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7.12.2016 A8-0360/1 

Amendamentul  1 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune (articolul 36 din TUE) 

2016/2036(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

19. este convins că, având în vedere 

bugetul UE care suferă deja de o 

insuficiență de fonduri și eforturile 

suplimentare legate de operațiunile, 

cheltuielile administrative, acțiunile 

pregătitoare și proiectele-pilot aferente 

politicii de securitate și apărare comune 

este necesar, de asemenea, ca statele 

membre să asigure finanțare suplimentară 

și să se încerce să se îmbunătățească 

sinergiile; invită Comisia și statele membre 

să profite de actuala revizuire a cadrului 

financiar multianual (CFM) pentru a 

aborda nevoile bugetare legate de 

provocările tot mai mari în materie de 

securitate; invită statele membre să își 

crească cheltuielile de apărare pentru a 

îndeplini obiectivele în materie de 

capacități stabilite de NATO, care impun 

un minimum de cheltuieli de apărare de 2 

% din PIB; subliniază că o mai bună 

coordonare și o suprapunere redusă a 

activităților UE și ale statelor membre ar 

permite realizarea de economii și 

realocarea de fonduri; 

19. este convins că, având în vedere 

bugetul UE care suferă deja de o 

insuficiență de fonduri și eforturile 

suplimentare legate de operațiunile și 

cheltuielile administrative aferente politicii 

de securitate și apărare comune, este 

necesar, de asemenea, ca statele membre să 

asigure finanțare suplimentară și să se 

încerce să se îmbunătățească sinergiile; 

invită statele membre să profite de ocazie 

pentru a aborda nevoile bugetare legate de 

provocările tot mai mari în materie de 

securitate subliniază că o mai bună 

coordonare și o suprapunere redusă a 

activităților UE și ale statelor membre ar 

permite realizarea de economii și 

realocarea de fonduri în cuantum de circa 

25-100 miliarde EUR, conform planului 

de acțiune european în domeniul apărării 

al Comisiei Europene; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/2 

Amendamentul  2 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune (articolul 36 din TUE) 

2016/2036(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 – liniuța 1 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

• crearea unui comandament civil și 

militar permanent, care să dispună de o 

capacitate militară de planificare și 

executare (MPCC) și de o capacitate 

civilă de planificare și executare 

(CPCC), ambele la fel de importante, 

care ar îmbunătăți planificarea strategică 

și operațională de-a lungul întregului 

ciclu de planificare, ar intensifica 

cooperarea civil-militară și ar îmbunătăți 

capacitatea UE de a reacționa rapid la 

crize;; 

• crearea unui comandament civil și 

militar permanent, care să aibă funcția 

de importantă capacitate militară de 

planificare și executare (MPCC), aflată 

la același nivel cu o capacitate civilă de 

planificare și executare (CPCC), care ar 

îmbunătăți planificarea strategică și 

operațională de-a lungul întregului ciclu 

de planificare, ar intensifica cooperarea 

civil-militară și ar îmbunătăți capacitatea 

UE de a reacționa rapid la crize;; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/3 

Amendamentul  3 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune (articolul 36 din TUE) 

2016/2036(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

23. regretă că sarcinile globale trasate în 

urma reuniunilor Consiliului Afaceri 

Externe din noiembrie 2013 și ale 

Consiliului European din 2013 și 2015 nu 

au fost încă îndeplinite în totalitate de către 

Comisia Europeană, SEAE, AEA și statele 

membre; solicită VP/ÎR și comisarului 

pentru piața internă, industrie, 

antreprenoriat și IMM-uri să prezinte 

Parlamentului o evaluare a punerii în 

aplicare a deciziilor anterioare, înainte de a 

sugera noi sarcini; salută creșterea ritmului 

lucrărilor în curs cu privire la planul de 

acțiune european în domeniul apărării și 

eforturile Comisiei de a maximiza 

cooperarea în domeniul apărării, inclusiv 

prin stimulente în domenii precum piața 

internă, achizițiile publice, transporturile, 

spațiul cosmic, informatica, energia și 

politicile industriale; ia act de propunerea 

președintelui francez privind instituirea 

unui fond european de securitate și 

apărare și sprijină elaborarea unor 

concepte de finanțare și de investiții noi și 

inovatoare, inclusiv prin intermediul 

Băncii Europene de Investiții și al 

parteneriatelor public-privat; 

23. regretă că sarcinile globale trasate în 

urma reuniunilor Consiliului Afaceri 

Externe din noiembrie 2013 și ale 

Consiliului European din 2013 și 2015 nu 

au fost încă îndeplinite în totalitate de către 

Comisia Europeană, SEAE, AEA și statele 

membre; solicită VP/ÎR și comisarului 

pentru piața internă, industrie, 

antreprenoriat și IMM-uri să prezinte 

Parlamentului o evaluare a punerii în 

aplicare a deciziilor anterioare, înainte de a 

sugera noi sarcini; încurajează creșterea 

ritmului lucrărilor în curs la planul de 

acțiune european în domeniul apărării și 

eforturile Comisiei de a maximiza 

cooperarea în domeniul apărării prin 

intermediul propunerilor bune formulate 

la 30 noiembrie 2016 privind modalitățile 
de realizare a unei piețe europene a 

echipamentelor de apărare, grație punerii 

în aplicare mai eficace a celor două 

directive privind apărarea și asigurării 

respectării lor; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/4 

Amendamentul  4 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune (articolul 36 din TUE) 

2016/2036(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 24 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

24. constată că, deoarece statele membre 

întâmpină dificultăți în ceea ce privește 

menținerea unei game largi de capabilități 

complet operaționale în materie de apărare, 

este nevoie de o mai bună coordonare și 

opțiuni mai clare cu privire la capabilitățile 

care trebuie menținute, astfel încât statele 

membre să se poată specializa în anumite 

capabilități; subliniază avantajele practice 

și financiare ale integrării în mai mare 

măsură a capabilităților europene de 

apărare și remarcă diferitele inițiative în 

derulare în acest sens, care ar trebui 

plasate într-un cadru mai larg pentru a 

elabora o foaie de parcurs inteligentă; 

sprijină propunerile privind un „semestru 

european pentru apărare” și solicită VP/ÎR 

să prezinte propuneri concrete în acest 

sens; consideră că interoperabilitatea joacă 

un rol determinant pentru compatibilitatea 

și integrarea forțelor statelor membre; 

încurajează statele membre să caute și alte 

modalități pentru a realiza în comun 

achiziții, mentenanța și întreținerea forțelor 

și a materialelor; 

24. constată că, deoarece statele membre 

întâmpină dificultăți în ceea ce privește 

menținerea unei game largi de capabilități 

complet operaționale în materie de apărare, 

este nevoie de o mai bună coordonare și 

opțiuni mai clare cu privire la capabilitățile 

care trebuie menținute, astfel încât statele 

membre să se poată specializa în anumite 

capabilități; subliniază avantajele practice 

și financiare ale integrării în mai mare 

măsură a capabilităților europene de 

apărare și remarcă unele inițiative în acest 

sens, care ar trebui plasate într-un cadru 

mai larg pentru a elabora o foaie de parcurs 

inteligentă; sprijină propunerile privind un 

„semestru european pentru apărare” și 

solicită VP/ÎR să prezinte propuneri 

concrete în acest sens; consideră că 

interoperabilitatea joacă un rol determinant 

pentru compatibilitatea și integrarea în mai 

mare măsură a forțelor statelor membre; 

încurajează statele membre să caute și alte 

modalități pentru a realiza în comun 

achiziții, mentenanța și întreținerea forțelor 

și a materialelor; reamintește că în 2011, 

cei 28 de șefi de stat major au prezentat 

300 de propuneri de posibile proiecte de 

punere în comun și partajare și că, din 

acel moment, s-au convenit la nivel politic 

doar un număr foarte restrâns de 19 

inițiative; îndeamnă statele membre să 
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crească semnificativ și fără întârziere 

numărul de acorduri de punere în comun 

și de partajare; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/5 

Amendamentul  5 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune (articolul 36 din TUE) 

2016/2036(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

25. salută rolul Agenției Europene de 

Apărare în promovarea și coordonarea 

dezvoltării capabilităților și solicită 

consolidarea acesteia, în special prin 

majorarea bugetului său; insistă ca 

cheltuielile cu personalul și de 

funcționare ale Agenției să fie finanțate 

din bugetul Uniunii; invită VP/ÎR și 

statele membre să revizuiască organizarea, 

procedurile și activitățile din trecut ale 

AEA; 

25. salută rolul Agenției Europene de 

Apărare în promovarea și coordonarea 

dezvoltării capabilităților și solicită 

consolidarea acesteia; invită VP/ÎR și 

statele membre să revizuiască organizarea, 

procedurile și activitățile din trecut ale 

AEA; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/6 

Amendamentul  6 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune (articolul 36 din TUE) 

2016/2036(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 26 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  26a. ia act de planul de acțiune european 

în domeniul apărării, prezentat de 

Comisie la 30 noiembrie 2016; sprijină 

analiza realizată de Comisie a situației 

actuale din sectorul industriei apărării din 

Europa, care are lacune legate de 

fragmentare, de colaborarea industrială 

insuficientă și de utilizarea ineficientă a 

fondurilor publice; de asemenea, atrage 

atenția asupra afirmației Comisiei potrivit 

căreia tendința de diminuare a bugetelor 

de apărare este agravată de ineficiența cu 

care sunt utilizate aceste bugete și că 

fragmentarea piețelor europene conduce 

la dublarea inutilă a capabilităților, a 

organizațiilor și a cheltuielilor; regretă 

profund că cea mai mare parte a 

cheltuielilor de apărare merge către 

achiziții la nivel național, în timp ce 

achizițiile de echipamente în colaborare 

reprezintă doar 22% din totalul 

achizițiilor de echipamente; este șocat de 

faptul că în prezent există mai puține 

programe de cooperare decât în urmă cu 

20 de ani; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/7 

Amendamentul  7 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune (articolul 36 din TUE) 

2016/2036(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 27 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

27. salută propunerea Președintelui 

Juncker de a crea un fond european 

pentru apărare, cu scopul de a stimula 

cercetarea și inovarea; salută activitatea 

în curs de creare a unei acțiuni 

pregătitoare privind cercetarea în 

domeniul apărării, care ar trebui urmată 

de un program major european dedicat 

cercetării în domeniul apărării, finanțat 

de UE, în următorul cadru financiar 

multianual, inclusiv alocarea de resurse 

financiare suplimentare de către statele 

membre; 

27. respinge cu fermitate ideile prezentate 

de Comisie în contextul fondului european 

pentru apărare; este convins că, având în 

vedere bugetul UE, care suferă deja de o 

insuficiență de fonduri, și structurile 

naționale de apărare extrem de 

ineficiente, nu ar trebui să se utilizeze 

niciunul dintre fondurile civile ale UE 

pentru cercetarea în domeniul militar; 

respinge cu fermitate aș-numitul concept 

al „componentei capabilitate” („capability 

window”), potrivit căruia contribuțiile 

naționale de capital ar fi considerate 

„punctuale” în cadrul Pactului de 

stabilitate și de creștere, deoarece acest 

lucru va duce la încurajarea și la 

creșterea datoriei publice și ar putea slăbi 

moneda euro; respinge, de asemenea, 

ideile prezentate de Comisie privind 

utilizarea abuzivă a băncilor și fondurilor 

BEI, ESI și FEDR pune sub semnul 

întrebării legalitatea propunerilor și 

logica economică care stă la baza 

acestora într-o perioadă în care ratele 

dobânzilor la credite sunt foarte scăzute ; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/8 

Amendamentul  8 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune (articolul 36 din TUE) 

2016/2036(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 27 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  27a. reamintește că nivelul de ambiție în 

ceea ce privește securitatea și apărarea pe 

care îl reflectă Strategia globală a UE și 

planul de punere în aplicare a PSAC nu 

este împărtășit în aceeași măsură de SUA 

și de UE și că simpla comparare a valorii 

absolute a sumelor cheltuite în fiecare an 

în sectorul apărării, cum este cea realizată 

de Comisie în Planul său de acțiune în 

domeniul apărării, este înșelătoare;  

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/9 

Amendamentul  9 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune (articolul 36 din TUE) 

2016/2036(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 28 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  28a. reamintește că Strategia globală a 

UE necesită investiții în prevenirea 

conflictelor, însă, în realitate, reduceri de 

amploare au fost propuse atât de Comisie, 

cât și de Consiliu în privința bugetului 

pentru 2017 pentru singurul instrument al 

UE de prevenire a conflictelor (IcSP); 

subliniază nevoia intensificării eforturilor 

în domeniul prevenirii conflictelor, al 

medierii și al reconcilierii, având în 

vedere numeroasele provocări în materie 

de securitate din vecinătatea europeană și 

dincolo de aceasta; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/10 

Amendamentul  10 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune (articolul 36 din TUE) 

2016/2036(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 30 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

30. salută Declarația comună privind 

cooperarea NATO-UE, adoptată cu ocazia 

summitului de la Varșovia; sprijină pe 

deplin o mai strânsă cooperare între NATO 

și UE în domeniile securității cibernetice, 

migrației, comunicării strategice și în ceea 

ce privește răspunsul la amenințările 

hibride; invită VP/ÎR să prezinte propuneri 

specifice pentru transpunerea în practică a 

Declarației comune de la Varșovia, până la 

sfârșitul anului 2016; este convins de faptul 

că NATO este esențială pentru securitatea 

colectivă a Europei, deși insistă asupra 

necesității de a se menține capabilități de 

răspuns adecvate ale UE; reamintește 

faptul că o NATO mai puternică și o UE 

mai puternică se consolidează și se 

completează reciproc; salută angajamentul 

asumat de UE prin Strategia globală față de 

NATO, aceasta reprezentând fundamentul 

securității colective a Europei; subliniază 

că UE ar trebui să valorifice la maximum 

resursele în materie de securitate și apărare 

disponibile și să evite eventualele 

suprapuneri; în plus, consideră că UE și 

statele sale membre trebuie să colaboreze 

mai îndeaproape cu NATO pentru a 

garanta că inițiativa NATO privind 

apărarea inteligentă și inițiativa UE privind 

gruparea și utilizarea în comun a resurselor 

sunt complementare și se consolidează 

30. ia act de Declarația comună privind 

cooperarea NATO-UE, adoptată cu ocazia 

summitului de la Varșovia; sprijină pe 

deplin o mai strânsă cooperare între NATO 

și UE în domeniile securității cibernetice, 

migrației, comunicării strategice și în ceea 

ce privește răspunsul la amenințările 

hibride; invită VP/ÎR să prezinte propuneri 

specifice pentru transpunerea în practică a 

Declarației comune de la Varșovia, până la 

sfârșitul anului 2016; este convins de faptul 

că NATO este esențială pentru securitatea 

colectivă a Europei, deși insistă asupra 

necesității de a se menține capabilități de 

răspuns adecvate ale UE; reamintește 

faptul că o NATO mai puternică și o UE 

mai puternică se consolidează și se 

completează reciproc; salută angajamentul 

asumat de UE prin Strategia globală față de 

NATO, aceasta reprezentând fundamentul 

securității colective a Europei; subliniază 

că UE ar trebui să valorifice la maximum 

resursele în materie de securitate și apărare 

disponibile și să evite eventualele 

suprapuneri; în plus, consideră că UE și 

statele sale membre trebuie să colaboreze 

mai îndeaproape cu NATO pentru a 

garanta că inițiativa NATO privind 

apărarea inteligentă și inițiativa UE privind 

gruparea și utilizarea în comun a resurselor 

sunt complementare și se consolidează 
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reciproc; reciproc; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/11 

Amendamentul  11 

Tamás Meszerics, Bodil Valero, Ulrike Lunacek 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune (articolul 36 din TUE) 

2016/2036(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 47 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

47. recunoaște rolul Turciei în calitate de 

partener important în soluționarea 

conflictului din Siria și în lupta împotriva 

ISIS/Daesh în Siria și în Irak, precum și în 

criza migrației; condamnă cu fermitate 

tentativa de lovitură de stat militară 

împotriva guvernului ales în mod 

democratic din Turcia; încurajează 

guvernul turc să apere ordinea 

constituțională, subliniind, în același timp, 

importanța respectării drepturilor omului, a 

statului de drept, a libertății de exprimare și 

a independenței sistemului judiciar în 

perioada care a urmat loviturii de stat, în 

acord cu angajamentele sale în calitate de 

membru al Consiliului Europei; insistă 

asupra faptului că Turcia ar trebui să 

coopereze îndeaproape cu Consiliul 

Europei pentru a se asigura că toate 

procedurile respectă statul de drept; este 

îngrijorat de caracterul represiv și de 

amploarea epurărilor inițiate după tentativa 

de lovitură de stat, care au condus la 

regrese serioase în ceea ce privește 

libertățile fundamentale și drepturile 

omului în Turcia; este preocupat îndeosebi 

de numărul crescând al cazurilor de 

utilizare excesivă a forței de către poliție și 

de rele tratamente aplicate deținuților, de 

faptul că impunitatea persistă în cazurile de 

încălcări ale drepturilor omului, iar 

47. recunoaște rolul important care îi 

revine Turciei în soluționarea conflictului 

din Siria și în lupta împotriva ISIS/Daesh 

în Siria și în Irak, precum și în criza 

migrației; consideră, cu toate acestea, că 

încheierea unui acord UE-Turcia privind 

migrația reprezintă o eroare care ar trebui 

remediată și le solicită, în schimb, statelor 

membre să își asume responsabilitatea 

pentru gestionarea fluxului de refugiați; 
condamnă cu fermitate tentativa de lovitură 

de stat militară împotriva guvernului ales 

în mod democratic din Turcia; încurajează 

guvernul turc să apere ordinea 

constituțională, subliniind, în același timp, 

importanța respectării drepturilor omului, a 

statului de drept, a libertății de exprimare și 

a independenței sistemului judiciar în 

perioada care a urmat loviturii de stat, în 

acord cu angajamentele sale în calitate de 

membru al Consiliului Europei; insistă 

asupra faptului că Turcia ar trebui să 

coopereze îndeaproape cu Consiliul 

Europei pentru a se asigura că toate 

procedurile respectă statul de drept; este 

îngrijorat de caracterul represiv și de 

amploarea epurărilor și persecuțiilor 

colective inițiate după tentativa de lovitură 

de stat, care au condus la regrese serioase 

în ceea ce privește libertățile fundamentale 

și drepturile omului în Turcia; este 
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independența sistemului judiciar se 

erodează; 

preocupat îndeosebi de numărul crescând 

al cazurilor de utilizare excesivă a forței de 

către poliție și de rele tratamente aplicate 

deținuților, de faptul că impunitatea 

persistă în cazurile de încălcări ale 

drepturilor omului, iar independența 

sistemului judiciar se erodează; solicită, 

așadar, să se inițieze o anchetă la nivel 

internațional în legătură cu tentativa de 

lovitură de stat din iulie; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/12 

Amendamentul  12 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune (articolul 36 din TUE) 

2016/2036(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 65 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

65. subliniază rolul important al culturii în 

politica externă a UE pentru promovarea 

dialogului și a înțelegerii și învățării 

reciproce; subliniază faptul că politici 

culturale și educaționale specifice pot veni 

în sprijinul principalelor obiective de 

politică externă și de securitate ale UE și 

pot contribui la consolidarea democrației, a 

statului de drept și a protecției drepturilor 

omului; reafirmă rolul dialogului 

intercultural și interreligios în combaterea 

extremismului, radicalizării și 

marginalizării; invită Comisia și Serviciul 

European de Acțiune Externă (SEAE) să 

integreze diplomația culturală și dialogul 

intercultural în toate instrumentele de 

relații externe ale UE, precum și în agenda 

UE pentru dezvoltare; solicită delegațiilor 

SEAE și UE din întreaga lume să 

numească câte un atașat cultural în fiecare 

reprezentanță a UE din țările terțe 

partenere; subliniază, de asemenea, rolul 

esențial al educației în promovarea 

conceptului de cetățenie și al 

competențelor interculturale, precum și în 

crearea unor perspective economice mai 

bune și îmbunătățirea sănătății; încurajează 

eforturile actuale depuse de Comisie pentru 

consolidarea rolului cooperării în domeniul 

științei și al cercetării ca instrumente ale 

puterii necoercitive în relațiile externe 

65. subliniază rolul important al culturii în 

politica externă a UE, nu numai pentru 

promovarea dialogului și a înțelegerii și 

învățării reciproce, ci și pentru crearea 

unor legături și afinități politice pe 

termen lung; subliniază faptul că politici 

culturale și educaționale specifice pot veni 

în sprijinul principalelor obiective de 

politică externă și de securitate ale UE și 

pot contribui la detensionare și la 

consolidarea democrației, a statului de 

drept și a protecției drepturilor omului; 

reafirmă rolul dialogului intercultural și 

interreligios în combaterea extremismului, 

radicalizării și marginalizării; invită 

Comisia și Serviciul European de Acțiune 

Externă (SEAE) să integreze diplomația 

culturală și dialogul intercultural în toate 

instrumentele de relații externe ale UE, 

precum și în agenda UE pentru dezvoltare; 

solicită delegațiilor SEAE și UE din 

întreaga lume să numească câte un atașat 

cultural în fiecare reprezentanță a UE din 

țările terțe partenere; subliniază, de 

asemenea, rolul esențial al educației în 

promovarea conceptului de cetățenie și al 

competențelor interculturale, precum și în 

crearea unor perspective economice mai 

bune și îmbunătățirea sănătății; încurajează 

eforturile actuale depuse de Comisie pentru 

consolidarea rolului cooperării în domeniul 
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europene; evidențiază faptul că schimbul 

științific poate contribui la formarea unor 

coaliții și la soluționarea conflictelor, în 

special în relația cu țările învecinate cu UE; 

științei și al cercetării, precum și al 

programelor de schimb pentru tineri, ca 

instrumente ale puterii necoercitive în 

relațiile externe europene; evidențiază 

faptul că schimbul științific poate contribui 

la formarea unor coaliții, la aprofundarea 

legăturilor existente și la soluționarea 

conflictelor, în special în relația cu țările 

învecinate cu UE; solicită să se asigure 

creșterea considerabilă a ratei de 

participare la programul Erasmus+, nu 

numai pentru învățământul universitar, ci 

și pentru învățământul secundar; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/13 

Amendamentul  13 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune (articolul 36 din TUE) 

2016/2036(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 65 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  65a. consideră că, pentru a le permite 

cetățenilor UE să își dezvolte o viziune în 

ceea ce privește politica externă comună 

și pentru ca Uniunea să poată fi 

percepută ca o entitate unitară de către 

țările terțe, este necesar ca UE să dispună 

de un canal de știri cu adevărat european; 

consideră că Euronews a reprezentat o 

formă incipientă de materializare a 

acestui proiect, transmițând aceleași 

imagini și comentarii în 13 limbi ale 

statelor membre ale UE și ale țărilor 

învecinate (sistem multiplex), însă, 

ulterior, canalul a fost neglijat din punct 

de vedere financiar și administrativ, iar 

audiența sa este în scădere; este deosebit 

de preocupat de evoluțiile recente, mai 

precis de desființarea serviciilor furnizate 

de Euronews în limba ucraineană și în 

limba turcă și de decizia de a transmite 

programele în limbile arabă și persană 

doar în versiune digitală, precum și de 

planurile de a înlocui sistemul multiplex 

centralizat utilizat în prezent cu programe 

separate pentru fiecare limbă individuală; 

invită Consiliul, Comisia și SEAE să 

lanseze de urgență un proces aprofundat 

de reflecție privind un viitor canal de știri 

european public și să solicite, în acest 

context, statelor membre ale UE să 

reflecteze asupra bugetului pe care ar fi 
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dispuse să îl aloce pentru a crea un post 

de televiziune independent al UE, care să 

poată concura cu posturi precum CNN, 

BBC, Russia Today, NHK sau CCTV; 

Or. en 

 


