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13.1.2021 A9-0265/20

Изменение 20
Йозлем Демирел
от името на групата The Left

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 11

Предложение за резолюция Изменение

11. посочва факта, че нестабилността 
в европейското южно съседство, и по-
специално в регионите на Сахел, 
Западна Африка и Африканския рог, в 
крайна сметка има отрицателни 
вторични последици, по-специално за 
южното съседство на ЕС, и поради 
това представлява пряко 
предизвикателство за управлението 
на нашите външни европейски 
граници;

11. посочва факта, че нестабилността 
в европейското южно съседство, и по-
специално в регионите на Сахел, 
Западна Африка и Африканския рог, се 
корени главно във външната 
политика на ЕС в миналото, която се 
основаваше на неоколониален подход и 
злоупотребяваше с региона на Сахел и 
неговите държави като пазител на 
ЕС, единствено за интересите на ЕС в 
областта на сигурността и като 
доставчик на суровини; призовава за 
драстична промяна в политиката за 
съседство на ЕС към равноправно 
партньорство и 
неинтервенционистки подход;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/21

Изменение 21
Йозлем Демирел
от името на групата The Left

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 39

Предложение за резолюция Изменение

39. призовава за бързо приемане и 
прилагане на Европейския механизъм за 
подкрепа на мира с цел повишаване на 
ефективността на мисиите на ЕС, 
подпомагане на неговите партньори и 
допринасяне за мироопазващите 
операции; подчертава, че с този 
инструмент ще се финансират част от 
разходите за отбранителните дейности 
на ЕС, включително общите разходи за 
военни операции по линия на ОПСО и 
тези, свързани с изграждане на военен 
капацитет за партньорите в държавите, в 
които ЕС извършва намеса, и че следва 
да му бъде предоставен бюджет, 
който е достатъчно голям, за да се 
преодолеят ефективно текущите 
предизвикателства, свързани с 
обучение, операции, мисии, проекти и 
военно оборудване, включително 
оръжия, муниции и транспорт, в 
пълно съответствие с осемте 
критерия на общата позиция, 
международното право в областта на 
правата на човека и международното 
хуманитарно право, и с действащите 
разпоредби за прозрачност, както е 
посочено в препоръката му от 
28 март 2019 г. относно създаването 
на Европейския механизъм за 
подкрепа на мира; припомня 
необходимостта от извършване на 

39. отхвърля приемането и 
прилагането на Европейския 
механизъм за подкрепа на мира; 
подчертава, че с този инструмент ще се 
финансират част от разходите за 
отбранителните дейности на ЕС, 
включително оборудване и 
въоръжение, общите разходи за военни 
операции по линия на ОПСО и тези, 
свързани с изграждане на военен 
капацитет за партньорите в държавите, в 
които ЕС осъществява интервенции; 
припомня, че предложеният 
механизъм ще доведе до увеличаване 
на нарушенията на правата на 
човека, насилието и 
разпространението на оръжия, а не 
до мир и политически решения; 
подчертава, че подходът, възприет в 
рамките на механизма, не успява да се 
справи с първопричините за 
конфликтите, а ще навреди на 
цивилното население и ще подхранва 
нарушения на международното 
хуманитарно право;
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цялостни предварителни оценки на 
риска и от внимателен мониторинг 
на използването от държавите 
получатели, по-специално в 
регионите, засегнати от голяма 
нестабилност на политическия 
пейзаж и голяма пропускливост на 
националните граници, и от 
въвеждането на необходимите 
предпазни мерки на равнището на ЕС 
за предотвратяване на 
придобиването на тези оръжия от 
терористични групи и други 
злонамерени участници;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/22

Изменение 22
Йозлем Демирел
от името на групата The Left

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 41

Предложение за резолюция Изменение

41. приветства инициативите на 
ЕС за развитие на способностите, 
като Европейската програма за 
промишлено развитие в областта на 
отбраната (CARD), постоянното 
структурирано сътрудничество 
(ПСС) и бъдещия Европейски фонд за 
отбрана (ЕФО) и предшестващите го 
програми – Подготвителното 
действие във връзка с научни 
изследвания в областта на 
отбраната (PADR) и Европейската 
програма за промишлено развитие в 
областта на отбраната (EDIDP), 
тъй като те могат да допринесат за 
по-голяма съгласуваност, 
координация, оперативна 
съвместимост при прилагането на 
ОПСО и проправянето на пътя към 
изпълнението на задачите от 
Петербург и укрепването на 
солидарността, сближаването, 
устойчивостта и стратегическата 
автономност на Съюза;

заличава се

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/23

Изменение 23
Йозлем Демирел
от името на групата The Left

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 A9-0265/24

Изменение 24
Йозлем Демирел
от името на групата The Left

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 

45. отхвърля приемането и 
създаването на ЕФО; припомня, че 
ЕФО, както и новата бюджетна 
функция за сигурност и отбрана, 
включително военна мобилност, ясно 
нарушава разпоредбите на член 41, 
параграф 2 от ДЕС, в който се 
посочва, че разходите, възникващи от 
действия за военни операции или в 
областта на отбраната, не трябва да 
се осигуряват от бюджета на ЕС; 
осъжда и изразява дълбоко съжаление 
относно безпрецедентната скорост, с 
която ЕС се милитаризира, дори в 
условията на здравна и икономическа 
криза като пандемията от COVID-19 
;
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на отбранителни способности, за да 
се улесни ангажирането на малките и 
средните предприятия;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/25

Изменение 25
Йозлем Демирел
от името на групата The Left

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 61

Предложение за резолюция Изменение

61. подчертава важната роля на 
въоръжените сили по време на 
пандемията от COVID-19 и 
приветства военната помощ за 
гражданските органи, по-специално в 
разполагането на полеви болници, 
превоза на пациенти и доставката и 
разпределението на оборудване; 
счита, че този ценен принос показа 
необходимостта от това да се 
направи преглед на извлечените поуки, 
за да се засилят военните активи и 
способности на държавите членки в 
подкрепа на Механизма за гражданска 
защита на Съюза като основен 
инструмент за справяне с извънредни 
ситуации, както и за целите на 
хуманитарната помощ; също така 
счита, че за ефективното 
преодоляване на здравни кризи е 
изключително важно военният 
медицински персонал на държавите 
членки да се подготви за бързо 
участие; отново изтъква значението 
на взаимната помощ и 
солидарността в съответствие с 
член 42, параграф 7 от ДЕС и член 222 
от ДФЕС;

61. категорично отхвърля 
използването на пандемията от 
COVID-19 като претекст за по-
нататъшно милитаризиране на 
гражданските сектори и за по-
агресивно насърчаване на 
геостратегическите и 
икономическите интереси на 
капитала на ЕС; счита, че 
пандемията се разви в такава криза, 
която претовари здравните системи, 
единствено поради огромния недостиг 
на медицински персонал, болногледачи 
и медицинско оборудване, което е 
пряк резултат от политиките на 
строги икономии, наложени от 
институциите на ЕС; в този 
контекст изисква огромни 
инвестиции в здравните системи и 
структурите за гражданска защита 
на държавите членки; подчертава, че 
обществените услуги и здравните 
системи никога не трябва да бъдат 
подвластни на реализирането на 
печалби;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/26

Изменение 26
Марк Ботенга
от името на групата The Left

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 79

Предложение за резолюция Изменение

79. отбелязва със загриженост 
приемането за нормално на опасната 
реторика относно ползата от ядрените 
оръжия; отново потвърждава, че 
международният мир и сигурност се 
укрепват в свят, в който не съществуват 
или не се разпространяват ядрени 
оръжия, и че разоръжаването означава 
не само намаляване на броя на 
активните бойни глави, но и намаляване 
на военната и политическата роля, 
отредена на този вид оръжия;

79. отбелязва със загриженост 
приемането за нормално на опасната 
реторика относно ползата от ядрените 
оръжия; отново потвърждава, че 
международният мир и сигурност се 
укрепват в свят, в който не съществуват 
или не се разпространяват ядрени 
оръжия, и че разоръжаването означава 
не само намаляване на броя на 
активните бойни глави, но и намаляване 
на военната и политическата роля, 
отредена на този вид оръжия; припомня 
в тази връзка, че съгласно 
споразумение на НАТО около 150 
ядрени оръжия B61 понастоящем се 
съхраняват в пет военни бази на 
САЩ, установени в държави – членки 
на ЕС (Клайне Брохел в Белгия, Бехел 
в Германия, Авиано и Геди-Торе в 
Италия и Фолкел в Нидерландия), и 
приканва тези държави членки да 
поискат незабавното изтегляне на 
тези оръжия от тяхна територия;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/27

Изменение 27
Йозлем Демирел
от името на групата The Left

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 92

Предложение за резолюция Изменение

92. отбелязва, че технологичните 
развития в областта на изкуствения 
интелект (ИИ) поставят нови етични 
предизвикателства; призовава ЕС да 
поеме водеща роля в глобалните усилия 
за създаване на всеобхватна регулаторна 
рамка, за да се гарантира пълноценен 
контрол от страна на човека върху 
критичните функции, свързани с 
избор и атакуване на цели, при 
разработването и използването на 
оръжия, основани на ИИ; призовава 
ЗП/ВП, държавите членки и 
Европейския съвет да приемат 
съвместна позиция относно 
автономните оръжейни системи, която 
да гарантира пълноценен контрол от 
страна на човека върху критичните 
функции на оръжейните системи; 
настоява за започване на 
международни преговори за общо 
определение и рамка за използването 
на оръжия с известна степен на 
автономност и призовава за 
приемането на правно обвързващ 
инструмент, с който да се забранят 
смъртоносните автономни оръжия без 
пълноценен човешки контрол;

92. отбелязва, че технологичните 
развития в областта на изкуствения 
интелект (ИИ) поставят нови етични 
предизвикателства; призовава ЕС да 
поеме водеща роля в глобалните усилия 
за създаване на всеобхватна 
международна регулаторна рамка, за да 
се гарантира пълна забрана на всички 
автономни оръжейни системи, 
независимо от степента на 
автоматизация; призовава ЗП/ВП, 
държавите членки и Европейския съвет 
да приемат съвместна позиция относно 
автономните оръжейни системи, която 
да гарантира пълна забрана на всички 
автономни оръжейни системи, 
независимо от степента на 
автоматизация, и призовава за 
приемането на правно обвързващ 
инструмент, с който да се забранят 
смъртоносните автономни оръжия; 
освен това призовава за прекратяване 
на всички изследвания за 
постепенната автоматизация на 
оръжейните системи;

Or. en
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