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Изменение 28
Ларс Патрик Берг, Лаура Хеухтасари, Як Мадисон, Тиери Мариани, Жером 
Ривиер, Харалд Вилимски
от името на групата ID

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 25

Предложение за резолюция Изменение

25. отбелязва, че положението със 
сигурността в Сомалия е много 
тревожно и е дестабилизиращ фактор 
в целия Африкански рог и дори извън 
него; във връзка с това счита, че 
укрепването на EUTM Сомалия с 
консултативен капацитет в 
командните структури би позволило 
да се упражнява значително влияние 
върху начина на извършване на 
операциите в рамките на 
многостранната военна помощ;

25. отбелязва, че положението със 
сигурността в Сомалия е тревожно и че 
историята на ангажимента на ЕС в 
Африканския рог показа ясно, че 
съществуват само политически 
решения на проблемите;
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Изменение 29
Ларс Патрик Берг, Лаура Хеухтасари, Як Мадисон, Тиери Мариани, Жером 
Ривиер, Харалд Вилимски
от името на групата ID

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
Paragraph 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;

41. поставя под въпрос 
ефективността на Европейската 
програма за промишлено развитие в 
областта на отбраната (CARD), 
постоянното структурирано 
сътрудничество (ПСС) и бъдещия 
Европейски фонд за отбрана (ЕФО), 
особено във времена на икономически 
строги ограничения; съветва, че това 
е област на разходи, която е най-добре 
да бъде оставена на държавите 
членки, които разполагат с 
необходимите правомощия;
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Изменение 30
Ларс Патрик Берг, Лаура Хеухтасари, Як Мадисон, Тиери Мариани, Жером 
Ривиер, Харалд Вилимски
от името на групата ID

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 71

Предложение за резолюция Изменение

71. подчертава, че адекватните 
равнища на финансови ресурси, 
персонал и активи са от съществено 
значение, за да се гарантира, че 
Съюзът има силата и способността 
да насърчава мира и сигурността в 
рамките на своите граници и по 
света; призовава държавите членки 
да демонстрират политическа воля, 
за да отговорят на европейските 
амбиции в областта на отбраната и 
да изпълнят своите ангажименти;

заличава се

Or. en



AM\1222203BG.docx PE662.815v01-00

BG Единство в многообразието BG

13.1.2021 A9-0265/31

Изменение 31
Ларс Патрик Берг, Лаура Хеухтасари, Як Мадисон, Тиери Мариани, Жером 
Ривиер, Харалд Вилимски
от името на групата ID

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 

72. приветства решението на 
Европейския съвет да ограничи 
разходите за сигурност и отбрана в 
рамките на многогодишната 
финансова рамка (МФР) и поставя под 
въпрос ефикасността на ЕФО;
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отбрана, която също е предназначена 
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;
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Изменение 32
Ларс Патрик Берг, Лаура Хеухтасари, Як Мадисон, Тиери Мариани, Жером 
Ривиер, Харалд Вилимски
от името на групата ID

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. признава, че икономическите 
последици от пандемията от COVID-
19 ще доведат до намаляване на 
финансирането за повечето програми, 
и призовава за преглед на всички 
разходи, пряко свързани с CARD, ПСС 
и ЕФО;
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