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Изменение 1
Йозлем Демирел
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Препоръка за второ четене A9-0198/2021
Михаел Галер, Шарл Гьоренс, Мария Арена, Раса Юкнявичиене
Инструмент за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество 
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(06879/1/2021 – C9-0191/2021 – 2018/0243(COD))

Позиция на Съвета
Член 9

Позиция на Съвета Изменение

Член 9 заличава се
Изграждане на капацитет на 

военните субекти в подкрепа на 
развитието и сигурността за 

развитие
1. С цел да се допринесе за 
устойчивото развитие, което изисква 
изграждането на стабилни, мирни и 
приобщаващи общества, помощта на 
Съюза съгласно Инструмента може 
да се използва в контекста на по-
широкообхватна реформа в сектора 
за сигурност или за изграждане на 
капацитет на военни субекти в 
държавите партньори при 
извънредните обстоятелства, 
посочени в параграф 3, с цел 
осъществяване на дейности за 
развитие и дейности в областта на 
сигурността за развитие. 
2. Помощта съгласно настоящия член 
може да обхваща по-специално 
предоставянето на програми за 
изграждане на капацитет в подкрепа 
на развитието и на сигурността за 
развитие, включително обучение, 
наставничество и консултации, 
както и осигуряване на оборудване, 
подобряване на инфраструктурата и 
услуги, пряко свързани с тази помощ. 
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3. Помощта съгласно настоящия член 
се предоставя само: 
а) когато изискванията не могат да 
бъдат изпълнени чрез прибягване до 
невоенни участници с оглед на 
подходящото постигане на целите на 
Инструмента съгласно настоящия 
регламент и е налице заплаха за 
съществуването на функциониращи 
държавни институции или за 
защитата на правата на човека и 
основните свободи и държавните 
институции не могат да се справят с 
тази заплаха; както и 
б) когато е налице консенсус между 
съответната партньорска държава и 
Съюза относно това, че военните 
субекти са от ключово значение за 
запазването, установяването или 
възстановяването на условията, 
които са от решаващо значение за 
устойчивото развитие, включително 
в ситуации на криза и при 
обстоятелства и ситуации на 
нестабилност или дестабилизация. 
4. Помощта на Съюза съгласно 
настоящия член не се използва за 
финансиране на изграждането на 
капацитет на военните субекти за 
цели, различни от осигуряването на 
дейности за развитие и 
гарантирането на сигурност за 
дейностите за развитие. По-
специално тя не се използва за 
финансиране на: 
а) текущи военни разходи 
б) доставка на оръжия и боеприпаси 
или всякакво друго оборудване, 
създадено за използване като 
смъртоносно оръжие; 
в) обучение, което е предназначено да 
допринесе изрично за боевия 
капацитет на въоръжените сили. 
5. При планирането и прилагането на 
мерки съгласно настоящия член, 
Комисията насърчава 
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ангажираността от страна на 
партньорската държава. Тя също 
така разработва необходимите 
елементи и добрите практики, 
необходими за гарантиране на 
устойчивост и отчетност в 
средносрочен и дългосрочен план и 
насърчава спазването на принципите 
на правовата държава и 
установените принципи на 
международното право.

Or. en

Обосновка

Член 208 от ДФЕС ясно гласи, че основната цел на помощта за развитие е 
намаляването и, в дългосрочен план, изкореняването на бедността. Отклоняването 
на фондове за развитие за подпомагане на военните и обмислянето дори да се 
възлагат задачи за развитие на военните субекти противоречи на идеята за 
гражданския инструмент за развитие и хуманитарна помощ, който трябва да бъде 
универсален и безпристрастен.


