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11.4.2018 A8-0112/1 

Amendamentul  1 

Jordi Solé 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0112/2018 

Marietje Schaake 

Punerea în aplicare a instrumentelor de finanțare externă ale UE: evaluarea intermediară din 

2017 și viitoarea arhitectură post-2020 

2017/2280(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 88 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

88. subliniază că acest instrument 

permite în prezent Uniunii să finanțeze 

acțiuni de formare și furnizarea de 

echipamente neletale (precum sisteme 

informatice, spitale etc.) forțelor armate 

ale țărilor terțe pentru a răspunde 

nevoilor urgente, pe termen scurt și 

mediu, ca parte a realizării obiectivelor de 

dezvoltare durabilă;  

88. consideră că după 2020 

Regulamentul IcSP nu ar trebui să 

includă componenta militară a asistenței 

pentru consolidarea capacităților ca 

sprijin pentru securitate și dezvoltare 

(CBSD) acordată țărilor partenere, 

deoarece acest lucru ar slăbi din punct de 

vedere politic singurul instrument al UE 

de prevenire a conflictelor civile; 

reamintește, de asemenea, că finanțarea 

CBSD în cadrul actualului IcSP nu este 

conformă nici cu dispozițiile articolului 

209 din TFUE, nici cu jurisprudența 

pertinentă a CJUE și nici cu limitele 

pentru cheltuielile din sectorul militar 

impuse de articolul 41 alineatul (2) din 

TUE; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0112/2 

Amendamentul  2 

Jordi Solé 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0112/2018 

Marietje Schaake 

Punerea în aplicare a instrumentelor de finanțare externă ale UE: evaluarea intermediară din 

2017 și viitoarea arhitectură post-2020 

2017/2280(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 88 (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  88a. invită Comisia și SEAE să păstreze 

un singur instrument specific, rezervat 

pentru prevenirea conflictelor civile și 

pentru reacția rapidă în situații de criză 

civilă prin menținerea IcSP ca un 

instrument distinct în arhitectura de după 

2020; subliniază că menținerea IcSP este 

esențială pentru credibilitatea Uniunii, în 

special în ceea ce privește angajamentul 

său cu privire la pace și securitate; 

îndeamnă Comisia și SEAE să ia în 

considerare cererea crescândă pentru 

prevenirea conflictelor civile din 

vecinătatea UE prin triplarea fondurilor 

disponibile pentru astfel de acțiuni, în 

special prin finanțarea de inițiative în 

materie de mediere, dialog și reconciliere; 

subliniază că o astfel de creștere nu ar 

trebui să se realizeze în detrimentul 

prevenirii conflictelor civile și al 

consolidării păcii în alte regiuni;  

Or. en 
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11.4.2018 A8-0112/3 

Amendamentul  3 

Jordi Solé 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0112/2018 

Marietje Schaake 

Punerea în aplicare a instrumentelor de finanțare externă ale UE: evaluarea intermediară din 

2017 și viitoarea arhitectură post-2020 

2017/2280(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 121 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

121. apreciază angajamentul UE pentru 

aspecte precum drepturile omului, 

democrația, sprijinul pentru societatea 

civilă, precum și diversele scopuri, 

obiective și valoarea politică și strategică 

specifică a instrumentelor actuale; 

subliniază faptul că reforma nu ar trebui să 

submineze obiectivele politice ale fiecărui 

instrument; înțelege specificitatea privind 

obiectivele și punerea în aplicare în ceea ce 

privește IEV, IPA II și IEDDO și 

consideră, prin urmare, că acestea ar trebui 

să rămână independente având în vedere 

considerentele politice și strategice; 

121. apreciază angajamentul UE pentru 

aspecte precum drepturile omului, 

democrația, sprijinul pentru societatea 

civilă, precum și diversele scopuri, 

obiective și valoarea politică și strategică 

specifică a instrumentelor actuale; 

subliniază faptul că reforma nu ar trebui să 

submineze obiectivele politice ale fiecărui 

instrument; înțelege specificitatea privind 

obiectivele și punerea în aplicare în ceea ce 

privește IEV, IPA II, IcSP și IEDDO și 

consideră, prin urmare, că acestea ar trebui 

să rămână independente având în vedere 

considerentele politice și strategice; 

Or. en 

 

 


