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6.12.2017 A8-0350/1 

Amendamentul  1 

Tamás Meszerics 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0350/2017 

David McAllister 

Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune 

2017/2121(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 42 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

42. consideră că dezvoltarea unei 

industrii puternice a apărării întărește 

independența tehnologică a UE; solicită 

dezvoltarea resurselor industriale și 

tehnologice necesare pentru îmbunătățirea 

securității cibernetice, inclusiv prin 

promovarea unei piețe unice a produselor 

din domeniul securității cibernetice; 

solicită să se pună la dispoziție resurse 

financiare și umane semnificativ sporite în 

cadrul instituțiilor UE pentru a spori 

capacitatea UE de securitate cibernetică și 

de apărare cibernetică; subliniază 

necesitatea de a integra apărarea 

cibernetică în acțiunea externă și în politica 

externă și de securitate comună și 

evidențiază necesitatea îmbunătățirii 

capacității de a depista criminalitatea 

cibernetică;  

42. consideră că dezvoltarea unei 

industrii eficiente a apărării întărește 

independența tehnologică a UE; solicită 

dezvoltarea resurselor industriale și 

tehnologice necesare pentru îmbunătățirea 

securității cibernetice, inclusiv prin 

promovarea unei piețe unice a produselor 

din domeniul securității cibernetice și prin 

norme stricte de control al exportului 

acestora; solicită să se pună la dispoziție 

resurse financiare și umane în cadrul 

instituțiilor UE pentru a îmbunătăți 

securitatea cibernetică și reziliența la 

atacuri cibernetice a UE; subliniază 

necesitatea de a integra apărarea 

cibernetică în acțiunea externă și în politica 

externă și de securitate comună și 

evidențiază necesitatea îmbunătățirii 

capacității de a depista criminalitatea 

cibernetică;  

Or. en 
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6.12.2017 A8-0350/2 

Amendamentul  2 

Tamás Meszerics 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0350/2017 

David McAllister 

Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune 

2017/2121(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 45 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

45. consideră că Europa ar trebui să 

întărească în continuare cooperarea în 

materie de apărare comună, pentru a-și 

apăra valorile și principiile comune și 

autonomia strategică; subliniază 

importanța legăturii dintre securitatea 

externă și cea internă, mai buna utilizare a 

resurselor și controlul riscurilor în zona 

periferică a Europei; reamintește că 

legătura dintre securitate și dezvoltare este 

un principiu de bază care stă la baza 

abordării Uniunii privind crizele și 

conflictele externe; invită statele membre 

să elibereze într-un mod eficient întregul 

potențial al Tratatului de la Lisabona în 

ceea ce privește politica de securitate și 

apărare comună (PSAC) și salută, în acest 

context, planul de punere în aplicare 

privind securitatea și apărarea; încurajează 

o reexaminare a abordării UE față de 

misiunile PSAC civile, pentru a asigura 

faptul că acestea sunt concepute, puse în 

aplicare și sprijinite în mod adecvat; 

consideră că capacitățile Agenției 

Europene de Apărare (AEA), cooperarea 

structurată permanentă (PESCO) și 

Grupurile tactice de luptă ale UE ar trebui 

să fie utilizate la întregul lor potențial; 

îndeamnă statele membre să asigure 

finanțare suplimentară în acest scop; 

45. consideră că Europa ar trebui să 

întărească în continuare cooperarea în 

materie de apărare comună, pentru a-și 

apăra valorile și principiile comune; 

subliniază importanța legăturii dintre 

securitatea externă și cea internă, mai buna 

utilizare a resurselor și controlul riscurilor 

în zona periferică a Europei; reamintește că 

legătura dintre securitate și dezvoltare este 

un principiu de bază care stă la baza 

abordării Uniunii privind crizele și 

conflictele externe; invită statele membre 

să elibereze într-un mod eficient întregul 

potențial al Tratatului de la Lisabona în 

ceea ce privește politica de securitate și 

apărare comună (PSAC) și ia act, în acest 

context, de planul de punere în aplicare 

privind securitatea și apărarea; încurajează 

o reexaminare a abordării UE față de 

misiunile PSAC civile, pentru a asigura 

faptul că acestea sunt concepute, puse în 

aplicare și sprijinite în mod adecvat; 

consideră că cooperarea structurată 

permanentă (PESCO) și Grupurile tactice 

de luptă ale UE ar trebui să fie utilizate la 

întregul lor potențial; îndeamnă statele 

membre să asigure finanțare suplimentară 

în acest scop din bugetele naționale de 

apărare; 
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6.12.2017 A8-0350/3 

Amendamentul  3 

Tamás Meszerics 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0350/2017 

David McAllister 

Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune 

2017/2121(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 46 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

46. consideră că Uniunea Europeană și 

statele sale membre trebuie să elaboreze o 

politică externă, de securitate și de apărare 

eficace și să conlucreze cu NATO și cu alți 

parteneri internaționali, cu ONU, cu ONG-

uri, cu apărătorii drepturilor omului și cu 

alții cu privire la probleme de interes 

comun, în scopul promovării păcii, 

prosperității și stabilității în întreaga lume; 

evidențiază că este important să fie 

intensificată sensibilizarea și angajamentul 

politic pentru o punere în aplicare urgentă a 

unei PSAC ambițioase, eficiente și 

structurate; îndeamnă Consiliul, Comisia și 

statele membre să remedieze problemele 

UE în materie de comunicare, imprimând 

mai multă responsabilitate și mai multă 

vizibilitate acțiunii externe a UE; invită 

statele membre și instituțiile UE să 

răspundă problemelor în materie de apărare 

urmând strategia globală a UE și planurile 

Comisiei de îmbunătățire a cercetării în 

domeniul apărării și a dezvoltării 

capabilităților UE;  

46. consideră că Uniunea Europeană și 

statele sale membre trebuie să elaboreze o 

politică externă, de securitate și de apărare 

eficace și să conlucreze cu NATO și cu alți 

parteneri internaționali, cu ONU, cu ONG-

uri, cu apărătorii drepturilor omului și cu 

alții cu privire la probleme de interes 

comun, în scopul promovării păcii, 

prosperității și stabilității în întreaga lume; 

evidențiază că este important să fie 

intensificată sensibilizarea și angajamentul 

politic pentru o punere în aplicare urgentă a 

unei PSAC ambițioase, eficiente și 

structurate; îndeamnă Consiliul, Comisia și 

statele membre să remedieze problemele 

UE în materie de comunicare, imprimând 

mai multă responsabilitate și mai multă 

vizibilitate acțiunii externe a UE; invită 

statele membre și instituțiile UE să 

răspundă problemelor în materie de apărare 

urmând strategia globală a UE și planurile 

Comisiei de îmbunătățire a cercetării în 

domeniul apărării și a dezvoltării 

capabilităților UE, prin punerea în comun 

a bugetelor naționale de sector de o 

manieră cât mai cooperativă și eficientă;  

Or. en 
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6.12.2017 A8-0350/4 

Amendamentul  4 

Tamás Meszerics 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0350/2017 

David McAllister 

Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune 

2017/2121(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 47 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

47. invită Comisia să țină seama pe 

deplin de provocările din ce în ce mai 

importante în materie de securitate în 

propunerea sa pentru următorul cadru 

financiar multianual (CFM); consideră 
că atât dimensiunea, cât și flexibilitatea 

bugetului PESC trebuie să corespundă 

așteptărilor cetățenilor UE cu privire la 

rolul UE în calitate de furnizor de 

securitate; insistă asupra necesității de a 

avea o viziune globală pentru politica și 

instrumentele UE în materie de securitate, 

inclusiv o coordonare fructuoasă cu Fondul 

european de apărare propus; invită statele 

membre să vizeze obiectivul de 2 % din 

PIB pentru cheltuielile de apărare și să 

cheltuie 20 % din bugetele lor de apărare 

pentru echipamente care au fost identificate 

ca necesare de către AEA; reamintește, de 

asemenea, că orice politică nouă trebuie să 

fie susținută prin noi surse de finanțare; 

constată că numeroase state membre 

întâmpină dificultăți în ceea ce privește 

menținerea unei game variate de capacități 

complet operaționale în materie de apărare, 

îndeosebi din cauza constrângerilor 

financiare; solicită, prin urmare, o mai 

bună cooperare și coordonare cu privire la 

capacitățile care ar trebui menținute, astfel 

încât statele membre să se poată specializa 

în domeniul anumitor capacități și să își 

47. consideră că atât dimensiunea, cât 

și flexibilitatea bugetului PESC trebuie să 

corespundă așteptărilor cetățenilor UE cu 

privire la rolul UE în calitate de furnizor de 

securitate; insistă asupra necesității de a 

avea o viziune globală pentru politica și 

instrumentele UE în materie de securitate, 

inclusiv o coordonare fructuoasă cu Fondul 

european de apărare propus, prin punerea 

în comun a bugetelor naționale de sector; 

invită statele membre să vizeze obiectivul 
de a aloca 20 % din bugetele lor de apărare 

pentru echipamente care au fost identificate 

ca necesare de către AEA; reamintește, de 

asemenea, că orice politică nouă trebuie să 

fie susținută de finanțări din bugetele 

naționale de apărare; constată că 

numeroase state membre întâmpină 

dificultăți în ceea ce privește menținerea 

unei game variate de capacități complet 

operaționale în materie de apărare, 

îndeosebi din cauza constrângerilor 

financiare; solicită, prin urmare, o 

cooperare și coordonare mult mai eficiente 

cu privire la capacitățile care ar trebui 

menținute, astfel încât statele membre să se 

poată specializa în domeniul anumitor 

capacități și să își cheltuiască resursele 

într-un mod mai eficient; consideră că 

interoperabilitatea este esențială pentru ca 

forțele statelor membre să fie mai 
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cheltuiască resursele într-un mod mai 

eficient; consideră că interoperabilitatea 

este esențială pentru ca forțele statelor 

membre să fie mai compatibile și mai 

integrate; reamintește că creditele PESC au 

reprezentat 3,6 % din angajamentele de la 

rubrica 4 în 2016 și 0,2 % din întregul 

buget al UE; regretă faptul că dimensiunea 

și subutilizarea capitolului PESC și 

transferurile sistematice de la acesta pun în 

evidență o lipsă persistentă de ambiție a 

UE de a acționa în calitate de actor global; 

compatibile și mai integrate; reamintește că 

creditele PESC au reprezentat 3,6% din 

angajamentele de la rubrica 4 în 2016 și 0,2 

% din întregul buget al UE; regretă faptul 

că dimensiunea și subutilizarea capitolului 

PESC și transferurile sistematice de la 

acesta pun în evidență o lipsă persistentă de 

ambiție a UE de a acționa în calitate de 

actor global; 

Or. en 

 

 


