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13.1.2021 A9-0265/43

Изменение 43
Кати Пири, Тонино Пицула, Свен Миксер
от името на групата S&D

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 69

Предложение за резолюция Изменение

69. подчертава значението на 
повишаването на способностите в 
областта на квантовата изчислителна 
технология и подчертава 
необходимостта от засилване на 
сътрудничеството между ЕС и САЩ 
в тази област, за да се гарантира, че 
квантовата изчислителна 
технология се реализира първо между 
партньори, които са в топли 
отношения и които подкрепят 
същите цели;

69. подчертава значението на 
повишаването на способностите в 
областта на квантовата изчислителна 
технология;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/44

Изменение 44
Кати Пири, Тонино Пицула, Свен Миксер
от името на групата S&D

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 и 
за противодействие на свръхзвукови 
ракети; припомня, че европейските 
граждани ясно и последователно са 

72. изразява съжаление във връзка с 
липсата на амбиция на Европейския 
съвет в многогодишната финансова 
рамка (МФР) за инициативи в областта 
на сигурността и отбраната; настоятелно 
призовава Комисията да представи и 
изпълни амбициозна стратегическа 
работна програма 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, 
включително чрез финансиране на 
транспортна инфраструктура с двойно 
предназначение и опростяване на 
дипломатическите формалности и на 
митническите правила; 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 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 
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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;

финансови средства и амбициозна МФР 
в областта на външната дейност и 
отбраната;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/45

Изменение 45
Кати Пири, Тонино Пицула, Свен Миксер
от името на групата S&D

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 88

Предложение за резолюция Изменение

88. отново заявява пълната си 
ангажираност към запазването на 
ефективни режими на международен 
контрол на оръжията, разоръжаването и 
неразпространението като крайъгълен 
камък на глобалната и европейската 
сигурност; подчертава пълната си 
подкрепа за работата на Службата на 
ООН по въпросите на разоръжаването и 
за Програмата на ООН за разоръжаване; 
припомня своя ангажимент за прилагане 
на политиките, насочени към постигане 
на напредък по отношение на 
намаляването на всички ядрени 
арсенали;

88. отново заявява пълната си 
ангажираност към запазването на 
ефективни режими на международен 
контрол на оръжията, разоръжаването и 
неразпространението като крайъгълен 
камък на глобалната и европейската 
сигурност; подчертава пълната си 
подкрепа за работата на Службата на 
ООН по въпросите на разоръжаването и 
за Програмата на ООН за разоръжаване; 
припомня своя ангажимент за прилагане 
на политиките, насочени към постигане 
на напредък по отношение на 
намаляването и премахването на 
всички ядрени арсенали и постигането 
на свят без ядрено оръжие;
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13.1.2021 A9-0265/46

Изменение 46
Кати Пири, Тонино Пицула, Свен Миксер
от името на групата S&D

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 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

89a. призовава за предприемането 
на стъпки за създаване на механизъм 
на ЕС за налагане на санкции на 
държавите членки, които нарушават 
Общата позиция;

Or. en


