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Amendamentul 1
Dario Tamburrano, Tiziana Beghin
în numele Grupului EFDD

Propunere comună de rezoluție
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE
referitoare la amenințările la adresa securității în legătură cu prezența tehnologică în creștere a 
Chinei în UE și posibilele acțiuni la nivelul UE de reducere a acestora

Propunere comună de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul

 14a. subliniază că securitatea trebuie să 
fie însoțită de siguranță, în special în ceea 
ce privește impactul asupra sănătății 
publice și a mediului și invită Comisia și 
statele membre să ia măsuri de precauție 
proporționale;
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Amendamentul 2
Dario Tamburrano, Tiziana Beghin
în numele Grupului EFDD

Propunere comună de rezoluție
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE
referitoare la amenințările la adresa securității în legătură cu prezența tehnologică în creștere a 
Chinei în UE și posibilele acțiuni la nivelul UE de reducere a acestora

Propunere comună de rezoluție
Punctul 24

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul

24. reiterează faptul că UE trebuie să 
sprijine securitatea cibernetică de-a lungul 
întregului lanț valoric, de la cercetare la 
introducerea și utilizarea pe scară largă a 
tehnologiilor-cheie, să disemineze 
informațiile relevante și să promoveze 
igiena cibernetică și programele de 
învățământ care cuprind securitatea 
cibernetică; consideră că, printre alte 
măsuri, programul Europa digitală va fi un 
instrument eficient în acest sens;

24. reiterează faptul că UE trebuie să 
sprijine securitatea cibernetică de-a lungul 
întregului lanț valoric, de la cercetare la 
introducerea și utilizarea pe scară largă a 
tehnologiilor-cheie, precum și gestionarea 
materiilor prime de-a lungul ciclului de 
viață și reciclarea deșeurilor, și, de 
asemenea, trebuie să disemineze 
informațiile relevante și să promoveze 
igiena cibernetică și programele de 
învățământ care cuprind securitatea 
cibernetică; consideră că, printre alte 
măsuri, programul Europa digitală va fi un 
instrument eficient în acest sens;
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