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Изменение 1
Лорант Винце

Проект на становище
Параграф -1 (нов)

Проект на становище Изменение

−1. подчертава, че постоянното 
структурирано сътрудничество 
(ПСС) допринася значително за 
сближаването на действията на 
държавите членки в областта на 
общата външна политика и 
политика на сигурност и 
представлява важна стъпка към 
постигане на целта на Договора за 
обща отбрана;

Or. en

Изменение 2
Лаура Хеухтасари, Херолф Анеманс, Жил Льобретон

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. приветства интереса на 
държавите членки към постоянното 
структурирано сътрудничество (ПСС) 
след неговото създаване с Решение 
(ОВППС) 2017/2315 на Съвета от 11 
декември 2017 г., както е видно от 
значителния брой проекти, изготвени 
до момента от Съвета в рамките на 
ПСС; насърчава участващите 
държави членки да дават тласък на 
тази работа и да се съсредоточават 
върху бързото и ефективно 
изпълнение на тези проекти;

1. 1. отбелязва участието на 
държавите членки в постоянното 
структурирано сътрудничество (ПСС) 
след неговото създаване с Решение 
(ОВППС) 2017/2315 на Съвета от 11 
декември 2017 г., както е видно от 
проектите, изготвени до момента от 
Съвета в рамките на ПСС;

Or. en
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Изменение 3
Фабио Масимо Касталдо

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. приветства интереса на 
държавите членки към постоянното 
структурирано сътрудничество (ПСС) 
след неговото създаване с Решение 
(ОВППС) 2017/2315 на Съвета от 11 
декември 2017 г., както е видно от 
значителния брой проекти, изготвени до 
момента от Съвета в рамките на ПСС; 
насърчава участващите държави членки 
да дават тласък на тази работа и да се 
съсредоточават върху бързото и 
ефективно изпълнение на тези проекти;

1. приветства интереса на 
държавите членки към постоянното 
структурирано сътрудничество (ПСС) 
след неговото създаване с Решение 
(ОВППС) 2017/2315 на Съвета от 11 
декември 2017 г., както е видно от 
значителния брой проекти, изготвени до 
момента от Съвета в рамките на ПСС; 
насърчава участващите държави членки 
да дават тласък на тази работа и да се 
съсредоточават върху бързото и 
ефективно изпълнение на тези проекти; 
въпреки това припомня, че ПСС 
включва също така 20 обвързващи 
ангажимента, които са получили 
далеч по-малко внимание;

Or. en

Изменение 4
Виктор Негреску

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. приветства интереса на 
държавите членки към постоянното 
структурирано сътрудничество (ПСС) 
след неговото създаване с Решение 
(ОВППС) 2017/2315 на Съвета от 11 
декември 2017 г., както е видно от 
значителния брой проекти, изготвени до 
момента от Съвета в рамките на ПСС; 
насърчава участващите държави членки 
да дават тласък на тази работа и да се 
съсредоточават върху бързото и 
ефективно изпълнение на тези проекти;

1. приветства интереса на 
държавите членки към постоянното 
структурирано сътрудничество (ПСС) 
след неговото създаване с Решение 
(ОВППС) 2017/2315 на Съвета от 11 
декември 2017 г., както е видно от 
значителния брой проекти, изготвени до 
момента от Съвета в рамките на ПСС; 
насърчава участващите държави членки 
да дават тласък на тази работа и да се 
съсредоточават върху бързото и 
ефективно изпълнение на тези проекти, 
като същевременно гарантират 
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участието на всички държави членки;

Or. en

Изменение 5
Лорант Винце

Проект на становище
Параграф 1 a (нов)

Проект на становище Изменение

1а. приветства приобщаването 
на всички държави членки към ПСС , 
както се вижда от големия брой 
участници в проекти; счита, че ПСС 
следва да насърчава залагането на по-
занижени критерии за участие и 
следва да бъде достъпно за по-
малките държави членки и/или за 
държави членки с по-ниски бюджети 
за отбрана;

Or. en

Изменение 6
Брандо Бенифеи

Проект на становище
Параграф 1 a (нов)

Проект на становище Изменение

1а. счита, че за постепенното 
подобряване на управлението и 
оперативните способности на ПСС 
би било необходимо всички мисии без 
изпълнителни правомощия и други 
изпълнителни мисии във връзка с ПСС 
да се възлагат под пряката 
отговорност на Военния секретариат 
на Европейския съюз (ВСЕС);

Or. en
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Изменение 7
Брандо Бенифеи

Проект на становище
Параграф 1 б (нов)

Проект на становище Изменение

1б. подчертава, че създаването на 
ПСС в рамките на Договора от 
Лисабон беше замислено 
като формиране на авангард от 
държави членки, които желаят да 
обединят ресурси и капацитет за 
постигането на амбициозни общи 
цели в областта на сигурността и 
отбраната; счита, че Съюзът трябва 
да разработи постепенно обща рамка 
под отговорността на върховния 
представител/заместник-
председател, съгласно която 
държавите членки да извършват свои 
собствени прегледи на националната 
политика в областта на отбраната, 
да споделят резултати и да 
обединяват информация, като 
средство за полагане на основите за 
една истинска европейска отбрана;

Or. en

Изменение 8
Лаура Хеухтасари, Херолф Анеманс, Жил Льобретон

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. призовава Съвета и държавите 
членки да продължават да укрепват 
съгласуваността между всички 
инструменти и инициативи в 
рамките на общата политика за 
сигурност и отбрана (ОПСО), за да се 
постигне необходимото равнище на 
ефективност при осигуряването на 
стратегическа автономност и на 

заличава се



AM\1209972BG.docx 7/29 PE655.648v01-00

BG

амбиция при постепенното 
определяне на обща политика на 
отбрана на Съюза в съответствие с 
Договора за Европейския съюз;

Or. en

Изменение 9
 Хорхе Бусаде Виялба

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. призовава Съвета и държавите 
членки да продължават да укрепват 
съгласуваността между всички 
инструменти и инициативи в рамките на 
общата политика за сигурност и отбрана 
(ОПСО), за да се постигне 
необходимото равнище на ефективност 
при осигуряването на стратегическа 
автономност и на амбиция при 
постепенното определяне на обща 
политика на отбрана на Съюза в 
съответствие с Договора за 
Европейския съюз;

2. призовава Съвета и държавите 
членки да продължават да укрепват 
съгласуваността между всички 
инструменти и инициативи в рамките на 
общата политика за сигурност и отбрана 
(ОПСО), за да се постигне 
необходимото равнище на ефективност 
при осигуряването на стратегическа 
автономност на Съюза за една по-
добра защита на интересите на 
държавите членки;

Or. es

Изменение 10
Маркета Грегорова
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. призовава Съвета и държавите 
членки да продължават да укрепват 
съгласуваността между всички 
инструменти и инициативи в рамките на 
общата политика за сигурност и отбрана 
(ОПСО), за да се постигне 

2. призовава Съвета и държавите 
членки да продължават да укрепват 
съгласуваността между всички 
инструменти и инициативи в рамките на 
общата политика за сигурност и отбрана 
(ОПСО), за да се постигне 
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необходимото равнище на ефективност 
при осигуряването на стратегическа 
автономност и на амбиция при 
постепенното определяне на обща 
политика на отбрана на Съюза в 
съответствие с Договора за Европейския 
съюз;

необходимото равнище на ефективност 
при осигуряването на суверенитет за 
вземането на решения, както и 
оперативна автономност; припомня, 
че постепенното определяне на обща 
политика на отбрана на Съюза в 
съответствие с Договора за Европейския 
съюз ще доведе до обща защита, 
когато Европейският съвет вземе 
единодушно решение по този въпрос; 
заявява, че според Съвета такова 
решение не е вземано, нито се 
подготвя;

Or. en

Изменение 11
Кристиан Гиня, Жил Боайе, Сандро Гоци

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. призовава Съвета и държавите 
членки да продължават да укрепват 
съгласуваността между всички 
инструменти и инициативи в рамките на 
общата политика за сигурност и отбрана 
(ОПСО), за да се постигне 
необходимото равнище на ефективност 
при осигуряването на стратегическа 
автономност и на амбиция при 
постепенното определяне на обща 
политика на отбрана на Съюза в 
съответствие с Договора за Европейския 
съюз;

2. призовава Съвета и държавите 
членки да продължават да укрепват 
съгласуваността между всички 
инструменти и инициативи в рамките на 
общата политика за сигурност и отбрана 
(ОПСО), за да се постигне 
необходимото равнище на ефективност 
при осигуряването на стратегическа 
автономност и на амбиция при 
постепенното определяне на обща 
политика на отбрана на Съюза в 
съответствие с Договора за Европейския 
съюз; счита, че ПСС се нуждае от 
амбициозни проекти, в синхрон с 
координирания годишен преглед на 
отбраната (КГПО), националните 
планове за изпълнение и плана за 
развитие на способностите, за да се 
справи с настоящите заплахи;

Or. en



AM\1209972BG.docx 9/29 PE655.648v01-00

BG

Изменение 12
Марейд Макгинес

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. призовава Съвета и държавите 
членки да продължават да укрепват 
съгласуваността между всички 
инструменти и инициативи в рамките на 
общата политика за сигурност и отбрана 
(ОПСО), за да се постигне 
необходимото равнище на ефективност 
при осигуряването на стратегическа 
автономност и на амбиция при 
постепенното определяне на обща 
политика на отбрана на Съюза в 
съответствие с Договора за Европейския 
съюз;

2. призовава Съвета и държавите 
членки да продължават да укрепват 
съгласуваността между всички 
инструменти и инициативи в рамките на 
общата политика за сигурност и отбрана 
(ОПСО), за да се постигне 
необходимото равнище на ефективност 
при осигуряването на стратегическа 
автономност и на амбиция при 
постепенното определяне на обща 
политика на отбрана на Съюза в 
съответствие с Договора за Европейския 
съюз; подчертава силните традиции 
на военен неутралитет, 
съществуващи в няколко държави 
членки;

Or. en

Изменение 13
Фабио Масимо Касталдо

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. призовава Съвета и държавите 
членки да продължават да укрепват 
съгласуваността между всички 
инструменти и инициативи в рамките на 
общата политика за сигурност и отбрана 
(ОПСО), за да се постигне 
необходимото равнище на ефективност 
при осигуряването на стратегическа 
автономност и на амбиция при 
постепенното определяне на обща 
политика на отбрана на Съюза в 
съответствие с Договора за Европейския 
съюз;

2. призовава Съвета и държавите 
членки да продължават да укрепват 
съгласуваността между всички 
инструменти и инициативи в рамките на 
общата политика за сигурност и отбрана 
(ОПСО), за да се постигне 
необходимото равнище на ефективност 
при осигуряването на стратегическа 
автономност и на амбиция при 
постепенното определяне на обща 
политика на отбрана на Съюза в 
съответствие с Договора за Европейския 
съюз; в тази връзка подчертава, че е 
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важно да се 
поддържа подходящо равнище на 
финансиране за ЕФР и за военната 
мобилност;

Or. en

Изменение 14
Брандо Бенифеи

Проект на становище
Параграф 2 a (нов)

Проект на становище Изменение

2а. призовава Комисията да 
работи за създаването на Бяла книга 
за сигурността и отбраната на ЕС, 
също така с оглед на по-добро 
синхронизиране на конкретните цели 
на проектите по линия на ПСС с една 
актуализирана, съгласувана и 
всеобхватна стратегия на ЕС в 
областта на сигурността и 
отбраната; във връзка с това 
подчертава значението на 
стратегическия преглед на ПСС през 
2020 г. и също така подкрепя 
създаването на европейски 
стратегически компас с оглед на 
подобряване на капацитета за по-
своевременно и ефективно 
координиране на отбранителните 
инициативи на държавите членки за 
постигане на общите цели на Съюза;

Or. en

Изменение 15
Кристиан Гиня, Жил Боайе, Сандро Гоци

Проект на становище
Параграф 2 a (нов)

Проект на становище Изменение
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2а. отбелязва, че пандемията от 
COVID-19 показа, че Съюзът не 
разполага с достатъчно правомощия в 
областта на здравеопазването; 
същевременно счита, че що се отнася 
до отбраната, трябва да се изготви 
обща отбранителна стратегия на 
ЕС, за да може да се реагира на 
евентуални нападения на границите и 
териториите на ЕС, и разглежда 
ПСС като положителна стъпка към 
постигането на тази цел;

Or. en

Изменение 16
 Хорхе Бусаде Виялба

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. във връзка с това приветства 
политическите насоки на Комисията 
относно политиката в областта на 
отбраната, и по-специално 
необходимостта от смели стъпки 
към един истински Европейски съюз 
за отбрана, както и от интегриран и 
цялостен подход към сигурността на 
ЕС; изразява надежда, че създаването 
в Комисията на нова Генерална 
дирекция „Отбранителна 
промишленост и космическо 
пространство“ ще послужи като 
катализатор за по-голяма 
съгласуваност при създаването на 
отбранителни способности;

заличава се

Or. es

Изменение 17
Лаура Хеухтасари, Херолф Анеманс, Жил Льобретон

Проект на становище
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Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. във връзка с това приветства 
политическите насоки на Комисията 
относно политиката в областта на 
отбраната, и по-специално 
необходимостта от смели стъпки 
към един истински Европейски съюз за 
отбрана, както и от интегриран и 
цялостен подход към сигурността на 
ЕС; изразява надежда, че създаването в 
Комисията на нова Генерална дирекция 
„Отбранителна промишленост и 
космическо пространство“ ще послужи 
като катализатор за по-голяма 
съгласуваност при създаването на 
отбранителни способности;

3. осъжда политическите насоки на 
Комисията относно политиката в 
областта на отбраната, и по-специално 
утопичните мечти за един истински 
Европейски съюз за отбрана, както и за 
интегриран и цялостен подход към 
сигурността на ЕС; също така осъжда 
създаването в Комисията на нова 
Генерална дирекция „Отбранителна 
промишленост и космическо 
пространство“, тъй като това изисква 
ресурси, от които държавите членки 
се нуждаят спешно, за да могат да се 
справят с икономическите и 
социалните последици от кризата с 
Covid-19;

Or. en

Изменение 18
Маркета Грегорова
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. във връзка с това приветства 
политическите насоки на Комисията 
относно политиката в областта на 
отбраната, и по-специално 
необходимостта от смели стъпки към 
един истински Европейски съюз за 
отбрана, както и от интегриран и 
цялостен подход към сигурността на 
ЕС; изразява надежда, че създаването в 
Комисията на нова Генерална дирекция 
„Отбранителна промишленост и 
космическо пространство“ ще послужи 
като катализатор за по-голяма 
съгласуваност при създаването на 
отбранителни способности;

3. във връзка с това приветства 
политическите насоки на Комисията 
относно политиката в областта на 
отбраната, и по-специално 
необходимостта от смели стъпки към 
една по-ефективна обща политика за 
сигурност и отбрана (ОПСО), както и 
от интегриран и цялостен подход към 
сигурността на ЕС; отбелязва, че 
създаването в Комисията на нова 
Генерална дирекция „Отбранителна 
промишленост и космическо 
пространство“ има потенциала да 
послужи като катализатор за по-голяма 
съгласуваност при създаването на 
отбранителни способности;
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Or. en

Изменение 19
Кристиан Гиня, Жил Боайе, Сандро Гоци

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. във връзка с това приветства 
политическите насоки на Комисията 
относно политиката в областта на 
отбраната, и по-специално 
необходимостта от смели стъпки към 
един истински Европейски съюз за 
отбрана, както и от интегриран и 
цялостен подход към сигурността на 
ЕС; изразява надежда, че създаването в 
Комисията на нова Генерална дирекция 
„Отбранителна промишленост и 
космическо пространство“ ще послужи 
като катализатор за по-голяма 
съгласуваност при създаването на 
отбранителни способности;

3. във връзка с това приветства 
политическите насоки на Комисията 
относно политиката в областта на 
отбраната, и по-специално 
необходимостта от смели стъпки към 
един истински Европейски съюз за 
отбрана, както и от интегриран и 
цялостен подход към сигурността на 
ЕС; изразява надежда, че създаването в 
Комисията на нова Генерална дирекция 
„Отбранителна промишленост и 
космическо пространство“ ще послужи 
като катализатор за по-голяма 
съгласуваност при създаването на 
отбранителни способности; признава, 
че развитието на военната 
инфраструктура е важно за 
промишлената автономност на ЕС;

Or. en

Изменение 20
Виктор Негреску

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. във връзка с това приветства 
политическите насоки на Комисията 
относно политиката в областта на 
отбраната, и по-специално 
необходимостта от смели стъпки към 
един истински Европейски съюз за 
отбрана, както и от интегриран и 

3. във връзка с това приветства 
политическите насоки на Комисията 
относно политиката в областта на 
отбраната, и по-специално 
необходимостта от смели стъпки към 
един истински Европейски съюз за 
отбрана, както и от интегриран и 
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цялостен подход към сигурността на 
ЕС; изразява надежда, че създаването в 
Комисията на нова Генерална дирекция 
„Отбранителна промишленост и 
космическо пространство“ ще послужи 
като катализатор за по-голяма 
съгласуваност при създаването на 
отбранителни способности;

цялостен подход към сигурността на 
ЕС; изразява надежда, че създаването в 
Комисията на нова Генерална дирекция 
„Отбранителна промишленост и 
космическо пространство“ ще послужи 
като катализатор за по-голяма 
съгласуваност, лоялно сътрудничество 
и интегрирана координация при 
създаването на отбранителни 
способности в ЕС и в държавите 
членки;

Or. en

Изменение 21
Доменек Руис Девеса, Хуан Фернандо Лопес Агилар

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. във връзка с това приветства 
политическите насоки на Комисията 
относно политиката в областта на 
отбраната, и по-специално 
необходимостта от смели стъпки към 
един истински Европейски съюз за 
отбрана, както и от интегриран и 
цялостен подход към сигурността на 
ЕС; изразява надежда, че създаването в 
Комисията на нова Генерална дирекция 
„Отбранителна промишленост и 
космическо пространство“ ще послужи 
като катализатор за по-голяма 
съгласуваност при създаването на 
отбранителни способности;

3. във връзка с това приветства 
политическите насоки на Комисията 
относно политиката в областта на 
отбраната, и по-специално 
необходимостта от смели стъпки към 
един истински Европейски съюз за 
отбрана, както и от интегриран и 
цялостен подход към сигурността на 
ЕС; изразява надежда, че създаването в 
Комисията на нова Генерална дирекция 
„Отбранителна промишленост и 
космическо пространство“ ще послужи 
като катализатор за по-голяма 
съгласуваност при създаването на 
отбранителни способности и ще укрепи 
промишлеността и вътрешния пазар 
на ЕС в тази област;

Or. en

Изменение 22
Брандо Бенифеи

Проект на становище
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Параграф 3 a (нов)

Проект на становище Изменение

3а. припомня своята позиция 
относно Конференцията за бъдещето 
на Европа, изразена в резолюцията на 
ЕП от 15 януари 2020 г., според която 
сигурността и ролята на ЕС в 
международен мащаб следва да 
фигурират сред предварително 
определените, но неизчерпателни 
приоритети на политиката;

Or. en

Изменение 23
Лаура Хеухтасари, Херолф Анеманс, Жил Льобретон

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. счита, че е необходимо да се 
засили действителният принос на 
проектите по линия на ПСС за 
постигането на амбициите на ЕС в 
областта на сигурността и 
отбраната, като се гарантира 
ефективно, че участващите държави 
членки засилват своето 
сътрудничество със значително и 
амбициозно разработване на 
способности, както и че е налице 
съгласуваност между ЕС и НАТО, що 
се отнася до приоритетите;

4. счита, че е необходимо 
проектите по линия на ПСС да се 
изпълняват в съответствие с 
националните интереси на 
държавите членки, като се взема 
предвид техният суверенитет, и че 
въпросите, свързани с политиката за 
сигурност и отбрана в Европейския 
съюз, са от компетентността на 
държавите членки;

Or. en

Изменение 24
Маркета Грегорова
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 4
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Проект на становище Изменение

4. счита, че е необходимо да се 
засили действителният принос на 
проектите по линия на ПСС за 
постигането на амбициите на ЕС в 
областта на сигурността и отбраната, 
като се гарантира ефективно, че 
участващите държави членки засилват 
своето сътрудничество със значително и 
амбициозно разработване на 
способности, както и че е налице 
съгласуваност между ЕС и НАТО, що 
се отнася до приоритетите;

4. изисква да се засили 
действителният принос на проектите по 
линия на ПСС за постигането на 
амбициите на ЕС в областта на 
сигурността и отбраната, като се 
гарантира ефективно, че участващите 
държави членки засилват своето 
сътрудничество със значително и 
амбициозно разработване, обединяване 
и споделяне на способности;

Or. en

Изменение 25
Кристиан Гиня, Жил Боайе

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. счита, че е необходимо да се 
засили действителният принос на 
проектите по линия на ПСС за 
постигането на амбициите на ЕС в 
областта на сигурността и отбраната, 
като се гарантира ефективно, че 
участващите държави членки засилват 
своето сътрудничество със значително и 
амбициозно разработване на 
способности, както и че е налице 
съгласуваност между ЕС и НАТО, що се 
отнася до приоритетите;

4. счита, че е необходимо да се 
засили действителният принос на 
проектите по линия на ПСС за 
постигането на амбициите на ЕС в 
областта на сигурността и отбраната, 
като се гарантира ефективно, че 
участващите държави членки засилват 
своето сътрудничество със значително и 
амбициозно разработване на 
способности, както и че е налице 
съгласуваност между ЕС и НАТО;

Or. en

Изменение 26
Фабио Масимо Касталдо

Проект на становище
Параграф 4
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Проект на становище Изменение

4. счита, че е необходимо да се 
засили действителният принос на 
проектите по линия на ПСС за 
постигането на амбициите на ЕС в 
областта на сигурността и отбраната, 
като се гарантира ефективно, че 
участващите държави членки засилват 
своето сътрудничество със значително и 
амбициозно разработване на 
способности, както и че е налице 
съгласуваност между ЕС и НАТО, що се 
отнася до приоритетите;

4. счита, че е необходимо да се 
засили действителният принос на 
проектите по линия на ПСС за 
постигането на амбициите на ЕС в 
областта на сигурността и отбраната, 
като се гарантира ефективно, че 
участващите държави членки засилват 
своето сътрудничество със значително и 
амбициозно разработване на 
способности, както и че е налице 
съгласуваност между ЕС и НАТО, що се 
отнася до приоритетите, както и 
подобрена оперативна съвместимост;

Or. en

Изменение 27
Доменек Руис Девеса, Хуан Фернандо Лопес Агилар

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. счита, че е необходимо да се 
засили действителният принос на 
проектите по линия на ПСС за 
постигането на амбициите на ЕС в 
областта на сигурността и отбраната, 
като се гарантира ефективно, че 
участващите държави членки засилват 
своето сътрудничество със значително и 
амбициозно разработване на 
способности, както и че е налице 
съгласуваност между ЕС и НАТО, що се 
отнася до приоритетите;

4. счита, че е необходимо да се 
засили действителният принос на 
проектите по линия на ПСС за 
постигането на амбициите на ЕС в 
областта на сигурността и отбраната, 
като се гарантира ефективно, че 
участващите държави членки засилват 
своето сътрудничество и координация 
със значително и амбициозно 
разработване на способности, както и че 
е налице съгласуваност между ЕС и 
НАТО, що се отнася до приоритетите;

Or. en

Изменение 28
Виктор Негреску

Проект на становище
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Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. счита, че е необходимо да се 
засили действителният принос на 
проектите по линия на ПСС за 
постигането на амбициите на ЕС в 
областта на сигурността и отбраната, 
като се гарантира ефективно, че 
участващите държави членки засилват 
своето сътрудничество със значително и 
амбициозно разработване на 
способности, както и че е налице 
съгласуваност между ЕС и НАТО, що се 
отнася до приоритетите;

4. счита, че е необходимо да се 
засили действителният принос на 
проектите по линия на ПСС за 
постигането на амбициите на ЕС в 
областта на сигурността и отбраната, 
като се гарантира ефективно, че 
участващите държави членки засилват 
своето сътрудничество със значително и 
амбициозно разработване на 
способности, както и че е налице 
съгласуваност между ЕС и НАТО, що се 
отнася до приоритетите и полезните 
взаимодействия;

Or. en

Изменение 29
Брандо Бенифеи

Проект на становище
Параграф 4 a (нов)

Проект на становище Изменение

4а. признава важната роля на 
европейските въоръжени сили за 
справяне с 
предизвикателствата, свързани с 
пандемията от COVID-19, както при 
управлението на извънредни ситуации 
в областта на общественото 
здравеопазване, така и за подкрепата 
на граждански мисии и операции, 
характеризиращи се също така с 
трансгранично измерение и функция 
на солидарност; подчертава 
потенциалните ползи от новите 
амбициозни проекти на ПСС за 
развитието на общи европейски 
способности в тази област, като се 
разширява дейността по предишни 
проекти, и по-специално Пакетът за 
капацитет за развръщане с цел 
оказване на военна помощ при 
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бедствия и Европейското медицинско 
командване;

Or. en

Изменение 30
Фабио Масимо Касталдо

Проект на становище
Параграф 4 a (нов)

Проект на становище Изменение

4а. приветства взаимодействието 
между различните инструменти за 
отбрана на ЕС и подчертава 
необходимостта от осигуряване на 
съгласуваност; подчертава 
положителния ефект от това, че по 
линия на ЕФР е предвиден специален 
бонус за проектите по ПСС, като по 
този начин се стимулира 
сътрудничеството за развитието на 
способности;

Or. en

Изменение 31
Лаура Хеухтасари, Херолф Анеманс, Жил Льобретон

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. призовава участващите държави 
членки да продължават да предоставят 
ресурси за проекти по линия на ПСС, 
като същевременно гарантират 
действителна обвързаност и 
ангажираност с процесите на 
координиране и обединяване по линия 
на ПСС;

5. призовава участващите държави 
членки да продължават да участват в 
проекти по линия на ПСС, доколкото 
това способства за техните 
национални интереси, без никакъв 
натиск от страна на европейските 
институции или други държави 
членки;

Or. en
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Изменение 32
Маркета Грегорова
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. призовава участващите държави 
членки да продължават да 
предоставят ресурси за проекти по 
линия на ПСС, като същевременно 
гарантират действителна обвързаност и 
ангажираност с процесите на 
координиране и обединяване по линия 
на ПСС;

5. призовава участващите държави 
членки да осигурят подходящи ресурси 
за проекти по линия на ПСС, като 
същевременно гарантират действителна 
обвързаност и ангажираност с 
процесите на координиране и 
обединяване по линия на ПСС;

Or. en

Изменение 33
Брандо Бенифеи

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. призовава участващите държави 
членки да продължават да предоставят 
ресурси за проекти по линия на ПСС, 
като същевременно гарантират 
действителна обвързаност и 
ангажираност с процесите на 
координиране и обединяване по линия 
на ПСС;

5. призовава участващите държави 
членки да продължават да предоставят 
ресурси за проекти по линия на ПСС, 
като същевременно гарантират 
действителна обвързаност и 
ангажираност с процесите на 
координиране и обединяване по линия 
на ПСС; подчертава, в контекста на 
преговорите за МФР, 
необходимостта от осигуряване 
на подходящи ресурси за някои 
ключови програми, като например 
Европейския фонд за отбрана и 
Програмата за военна мобилност, за 
които следва да се гарантира равнище 
на финансиране поне на 
нивото, предвидено в предложението 
на Комисията от 2018 г.; посочва, че е 
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необходимо да се разработи система 
от истински собствени ресурси на 
Съюза като средство, позволяващо 
синхронизиране на стратегическите 
цели на Съюза в областта на 
отбраната, и по-специално неговата 
стратегическа автономност, с 
финансирането за програми и 
операции на място, и по-конкретно 
проекта по линия на ПСС;

Or. en

Изменение 34
Фабио Масимо Касталдо

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. призовава участващите държави 
членки да продължават да предоставят 
ресурси за проекти по линия на ПСС, 
като същевременно гарантират 
действителна обвързаност и 
ангажираност с процесите на 
координиране и обединяване по линия 
на ПСС;

5. призовава участващите държави 
членки да продължават да предоставят 
ресурси за проекти по линия на ПСС, 
като същевременно гарантират 
действителна обвързаност и 
ангажираност с процесите на 
координиране и обединяване по линия 
на ПСС; подчертава, че ПСС следва 
да осигури рамка, която да надхвърля 
двустранното сътрудничество и да 
насърчава полагането на истински 
европейски усилия чрез пълноценно 
участие на множество държави 
членки в общи проекти;

Or. en

Изменение 35
Кристиан Гиня, Жил Боайе, Сандро Гоци

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение
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5. призовава участващите държави 
членки да продължават да предоставят 
ресурси за проекти по линия на ПСС, 
като същевременно гарантират 
действителна обвързаност и 
ангажираност с процесите на 
координиране и обединяване по линия 
на ПСС;

5. призовава участващите държави 
членки да продължават да предоставят 
ресурси за проекти по линия на ПСС, 
като същевременно гарантират 
действителна обвързаност и 
ангажираност с процесите на 
координиране и обединяване по линия 
на ПСС, по-специално поради факта, 
че не съществува ефективен 
механизъм за постигане на 
съответствие за ПСС;

Or. en

Изменение 36
 Хорхе Бусаде Виялба

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. призовава участващите държави 
членки да продължават да предоставят 
ресурси за проекти по линия на ПСС, 
като същевременно гарантират 
действителна обвързаност и 
ангажираност с процесите на 
координиране и обединяване по линия 
на ПСС;

5. призовава участващите държави 
членки да продължават да предоставят 
ресурси за проекти по линия на ПСС, 
които да осигуряват добавена 
стойност, като същевременно 
гарантират действителна обвързаност и 
ангажираност с процесите на 
координиране и обединяване по линия 
на ПСС;

Or. es

Изменение 37
Фабио Масимо Касталдо

Проект на становище
Параграф 5 a (нов)

Проект на становище Изменение

5а. подчертава значението на 
малък брой стратегически проекти, и 
по-специално инструментите за 
стратегическа подкрепа (командване 
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и контрол, транспорт, разузнаване); 
призовава Съвета и секретариата 
на ПСС да разгледат идеята за 
подгрупова структура за проекти по 
линия на ПСС с цел гарантиране на 
максимална степен на 
взаимодействие между различните 
проекти;

Or. en

Изменение 38
Маркета Грегорова
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 6

Проект на становище Изменение

6. призовава Съвета да определи 
строги условия за участието на трети 
държави в проекти по линия на ПСС, в 
съответствие с член 9 от Решение 
(ОВППС) 2017/2315 на Съвета; счита, 
че всяко такова участие не следва да 
отклонява постоянното структурирано 
сътрудничество от неговите основни 
цели като инструмент на ОПСО на ЕС, 
като същевременно се спазват 
задълженията по 
Северноатлантическия договор;

6. призовава Съвета да определи 
строги условия за участието на трети 
държави в проекти по линия на ПСС, в 
съответствие с член 9 от Решение 
(ОВППС) 2017/2315 на Съвета; счита, 
че всяко такова участие не следва да 
отклонява постоянното структурирано 
сътрудничество от неговите основни 
цели като инструмент на ОПСО на ЕС;

Or. en

Изменение 39
Фабио Масимо Касталдо

Проект на становище
Параграф 6

Проект на становище Изменение

6. призовава Съвета да определи 
строги условия за участието на трети 
държави в проекти по линия на ПСС, в 

6. призовава Съвета да 
определи възможно най-скоро условия 
за участието на трети държави в 
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съответствие с член 9 от Решение 
(ОВППС) 2017/2315 на Съвета; счита, 
че всяко такова участие не следва да 
отклонява постоянното структурирано 
сътрудничество от неговите основни 
цели като инструмент на ОПСО на ЕС, 
като същевременно се спазват 
задълженията по Северноатлантическия 
договор;

проекти по линия на ПСС, в 
съответствие с член 9 от Решение 
(ОВППС) 2017/2315 на Съвета, и да 
включи Парламента в дискусията; 
счита, че всяко такова участие не следва 
да отклонява постоянното 
структурирано сътрудничество от 
неговите основни цели като инструмент 
на ОПСО на ЕС, като същевременно се 
спазват задълженията по 
Северноатлантическия договор;

Or. en

Изменение 40
Брандо Бенифеи

Проект на становище
Параграф 6 a (нов)

Проект на становище Изменение

6a. предупреждава обаче за риска 
от чуждестранна намеса в областта 
на сигурността и отбраната на 
Съюза, която често е под формата на 
киберзаплахи и други форми на 
хибридна война; предлага 
новосъздадената специална комисия 
на Парламента по въпросите на 
външната намеса във всички 
демократични процеси в Европейския 
съюз да си сътрудничи с Комисията и 
Съвета с цел анализиране на 
начините, по които проектите по 
линия на ПСС биха могли да засилят 
устойчивостта на Съюза срещу 
подобни заплахи;

Or. en

Изменение 41
Лорант Винце

Проект на становище
Параграф 6 a (нов)
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Проект на становище Изменение

6a. счита, че участието на 
Обединеното кралство в проектите 
по линия на ПСС, в случаите, когато 
то е поканено и се гарантира 
ефективна реципрочност, би било от 
стратегически интерес за Съюза; 
изразява надежда, че областта на 
отбраната ще бъде включена в 
преговорите между ЕС и 
Обединеното кралство за техните 
бъдещи отношения, в съответствие с 
политическата декларация.

Or. en

Изменение 42
 Хорхе Бусаде Виялба

Проект на становище
Параграф 6 a (нов)

Проект на становище Изменение

6а. подчертава значението на 
това, че в съответствие с член 46 от 
Договора за Европейския съюз всички 
решения, които не са свързани с 
участието на държавите членки в 
ПСС, се приемат в 
Съвета единодушно от 
представителите на участващите 
държави членки;

Or. es

Изменение 43
Лаура Хеухтасари, Херолф Анеманс, Жил Льобретон

Проект на становище
Параграф 7

Проект на становище Изменение
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7. отново подчертава, че 
Европейският парламент следва да 
играе важна роля в контрола и 
надзора върху прилагането и в 
оценката на ОПСО; във връзка с това 
очаква Парламентът да бъде напълно 
информиран и с него да се провеждат 
консултации с участието на 
заместник-председателя на 
Комисията/върховен представител на 
Съюза по въпросите на външните 
работи и политиката на сигурност в 
контекста на настоящия 
стратегически преглед на първия 
етап на ПСС, който приключва през 
2020 г.

заличава се

Or. en

Изменение 44
Лорант Винце

Проект на становище
Параграф 7

Проект на становище Изменение

7. отново подчертава, че 
Европейският парламент следва да 
играе важна роля в контрола и надзора 
върху прилагането и в оценката на 
ОПСО; във връзка с това очаква 
Парламентът да бъде напълно 
информиран и с него да се провеждат 
консултации с участието на заместник-
председателя на Комисията/върховен 
представител на Съюза по въпросите на 
външните работи и политиката на 
сигурност в контекста на настоящия 
стратегически преглед на първия етап 
на ПСС, който приключва през 2020 г.

7. отново подчертава, че 
Европейският парламент следва да 
играе важна роля в контрола и надзора 
върху прилагането и в оценката на 
ОПСО; във връзка с това очаква, в 
съответствие с член 26 от ДЕС, 
Парламентът да бъде напълно 
информиран и с него да се провеждат 
консултации с участието на заместник-
председателя на Комисията/върховен 
представител на Съюза по въпросите на 
външните работи и политиката на 
сигурност в контекста на настоящия 
стратегически преглед на първия етап 
на ПСС, който приключва през 2020 г.

Or. en

Изменение 45
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Кристиан Гиня, Жил Боайе, Сандро Гоци

Проект на становище
Параграф 7

Проект на становище Изменение

7. отново подчертава, че 
Европейският парламент следва да 
играе важна роля в контрола и надзора 
върху прилагането и в оценката на 
ОПСО; във връзка с това очаква 
Парламентът да бъде напълно 
информиран и с него да се провеждат 
консултации с участието на заместник-
председателя на Комисията/върховен 
представител на Съюза по въпросите на 
външните работи и политиката на 
сигурност в контекста на настоящия 
стратегически преглед на първия етап 
на ПСС, който приключва през 2020 г.

7. отново подчертава, че 
Европейският парламент следва да 
играе важна роля в контрола и надзора 
върху прилагането и в оценката на 
ОПСО; във връзка с това очаква 
Парламентът да бъде напълно 
информиран и с него да се провеждат 
консултации с участието на заместник-
председателя на Комисията/върховен 
представител на Съюза по въпросите на 
външните работи и политиката на 
сигурност в контекста на настоящия 
стратегически преглед на първия етап 
на ПСС, който приключва през 2020 г.; 
припомня, че задълбочаването на 
сътрудничеството в областта на 
отбраната между държавите членки 
на равнището на ЕС следва да върви 
ръка за ръка с увеличаването на 
правомощията на Парламента за 
упражняване на контрол;

Or. en

Изменение 46
 Хорхе Бусаде Виялба

Проект на становище
Параграф 7

Проект на становище Изменение

7. отново подчертава, че 
Европейският парламент следва да 
играе важна роля в контрола и 
надзора върху прилагането и в 
оценката на ОПСО; във връзка с това 
очаква Парламентът да бъде напълно 
информиран и с него да се провеждат 
консултации с участието на заместник-
председателя на Комисията/върховен 

7. изисква Парламентът да бъде 
напълно информиран и с него да се 
провеждат консултации с участието на 
заместник-председателя на 
Комисията/върховен представител на 
Съюза по въпросите на външните 
работи и политиката на сигурност в 
контекста на настоящия стратегически 
преглед на първия етап на ПСС, който 
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представител на Съюза по въпросите на 
външните работи и политиката на 
сигурност в контекста на настоящия 
стратегически преглед на първия етап 
на ПСС, който приключва през 2020 г.

приключва през 2020 г.; в тази връзка 
подчертава, че отбраната е от 
изключителната компетентност на 
държавите членки и че европейските 
институции следва да действат 
единствено с цел улесняване на 
тяхното свободно сътрудничество.

Or. es

Изменение 47
Лаура Хеухтасари, Херолф Анеманс, Жил Льобретон

Проект на становище
Параграф 7 a (нов)

Проект на становище Изменение

7а. подчертава, че политиката за 
сигурност и отбрана продължава да 
бъде централен елемент от 
суверенитета на държавите членки; 
припомня, че не е възможно да се 
определи само една линия на общата 
политика за сигурност и отбрана за 
ЕС поради различните исторически 
особености, географско положение и 
геостратегически интереси на 
държавите членки; настоятелно 
призовава Европейския парламент да 
вземе предвид поуките, извлечени от 
историята, показващи границите на 
европейската интеграция, във връзка 
с провала на някои проекти, дори и 
между шестимата учредители на 
проекта за европейска интеграция, 
напр. крахът на плана "Фуше" през 
60-те години;

Or. en

Изменение 48
Маркета Грегорова
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
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Параграф 7 a (нов)

Проект на становище Изменение

7a. призовава Съвета и 
участващите държави членки 
да насочат вниманието си към 
устойчивостта на 
киберпространството и да 
подготвят колективна стратегия и 
процедури за реагиране на 
киберинциденти чрез проекти по 
линия на ПСС, за да се създаде по-
устойчива среда в държавите членки;

Or. en

Изменение 49
Доменек Руис Девеса, Хуан Фернандо Лопес Агилар

Проект на становище
Параграф 7 a (нов)

Проект на становище Изменение

7а. посочва отново възможността 
Конференцията за бъдещето на 
Европа да включи гражданите в 
дебата за укрепване на постоянното 
структурирано сътрудничество 
(ПСС), като начин за постигане на 
напредък за самостоятелна обща 
политика за сигурност и отбрана на 
нашия Съюз.

Or. en


