя оценката на Европейската 
сметна палата, че „държавите – членки 
на ЕС, далеч не разполагат с военните 
способности, от които се нуждаят, за да 
отговорят на равнището на амбиция на 
ЕС във военната сфера“;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/18

Изменение 18
Хана Нойман
от името на групата Verts/ALE

Доклад A9-0265/2020
Свен Миксер
Изпълнение на общата политика за сигурност и отбрана – годишен доклад за 2020 г.
(2020/2207(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 87

Предложение за резолюция Изменение

87. отправя искане към ЗП/ВП да 
представи предложения за укрепване на 
наличния експертен опит в областта на 
неразпространението и контрола на 
оръжията в ЕС и да гарантира, че ЕС 
играе силна и конструктивна роля в 
развитието и укрепването на световните 
основани на правила усилия за 
неразпространение и контрол на 
оръжията и за архитектура за 
разоръжаване; в това отношение 
приветства назначаването на нов 
специален пратеник по въпросите на 
разоръжаването и неразпространението; 
осъзнава, че спешно са необходими 
международни споразумения в областта 
на контрола на оръжията; посочва, че в 
контекста на ядреното възпиране 
разработването на свръхзвукови 
ракети може да подкопае 
принципите на взаимно гарантирано 
унищожение, и поради това призовава 
за иницииран от ЕС договор за 
контрол на оръжията в световен 
мащаб относно използването, 
обхвата, скоростта, доктрината, 
проверката на ядрените товари и 
разполагането в близост до 
крайбрежията на свръхзвукови 
оръжейни системи;

87. отправя искане към ЗП/ВП да 
представи предложения за укрепване на 
наличния експертен опит в областта на 
неразпространението и контрола на 
оръжията в ЕС и да гарантира, че ЕС 
играе силна и конструктивна роля в 
развитието и укрепването на световните 
основани на правила усилия за 
неразпространение и контрол на 
оръжията и за архитектура за 
разоръжаване; в това отношение 
приветства назначаването на нов 
специален пратеник по въпросите на 
разоръжаването и неразпространението; 
осъзнава, че спешно са необходими 
международни споразумения в областта 
на контрола на оръжията; призовава 
всички държави членки да последват 
примера на Австрия, Малта и 
Ирландия и 83 други държави и да 
подпишат Договора на ООН за 
забрана на ядрените оръжия (ДЗЯО);

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/19

Изменение 19
Хана Нойман
от името на групата Verts/ALE

Доклад A9-0265/2020
Свен Миксер
Изпълнение на общата политика за сигурност и отбрана – годишен доклад за 2020 г.
(2020/2207(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 89

Предложение за резолюция Изменение

89. приветства заключенията на 
Съвета относно преразглеждането на 
неговата Обща позиция 
2008/944/ОВППС от 8 декември 2008 г., 
определяща общи правила за режим на 
контрол върху износа на военни 
технологии и оборудване12; изразява 
твърдото си становище, че тъй като ЕС е 
все по-амбициозен в областта на 
отбраната, съществува необходимост от 
по-голямо сближаване, прозрачност и 
последователност в политиките на 
държавите членки в областта на износа 
на оръжие, както и от засилване на 
публичния надзор; призовава държавите 
членки да преодолеят своите различни 
тълкувания на общата позиция и 
напълно да спазват осемте ѝ критерия, и 
по-специално строго да прилагат 
четвъртия критерий относно 
регионалната стабилност и да 
предотвратяват всеки износ на военно 
оборудване, което би могло да бъде 
използвано срещу други държави 
членки; приветства положените усилия 
за увеличаване на прозрачността и 
публичния и парламентарен контрол 
върху износа на оръжие; призовава за 
съвместни усилия за подобряване на 
оценките на риска, проверките на 
крайните потребители и проверките 
след доставката;

89. приветства заключенията на 
Съвета относно преразглеждането на 
неговата Обща позиция 
2008/944/ОВППС от 8 декември 2008 г., 
определяща общи правила за режим на 
контрол върху износа на военни 
технологии и оборудване12; изразява 
твърдото си становище, че тъй като ЕС е 
все по-амбициозен в областта на 
отбраната, съществува необходимост от 
по-голямо сближаване, прозрачност и 
последователност в политиките на 
държавите членки в областта на износа 
на оръжие, както и от засилване на 
публичния надзор и създаване на 
приложим механизъм на равнището 
на ЕС; призовава държавите членки да 
преодолеят своите различни тълкувания 
на общата позиция и напълно да спазват 
осемте ѝ критерия, и по-специално 
строго да прилагат четвъртия критерий 
относно регионалната стабилност и да 
предотвратяват всеки износ на военно 
оборудване, което би могло да бъде 
използвано срещу други държави 
членки; приветства положените усилия 
за увеличаване на прозрачността и 
публичния и парламентарен контрол 
върху износа на оръжие; призовава за 
съвместни усилия за подобряване на 
оценките на риска, проверките на 
крайните потребители и проверките 
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__________
12 ОВ L 335, 13.12.2008 г., стр. 99.

след доставката;

___________
12 ОВ L 335, 13.12.2008 г., стр. 99.

Or. en


