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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. 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;

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;

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;

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;

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;

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;

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 
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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.


