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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по конституционни въпроси приканва водещата комисия по външни работи 
да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. подчертава, че при настоящата обстановка, свързана с глобалната сигурност, при 
която някои нации се дистанцират от мултилатерализма, неразделна част от 
стратегическата автономност на ЕС следва да бъде независимият капацитет за 
гарантиране на сигурността на неговите граждани във връзка с все по-големия 
брой заплахи (в т.ч. въоръжени конфликти в близост до ЕС, кибератаки и 
кампании за дезинформация), заедно с активно насърчаване на мира, 
стабилността, правата на човека и демокрацията в съседните на ЕС региони и 
извън тях, както и насърчаването на ценностите, които той застъпва;

2. подчертава, че наред със зачитане на традициите на военен неутралитет в няколко 
държави членки, е от решаващо значение да се гарантира подкрепата на 
гражданите на ЕС за поддържане на политическата амбиция на политиката на ЕС 
в областта на отбраната; подчертава факта, че според последните проучвания на 
общественото мнение три четвърти от гражданите на ЕС подкрепят засилено 
сътрудничество между държавите членки в областта на сигурността и отбраната, 
като по този начин подкрепят обща политика за сигурност и отбрана за държавите 
членки – дял, който от 2004 г. насам неизменно надхвърля 70%;

3. констатира, че Съюзът закъснява с реакцията и с адаптацията си – в политически, 
дипломатически и военен план – към новите кризи и към този нов международен 
контекст; счита, че в конкретната област на отбраната политическото нежелание 
за прилагане в пълна степен на силните разпоредби, предвидени в европейските 
договори и в многобройните форми на сътрудничество между държави членки, 
отслабиха способността на Съюза да играе решаваща роля във външните кризи;

4. призовава за предприемането на последователни стъпки, имащи за цел обща 
политика в областта на отбраната (член 42, параграф 2 от ДЕС) и в крайна сметка 
обща отбрана, като същевременно се укрепват подходите за предотвратяване и 
разрешаване на конфликти, включително чрез увеличаване на финансовите, 
административните и човешките ресурси, предназначени за посредничество, 
диалог, помирение, укрепване на мира и незабавно реагиране при кризи;

5. поради това призовава Европейския съвет да поеме решителен ангажимент по 
отношение на дългосрочното развитие на Европейския съюз за отбрана, с ясна 
пътна карта; също така настоятелно призовава Европейския съвет да премине от 
гласуване с единодушие към гласуване с квалифицирано мнозинство в областта 
на ОВППС и ОПСО там, където Договорът за Европейския съюз го позволява, 
включително относно решения, засягащи граждански мисии по линия на ОПСО; 
признава освен това, че никоя страна не е в състояние сама да се изправи пред 
предизвикателствата във връзка със сигурността, които възникват за европейския 
континент и непосредствените му съседи;

6. приветства осъществяването на постоянното структурирано сътрудничество 
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(ПСС), предвидено в член 42, параграф 6 и член 46 от ДЕС, като първа 
съществена стъпка в тази насока и към засилено сътрудничество в областта на 
сигурността и отбраната между държавите членки; подчертава, че държавите 
членки имат възможност, в съответствие с вътрешните правила за управление, да 
включат Комисията в работата на проекти, свързани с ПСС;

7. приветства политическите насоки на новоизбрания председател на Комисията 
Урсула фон дер Лайен, чиято рамка има пряко „геополитическо“ измерение, и 
подчертават необходимостта от предприемане на допълнителни решителни 
стъпки през следващите пет години за постигане на истински Европейски съюз за 
отбрана; освен това приветства допълнителните ангажименти за изпълнение на 
изразяваното от дълго време искане на Парламента за придаване на по-голяма 
институционална видимост на отбраната, като израз на тези ангажименти е 
предложеното създаване на специална генерална дирекция за тази цел;

8. приветства факта, че наскоро няколко държави членки призоваха за създаването 
на съвет за сигурност на ЕС с цел координиране на политиките на държавите 
членки в областта на отбраната, по-специално по отношение на киберсигурността 
и борбата с тероризма, и съвместно разработване на стратегията на ЕС в областта 
на отбраната; счита, че по-специално институционалното измерение на тази 
концепция трябва да бъде допълнително дефинирано и да се извърши съответна 
оценка на добавената ù стойност;

9. счита, че една Бяла книга на ЕС относно сигурността и отбраната би била основен 
стратегически инструмент за укрепване на управлението на политиката на ЕС в 
областта на отбраната, както и че при постепенно определяне на рамката на 
Европейския съюз за отбрана, тази Бяла книга би осигурила стратегическо 
дългосрочно планиране и би позволила постепенното синхронизиране на 
отбранителните цикли в държавите членки; призовава Съвета и върховния 
представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на 
сигурност и заместник-председател на Комисията („върховен 
представител/заместник-председател“) да изготвят такъв инструмент с цел 
включването му, наред с другото, в планирането на многогодишната финансова 
рамка (МФР), и с допълнителната цел за осигуряване на съгласуваност между 
плана за изпълнение в областта на сигурността и отбраната на Глобалната 
стратегия на ЕС, координирания годишен преглед на отбраната (КГПО) и ПСС;

10. подчертава, че Бялата книга на ЕС следва също така да описва възможните 
сценарии за евентуални бъдещи военни операции и да разглежда въпроса как и 
при какви обстоятелства са налице подходящи и легитимни основания за 
разполагане на мисии по линия на ОПСО за справяне с кризисни ситуации, 
хуманитарни кризи и конфликти;

11. счита, че КГПО като инструмент следва да бъде реформиран, така че да 
предвижда по-стратегическо прилагане в съответствие с актуализираната 
глобална стратегия на ЕС; подчертава, че по-нататъшното развитие на 
стратегическата автономност на ЕС, основаваща се на ПСС, ще изисква 
обсъждане на мащаба на проектите, разработвани под неговата егида; подчертава, 
че е необходимо разясняване на взаимодействието между различните инициативи, 
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предприети от държавите членки чрез ПСС, по-специално във връзка с проекти 
като Европейски сили за намеса, рамкова държава, съвместни сили за разполагане 
или Еврокорпус, тъй като те разчитат на различни степени на институционално 
сътрудничество;

12. подчертава, че по-задълбочена интеграция в областта на сигурността и отбраната 
следва да означава и по-голям демократичен контрол посредством парламентарен 
контрол; затова отново изтъква необходимостта от засилване на ролята на 
Парламента в тази област, а именно чрез създаване на пълноправна комисия по 
сигурност и отбрана, работата на която следва да се допълва от съвместни 
междупарламентарни заседания между представители на националните 
парламенти и членове на Европейския парламент; призовава правителствата на 
държавите членки да се ангажират и да включат националните си парламенти във 
вземането на решения в областта на ОПСО;

13. припомня съществуването на член 44 от ДЕС, който предвижда допълнителни 
разпоредби за гъвкавост и въвежда възможността за поверяване на изпълнението 
на задачи по управление на кризи на група държави членки, които биха 
изпълнявали такива задачи от името на ЕС и под политическия контрол и 
стратегическото ръководство на Комитета по политика и сигурност (КПС) и 
Европейската служба за външна дейност (ЕСВД);

14. отново изтъква необходимостта от премахване на пречките пред разполагането на 
бойните групи на ЕС и счита, че изискването за единодушие в Съвета застрашава 
самата цел на тези групи, а именно да действат като военен капацитет за бързо 
реагиране при възникващи кризи и конфликти по света; счита, че е необходимо 
тези групи да бъдат превърнати в постоянни многонационални единици и 
призовава съществуващите европейски военни структури да бъдат интегрирани в 
институционалната рамка на ЕС;

15. подчертава, че предстоящата конференция за бъдещето на Европа следва да 
включва обсъждане на бъдещия Европейски съюз за отбрана, и по-специално 
необходимостта от създаване на европейска сила за намеса, която да разполага с 
достатъчно ефективни отбранителни способности, за да се ангажира с 
мироопазване и предотвратяване на конфликти, както и с укрепване на 
международната сигурност в съответствие с Устава на ООН и задачите, посочени 
в член 43, параграф 1 от ДЕС;

16. предупреждава относно многообразието на институционалните участници и 
припокриванията в областта на отбраната на ЕС; призовава всички 
заинтересовани страни да разгледат възможностите за подобряване на тази среда, 
така че тя да стане по-разбираема за гражданите, с по-голяма степен на 
институционална логика и последователност и по-ефективна по отношение на 
постигането на резултати;

17. настоятелно призовава Съвета, с оглед на перспективата за оттеглянето на 
Обединеното кралство от ЕС, да приеме спешни мерки относно участието на 
трети страни в ПСС;

18. потвърждава ангажимента на Съюза към НАТО, който остава основен стълб на 
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общата ни сигурност; отбелязва обаче, че тясното сътрудничество между ЕС и 
най-близките му съюзници не следва да възпрепятства създаването на 
Европейския съюз за отбрана;

19. счита, че една конкурентоспособна отбранителна промишленост е от решаващо 
значение за Европа; предупреждава, че въпреки усилията, положени през 
последните години, както в случая с Европейската програма за промишлено 
развитие в областта на отбраната (EDIDP) и Европейския фонд за отбрана (ЕФО), 
различните национални разпоредби, процедурите за лицензиране и списъци за 
контрол върху износа, както и липсата на обмен на информация, продължават да 
бъдат основните пречки пред изграждането на истинска и ефективна европейска 
отбранителна промишленост;

20. подчертава своята подкрепа за създаването на автономен капацитет на ЕС за 
разузнаване, който следва да засили общите усилия за сигурност и да гарантира 
оперативната съвместимост между националните разузнавателни служби; 

21. призовава за обмисляне на ролята, която Европейската агенция по отбрана следва 
да играе за постепенното определяне на рамката на една обща политика на 
отбрана на ЕС;

22. подчертава, че е необходимо Европейската агенция по отбрана да бъде укрепена, 
като ѝ се предоставят необходимите ресурси и политическа подкрепа и по този 
начин ѝ бъде дадена възможност да играе водеща и координираща роля в ОПСО 
на ЕС, включително в развитието на способностите, научноизследователската 
дейност и възлагането на обществени поръчки; отново заявява мнението си, че 
това ще се осъществи най-добре чрез финансиране на разходите за персонал и 
текущите разходи на Агенцията от бюджета на Съюза;

23. отбелязва, че клаузата за взаимна помощ (член 42, параграф 7 от ДЕС) се 
съсредоточава върху задълженията на държавите членки (а не на самия ЕС), 
докато клаузата за солидарност (член 222 от ДФЕС) предвижда Съюзът и 
неговите държави членки да действат съвместно, но и двете клаузи въвеждат 
обвързващи ангажименти между държавите членки, като и двете предвиждат 
основания за използване на „всички налични средства“ при поискване; поради 
това счита, че са напълно оправдани допълнителни разяснения относно начина, по 
който двете клаузи се задействат, прилагат и взаимно се обосновават, особено 
когато причинителят на заплахата е неясен;

24. отново заявява, че член 42, параграф 7 от ДЕС създава клауза за взаимна помощ в 
контекста на колективна сигурност; подчертава, че член 42, параграф 7 от ДЕС, 
използван само един път досега, може да представлява катализатор за по-
нататъшното развитие на политиката на ЕС в областта на сигурността и отбраната 
и това да доведе до по-големи ангажименти от страна на всички държави членки; 
изразява съжаление във връзка с факта, че условията за задействане на посочения 
член, както и тези за изискваната помощ, никога не са били ясно определени; 
призовава за анализ на прилагането на клаузата за взаимна помощ и за изготвяне 
на допълнителни насоки относно нейното бъдещо прилагане;
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25. подчертава, че клаузата за солидарност (член 222 от ДФЕС) също предоставя на 
Съюза и на държавите членки възможността да предоставят помощ на държава 
членка, която е обект на терористично нападение или жертва на природно или 
предизвикано от човека бедствие; припомня, че в Стратегията на Европейския 
съюз за киберсигурност от 2013 г. се посочва, че „особено сериозен 
киберинцидент или атака биха могли да представляват достатъчно основание за 
държава членка да се позове на клаузата за солидарност на ЕС“, а именно 
член 222 от ДФЕС; припомня също така, че Решение № 2014/415/ЕС на Съвета от 
24 юни 2014 г. относно договореностите за прилагане от страна на Съюза на 
клаузата за солидарност1 постановява, че клаузата за солидарност призовава 
Съюза да мобилизира всички инструменти, с които разполага, включително 
структурите, разработени в рамките на ОПСО; призовава държавите членки да 
разгледат възможността за задействане на клаузата за солидарност в бъдеще.

1 OВ L 192, 1.7.2014 г, стр. 53.
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ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане 25.11.2019

Резултат от окончателното гласуване +:
–:
0:

17
4
4

Членове, присъствали на 
окончателното гласуване

Gerolf Annemans, Catherine Bearder, Gabriele Bischoff, Damian 
Boeselager, Geert Bourgeois, Richard Corbett, Pascal Durand, Daniel 
Freund, Esteban González Pons, Maria Grapini, Brice Hortefeux, Laura 
Huhtasaari, Aileen McLeod, Giuliano Pisapia, Paulo Rangel, Antonio 
Maria Rinaldi, Domènec Ruiz Devesa, Antonio Tajani, Guy 
Verhofstadt, Loránt Vincze

Заместници, присъствали на 
окончателното гласуване

Brando Benifei, Jorge Buxadé Villalba, Cristian Ghinea, Danuta Maria 
Hübner, Helmut Scholz, Sven Simon
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ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

17 +

PPE Esteban González Pons, Brice Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Paulo Rangel, Sven Simon, Antonio Tajani, 
Loránt Vincze

RENEW Catherine Bearder, Pascal Durand, Cristian Ghinea, Guy Verhofstadt

S&D Brando Benifei, Gabriele Bischoff, Richard Corbett, Maria Grapini, Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa

4 -
ECR Jorge Buxadé Villalba

GUE/NGL Helmut Scholz

ID Laura Huhtasaari, Antonio Maria Rinaldi

4 0
ECR Geert Bourgeois

VERTS/ALE Damian Boeselager, Daniel Freund, Aileen McLeod

Note: Gerolf Annemans (ID) expressed his intention to vote against the opinion but could not participate in the electronic roll-call vote since 
he forgot his voting card.

Легенда на използваните знаци:
+ : „за“
- : „против“
0 : „въздържал се“


