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Amendamentul 1
Nadezhda Neynsky

Propunere de rezoluție
Referirea 1 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere articolul 196 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene referitor la protecția civilă și 
articolul 214 referitor la ajutorul 
umanitar,

Or. en

Amendamentul 2
Indrek Tarand

Propunere de rezoluție
Referirea 1 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere articolul 196 din TFUE 
referitor la protecția civilă și articolul 214 
referitor la ajutorul umanitar,

Or. en

Amendamentul 3
Nadezhda Neynsky

Propunere de rezoluție
Referirea 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Raportul anual al
Comisiei intitulat „Pentru o forță 
europeană de protecție civilă: ajutorul 
european” din mai 2006,

- având în vedere Raportul Comisiei 
intitulat „Pentru o forță europeană de 
protecție civilă: ajutorul european” din mai 
2006,
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Or. en

Amendamentul 4
Nadezhda Neynsky

Propunere de rezoluție
Referirea 5 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Decizia 2007/779/CE, 
Euratom a Consiliului din 
8 noiembrie 2007 de instituire a unui 
mecanism comunitar de protecție civilă1,
__________________
1 JO L 314, 1.12.2007.

Or. en

Amendamentul 5
Indrek Tarand

Propunere de rezoluție
Referirea 5 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Decizia Consiliului din 
8 noiembrie 2007 de instituire a unui 
mecanism comunitar de protecție civilă, 
Comunicare Comisiei din 
26 octombrie 2010 intitulată 
„Consolidarea răspunsului european în 
caz de dezastre: rolul protecției civile și al 
asistenței umanitare” și rezoluția sa din 
27 septembrie 2011,

Or. en

Amendamentul 6
Nadezhda Neynsky
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Propunere de rezoluție
Referirea 5 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Comunicarea Comisiei 
către Parlamentul European și Consiliu 
din 26 octombrie 2010 intitulată 
„Consolidarea răspunsului european în 
caz de dezastre: rolul protecției civile și al 
asistenței umanitare” și propunerea de 
decizie a Parlamentului European și a 
Consiliului din 20 decembrie 2011 privind 
un mecanism al Uniunii de protecție 
civilă,

Or. en

Amendamentul 7
Nadezhda Neynsky

Propunere de rezoluție
Referirea 5 c (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Rezoluția sa din 
27 septembrie 20111 privind Comunicarea 
Comisiei din 26 octombrie 2010 intitulată 
„Consolidarea răspunsului european în 
caz de dezastre: rolul protecției civile și al 
asistenței umanitare”,
1 P7_TA-PROV(2011)0404.

Or. en

Amendamentul 8
Justas Vincas Paleckis

Propunere de rezoluție
Referirea 6 a (nouă)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere propunerea Comisiei 
către Parlamentul European și Consiliu 
privind un mecanism al Uniunii de 
protecție civilă (COM(2011)0461),

Or. en

Amendamentul 9
Indrek Tarand

Propunere de rezoluție
Referirea 7 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere concluziile Conferinței 
de la Berlin din octombrie 2011, intitulate 
„De la negocieri privind clima la 
diplomație climatică” și ale Conferinței de 
la Londra din martie 2012, intitulate „Un 
dialog în domeniul climei și al securității 
în secolul XXI”,

Or. en

Amendamentul 10
Nadezhda Neynsky

Propunere de rezoluție
Referirea 10 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Orientările ONU 
privind folosirea resurselor militare și de 
protecție civilă străine pentru intervenții 
în caz de catastrofe (Orientările de la 
Oslo)2 și Orientările privind folosirea 
resurselor militare și de protecție civilă în 
sprijinul activităților umanitare 
desfășurate de către ONU în situații de 



AM\909835RO.doc 7/84 PE492.875v02-00

RO

urgență complexe (Orientările MCDA),
__________________
2

http://www.unhcr.org/refworld/docid/47da
87822.html.

Or. en

Amendamentul 11
Indrek Tarand

Propunere de rezoluție
Referirea 10 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Comunicarea Comisiei 
către Parlamentul European și Consiliu9

și Declarația comună referitoare la „Un 
consens european privind ajutorul 
umanitar”10, 
__________________
9 {SEC(2007) 781} {SEC(2007) 782} /* 
COM/2007/0317*/.
10 Declarație comună a Consiliului și 
reprezentanților guvernelor statelor 
membre reuniți în cadrul Consiliului, a 
Parlamentului European și a Comisiei 
Europene (2008/C 25/01).

Or. en

Amendamentul 12
Nadezhda Neynsky

Propunere de rezoluție
Referirea 10 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Consensul european 
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privind ajutorul umanitar3,
__________________
3 JO C25/1, 30.1.2008.

Or. en

Amendamentul 13
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Propunere de rezoluție
Referirea 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere rapoartele diferitelor 
organisme internaționale și organizații de 
cercetare,

eliminat

Or. en

Amendamentul 14
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Propunere de rezoluție
Referirea 11 – nota de subsol 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. Tendințele și implicațiile schimbărilor 
climatice pentru securitatea națională și 
internațională, raport întocmit de 
Consiliul Științific de Apărare din SUA, 
octombrie 2011; raport întocmit de 
Centrul pentru o nouă securitate 
americană (CNAS) intitulat „Extinderea 
orizonturilor: Schimbările climatice și 
forțele armate ale SUA”, 28 aprilie 2010, 
autori: CDR Herbert Carmen, Christine 
Parthemore, Will Rogers, Malin Mobjörk, 
Mikael Eriksson, Henrik Carlsen: 
raportul intitulat „Conectarea 
schimbărilor climatice cu securitatea și cu 
conflictele armate”, Agenția suedeză de 

eliminat
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Cercetare (FOI); raport privind migrația 
și schimbările climatice globale (2011), 
proiect de raport final; Oficiul 
Guvernamental pentru Știință, Londra: 
Apa, criza și schimbările climatice din 
Uganda: O sinteză politică de Lukas 
Ruettinger și Dennis Taenzler, Berlin, 
Kampala: adelphi 2011.

Or. en

Amendamentul 15
Andreas Mölzer

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază că schimbările climatice 
sunt larg recunoscute ca reprezentând un 
factor esențial și un factor de multiplicare 
a amenințărilor pentru securitatea, pacea 
și stabilitatea mondiale și că schimbările 
climatice sunt așadar relevante pentru 
articolele 42 și 43 din Tratatul de la 
Lisabona;

eliminat

Or. de

Amendamentul 16
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază că schimbările climatice sunt 
larg recunoscute ca reprezentând un 
factor esențial și un factor de multiplicare 
a amenințărilor pentru securitatea, pacea 
și stabilitatea mondiale și că schimbările 
climatice sunt așadar relevante pentru 

1. constată impactul schimbărilor 
climatice asupra securității, păcii și 
stabilității;
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articolele 42 și 43 din Tratatul de la 
Lisabona;

Or. en

Amendamentul 17
Indrek Tarand

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază că schimbările climatice sunt 
larg recunoscute ca reprezentând un 
factor esențial și un factor de multiplicare 
a amenințărilor pentru securitatea, pacea 
și stabilitatea mondiale și că schimbările 
climatice sunt așadar relevante pentru 
articolele 42 și 43 din Tratatul de la 
Lisabona;

1. subliniază că securitatea climatică este 
o componentă fundamentală a securității, 
păcii și stabilității mondiale și că 
schimbările climatice sunt așadar relevante 
pentru articolele 42 și 43 din Tratatul de la 
Lisabona; prin urmare, pe termen mediu 
și lung, schimbările climatice constituie 
un factor de multiplicare a amenințărilor 
și ar putea conduce la o deteriorare 
semnificativă a situației securității din 
Uniune;

Or. en

Amendamentul 18
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază că schimbările climatice sunt 
larg recunoscute ca reprezentând un factor 
esențial și un factor de multiplicare a 
amenințărilor pentru securitatea, pacea și 
stabilitatea mondiale și că schimbările 
climatice sunt așadar relevante pentru 
articolele 42 și 43 din Tratatul de la 
Lisabona;

1. subliniază că schimbările climatice sunt 
larg recunoscute ca reprezentând un factor 
esențial și un factor de multiplicare a 
amenințărilor pentru securitatea, pacea și 
stabilitatea mondiale;
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Or. en

Amendamentul 19
Graham Watson, Norica Nicolai

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază că schimbările climatice sunt 
larg recunoscute ca reprezentând un 
factor esențial și un factor de multiplicare 
a amenințărilor pentru securitatea, pacea
și stabilitatea mondiale și că schimbările 
climatice sunt așadar relevante pentru 
articolele 42 și 43 din Tratatul de la 
Lisabona;

1. subliniază că securitatea climatică este 
o componentă fundamentală a securității, 
păcii și stabilității mondiale și că 
schimbările climatice sunt așadar relevante 
pentru articolele 42 și 43 din Tratatul de la 
Lisabona; prin urmare, pe termen mediu 
și lung, schimbările climatice constituie 
un factor de sporire a amenințărilor și ar 
putea conduce la o deteriorare 
semnificativă a situației securității din 
Uniune;

Or. en

Amendamentul 20
Justas Vincas Paleckis

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. regretă că în ultimii patru ani, 
problema schimbărilor climatice, care 
constituie cea mai mare amenințare la 
adresa securității mondiale, a fost trecută 
în plan secund în cadrul dezbaterilor 
publice, din cauza crizei economice și 
financiare care constituie, de asemenea, o 
amenințare imediată la adresa securității 
mondiale;

Or. en
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Amendamentul 21
Indrek Tarand

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. subliniază că, dat fiind faptul că este 
posibil ca prevenirea schimbărilor 
climatice să nu se mai poată realiza prin 
intermediul acțiunilor umane, adoptarea 
unor strategii de securitate pentru 
reducerea, adaptarea și reacția la 
implicațiile legate de securitate ale 
schimbărilor climatice este deosebit de 
crucială;

Or. en

Amendamentul 22
Norica Nicolai

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. subliniază că, dat fiind faptul că este 
posibil ca prevenirea schimbărilor 
climatice să nu se mai poată realiza prin 
intermediul acțiunilor umane, adoptarea 
unor strategii de securitate pentru 
reducerea, adaptarea și reacția la 
implicațiile legate de securitate ale 
schimbărilor climatice este deosebit de 
crucială;

Or. en

Amendamentul 23
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler
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Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. observă cu îngrijorare multiplicarea 
evenimentelor meteorologice extreme din 
ultimii ani ca urmare a înrăutățirii 
variabilității climatului natural, precum și 
a influenței omului asupra condițiilor 
meteorologice;

eliminat

Or. en

Amendamentul 24
Bastiaan Belder

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. observă cu îngrijorare multiplicarea 
evenimentelor meteorologice extreme din 
ultimii ani ca urmare a înrăutățirii
variabilității climatului natural, precum și a 
influenței omului asupra condițiilor 
meteorologice;

2. observă cu îngrijorare multiplicarea 
evenimentelor meteorologice extreme din 
ultimii ani ca urmare a variabilității 
climatului natural, precum și a influenței 
omului asupra climei;

Or. nl

Amendamentul 25
Bastiaan Belder

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. observă faptul că dezastrele naturale 
cauzate de schimbările climatice sunt 
agravate de utilizarea incorectă a 
terenurilor, de gestionarea 
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necorespunzătoare a pădurilor și de 
sistemele de avertizare inadecvate;

Or. nl

Amendamentul 26
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că aceste evenimente 
reprezintă o escaladare a costului pentru 
economia mondială, nu numai pentru țările 
în curs de dezvoltare, dar și pentru 
economia mondială, atât ca un cost direct 
în ceea ce privește reconstrucția și ajutorul, 
dar și ca un cost indirect în ceea ce privește 
creșterile asigurărilor, ale prețurilor 
produselor și serviciilor; deși costul 
potențialei agravări a anumitor 
amenințări existente sau viitoare pentru 
pacea și securitatea internaționale nu 
poate fi măsurat cu exactitate, acesta este 
cu siguranță foarte ridicat;

3. consideră că înmulțirea evenimentelor 
meteorologice extreme în ultimii ani
reprezintă o escaladare a costului pentru 
economia mondială, nu numai pentru țările 
în curs de dezvoltare, dar și pentru 
economia mondială, atât ca un cost direct 
în ceea ce privește reconstrucția și ajutorul, 
dar și ca un cost indirect în ceea ce privește 
creșterile asigurărilor, ale prețurilor 
produselor și serviciilor;

Or. en

Amendamentul 27
Norica Nicolai

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că aceste evenimente 
reprezintă o escaladare a costului pentru 
economia mondială, nu numai pentru țările 
în curs de dezvoltare, dar și pentru 
economia mondială, atât ca un cost direct 
în ceea ce privește reconstrucția și ajutorul, 

3. consideră că aceste evenimente pot 
reprezenta o escaladare a costului pentru 
economia mondială, nu numai pentru țările 
în curs de dezvoltare, dar și pentru 
economia mondială, atât ca un cost direct 
în ceea ce privește reconstrucția și ajutorul, 
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dar și ca un cost indirect în ceea ce privește 
creșterile asigurărilor, ale prețurilor 
produselor și serviciilor; deși costul 
potențialei agravări a anumitor 
amenințări existente sau viitoare pentru 
pacea și securitatea internaționale nu 
poate fi măsurat cu exactitate, acesta este 
cu siguranță foarte ridicat;

dar și ca un cost indirect în ceea ce privește 
creșterile asigurărilor, ale prețurilor 
produselor și serviciilor;

Or. en

Amendamentul 28
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că aceste evenimente 
reprezintă o escaladare a costului pentru 
economia mondială, nu numai pentru țările 
în curs de dezvoltare, dar și pentru 
economia mondială, atât ca un cost direct 
în ceea ce privește reconstrucția și ajutorul, 
dar și ca un cost indirect în ceea ce privește 
creșterile asigurărilor, ale prețurilor 
produselor și serviciilor; deși costul 
potențialei agravări a anumitor amenințări 
existente sau viitoare pentru pacea și 
securitatea internaționale nu poate fi 
măsurat cu exactitate, acesta este cu 
siguranță foarte ridicat;

3. consideră că aceste evenimente 
reprezintă o escaladare a costului pentru 
economia mondială, nu numai pentru țările 
în curs de dezvoltare, dar și pentru 
economia mondială, atât ca un cost direct 
în ceea ce privește reconstrucția și ajutorul, 
dar și ca un cost indirect în ceea ce privește 
creșterile asigurărilor, ale prețurilor 
produselor și serviciilor; deși costul 
potențialei agravări a anumitor amenințări 
existente sau viitoare pentru pacea și 
securitatea umană internaționale nu poate 
fi măsurat cu exactitate, acesta este cu 
siguranță foarte ridicat;

Or. en

Amendamentul 29
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Propunere de rezoluție
Punctul 4
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că dezastrele naturale, 
exacerbate de schimbările climatice, sunt 
extrem de destabilizatoare, în special 
pentru statele cele mai vulnerabile în fața 
fenomenelor meteorologice nefavorabile și 
pentru statele aflate în pragul eșecului 
statal, majoritatea dintre acestea fiind 
situate în regiuni în curs de dezvoltare din 
zonele tropicale și subtropicale; subliniază 
că populațiile care se confruntă cu o 
deteriorare a accesului la apă proaspătă și 
la alimente din cauza catastrofelor naturale 
exacerbate de schimbările climatice sunt 
obligate să migreze, suprasolicitând astfel 
capacitățile economice, sociale și 
administrative ale regiunilor deja fragile 
sau ale statelor aflate în pragul eșecului 
statal și creând, în consecință, conflicte și 
un impact negative asupra securității; 
reamintește că aceste evenimente creează
o concurență între comunități și țări în ceea 
ce privește resursele limitate, exacerbând 
vechile dileme privind securitatea și 
creând unele noi;

4. subliniază că dezastrele naturale sunt 
extrem de destabilizatoare, în special 
pentru statele cele mai vulnerabile în fața 
fenomenelor meteorologice nefavorabile și 
pentru statele aflate în pragul eșecului 
statal; subliniază că populațiile care se 
confruntă cu o deteriorare a accesului la 
apă proaspătă și la alimente din cauza 
catastrofelor naturale migrează deseori, 
suprasolicitând astfel capacitățile 
economice, sociale și administrative ale 
statelor, îndeosebi ale regiunilor deja 
fragile sau ale statelor aflate în pragul 
eșecului statal, ceea ce ar putea crea
conflicte și determina un impact negativ
asupra securității; constată că aceste 
evenimente ar putea crea o concurență 
între comunități și țări în ceea ce privește 
resursele limitate;

Or. en

Amendamentul 30
Bastiaan Belder

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că dezastrele naturale, 
exacerbate de schimbările climatice, sunt 
extrem de destabilizatoare, în special 
pentru statele cele mai vulnerabile în fața 
fenomenelor meteorologice nefavorabile 
și pentru statele aflate în pragul eșecului 
statal, majoritatea dintre acestea fiind
situate în regiuni în curs de dezvoltare din 

4. subliniază că dezastrele naturale, 
exacerbate de schimbările climatice, sunt 
extrem de destabilizatoare, în special 
pentru statele vulnerabile situate în regiuni 
în curs de dezvoltare din zonele tropicale și 
subtropicale; subliniază că populațiile care 
se confruntă cu o deteriorare a accesului la 
apă proaspătă și la alimente din cauza 
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zonele tropicale și subtropicale; subliniază 
că populațiile care se confruntă cu o 
deteriorare a accesului la apă proaspătă și 
la alimente din cauza catastrofelor naturale 
exacerbate de schimbările climatice sunt 
obligate să migreze, suprasolicitând astfel 
capacitățile economice, sociale și 
administrative ale regiunilor deja fragile 
sau ale statelor aflate în pragul eșecului 
statal și creând, în consecință, conflicte și 
un impact negative asupra securității; 
reamintește că aceste evenimente creează o 
concurență între comunități și țări în ceea 
ce privește resursele limitate, exacerbând 
vechile dileme privind securitatea și creând 
unele noi;

catastrofelor naturale exacerbate de 
schimbările climatice sunt obligate să 
migreze, suprasolicitând astfel capacitățile 
economice, sociale și administrative ale 
regiunilor deja fragile sau ale statelor aflate 
în pragul eșecului statal și creând, în 
consecință, conflicte și un impact negative 
asupra securității; reamintește că aceste 
evenimente creează o concurență între 
comunități și țări în ceea ce privește 
resursele limitate, exacerbând vechile 
dileme privind securitatea și creând unele 
noi;

Or. nl

Amendamentul 31
Norica Nicolai

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că dezastrele naturale, 
exacerbate de schimbările climatice, sunt 
extrem de destabilizatoare, în special 
pentru statele cele mai vulnerabile în fața 
fenomenelor meteorologice nefavorabile și 
pentru statele aflate în pragul eșecului 
statal, majoritatea dintre acestea fiind 
situate în regiuni în curs de dezvoltare din 
zonele tropicale și subtropicale; subliniază 
că populațiile care se confruntă cu o 
deteriorare a accesului la apă proaspătă și 
la alimente din cauza catastrofelor 
naturale exacerbate de schimbările 
climatice sunt obligate să migreze, 
suprasolicitând astfel capacitățile 
economice, sociale și administrative ale 
regiunilor deja fragile sau ale statelor 
aflate în pragul eșecului statal și creând, 
în consecință, conflicte și un impact 

4. subliniază că dezastrele naturale, 
exacerbate de schimbările climatice, sunt 
extrem de destabilizatoare, în special 
pentru statele cele mai vulnerabile în fața 
fenomenelor meteorologice nefavorabile și 
pentru statele aflate în pragul eșecului 
statal, majoritatea dintre acestea fiind 
situate în regiuni în curs de dezvoltare din 
zonele tropicale și subtropicale; subliniază 
că o serie de efecte climatice pot conduce 
la o serie de dezastre umane, 
supraîncărcând capacitatea statelor de a 
gestiona singure situația și afectând, prin 
urmare, indirect o parte mai mare a 
lumii; constată, totuși, că, până în 
prezent, nu există niciun conflict de care 
schimbările climatice să fie în totalitate 
răspunzătoare; subliniază că, având în 
vedere faptul că acest risc se întâlnește în 
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negative asupra securității; reamintește că 
aceste evenimente creează o concurență 
între comunități și țări în ceea ce privește 
resursele limitate, exacerbând vechile 
dileme privind securitatea și creând unele 
noi;

principal în zonele în care există tendințe 
de modificare a nivelului mării (Oceania) 
sau în zonele cu resurse limitate din cauza 
climatului (Africa Sahariană și 
Subsahariană), strategiile privind 
migrația ar trebui să vizeze îndeosebi 
aceste regiuni;

Or. en

Amendamentul 32
Andreas Mölzer

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că dezastrele naturale, 
exacerbate de schimbările climatice, sunt 
extrem de destabilizatoare, în special 
pentru statele cele mai vulnerabile în fața 
fenomenelor meteorologice nefavorabile și 
pentru statele aflate în pragul eșecului 
statal, majoritatea dintre acestea fiind 
situate în regiuni în curs de dezvoltare din 
zonele tropicale și subtropicale; subliniază 
că populațiile care se confruntă cu o 
deteriorare a accesului la apă proaspătă și 
la alimente din cauza catastrofelor naturale 
exacerbate de schimbările climatice sunt 
obligate să migreze, suprasolicitând astfel 
capacitățile economice, sociale și 
administrative ale regiunilor deja fragile 
sau ale statelor aflate în pragul eșecului 
statal și creând, în consecință, conflicte și 
un impact negative asupra securității; 
reamintește că aceste evenimente creează o 
concurență între comunități și țări în ceea 
ce privește resursele limitate, exacerbând 
vechile dileme privind securitatea și creând 
unele noi;

4. subliniază că dezastrele naturale, 
exacerbate de schimbările climatice, sunt 
extrem de destabilizatoare, în special 
pentru statele cele mai vulnerabile în fața 
fenomenelor meteorologice nefavorabile și 
pentru statele aflate în pragul eșecului 
statal, majoritatea dintre acestea fiind 
situate în regiuni în curs de dezvoltare din 
zonele tropicale și subtropicale; subliniază 
că, în multe cazuri, populațiile care se 
confruntă cu o deteriorare a accesului la 
apă proaspătă și la alimente din cauza 
catastrofelor naturale exacerbate de 
schimbările climatice sunt obligate să 
migreze, suprasolicitând astfel deseori 
capacitățile economice, sociale și 
administrative ale regiunilor deja fragile 
sau ale statelor aflate în pragul eșecului 
statal și creând, în consecință, conflicte și 
un impact negative asupra securității; 
reamintește că aceste evenimente creează o 
concurență între comunități și țări în ceea 
ce privește resursele limitate, exacerbând 
vechile dileme privind securitatea și creând 
unele noi;

Or. de
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Amendamentul 33
Anneli Jäätteenmäki

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că dezastrele naturale, 
exacerbate de schimbările climatice, sunt 
extrem de destabilizatoare, în special 
pentru statele cele mai vulnerabile în fața 
fenomenelor meteorologice nefavorabile și 
pentru statele aflate în pragul eșecului 
statal, majoritatea dintre acestea fiind 
situate în regiuni în curs de dezvoltare din 
zonele tropicale și subtropicale; subliniază 
că populațiile care se confruntă cu o 
deteriorare a accesului la apă proaspătă și 
la alimente din cauza catastrofelor naturale 
exacerbate de schimbările climatice sunt 
obligate să migreze, suprasolicitând astfel 
capacitățile economice, sociale și 
administrative ale regiunilor deja fragile 
sau ale statelor aflate în pragul eșecului 
statal și creând, în consecință, conflicte și 
un impact negative asupra securității; 
reamintește că aceste evenimente creează o 
concurență între comunități și țări în ceea 
ce privește resursele limitate, exacerbând 
vechile dileme privind securitatea și creând 
unele noi;

4. subliniază că dezastrele naturale, 
exacerbate de schimbările climatice, sunt 
extrem de destabilizatoare, în special 
pentru statele cele mai vulnerabile în fața 
fenomenelor meteorologice nefavorabile și 
pentru statele aflate în pragul eșecului 
statal, majoritatea dintre acestea fiind 
situate în regiuni în curs de dezvoltare din 
zonele tropicale și subtropicale, și, de 
asemenea, duc la strămutarea 
persoanelor; observă că același fenomen 
poate să reapară, de asemenea, ca urmare 
a unui incident tehnologic major cauzat 
de un dezastru natural; subliniază că 
populațiile care se confruntă cu o 
deteriorare a accesului la apă proaspătă și 
la alimente din cauza catastrofelor naturale 
sunt obligate să migreze, suprasolicitând 
astfel capacitățile economice, sociale și 
administrative ale regiunilor deja fragile 
sau ale statelor aflate în pragul eșecului 
statal și contribuind, în consecință, la 
apariția conflictelor și având un impact 
negativ asupra securității globale; 
reamintește că aceste evenimente creează o 
concurență între comunități și țări în ceea 
ce privește resursele limitate, exacerbând 
vechile dileme privind securitatea și creând 
unele noi;

Or. fi

Amendamentul 34
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler
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Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază că actualele conflicte 
naționale, regionale și internaționale, 
precum cele din Cornul Africii și din 
regiunile Sahelului sunt, de asemenea, 
generate de climă; recunoaște că actuala 
criză a foametei din Cornul Africii este 
generată, într-o anumită măsură, de climă 
și a afectat negative situația umanitară, 
politică și de securitate din Somalia, 
Kenya și din alte țări din regiune; 
reamintește că analiza publicată de UNEP 
în decembrie 2011 referitoare la situația 
din regiunea Sahel, în care se precizează 
că temperaturile în creștere au condus la 
o penurie de apă și au pus o puternică 
presiune în special pe populațiile locale, 
ale căror mijloace de subzistență depind 
de resurse naturale precum agricultura, 
pescuitul și creșterea animalelor, ceea ce 
a generat, în anumite cazuri, violență și 
conflicte armate;

eliminat

Or. en

Amendamentul 35
Mitro Repo

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază că actualele conflicte 
naționale, regionale și internaționale, 
precum cele din Cornul Africii și din 
regiunile Sahelului sunt, de asemenea, 
generate de climă; recunoaște că actuala 
criză a foametei din Cornul Africii este 
generată, într-o anumită măsură, de climă 
și a afectat negative situația umanitară, 
politică și de securitate din Somalia, Kenya 

5. subliniază că actualele conflicte 
naționale, regionale și internaționale, 
precum cele din Cornul Africii și din 
regiunile Sahelului sunt, de asemenea, 
generate de climă; recunoaște că actuala 
criză a foametei din Cornul Africii este 
generată, într-o anumită măsură, de climă 
și a afectat negative situația umanitară, 
politică și de securitate din Somalia, Kenya 
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și din alte țări din regiune; reamintește că 
analiza publicată de UNEP în decembrie 
2011 referitoare la situația din regiunea 
Sahel, în care se precizează că 
temperaturile în creștere au condus la o 
penurie de apă și au pus o puternică 
presiune în special pe populațiile locale, ale 
căror mijloace de subzistență depind de 
resurse naturale precum agricultura, 
pescuitul și creșterea animalelor, ceea ce a 
generat, în anumite cazuri, violență și 
conflicte armate;

și din alte țări din regiune; reamintește, în 
plus, faptul că regiunea Sahel a suferit 
cea mai gravă secetă din ultimele decenii 
și că lipsa hranei și a apei afectează viețile 
a peste 18 milioane de oameni din Ciad, 
Burkina Faso, Gambia, Mauritania, Mali, 
Niger, Nigeria, Camerun și Senegal; 
reamintește că analiza publicată de UNEP 
în decembrie 2011 referitoare la situația 
din regiunea Sahel, în care se precizează că 
temperaturile în creștere au condus la o 
penurie de apă și au pus o puternică 
presiune în special pe populațiile locale, ale 
căror mijloace de subzistență depind de 
resurse naturale precum agricultura, 
pescuitul și creșterea animalelor, ceea ce a 
generat, în anumite cazuri, violență și 
conflicte armate;

Or. fi

Amendamentul 36
Andreas Mölzer

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază că actualele conflicte 
naționale, regionale și internaționale, 
precum cele din Cornul Africii și din 
regiunile Sahelului sunt, de asemenea, 
generate de climă; recunoaște că actuala 
criză a foametei din Cornul Africii este 
generată, într-o anumită măsură, de climă 
și a afectat negative situația umanitară, 
politică și de securitate din Somalia, Kenya 
și din alte țări din regiune; reamintește că 
analiza publicată de UNEP în decembrie 
2011 referitoare la situația din regiunea 
Sahel, în care se precizează că 
temperaturile în creștere au condus la o 
penurie de apă și au pus o puternică 
presiune în special pe populațiile locale, ale 
căror mijloace de subzistență depind de 

5. subliniază că actualele conflicte 
naționale, regionale și internaționale, 
precum cele din Cornul Africii și din 
regiunile Sahelului sunt, parțial, generate 
de climă; recunoaște că actuala criză a 
foametei din Cornul Africii este generată, 
într-o anumită măsură, de climă și a afectat 
negative situația umanitară, politică și de 
securitate din Somalia, Kenya și din alte 
țări din regiune; reamintește că analiza 
publicată de UNEP în decembrie 2011 
referitoare la situația din regiunea Sahel, în 
care se precizează că temperaturile în 
creștere au condus la o penurie de apă și au 
pus o puternică presiune în special pe 
populațiile locale, ale căror mijloace de 
subzistență depind de resurse naturale 
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resurse naturale precum agricultura, 
pescuitul și creșterea animalelor, ceea ce a 
generat, în anumite cazuri, violență și 
conflicte armate;

precum agricultura, pescuitul și creșterea 
animalelor, ceea ce a generat, în anumite 
cazuri, violență și conflicte armate;

Or. de

Amendamentul 37
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. recunoaște că trebuie prevăzute și 
prevenite crizele complexe prin aplicarea 
unei abordări cuprinzătoare care să includă 
domenii politice care să acopere întreaga 
gamă, de la Politica de securitate și de 
apărare comună până la ajutorul umanitar 
și pentru dezvoltare;

6. recunoaște că ar trebui prevenite crizele 
complexe prin aplicarea unei abordări 
cuprinzătoare care să includă domenii 
politice care să acopere întreaga gamă, de 
la Politica de securitate și de apărare 
comună până la ajutorul umanitar și pentru 
dezvoltare;

Or. en

Amendamentul 38
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. recunoaște că trebuie prevăzute și 
prevenite crizele complexe prin aplicarea 
unei abordări cuprinzătoare care să includă 
domenii politice care să acopere întreaga 
gamă, de la Politica de securitate și de 
apărare comună până la ajutorul umanitar 
și pentru dezvoltare;

6. recunoaște că trebuie prevăzute și 
prevenite crizele complexe prin aplicarea 
unei abordări globale care să includă 
domenii politice care să acopere ajutorul 
umanitar și pentru dezvoltare; constată că, 
din 1969, Programul NATO Știință 
pentru Pace și Securitate (SPS) a sprijinit 
activități de cooperare care abordează 
chestiunile în materie de mediu, inclusiv 
cele cu privire la apărare, în țările 
membre NATO și în țările partenere din 
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anii 1990;

Or. en

Amendamentul 39
Andreas Mölzer

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. recunoaște că trebuie prevăzute și
prevenite crizele complexe prin aplicarea 
unei abordări cuprinzătoare care să includă 
domenii politice care să acopere întreaga 
gamă, de la Politica de securitate și de 
apărare comună până la ajutorul umanitar 
și pentru dezvoltare;

6. recunoaște că trebuie prevenite crizele 
complexe prin aplicarea unei abordări 
cuprinzătoare care să includă domenii 
politice care să acopere întreaga gamă, de 
la Politica de securitate și de apărare 
comună până la ajutorul umanitar și pentru 
dezvoltare;

Or. de

Amendamentul 40
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. recunoaște că trebuie prevăzute și 
prevenite crizele complexe prin aplicarea 
unei abordări cuprinzătoare care să includă 
domenii politice care să acopere întreaga 
gamă, de la Politica de securitate și de 
apărare comună până la ajutorul umanitar 
și pentru dezvoltare;

6. recunoaște că trebuie prevăzute și 
prevenite crizele complexe prin aplicarea 
unei abordări cuprinzătoare care să includă 
domenii politice care să valorifice pe 
deplin instrumentele existente în cadrul 
Politicii externe și de securitate comune și 
al Politicii de securitate și de apărare
comune și, de asemenea, ajutorul umanitar 
și pentru dezvoltare;

Or. en
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Amendamentul 41
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 6 – subpunctul 1 (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

constată, de asemenea, că NATO s-a aflat 
în centrul primelor acțiuni internaționale 
de răspuns la provocările privind 
securitatea mediului, din 2004, când 
Alianța împreună cu alte cinci agenții 
internaționale10 s-au unit sub egida 
inițiativei „Mediul și securitatea” 
(ENVSEC) pentru a aborda chestiunile în 
materie de mediu care amenință 
securitatea în regiunile vulnerabile;
10 Programul Organizației Națiunilor 
Unite pentru Mediu (PNUM), Programul 
Națiunilor Unite pentru Dezvoltare 
(PNUD), Organizația pentru Securitate și 
Cooperare în Europa (OSCE), Comisia 
Economică pentru Europa a Națiunilor 
Unite (CEE-ONU) și Centrul Regional de 
Mediu pentru Europa Centrală și de Est 
(REC).

Or. en

Amendamentul 42
Petru Constantin Luhan

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. recunoaște importanța unor 
infrastructuri fundamentale care 
furnizează sprijin PSAC;

Or. en
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Amendamentul 43
Graham Watson, Norica Nicolai

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. recunoaște că, deși abordarea 
schimbărilor climatice prin gruparea 
acestora cu implicațiile lor pentru 
securitate poate constitui o măsură 
pozitivă, aceasta nu este decât una dintre 
componentele acțiunilor UE privind 
schimbările climatice care vizează 
utilizarea unor instrumente politice și 
economice pentru reducerea schimbărilor 
climatice și adaptarea la acestea;

Or. en

Amendamentul 44
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. reamintește obligația UE de a menține 
pacea, de a preveni conflictele și de a 
consolida securitatea internațională, în 
conformitate cu obiectivele și principiile 
Cartei Organizației Națiunilor Unite; 
subliniază că noțiunile de securitate 
umană și de responsabilitate de a proteja 
(R2P) vizează nu atât de mult 
suveranitatea statelor, ci se axează mai 
mult pe bunăstarea oamenilor; 
recunoaște că PESC și PSAC ale UE sunt 
concepute în special pentru 
implementarea securității umane și a 
R2P; reiterează necesitatea de a promova 
un sistem internațional bazat pe o 
cooperare multilaterală mai puternică și 
pe o mai bună guvernare la nivel 

eliminat
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mondial, în care UE joacă un rol mai 
important, în special în contextul 
schimbării poziției strategice a Statelor 
Unite începând cu ianuarie 2012;

Or. en

Amendamentul 45
Andreas Mölzer

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. reamintește obligația UE de a menține 
pacea, de a preveni conflictele și de a 
consolida securitatea internațională, în 
conformitate cu obiectivele și principiile 
Cartei Organizației Națiunilor Unite; 
subliniază că noțiunile de securitate umană 
și de responsabilitate de a proteja (R2P) 
vizează nu atât de mult suveranitatea 
statelor, ci se axează mai mult pe 
bunăstarea oamenilor; recunoaște că PESC 
și PSAC ale UE sunt concepute în special 
pentru implementarea securității umane și a 
R2P; reiterează necesitatea de a promova 
un sistem internațional bazat pe o 
cooperare multilaterală mai puternică și pe 
o mai bună guvernare la nivel mondial, în 
care UE joacă un rol mai important, în 
special în contextul schimbării poziției 
strategice a Statelor Unite începând cu 
ianuarie 2012;

7. reamintește obligația UE de a menține 
pacea, de a preveni conflictele și de a 
consolida securitatea internațională, în 
conformitate cu obiectivele și principiile 
Cartei Organizației Națiunilor Unite; 
subliniază că noțiunile de securitate umană 
și de responsabilitate de a proteja (R2P) 
vizează nu atât de mult suveranitatea 
statelor, ci se axează mai mult pe 
bunăstarea oamenilor; recunoaște că PESC 
și PSAC ale UE sunt concepute în special 
pentru implementarea securității umane și a 
R2P; reiterează necesitatea de a promova 
un sistem internațional bazat pe o 
cooperare multilaterală mai puternică și pe 
o mai bună guvernare la nivel mondial, în 
care UE joacă un rol important, în special 
în contextul schimbării poziției strategice a 
Statelor Unite începând cu ianuarie 2012;

Or. de

Amendamentul 46
Anneli Jäätteenmäki

Propunere de rezoluție
Punctul 7



AM\909835RO.doc 27/84 PE492.875v02-00

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. reamintește obligația UE de a menține
pacea, de a preveni conflictele și de a 
consolida securitatea internațională, în 
conformitate cu obiectivele și principiile 
Cartei Organizației Națiunilor Unite; 
subliniază că noțiunile de securitate umană 
și de responsabilitate de a proteja (R2P) 
vizează nu atât de mult suveranitatea 
statelor, ci se axează mai mult pe
bunăstarea oamenilor; recunoaște că PESC 
și PSAC ale UE sunt concepute în special
pentru implementarea securității umane 
și a R2P; reiterează necesitatea de a 
promova un sistem internațional bazat pe o 
cooperare multilaterală mai puternică și pe 
o mai bună guvernare la nivel mondial, în 
care UE joacă un rol mai important, în 
special în contextul schimbării poziției 
strategice a Statelor Unite începând cu 
ianuarie 2012;

7. reamintește obligația UE de a menține 
pacea, de a preveni conflictele și de a 
consolida securitatea internațională, în 
conformitate cu obiectivele și principiile 
Cartei Organizației Națiunilor Unite; 
subliniază că noțiunile de securitate umană 
și de responsabilitate de a proteja (R2P) 
vizează bunăstarea oamenilor, pe care 
PESC și PSAC ale UE sunt concepute să o 
pună în aplicare; reiterează necesitatea de 
a promova un sistem internațional bazat pe 
o cooperare multilaterală mai puternică și 
pe o mai bună guvernare la nivel mondial, 
în care UE joacă un rol mai important, în 
special în contextul schimbării poziției 
strategice a Statelor Unite începând cu 
ianuarie 2012;

Or. fi

Amendamentul 47
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază necesitatea urgentă de a 
adapta strategiile, politicile și 
instrumentele de acțiune externă ale UE, 
astfel încât acestea să răspundă 
provocărilor în materie de securitate 
generate de schimbările climatice, 
indiferent de limitele de emisii viitoare 
convenite în cadrul oricărei noi convenții 
în conformitate cu CCONUSC sau alte 
eforturi internaționale de atenuare a 
efectelor schimbărilor climatice;
recunoaște, de asemenea, că prevenirea 

8. subliniază că în cadrul strategiilor, 
politicilor și instrumentelor sale de acțiune 
externă, UE ar trebui să țină seama de 
efectele dezastrelor naturale și ale 
schimbărilor climatice asupra securității 
internaționale;
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conflictelor este o componentă integrantă 
a funcționării practice a unui viitor regim 
privind clima;

Or. en

Amendamentul 48
Mitro Repo

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază necesitatea urgentă de a 
adapta strategiile, politicile și instrumentele 
de acțiune externă ale UE, astfel încât 
acestea să răspundă provocărilor în materie 
de securitate generate de schimbările 
climatice, indiferent de limitele de emisii 
viitoare convenite în cadrul oricărei noi 
convenții în conformitate cu CCONUSC 
sau alte eforturi internaționale de atenuare 
a efectelor schimbărilor climatice; 
recunoaște, de asemenea, că prevenirea 
conflictelor este o componentă integrantă a 
funcționării practice a unui viitor regim 
privind clima;

8. subliniază necesitatea urgentă de a 
adapta strategiile, politicile și instrumentele 
de acțiune externă ale UE, astfel încât 
acestea să răspundă provocărilor în materie 
de securitate generate de schimbările 
climatice, indiferent de limitele de emisii 
viitoare convenite în cadrul oricărei noi 
convenții în conformitate cu CCONUSC 
sau alte eforturi internaționale de atenuare 
a efectelor schimbărilor climatice; 
recunoaște, de asemenea, că prevenirea 
conflictelor este o componentă integrantă a 
funcționării practice a unui viitor regim 
privind clima; reamintește, de asemenea, 
că, atât în legătură cu dezastrele naturale, 
cât și cu alte dezastre, este important să se 
acorde o atenție specială femeilor și 
copiilor, care sunt deosebit de vulnerabili 
la crize;

Or. fi

Amendamentul 49
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. în acest sens, reamintește că mandatul 
Comisiei cuprinde asistența umanitară și 
protecția civilă și subliniază necesitatea de 
dezvoltare și consolidare într-o mai mare 
măsură a instrumentelor existente;

Or. en

Amendamentul 50
Indrek Tarand

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. reiterează, de asemenea, importanța 
inițiativei de reducere a riscului de 
producere a dezastrelor în acest sens 
pentru reducerea impactului crizelor 
asupra populațiilor vulnerabile;

Or. en

Amendamentul 51
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază, prin urmare, că este 
esențială integrarea impactul dezastrelor 
naturale în strategiile și planurile 
operaționale ale Politicii de securitate și 
de apărare comună (PSAC), cu accent pe 
țările și regiunile vizate înainte, în timpul 
și după orice criză naturală sau 
umanitară, care ar putea apărea;

eliminat
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Or. en

Amendamentul 52
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază, prin urmare, că este 
esențială integrarea impactul dezastrelor 
naturale în strategiile și planurile 
operaționale ale Politicii de securitate și de 
apărare comună (PSAC), cu accent pe 
țările și regiunile vizate înainte, în timpul 
și după orice criză naturală sau 
umanitară, care ar putea apărea;

9. constată că analiza impactului
dezastrelor naturale ar putea, de 
asemenea, să fie integrată în strategiile și 
planurile operaționale ale Politicii de 
securitate și de apărare comună (PSAC) în 
situațiile în care acestea vizează potențiale 
crize naturale sau umanitare;

Or. en

Amendamentul 53
Indrek Tarand

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază, prin urmare, că este esențială 
integrarea impactul dezastrelor naturale în 
strategiile și planurile operaționale ale 
Politicii de securitate și de apărare comună 
(PSAC), cu accent pe țările și regiunile 
vizate înainte, în timpul și după orice criză 
naturală sau umanitară, care ar putea 
apărea;

9. subliniază, prin urmare, că este esențială 
integrarea impactului crizelor generate de 
problemele climatice și al dezastrelor 
naturale care rezultă în strategiile și 
planurile operaționale ale Politicii de 
securitate și de apărare comună (PSAC), cu 
accent pe țările și regiunile vizate înainte, 
în timpul și după orice criză naturală sau 
umanitară, care ar putea apărea, respectând 
în același timp principiile umanitare, 
astfel cum sunt stabilite în Tratatul de la 
Lisabona;

Or. en



AM\909835RO.doc 31/84 PE492.875v02-00

RO

Amendamentul 54
Norica Nicolai

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază, prin urmare, că este esențială 
integrarea impactul dezastrelor naturale în 
strategiile și planurile operaționale ale 
Politicii de securitate și de apărare comună 
(PSAC), cu accent pe țările și regiunile 
vizate înainte, în timpul și după orice 
criză naturală sau umanitară, care ar 
putea apărea;

9. subliniază, prin urmare, că este esențială 
integrarea impactului potențialelor
dezastre naturale generate de climă în 
strategiile și planurile operaționale ale 
Politicii de securitate și de apărare comună 
(PSAC), prin crearea unor planuri de 
rezervă de atenuare a riscurilor în 
regiunile cele mai expuse acestora;

Or. en

Amendamentul 55
Anneli Jäätteenmäki

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază, prin urmare, că este esențială 
integrarea impactul dezastrelor naturale în 
strategiile și planurile operaționale ale 
Politicii de securitate și de apărare comună 
(PSAC), cu accent pe țările și regiunile 
vizate înainte, în timpul și după orice criză 
naturală sau umanitară, care ar putea 
apărea;

9. subliniază, prin urmare, că este esențială 
integrarea impactului dezastrelor naturale 
în strategiile și planurile operaționale ale 
Politicii de securitate și de apărare comună 
(PSAC), cu accent pe țările și regiunile 
vizate înainte, în timpul și după orice criză 
naturală sau umanitară, care ar putea 
apărea; solicită, de asemenea, o cooperare 
practică, cum ar fi exercițiile de 
cooperare;

Or. fi

Amendamentul 56
Graham Watson, Norica Nicolai
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Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. subliniază că identificarea unui 
răspuns eficient la implicațiile legate de 
securitate ale schimbărilor climatice nu 
trebuie numai să promoveze prevenirea 
conflictelor și gestionarea crizelor, ci și să 
îmbunătățească capacitățile de analiză și 
de avertizare timpurie;

Or. en

Amendamentul 57
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. reamintește că Tratatul de la Lisabona 
impune UE să dezvolte capacități civile și 
militare de gestionare a crizelor 
internaționale în întreaga gamă de sarcini 
menționate la articolul 43, în special 
sarcini de prevenire a conflictelor, 
umanitare și de salvare, sarcini de 
consultanță militară și de asistență, 
menținerea păcii și stabilitate postconflict;

eliminat

Or. en

Amendamentul 58
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Propunere de rezoluție
Punctul 10
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. reamintește că Tratatul de la Lisabona 
impune UE să dezvolte capacități civile și 
militare de gestionare a crizelor 
internaționale în întreaga gamă de sarcini 
menționate la articolul 43, în special sarcini 
de prevenire a conflictelor, umanitare și de 
salvare, sarcini de consultanță militară și de 
asistență, menținerea păcii și stabilitate 
postconflict;

10. reamintește că Tratatul de la Lisabona 
impune Uniunii să dezvolte capacități 
civile și militare de gestionare a crizelor 
internaționale în întreaga gamă de sarcini 
menționate la articolul 43, în special sarcini 
de prevenire a conflictelor, umanitare și de 
salvare, sarcini de consultanță militară și de 
asistență, menținerea păcii și stabilitate 
postconflict; în același timp, este de părere 
că suprapunerea instrumentelor ar trebui 
evitată și că ar trebui să se facă o 
distincție clară între instrumentele din 
interiorul și cele din afara domeniului de 
aplicare al Politicii de securitate și de 
apărare comune, în conformitate cu 
articolele 196 și 214 din TFUE;

Or. en

Amendamentul 59
Norica Nicolai

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. reamintește că Tratatul de la Lisabona 
impune UE să dezvolte capacități civile și 
militare de gestionare a crizelor 
internaționale în întreaga gamă de sarcini 
menționate la articolul 43, în special sarcini 
de prevenire a conflictelor, umanitare și de 
salvare, sarcini de consultanță militară și de 
asistență, menținerea păcii și stabilitate 
postconflict;

10. reamintește că Tratatul de la Lisabona 
impune UE să dezvolte capacități civile și 
militare de gestionare a crizelor 
internaționale în întreaga gamă de sarcini 
menționate la articolul 43, în special sarcini 
de prevenire a conflictelor, umanitare și de 
salvare, sarcini de consultanță militară și de 
asistență, menținerea păcii și stabilitate 
postconflict; invită Comisia și Consiliul să 
colaboreze cu statele membre pentru a 
crea o listă de experți, comună și 
permanentă, pentru situații de criză, 
precum și o academie europeană în 
domeniul crizei în vederea formării și 
pregătirii în colaborare a unor astfel de 
experți pentru viitor;
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Or. en

Amendamentul 60
Indrek Tarand

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. reamintește, de asemenea, 
necesitatea evitării oricărei suprapuneri 
cu instrumentele pentru ajutor umanitar 
și protecție civilă bine determinate din 
afara sferei de competență a PSAC;

Or. en

Amendamentul 61
Graham Watson, Norica Nicolai

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. recunoaște că forțele militare dețin 
competențe și bunuri în domeniul 
serviciilor de informații privind mediul, al 
evaluării riscurilor, al asistenței 
umanitare, al intervențiilor și al evacuării 
în caz de dezastre, care joacă un rol 
esențial în avertizarea timpurie, în 
gestionarea crizelor generate de climă și 
în reacția în caz de dezastre;

Or. en

Amendamentul 62
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler
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Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază că Tratatul de la Lisabona a 
introdus noi dispoziții (articolele 21-23, 
articolul 27, articolul 39, articolul 41 
alineatul (3), articolele 43-46), în special 
cele legate de fondul de lansare prevăzut la 
articolul 41 alineatul (3), și că acestea 
trebuie puse urgent în aplicare astfel încât 
UE să fie pregătită să răspundă la crizele 
generate de climă, precum și la alte crize 
naturale și umanitare de îndată ce acestea 
apar;

11. subliniază că Tratatul de la Lisabona a 
introdus noi dispoziții (articolele 21-23, 
articolul 27, articolul 39, articolul 41 
alineatul (3), articolele 43-46), în special
cele legate de fondul de lansare prevăzut la 
articolul 41 alineatul (3), și că acestea încă 
trebuie puse în aplicare;

Or. en

Amendamentul 63
Indrek Tarand

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază că Tratatul de la Lisabona a 
introdus noi dispoziții (articolele 21-23, 
articolul 27, articolul 39, articolul 41 
alineatul (3), articolele 43-46), în special 
cele legate de fondul de lansare prevăzut la 
articolul 41 alineatul (3), și că acestea 
trebuie puse urgent în aplicare astfel încât 
UE să fie pregătită să răspundă la crizele 
generate de climă, precum și la alte crize 
naturale și umanitare de îndată ce acestea 
apar;

11. subliniază că Tratatul de la Lisabona a 
introdus noi dispoziții (articolele 21-23, 
articolul 27, articolul 39, articolul 41 
alineatul (3), articolele 43-46), în special 
cele legate de fondul de lansare prevăzut la 
articolul 41 alineatul (3), și că acestea 
trebuie puse urgent în aplicare astfel încât 
UE să fie pregătită să răspundă la crizele 
generate de climă, de îndată ce acestea 
apar;

Or. en

Amendamentul 64
Andreas Mölzer
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Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază că Tratatul de la Lisabona a 
introdus noi dispoziții (articolele 21-23, 
articolul 27, articolul 39, articolul 41 
alineatul (3), articolele 43-46), în special 
cele legate de fondul de lansare prevăzut 
la articolul 41 alineatul (3), și că acestea 
trebuie puse urgent în aplicare astfel încât 
UE să fie pregătită să răspundă la crizele 
generate de climă, precum și la alte crize 
naturale și umanitare de îndată ce acestea 
apar;

11. subliniază că Tratatul de la Lisabona a 
introdus noi dispoziții (articolele 21-23, 
articolul 27, articolul 39, articolul 41 
alineatul (3), articolele 43-46);

Or. de

Amendamentul 65
Petru Constantin Luhan

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. subliniază că UE ar trebui să 
colaboreze în continuare cu ONU, UA și 
OSCE, inclusiv în contextul ENVSEC 
(Inițiativa „Mediul și Securitatea”), 
pentru a pune în comun analizele și 
pentru a aborda în cooperare provocările 
din domeniul schimbărilor climatice;

Or. en

Amendamentul 66
Maria Eleni Koppa

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. subliniază valoarea sinergiilor civilo-
militare în crize precum cele din Haiti, 
Pakistan și New Orleans; este de părere 
că aceste sinergii au demonstrat 
contribuția valoroasă pe care o pot aduce 
forțele militare în cazul crizelor generate 
de climă sau al dezastrelor naturale prin 
acordarea de asistență directă și la timp 
regiunilor și populațiilor afectate;

Or. en

Amendamentul 67
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Propunere de rezoluție
Punctul 13 – partea introductivă

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. invită vicepreședintele Comisiei/Înaltul 
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe si politica de securitate, în calitate 
de principal coordonator al 
instrumentelor civile și militare ale UE:

13. invită Înaltul Reprezentant al Uniunii 
pentru afaceri externe si politica de 
securitate, în calitate de responsabil pentru 
desfășurarea Politicii externe și de 
securitate comune a Uniunii:

Or. en

Amendamentul 68
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 13 – partea introductivă

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. invită vicepreședintele Comisiei/Înaltul 
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe si politica de securitate, în calitate 
de principal coordonator al 
instrumentelor civile și militare ale UE:

13. invită vicepreședintele Comisiei/Înaltul 
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe si politica de securitate:
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Or. en

Amendamentul 69
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Propunere de rezoluție
Punctul 13 – litera a

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(a) să pună schimbările climatice și 
ramificațiile sale viitoare de securitate și 
de apărare în centrul analizei riscurilor 
unor viitoare crize și a amenințării unor
conflicte viitoare;

(a) să țină seama, de fiecare dată când se 
consideră că este cazul, de schimbările 
climatice și de dezastrele naturale, precum 
și de ramificațiile de securitate și de 
apărare ale acestora în momentul 
analizării crizelor și a amenințărilor de 
conflicte;

Or. en

Amendamentul 70
Norica Nicolai

Propunere de rezoluție
Punctul 13 – litera a

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(a) să pună schimbările climatice și 
ramificațiile sale viitoare de securitate și de 
apărare în centrul analizei riscurilor unor 
viitoare crize și a amenințării unor 
conflicte viitoare;

(a) să pună schimbările climatice și 
ramificațiile sale viitoare de securitate și de 
apărare printre factorii din cadrul analizei 
riscurilor unor viitoare crize și a 
amenințării unor conflicte viitoare;

Or. en

Amendamentul 71
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Propunere de rezoluție
Punctul 13 – litera b
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

(b) să se axeze pe acele țări și regiuni cu 
cel mai mare risc de conflict și de 
instabilitate, în special ca urmare a 
schimbărilor climatice și, în general, a 
degradării mediului rezultate;

(b) să evalueze care țări și/sau regiuni sunt 
predispuse celui mai mare risc de conflict 
și de instabilitate ca urmare a schimbărilor 
climatice și a dezastrelor naturale; să 
elaboreze o listă a acestor țări/regiuni; în 
cadrul rapoartelor anuale ale PESC, să 
furnizeze informații cu privire la 
aplicarea politicilor și instrumentelor UE 
care vizează abordarea acestor provocări 
în țările/regiunile în cauză;

Or. en

Amendamentul 72
Indrek Tarand

Propunere de rezoluție
Punctul 13 – litera c

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(c) să consolideze capacitatea UE de a 
asigura prevenirea conflictelor, gestionarea 
crizelor și reconstrucția postcriză;

(c) să consolideze capacitatea UE de a 
asigura prevenirea conflictelor, gestionarea 
crizelor și reconstrucția postcriză; să își 
coordoneze îndeaproape eforturile cu 
Comisia și cu politica de dezvoltare a UE 
cu privire la nevoia de a acorda asistență 
țărilor partenere în ceea ce privește 
rezistența la schimbările climatice și alte 
dimensiuni de adaptare la schimbările 
climatice;

Or. en

Amendamentul 73
Anneli Jäätteenmäki

Propunere de rezoluție
Punctul 13 – litera c
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

(c) să consolideze capacitatea UE de a 
asigura prevenirea conflictelor, gestionarea 
crizelor și reconstrucția postcriză;

(c) să consolideze capacitatea practică a 
UE de a asigura prevenirea conflictelor, 
gestionarea crizelor și reconstrucția 
postcriză;

Or. fi

Amendamentul 74
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 13 – litera d

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(d) să adapteze în mod corespunzător 
planificarea pe termen lung a UE a 
capacităților și a abilităților civile și 
militare;

eliminat

Or. en

Amendamentul 75
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Propunere de rezoluție
Punctul 13 – litera d

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(d) să adapteze în mod corespunzător 
planificarea pe termen lung a UE a 
capacităților și a abilităților civile și 
militare;

(d) în strânsă cooperare cu Comisia, să 
adapteze în mod corespunzător planificarea 
pe termen lung a UE a capacităților și a 
abilităților civile și militare;

Or. en

Amendamentul 76
Anneli Jäätteenmäki
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Propunere de rezoluție
Punctul 13 – litera d

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(d) să adapteze în mod corespunzător 
planificarea pe termen lung a UE a 
capacităților și a abilităților civile și 
militare;

(d) să aducă în conformitate, în mod 
corespunzător, planificarea pe termen lung 
a UE a capacităților și a abilităților civile și 
militare;

Or. fi

Amendamentul 77
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Punctul 13 – litera da (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(da) să prezinte orientări cu privire la 
aplicarea dispozițiilor la care se face 
referire la punctul 11 și să elaboreze 
orientări specifice care să sublinieze 
sarcinile care le revin statelor membre și 
altor organisme relevante ale UE în 
eventualitatea unei crize generate de 
climă, punând îndeosebi accentul pe 
coordonarea eforturilor între actorii UE și 
alte părți și pe punerea în comun și 
partajarea resurselor;

Or. en

Amendamentul 78
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că UE trebuie să vină cu o eliminat
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listă de provocări cu care se confruntă în 
zone precum, regiunea arctică, lumea 
arabă și al treilea pol (Himalaya și 
Platoul Tibetan), în special potențialele 
conflicte generate de aprovizionarea cu 
apă în Asia de Sud; solicită, prin urmare, 
Înaltului Reprezentant/Vicepreședintelui 
să întocmească o listă cu toate țările și 
regiunile cele mai vulnerabile la 
schimbările climatice din următoarele 
decenii [incluzând, în special, țările din 
cadrul Alianței statelor insulare mici 
(AOSIS) a căror existență este amenințată 
de creșterea nivelului mării]; solicită 
Înaltului Reprezentant/Vicepreședintelui 
să stabilească motivele pentru includerea 
fiecărei țări sau regiuni pe această listă și 
natura răspunsului UE necesar pentru 
prevenirea riscului de conflict sau a unui 
alt dezastru umanitar care a devenit o 
realitate în fiecare caz;

Or. en

Amendamentul 79
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că UE trebuie să vină cu o 
listă de provocări cu care se confruntă în 
zone precum, regiunea arctică, lumea 
arabă și al treilea pol (Himalaya și 
Platoul Tibetan), în special potențialele 
conflicte generate de aprovizionarea cu 
apă în Asia de Sud; solicită, prin urmare, 
Înaltului Reprezentant/Vicepreședintelui 
să întocmească o listă cu toate țările și 
regiunile cele mai vulnerabile la 
schimbările climatice din următoarele 
decenii [incluzând, în special, țările din 
cadrul Alianței statelor insulare mici 
(AOSIS) a căror existență este amenințată 

eliminat
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de creșterea nivelului mării]; solicită 
Înaltului Reprezentant/Vicepreședintelui 
să stabilească motivele pentru includerea 
fiecărei țări sau regiuni pe această listă și 
natura răspunsului UE necesar pentru 
prevenirea riscului de conflict sau a unui 
alt dezastru umanitar care a devenit o 
realitate în fiecare caz;

Or. en

Amendamentul 80
Indrek Tarand

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că UE trebuie să vină cu o 
listă de provocări cu care se confruntă în 
zone precum, regiunea arctică, lumea arabă 
și al treilea pol (Himalaya și Platoul 
Tibetan), în special potențialele conflicte 
generate de aprovizionarea cu apă în Asia 
de Sud; solicită, prin urmare, Înaltului 
Reprezentant/Vicepreședintelui să 
întocmească o listă cu toate țările și 
regiunile cele mai vulnerabile la 
schimbările climatice din următoarele 
decenii [incluzând, în special, țările din 
cadrul Alianței statelor insulare mici 
(AOSIS) a căror existență este amenințată 
de creșterea nivelului mării]; solicită 
Înaltului Reprezentant/Vicepreședintelui să 
stabilească motivele pentru includerea 
fiecărei țări sau regiuni pe această listă și 
natura răspunsului UE necesar pentru 
prevenirea riscului de conflict sau a unui 
alt dezastru umanitar care a devenit o 
realitate în fiecare caz;

14. consideră că UE trebuie să vină cu o 
listă de provocări cu care se confruntă în 
zone precum, regiunea arctică, lumea arabă 
și al treilea pol (Himalaya și Platoul 
Tibetan), în special potențialele conflicte 
generate de aprovizionarea cu apă în Asia 
de Sud; solicită, prin urmare, SEAE, 
ECHO și DEVCO ca, în strânsă 
consultare și colaborare, să întocmească o 
listă cu toate țările și regiunile cele mai 
vulnerabile la schimbările climatice din 
următoarele decenii [incluzând, în special, 
țările din cadrul Alianței statelor insulare 
mici (AOSIS) a căror existență este 
amenințată de creșterea nivelului mării]; 
solicită Înaltului 
Reprezentant/Vicepreședintelui să 
stabilească motivele pentru includerea 
fiecărei țări sau regiuni pe această listă și 
natura răspunsului UE necesar pentru 
prevenirea riscului de conflict sau a unui 
alt dezastru umanitar care a devenit o 
realitate în fiecare caz;

Or. en
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Amendamentul 81
Graham Watson, Norica Nicolai

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că UE trebuie să vină cu o 
listă de provocări cu care se confruntă în 
zone precum, regiunea arctică, lumea arabă 
și al treilea pol (Himalaya și Platoul 
Tibetan), în special potențialele conflicte 
generate de aprovizionarea cu apă în Asia 
de Sud; solicită, prin urmare, Înaltului 
Reprezentant/Vicepreședintelui să 
întocmească o listă cu toate țările și 
regiunile cele mai vulnerabile la 
schimbările climatice din următoarele 
decenii [incluzând, în special, țările din 
cadrul Alianței statelor insulare mici 
(AOSIS) a căror existență este amenințată 
de creșterea nivelului mării]; solicită 
Înaltului Reprezentant/Vicepreședintelui să 
stabilească motivele pentru includerea 
fiecărei țări sau regiuni pe această listă și 
natura răspunsului UE necesar pentru 
prevenirea riscului de conflict sau a unui 
alt dezastru umanitar care a devenit o 
realitate în fiecare caz;

14. consideră că UE trebuie să vină cu o 
listă de provocări cu care se confruntă în 
zone precum, regiunea arctică, Africa, 
lumea arabă și al treilea pol (Himalaya și 
Platoul Tibetan), în special potențialele 
conflicte generate de aprovizionarea cu apă 
în Asia de Sud; solicită, prin urmare, 
Înaltului Reprezentant/Vicepreședintelui să 
întocmească o listă cu toate țările și 
regiunile cele mai vulnerabile la 
schimbările climatice din următoarele 
decenii [incluzând, în special, țările din 
cadrul Alianței statelor insulare mici 
(AOSIS) a căror existență este amenințată 
de creșterea nivelului mării]; solicită 
Înaltului Reprezentant/Vicepreședintelui să 
stabilească motivele pentru includerea 
fiecărei țări sau regiuni pe această listă și 
natura răspunsului UE necesar pentru 
prevenirea riscului de conflict sau a unui 
alt dezastru umanitar care a devenit o 
realitate în fiecare caz;

Or. en

Amendamentul 82
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. subliniază importanța continuării și 
sporirii ajutorului umanitar și pentru 
dezvoltare al UE care vizează adaptarea, 
atenuarea, reacția, rezistența, asistența și 
dezvoltarea postcriză în eventualitatea 
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unor crize generate de climă sau a unor 
dezastre naturale; constată importanța 
inițiativelor precum cea de reducere a 
riscurilor de producere a dezastrelor și 
cea de creare a unei legături între 
ajutorul de urgență, reconstrucție și 
dezvoltare și invită Comisia să integreze 
aceste programe și acțiuni în cadrul 
acțiunilor sale de ajutor umanitar și, în 
special, pentru dezvoltare; salută 
propunerea privind rolul sporit al 
mecanismului UE de protecție civilă, 
îndeosebi în afara Uniunii Europene;

Or. en

Amendamentul 83
Petru Constantin Luhan

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. solicită un acord internațional nou 
pentru abordarea problemei migrației din 
motive climatice; noul acord ar trebui să 
furnizeze un mecanism care să faciliteze 
guvernelor colaborarea, elaborarea de 
planuri și pregătirea pentru impacturile 
strămutării pe scară largă a populației și 
să înființeze un fond pentru a sprijini 
financiar reinstalarea; documentul ar 
putea include, de asemenea, o gamă 
limitată de prevederi în domeniul 
drepturilor omului, precum protecția 
persoanelor împotriva impunerii obligației 
de a se întoarce în regiunile cu risc 
sporit1;
1 Potrivit unui raport elaborat de 
Fundația Justiție pentru Mediu, 
încălzirea globală va determina până 
la 150 de milioane de persoane să se mute 
în alte țări în următorii 40 de ani.
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Or. en

Amendamentul 84
Indrek Tarand

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. salută inițiativa „Mediul și 
securitatea” (ENVSEC), lansată de 
PNUD, PNUM, OSCE, NATO, CEE-
ONU și REC, care vizează abordarea 
provocărilor legate de securitatea umană 
și de mediul înconjurător punând la 
dispoziția țărilor din Asia Centrală, 
Caucaz și Europa de Sud-Est întreaga lor 
gamă de competențe și de resurse; 
constată că performanța globală a 
ENVSEC încă este limitată, însă că, până 
în prezent, aceasta a servit drept 
instrument important pentru coordonarea 
instituțională și ca punct de intrare pentru 
facilitarea procesului de integrare;

Or. en

Amendamentul 85
Graham Watson, Norica Nicolai

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. subliniază că UE ar trebui să 
colaboreze cu principalele regiuni supuse 
riscului și cu cele mai vulnerabile state 
pentru consolidarea capacității acestora 
de a face față provocărilor; subliniază că 
UE ar putea integra într-o mai mare 
măsură adaptarea și rezistența la 
schimbările climatice în cadrul 
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strategiilor regionale ale UE (de exemplu 
strategia UE-Africa, Procesul de la 
Barcelona, Sinergia Mării Negre, 
strategia UE privind Asia Centrală și 
planul de acțiune pentru Orientul 
Mijlociu);

Or. en

Amendamentul 86
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. solicită Înaltului   
Reprezentant/Vicepreședintelui și 
Comisiei să elaboreze un document politic 
în care să se sublinieze principalele 
principii, linii directoare și instrumente 
pentru politica UE de securitate climatică; 
consideră că integrarea ar trebui să 
reprezinte principiul director, să fie 
continuată într-un mod similar 
drepturilor omului și egalității de șanse 
între femei și bărbați10;

eliminat

Or. en

Amendamentul 87
Indrek Tarand

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. solicită Înaltului 
Reprezentant/Vicepreședintelui și Comisiei 
să elaboreze un document politic în care 
să se sublinieze principalele principii, linii 
directoare și instrumente pentru politica

15. solicită Înaltului 
Reprezentant/Vicepreședintelui și Comisiei 
să integreze principalele principii, linii 
directoare și instrumente ale politicii UE 
de securitate climatică în cadrul celor mai 
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UE de securitate climatică; consideră că 
integrarea ar trebui să reprezinte principiul 
director, să fie continuată într-un mod 
similar drepturilor omului și egalității de 
șanse între femei și bărbați10;

importante strategii, documente privind 
politica și instrumente financiare din 
domeniul acțiunii externe și al PSAC; 
consideră că integrarea ar trebui să 
reprezinte principiul director, să fie 
continuată într-un mod similar drepturilor 
omului și egalității de șanse între femei și 
bărbați10;

Or. en

Amendamentul 88
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. atrage atenția asupra faptului că 
securitatea energetică este strâns legată 
de schimbările climatice; consideră că 
securitatea energetică trebuie să fie 
îmbunătățită pentru a reduce dependența 
UE de combustibilii fosili importați în 
special din Rusia și din Golf, reducând în 
același timp, în mod considerabil, emisiile 
de gaze cu efect de seră, și înlocui
ă de energii regenerabile generate în UE 
și de economisirea energiei; recunoaște că 
integrarea schimbărilor climatice și a 
securității energetice ar putea contribui la 
atingerea acestui obiectiv în anumite 
regiuni, cum ar fi regiunea arctică;

eliminat

Or. en

Amendamentul 89
Indrek Tarand

Propunere de rezoluție
Punctul 16
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. atrage atenția asupra faptului că 
securitatea energetică este strâns legată de 
schimbările climatice; consideră că 
securitatea energetică trebuie să fie 
îmbunătățită pentru a reduce dependența 
UE de combustibilii fosili importați în 
special din Rusia și din Golf, reducând în 
același timp, în mod considerabil, emisiile 
de gaze cu efect de seră, și înlocuită de 
energii regenerabile generate în UE și de 
economisirea energiei; recunoaște că 
integrarea schimbărilor climatice și a 
securității energetice ar putea contribui la 
atingerea acestui obiectiv în anumite 
regiuni, cum ar fi regiunea arctică;

16. atrage atenția asupra faptului că 
securitatea energetică este strâns legată de 
schimbările climatice; consideră că 
securitatea energetică trebuie să fie 
îmbunătățită pentru a reduce dependența 
UE de combustibilii fosili importați din 
Rusia prin conducte, care sunt vulnerabile 
la perturbări din cauza topirii 
permafrostului, reducând în același timp, 
în mod considerabil, emisiile de gaze cu 
efect de seră, și înlocuită de energii 
regenerabile generate în UE și de 
economisirea energiei; recunoaște că 
integrarea schimbărilor climatice și a 
securității energetice ar putea contribui la 
atingerea acestui obiectiv în anumite 
regiuni, cum ar fi regiunea arctică;

Or. en

Amendamentul 90
Norica Nicolai

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. atrage atenția asupra faptului că 
securitatea energetică este strâns legată de 
schimbările climatice; consideră că 
securitatea energetică trebuie să fie 
îmbunătățită pentru a reduce dependența 
UE de combustibilii fosili importați în 
special din Rusia și din Golf, reducând în 
același timp, în mod considerabil, emisiile 
de gaze cu efect de seră, și înlocuită de 
energii regenerabile generate în UE și de 
economisirea energiei; recunoaște că 
integrarea schimbărilor climatice și a 
securității energetice ar putea contribui la 
atingerea acestui obiectiv în anumite 
regiuni, cum ar fi regiunea arctică;

16. atrage atenția asupra faptului că 
securitatea energetică este strâns legată de 
schimbările climatice; consideră că 
securitatea energetică, precum și eficiența 
energetică ale Uniunii trebuie 
îmbunătățite considerabil, ceea ce va 
reduce semnificativ dependența UE de
surse externe, îmbunătățind, prin urmare, 
poziția acesteia privind securitatea;
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Or. en

Amendamentul 91
Anneli Jäätteenmäki

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. atrage atenția asupra faptului că 
securitatea energetică este strâns legată de 
schimbările climatice; consideră că 
securitatea energetică trebuie să fie 
îmbunătățită pentru a reduce dependența 
UE de combustibilii fosili importați în 
special din Rusia și din Golf, reducând în 
același timp, în mod considerabil, emisiile 
de gaze cu efect de seră, și înlocuită de
energii regenerabile generate în UE și de 
economisirea energiei; recunoaște că 
integrarea schimbărilor climatice și a 
securității energetice ar putea contribui la 
atingerea acestui obiectiv în anumite 
regiuni, cum ar fi regiunea arctică;

16. atrage atenția asupra faptului că 
securitatea energetică este strâns legată de 
schimbările climatice; consideră că 
securitatea energetică trebuie să fie 
îmbunătățită pentru a reduce dependența
UE de combustibilii fosili, reducând în 
același timp, în mod considerabil, emisiile 
de gaze cu efect de seră, și că sunt 
necesare investiții în energii regenerabile 
și în economisirea energiei; recunoaște că 
integrarea schimbărilor climatice și a 
securității energetice ar putea contribui la 
atingerea acestui obiectiv în anumite 
regiuni, cum ar fi regiunea arctică;

Or. fi

Amendamentul 92
Maria Eleni Koppa

Propunere de rezoluție
Punctul 16 – litera a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(a) invită EDA și forțele armate ale 
statelor membre să dezvolte tehnologii 
ecologice și care să țină seama de 
eficiența energetică, exploatând la 
maximum potențialul surselor de energie 
regenerabile;

Or. en
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Amendamentul 93
Indrek Tarand

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. subliniază nevoia de a stabili un 
dialog cu privire la securitatea climatică 
în contextul parteneriatului strategic al 
UE cu țări precum SUA, Rusia, China, 
India și Brazilia;

Or. en

Amendamentul 94
Norica Nicolai

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. consideră că unul dintre efectele 
majore ale schimbărilor climatice asupra 
securității UE îl constituie deschiderea 
regiunii arctice și a resurselor acesteia 
către diferitele state vecine, inclusiv cele 
europene; subliniază nevoia de abordare 
a acestui factor de multiplicare a 
riscurilor prin intermediul unei strategii 
relevante pentru regiunea arctică;

Or. en

Amendamentul 95
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Propunere de rezoluție
Punctul 17
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. invită pe Înaltul 
Reprezentant/Vicepreședinte să creeze un 
grup de lucru formal în cadrul structurii 
Consiliului/SEAE pentru a lua în 
considerare întreaga gamă de aspecte 
interconectate, legate de schimbările 
climatice și de preocupări privind 
securitatea și apărarea legate de energie, 
deoarece absența unui astfel de grup a 
împiedicat până acum dezvoltarea unei 
abordări cuprinzătoare și coerente a UE;

eliminat

Or. en

Amendamentul 96
Indrek Tarand

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. invită pe Înaltul 
Reprezentant/Vicepreședinte să creeze un 
grup de lucru formal în cadrul structurii 
Consiliului/SEAE pentru a lua în 
considerare întreaga gamă de aspecte 
interconectate, legate de schimbările 
climatice și de preocupări privind 
securitatea și apărarea legate de energie, 
deoarece absența unui astfel de grup a 
împiedicat până acum dezvoltarea unei 
abordări cuprinzătoare și coerente a UE;

17. invită pe Înaltul 
Reprezentant/Vicepreședinte, Comisia și 
Consiliul să creeze o structură de lucru 
formală, standard și permanentă cu 
obiectivul de a lua în considerare întreaga 
gamă de aspecte interconectate, legate de 
schimbările climatice și de preocupări 
privind securitatea și apărarea legate de 
energie, deoarece absența unei astfel de 
structuri a împiedicat până acum 
dezvoltarea unei abordări cuprinzătoare și 
coerente a UE;

Or. en

Amendamentul 97
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler
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Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. salută recentele încercări de 
consolidare a coordonării dintre NATO și 
UE în domeniul dezvoltării capacităților; 
recunoaște necesitatea stringentă de a 
identifica avantajele reciproce ale 
cooperării, respectând în același timp 
responsabilitățile specifice ale ambelor 
organizații; subliniază necesitatea de a găsi 
și de a crea sinergii în cazul proiectelor 
privind „punerea și utilizarea în comun” și 
al proiectelor privind „apărarea inteligentă” 
(NATO) care abordează nevoi specifice 
climei;

18. salută recentele încercări de 
consolidare a coordonării dintre NATO și 
UE în domeniul dezvoltării capacităților; 
recunoaște necesitatea stringentă de a 
identifica avantajele reciproce ale 
cooperării, respectând în același timp 
responsabilitățile specifice ale ambelor 
organizații; subliniază necesitatea de a găsi 
și de a crea sinergii în cazul proiectelor 
privind „punerea și utilizarea în comun” și 
al proiectelor privind „apărarea inteligentă” 
(NATO) care ar putea fi aplicate ca 
răspuns la dezastrele naturale;

Or. en

Amendamentul 98
Andreas Mölzer

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. solicită Înaltului 
Reprezentant/Vicepreședintelui, ca o 
chestiune de maximă urgență, să se 
folosească de întregul potențial al 
Tratatului de la Lisabona și să înainteze 
propuneri pentru implementarea fondului 
de lansare [articolul 42 alineatul (3) din 
TUE] cu privire la viitoare proiecte de 
punere și de utilizare în comun, precum 
Corpul european de ingineri, care 
răspund la crize generate de climă și la 
dezastre naturale;

eliminat

Or. de



PE492.875v02-00 54/84 AM\909835RO.doc

RO

Amendamentul 99
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. solicită Înaltului 
Reprezentant/Vicepreședintelui, ca o 
chestiune de maximă urgență, să se 
folosească de întregul potențial al 
Tratatului de la Lisabona și să înainteze 
propuneri pentru implementarea fondului 
de lansare [articolul 42 alineatul (3) din 
TUE] cu privire la viitoare proiecte de 
punere și de utilizare în comun, precum 
Corpul european de ingineri, care 
răspund la crize generate de climă și la 
dezastre naturale;

19. solicită Înaltului 
Reprezentant/Vicepreședintelui, ca o 
chestiune de maximă urgență, să se 
folosească de întregul potențial al 
Tratatului de la Lisabona și să înainteze 
propuneri pentru implementarea fondului 
de lansare [articolul 42 alineatul (3) din 
TUE] cu privire la viitoare proiecte de 
punere și de utilizare în comun;

Or. en

Amendamentul 100
Indrek Tarand

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. solicită Înaltului 
Reprezentant/Vicepreședintelui, ca o 
chestiune de maximă urgență, să se 
folosească de întregul potențial al 
Tratatului de la Lisabona și să înainteze 
propuneri pentru implementarea fondului 
de lansare [articolul 42 alineatul (3) din 
TUE] cu privire la viitoare proiecte de 
punere și de utilizare în comun, precum 
Corpul european de ingineri, care răspund
la crize generate de climă și la dezastre 
naturale;

19. solicită Înaltului 
Reprezentant/Vicepreședintelui, ca o 
chestiune de maximă urgență, să se 
folosească de întregul potențial al 
Tratatului de la Lisabona și să înainteze 
propuneri pentru implementarea fondului 
de lansare [articolul 42 alineatul (3) din 
TUE] cu privire la viitoare proiecte de 
punere și de utilizare în comun, precum un 
corp european de ingineri militari, care 
răspund la crize generate de climă și la 
dezastre naturale;

Or. en
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Amendamentul 101
Norica Nicolai

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. solicită Înaltului 
Reprezentant/Vicepreședintelui, ca o 
chestiune de maximă urgență, să se 
folosească de întregul potențial al 
Tratatului de la Lisabona și să înainteze 
propuneri pentru implementarea fondului 
de lansare [articolul 42 alineatul (3) din 
TUE] cu privire la viitoare proiecte de 
punere și de utilizare în comun, precum 
Corpul european de ingineri, care răspund 
la crize generate de climă și la dezastre 
naturale;

19. solicită Înaltului 
Reprezentant/Vicepreședintelui, ca o 
chestiune de maximă urgență, să se 
folosească de întregul potențial al 
Tratatului de la Lisabona și să înainteze 
propuneri pentru implementarea fondului 
de lansare [articolul 42 alineatul (3) din 
TUE] cu privire la viitoare proiecte de 
punere și de utilizare în comun, precum 
Corpul european de ingineri, care răspund 
la crize generate de climă și la dezastre 
naturale, precum și la un echipament 
comun și permanent pentru operațiuni în 
caz de crize civile;

Or. en

Amendamentul 102
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. subliniază necesitatea de a integra
impactul negativ al schimbărilor climatice 
asupra păcii, securității și stabilității în 
toate documentele strategice privind 
PESC/PSAC care servesc drept linii 
directoare pentru planificarea și 
coordonarea de politici și de misiuni 
individuale;

20. constată că impactul negativ al 
schimbărilor climatice și al dezastrelor 
naturale asupra păcii, securității și 
stabilității ar putea fi integrat în toate 
documentele strategice privind 
PESC/PSAC care servesc drept linii 
directoare pentru planificarea și 
coordonarea de politici și de misiuni 
individuale;

Or. en
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Amendamentul 103
Justas Vincas Paleckis

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. constată că capacitățile de evaluare 
timpurie și de anchetă ar trebui să 
garanteze un răspuns al UE la crize cu 
ajutorul celor mai adecvate mijloace 
disponibile, utilizând, cât mai devreme 
posibil, echipe multidisciplinare alcătuite 
din experți civili, militari și civilo-militari;

Or. en

Amendamentul 104
Graham Watson, Norica Nicolai

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. subliniază că accesul UE la o analiză 
exactă și la timp va fi fundamental pentru 
ca aceasta să poată prezice și oferi un 
răspuns la insecuritatea generată de 
schimbările climatice, competențele PSAC 
constituind o sursă optimă de informații 
în acest sens; UE ar trebui să adopte 
măsuri pentru a-și dezvolta într-o mai 
mare măsură capacitățile de colectare a 
datelor și de analizare a informațiilor prin 
structuri precum delegațiile UE, Centrul 
Satelitar al UE și Centrul comun de 
situații al UE;

Or. en
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Amendamentul 105
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. consideră că avertizarea timpurie și 
acțiunea de prevenire timpurie cu privire la 
consecințele negative ale schimbărilor 
climatice depind de resursele umane și de 
metodologia adecvate cu privire la 
colectarea și analiza datelor; solicită 
Înaltului Reprezentant/Vicepreședintelui 
să se asigure că unitățile SEAE 
competente responsabile cu politicile de 
securitate și de apărare, cum ar fi CMPD, 
CPCC, EUMS, EUMC; organismele 
responsabile cu politica de prevenire a 
conflictelor și de securitate, Serviciul 
Instrumente de Politică Externă al 
Comisiei și birourile geografice din țările 
și regiunile cele mai afectate de 
schimbările climatice iau în considerare 
cele mai recente rapoarte de evaluare ale 
Grupului interguvernamental privind 
schimbările climatice (IPCC) și alte 
evaluări și rapoarte mai recente, și anume 
programele și sistemele UE bazate pe 
spațiu (GMES); subliniază necesitatea 
consolidării capacităților delegațiilor UE 
din țările cele mai vulnerabile la 
destabilizare în cazul în care problemele 
ar putea fi exacerbate de schimbările 
climatice, pentru a include experți în 
materie de monitorizare a evoluției 
crizelor și de evaluare a schimbărilor 
climatice în toate organismele SEAE 
relevante care joacă un rol special în ceea 
ce privește analiza situațiilor și 
avertizarea timpurie, cum ar fi Centrul de 
situații; solicită elaborarea de criterii 
comune pentru analiza, evaluarea riscurilor 
și instituirea unui sistem de alertă comun;

21. consideră că avertizarea timpurie și 
acțiunea de prevenire timpurie cu privire la 
consecințele negative ale schimbărilor 
climatice și ale dezastrelor naturale 
depind de resursele umane și de 
metodologia adecvate cu privire la 
colectarea și analiza datelor; constată că 
unitățile SEAE competente responsabile cu
securitatea și serviciile Comisiei și 
birourile geografice competente ar trebui 
să integreze în activitățile lor analiza 
impactului dezastrelor naturale asupra 
securității internaționale și a stabilității 
politice; recomandă formarea 
personalului SEAE și al Comisiei în 
domeniul monitorizării impactului 
dezastrelor naturale asupra evoluției 
crizelor și asupra stabilității și securității 
politice; solicită elaborarea de criterii 
comune pentru analiza, evaluarea riscurilor 
și instituirea unui sistem de alertă comun;

Or. en
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Amendamentul 106
Indrek Tarand

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. consideră că avertizarea timpurie și 
acțiunea de prevenire timpurie cu privire la 
consecințele negative ale schimbărilor 
climatice depind de resursele umane și de 
metodologia adecvate cu privire la 
colectarea și analiza datelor; solicită 
Înaltului Reprezentant/Vicepreședintelui să 
se asigure că unitățile SEAE competente 
responsabile cu politicile de securitate și de 
apărare, cum ar fi CMPD, CPCC, EUMS, 
EUMC; organismele responsabile cu 
politica de prevenire a conflictelor și de 
securitate, Serviciul Instrumente de Politică 
Externă al Comisiei și birourile geografice 
din țările și regiunile cele mai afectate de 
schimbările climatice iau în considerare 
cele mai recente rapoarte de evaluare ale 
Grupului interguvernamental privind 
schimbările climatice (IPCC) și alte 
evaluări și rapoarte mai recente, și anume 
programele și sistemele UE bazate pe 
spațiu (GMES); subliniază necesitatea 
consolidării capacităților delegațiilor UE 
din țările cele mai vulnerabile la 
destabilizare în cazul în care problemele ar 
putea fi exacerbate de schimbările 
climatice, pentru a include experți în 
materie de monitorizare a evoluției crizelor 
și de evaluare a schimbărilor climatice în 
toate organismele SEAE relevante care 
joacă un rol special în ceea ce privește 
analiza situațiilor și avertizarea timpurie, 
cum ar fi Centrul de situații; solicită 
elaborarea de criterii comune pentru 
analiza, evaluarea riscurilor și instituirea 
unui sistem de alertă comun;

21. consideră că avertizarea timpurie și 
acțiunea de prevenire timpurie cu privire la 
consecințele negative ale schimbărilor 
climatice depind de resursele umane și de 
metodologia adecvate cu privire la 
colectarea și analiza datelor și vor constitui 
una dintre pietrele de temelie ale politicii 
de securitate climatică a UE; solicită 
Înaltului Reprezentant/Vicepreședintelui să 
se asigure că unitățile SEAE competente 
responsabile cu politicile de securitate și de 
apărare, cum ar fi CMPD, CPCC, EUMS,
organismele responsabile cu politica de 
prevenire a conflictelor și de securitate, 
Serviciul Instrumente de Politică Externă al 
Comisiei și birourile geografice din țările și 
regiunile cele mai afectate de schimbările 
climatice iau în considerare cele mai 
recente rapoarte de evaluare ale Grupului 
interguvernamental privind schimbările 
climatice (IPCC) și alte evaluări și rapoarte 
mai recente, precum și programe și 
sisteme spațiale relevante ale UE, precum 
GMES; subliniază necesitatea consolidării 
capacităților delegațiilor UE din țările cele 
mai vulnerabile la destabilizare în cazul în 
care problemele ar putea fi exacerbate de 
schimbările climatice, pentru a include 
experți în materie de monitorizare a 
evoluției crizelor și de evaluare a 
schimbărilor climatice în toate organismele 
SEAE relevante care joacă un rol special în 
ceea ce privește analiza situațiilor și 
avertizarea timpurie, cum ar fi Centrul de 
situații; solicită elaborarea de criterii 
comune pentru analiza, evaluarea riscurilor 
și instituirea unui sistem de alertă comun;
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Or. en

Amendamentul 107
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. consideră că avertizarea timpurie și 
acțiunea de prevenire timpurie cu privire la 
consecințele negative ale schimbărilor 
climatice depind de resursele umane și de 
metodologia adecvate cu privire la 
colectarea și analiza datelor; solicită 
Înaltului Reprezentant/Vicepreședintelui să 
se asigure că unitățile SEAE competente 
responsabile cu politicile de securitate și de 
apărare, cum ar fi CMPD, CPCC, EUMS, 
EUMC; organismele responsabile cu 
politica de prevenire a conflictelor și de 
securitate, Serviciul Instrumente de Politică 
Externă al Comisiei și birourile geografice 
din țările și regiunile cele mai afectate de 
schimbările climatice iau în considerare 
cele mai recente rapoarte de evaluare ale 
Grupului interguvernamental privind 
schimbările climatice (IPCC) și alte 
evaluări și rapoarte mai recente, și anume 
programele și sistemele UE bazate pe 
spațiu (GMES); subliniază necesitatea 
consolidării capacităților delegațiilor UE 
din țările cele mai vulnerabile la 
destabilizare în cazul în care problemele 
ar putea fi exacerbate de schimbările 
climatice, pentru a include experți în 
materie de monitorizare a evoluției 
crizelor și de evaluare a schimbărilor 
climatice în toate organismele SEAE 
relevante care joacă un rol special în ceea 
ce privește analiza situațiilor și 
avertizarea timpurie, cum ar fi Centrul de 
situații; solicită elaborarea de criterii 
comune pentru analiza, evaluarea 
riscurilor și instituirea unui sistem de 

21. consideră că avertizarea timpurie și 
acțiunea de prevenire timpurie cu privire la 
consecințele negative ale schimbărilor 
climatice depind de resursele umane și de 
metodologia adecvate cu privire la 
colectarea și analiza datelor; solicită 
Înaltului Reprezentant/Vicepreședintelui să 
se asigure că unitățile SEAE competente 
responsabile cu politicile de securitate și de 
apărare, cum ar fi CMPD, CPCC, EUMS, 
EUMC, organismele responsabile cu 
politica de prevenire a conflictelor și de 
securitate, Serviciul Instrumente de Politică 
Externă al Comisiei și birourile geografice 
din țările și regiunile cele mai afectate de 
schimbările climatice iau în considerare 
cele mai recente rapoarte de evaluare ale 
Grupului interguvernamental privind 
schimbările climatice (IPCC) și alte 
evaluări și rapoarte mai recente, și anume 
programele și sistemele UE bazate pe 
spațiu (GMES);
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alertă comun;

Or. en

Amendamentul 108
Anneli Jäätteenmäki

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. consideră că avertizarea timpurie și 
acțiunea de prevenire timpurie cu privire la 
consecințele negative ale schimbărilor 
climatice depind de resursele umane și de 
metodologia adecvate cu privire la 
colectarea și analiza datelor; solicită 
Înaltului Reprezentant/Vicepreședintelui să 
se asigure că unitățile SEAE competente 
responsabile cu politicile de securitate și de 
apărare, cum ar fi CMPD, CPCC, EUMS, 
EUMC; organismele responsabile cu 
politica de prevenire a conflictelor și de 
securitate, Serviciul Instrumente de Politică 
Externă al Comisiei și birourile geografice 
din țările și regiunile cele mai afectate de 
schimbările climatice iau în considerare 
cele mai recente rapoarte de evaluare ale 
Grupului interguvernamental privind 
schimbările climatice (IPCC) și alte 
evaluări și rapoarte mai recente, și anume 
programele și sistemele UE bazate pe 
spațiu (GMES); subliniază necesitatea 
consolidării capacităților delegațiilor UE 
din țările cele mai vulnerabile la 
destabilizare în cazul în care problemele ar 
putea fi exacerbate de schimbările 
climatice, pentru a include experți în 
materie de monitorizare a evoluției 
crizelor și de evaluare a schimbărilor 
climatice în toate organismele SEAE
relevante care joacă un rol special în ceea 
ce privește analiza situațiilor și 
avertizarea timpurie, cum ar fi Centrul de 
situații; solicită elaborarea de criterii 

21. consideră că avertizarea timpurie și 
acțiunea de prevenire timpurie cu privire la 
consecințele negative ale schimbărilor 
climatice depind de resursele umane și de 
soluțiile tehnologice și de alte metodologii
adecvate cu privire la colectarea și analiza 
datelor; solicită Înaltului 
Reprezentant/Vicepreședintelui să se 
asigure că unitățile SEAE competente 
responsabile cu politicile de securitate și de 
apărare, cum ar fi CMPD, CPCC, EUMS, 
EUMC; organismele responsabile cu 
politica de prevenire a conflictelor și de 
securitate, Serviciul Instrumente de Politică 
Externă al Comisiei și birourile geografice 
din țările și regiunile cele mai afectate de 
schimbările climatice iau în considerare 
cele mai recente rapoarte de evaluare ale 
Grupului interguvernamental privind 
schimbările climatice (IPCC) și alte 
evaluări și rapoarte mai recente, și anume 
programele și sistemele UE bazate pe 
spațiu (GMES); subliniază necesitatea 
consolidării capacităților UE în țările cele 
mai vulnerabile la destabilizare în cazul în 
care problemele ar putea fi exacerbate de 
schimbările climatice, pentru a putea 
monitoriza evoluția crizelor; consideră că 
ar trebui intensificată cooperarea între 
SEAE și DG-urile relevante ale Comisiei;
solicită elaborarea de criterii comune 
pentru analiza, evaluarea riscurilor și 
instituirea unui sistem de alertă comun;
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comune pentru analiza, evaluarea riscurilor 
și instituirea unui sistem de alertă comun;

Or. fi

Amendamentul 109
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. încurajează aceste organisme să creeze 
structuri permanente pentru schimb de 
informații și coordonare sistematice pe 
probleme legate de schimbările climatice și 
de dezastrele naturale, cu privire la analiza 
situației și la planificarea politicilor; 
îndeamnă organismele relevante din 
cadrul SEAE să stabilească canale 
permanente de comunicare și de schimb 
de informații cu organismele relevante ale
Comisiei, în special cu ECHO, dar și cu 
agențiile și programele ONU, cum ar fi 
UNEP, precum și cu NATO; subliniază că 
structurile civile și militare care au 
sarcina de a răspunde la crizele și la 
dezastre naturale generate de climă 
trebuie să permită accesul direct și 
transparent pentru toate organizațiile 
umanitare și ale societății civile și pentru 
organizațiile neguvernamentale;
subliniază, prin urmare, că nu trebuie 
blocate sau împiedicate cooperarea și 
coordonarea între UE și terțe părți;

22. încurajează organismele competente 
ale SEAE și ale Comisiei să sporească 
schimbul de informații și coordonarea pe 
probleme legate de schimbările climatice și 
de dezastrele naturale, cu privire la analiza 
situației securității și la planificarea în 
consecință a politicilor; solicită ca această 
cooperare sporită să se aplice cu parteneri 
internaționali, precum ONU și NATO;
constată că ar putea fi, de asemenea, 
consultate organizațiile umanitare, ale 
societății civile și organizațiile 
neguvernamentale;

Or. en

Amendamentul 110
Indrek Tarand

Propunere de rezoluție
Punctul 22
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. încurajează aceste organisme să creeze 
structuri permanente pentru schimb de 
informații și coordonare sistematice pe 
probleme legate de schimbările climatice și 
de dezastrele naturale, cu privire la analiza 
situației și la planificarea politicilor; 
îndeamnă organismele relevante din cadrul 
SEAE să stabilească canale permanente de 
comunicare și de schimb de informații cu 
organismele relevante ale Comisiei, în 
special cu ECHO, dar și cu agențiile și 
programele ONU, cum ar fi UNEP, precum 
și cu NATO; subliniază că structurile civile 
și militare care au sarcina de a răspunde la 
crizele și la dezastre naturale generate de 
climă trebuie să permită accesul direct și 
transparent pentru toate organizațiile 
umanitare și ale societății civile și pentru 
organizațiile neguvernamentale; subliniază, 
prin urmare, că nu trebuie blocate sau 
împiedicate cooperarea și coordonarea 
între UE și terțe părți;

22. încurajează aceste organisme să creeze 
structuri permanente pentru schimb de 
informații și coordonare sistematice pe 
probleme legate de schimbările climatice și 
de dezastrele naturale, cu privire la analiza 
situației și la planificarea politicilor; 
îndeamnă organismele relevante din cadrul 
SEAE să stabilească canale permanente de 
comunicare și de schimb de informații cu 
organismele relevante ale Comisiei, în 
special cu ECHO, dar și cu agențiile și 
programele ONU, cum ar fi UNEP, precum 
și cu NATO, UNOCHA și UNDAC; 
subliniază că structurile civile și militare 
care au sarcina de a răspunde la crizele și la 
dezastre naturale generate de climă trebuie 
să permită accesul direct și transparent 
pentru toate organizațiile umanitare și ale 
societății civile și pentru organizațiile 
neguvernamentale în ceea ce privește 
orientările relevante ale ONU (Orientările 
de la Oslo și Orientările MCDA); 
subliniază, prin urmare, că nu trebuie 
blocate sau împiedicate cooperarea și 
coordonarea între UE și terțe părți;

Or. en

Amendamentul 111
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. îndeamnă Comisia să elaboreze 
planuri de intervenție pentru răspunsul 
UE la efectele dezastrelor naturale și ale 
crizelor generate de climă, produse în 
afara UE, care au asupra Uniunii 
implicații directe sau indirecte în materie 
de securitate (de exemplu, migrația 
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generată de climă);

Or. en

Amendamentul 112
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Propunere de rezoluție
Subtitlul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Necesitatea unei politici de securitate 
climatică a UE

eliminat

Or. en

Amendamentul 113
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. salută călduros măsurile luate 
începând cu 2011 pentru gruparea 
schimbărilor climatice și a implicațiilor 
acestora pentru securitate; consideră, 
totuși, că diplomația climatică reprezintă 
numai o dimensiune a unei posibile 
acțiuni externe și că există o mare nevoie 
de a stabili principiile și ideile de bază ale 
unei politici de securitate climatică a UE;

eliminat

Or. en

Amendamentul 114
Indrek Tarand

Propunere de rezoluție
Punctul 23
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. salută călduros măsurile luate începând 
cu 2011 pentru gruparea schimbărilor
climatice și a implicațiilor acestora pentru 
securitate; consideră, totuși, că diplomația 
climatică reprezintă numai o dimensiune a 
unei posibile acțiuni externe și că există o 
mare nevoie de a stabili principiile și ideile 
de bază ale unei politici de securitate 
climatică a UE;

23. salută călduros măsurile luate începând 
cu 2011 pentru interacțiunea dintre 
schimbările climatice și implicațiile
acestora pentru securitate; consideră, 
totuși, că diplomația climatică reprezintă 
numai o dimensiune a unei posibile acțiuni 
externe și că există o mare nevoie de a 
stabili principiile și ideile de bază ale unei 
politici de securitate climatică a UE;

Or. en

Amendamentul 115
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. consideră că există o nevoie urgentă 
de adaptare și de modificare a 
principalelor documente politice PSAC 
referitoare implicațiile schimbărilor 
climatice, precum conceptul UE de 
planificare militară la nivel politic și 
strategic11, conceptul UE de comandă și 
de control militare12, conceptul UE de 
generare a forței13 și Conceptul UE de 
răspuns militar rapid14, precum și a acelor 
documente care sunt relevante pentru 
misiunile civile PSAC, precum conceptual 
UE de planificare cuprinzătoare, 
Conceptul UE de planificare a forțelor de 
poliție și Liniile directoare privind 
structura de comandă și de control pentru 
operațiuni civile ale UE de gestionare a 
situațiilor de criză15;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 116
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. consideră că există o nevoie urgentă de 
adaptare și de modificare a principalelor
documente politice PSAC referitoare 
implicațiile schimbărilor climatice, 
precum conceptul UE de planificare 
militară la nivel politic și strategic*, 
conceptul UE de comandă și de control 
militare*, conceptul UE de generare a 
forței* și Conceptul UE de răspuns militar 
rapid*, precum și a acelor documente care 
sunt relevante pentru misiunile civile 
PSAC, precum conceptual UE de 
planificare cuprinzătoare, Conceptul UE de 
planificare a forțelor de poliție și Liniile 
directoare privind structura de comandă și 
de control pentru operațiuni civile ale UE 
de gestionare a situațiilor de criză*;

24. consideră că principalele documente 
politice PSAC, precum conceptul UE de 
planificare militară la nivel politic și 
strategic11, conceptul UE de comandă și de 
control militare12, conceptul UE de 
generare a forței13 și Conceptul UE de 
răspuns militar rapid14, precum și acele
documente care sunt relevante pentru 
misiunile civile PSAC, precum conceptul
UE de planificare cuprinzătoare, Conceptul 
UE de planificare a forțelor de poliție și 
Liniile directoare privind structura de 
comandă și de control pentru operațiuni 
civile ale UE de gestionare a situațiilor de 
criză15, ar putea fi adaptate și modificate 
cu privire la implicațiile schimbărilor 
climatice și ale dezastrelor naturale;

Or. en

Amendamentul 117
Indrek Tarand

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. consideră că există o nevoie urgentă de 
adaptare și de modificare a principalelor 
documente politice PSAC referitoare 
implicațiile schimbărilor climatice, precum 
conceptul UE de planificare militară la 
nivel politic și strategic*, conceptul UE de 
comandă și de control militare*, conceptul 
UE de generare a forței* și Conceptul UE 
de răspuns militar rapid*, precum și a 
acelor documente care sunt relevante 

24. consideră că există o nevoie urgentă de 
adaptare și de modificare a principalelor 
documente politice PSAC referitoare la 
implicațiile schimbărilor climatice, dar și a 
gestionării eficienței energetice și a 
mediului, dând astfel naștere celei de a 
doua pietre de temelie a politicii de 
securitate climatică a UE; subliniază 
nevoia de integrare a securității climatice 
în cadrul principalelor documente PSAC, 
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pentru misiunile civile PSAC, precum 
conceptual UE de planificare 
cuprinzătoare, Conceptul UE de planificare 
a forțelor de poliție și Liniile directoare 
privind structura de comandă și de control 
pentru operațiuni civile ale UE de 
gestionare a situațiilor de criză*;

precum conceptul UE de planificare 
militară la nivel politic și strategic11, 
conceptul UE de comandă și de control 
militare12, conceptul UE de generare a 
forței13 și Conceptul UE de răspuns militar 
rapid14, precum și a acelor documente care 
sunt relevante pentru misiunile civile 
PSAC, precum conceptul UE de planificare 
cuprinzătoare, Conceptul UE de planificare 
a forțelor de poliție și Liniile directoare 
privind structura de comandă și de control 
pentru operațiuni civile ale UE de 
gestionare a situațiilor de criză15;

Or. en

Amendamentul 118
Indrek Tarand

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. constată necesitatea de adaptare și de 
modificare a instrumentelor financiare 
pentru asistență externă ale UE cu privire 
la relația dintre conflict și schimbările 
climatice; subliniază necesitatea de a 
furniza formare orientată atât pentru 
personalul implicat în misiunile PSAC, 
cât și pentru personalul delegațiilor UE, 
al SEAE, al Comisiei și al Consiliului; 
recomandă, de asemenea, stabilirea de 
orientări16 pentru procesele de planificare 
care țin cont de climă și de conflicte, 
precum măsuri de „imunizare” la 
schimbările climatice (climate proofing) 
a acțiunilor, măsurilor și operațiunilor 
individuale;
__________________
16 SCHIMBĂRI CLIMATICE ȘI 
CONFLICTE. RAPORT DE SINTEZĂ 
elaborat de Dennis Taenzler, Janani 
Vivekananda, Daniela Kolarova și 
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Thanos Dokos.

Or. en

Amendamentul 119
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. subliniază necesitatea armonizării în 
ceea ce privește capacitățile miliare și 
civile a documentelor relevante privind 
planificarea politicilor și dezvoltarea 
capacităților cu cerințele specifice privind 
schimbările climatice și dezastrele 
naturale; consideră că ar trebui acordată o 
atenție specială dezvoltării capacităților 
militare și, în special, procesului de punere 
și de utilizare în comun, care a început în 
2010 și care a condus la adoptarea unei 
decizii privind unsprezece proiecte de 
punere și de utilizare în comun în 
noiembrie 2011;

25. este de părere că capacitățile civile și 
militare ar trebui dezvoltate astfel încât să 
se permită implementarea lor ca răspuns 
la dezastrele naturale; consideră că ar 
trebui acordată o atenție specială 
dezvoltării capacităților militare și, în 
special, procesului de punere și de utilizare 
în comun; solicită ca Agenției Europene 
de Apărare să i se acorde un rol sporit în 
acest sens;

Or. en

Amendamentul 120
Bastiaan Belder

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. subliniază necesitatea de a crea, la 
nivelul UE, o structură similară cu IPCC, 
cu implicarea experților militari, pentru a 
evalua și de a evita cel mai grave crize și 
dezastre naturale generate de climă cu 
care UE deja se confruntă și se va 
confrunta tot mai mult în viitor; UE ar 

eliminat
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trebui să încurajeze toate statele sale 
membre să includă problemele legate de 
mediu și de securitate în doctrina lor 
strategică militară și în planificarea 
capacităților;

Or. nl

Amendamentul 121
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. subliniază necesitatea de a crea, la
nivelul UE, o structură similară cu IPCC, 
cu implicarea experților militari, pentru a 
evalua și de a evita cel mai grave crize și 
dezastre naturale generate de climă cu 
care UE deja se confruntă și se va 
confrunta tot mai mult în viitor; UE ar 
trebui să încurajeze toate statele sale 
membre să includă problemele legate de 
mediu și de securitate în doctrina lor 
strategică militară și în planificarea 
capacităților;

eliminat

Or. en

Amendamentul 122
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. subliniază necesitatea de a crea, la 
nivelul UE, o structură similară cu IPCC, 
cu implicarea experților militari, pentru a 
evalua și de a evita cel mai grave crize și 
dezastre naturale generate de climă cu 

26. constată că NATO se implică activ în 
coordonarea planificării protecției civile 
și a răspunsurilor în caz de dezastre 
ecologice, îndeosebi prin Centrul euro-
atlantic de coordonare a răspunsurilor în 
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care UE deja se confruntă și se va 
confrunta tot mai mult în viitor; UE ar 
trebui să încurajeze toate statele sale 
membre să includă problemele legate de 
mediu și de securitate în doctrina lor 
strategică militară și în planificarea 
capacităților;

caz de dezastre (EARDCC); încurajează
toate statele sale membre să includă 
problemele legate de mediu și de securitate 
în doctrina lor strategică militară și în 
planificarea capacităților;

Or. en

Amendamentul 123
Justas Vincas Paleckis

Propunere de rezoluție
Punctul 26 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26a. reiterează faptul că niște răspunsuri 
eficiente la crize precum dezastrele 
naturale trebuie deseori să poată face apel 
atât la capacitățile civile, cât și la 
capacitățile militare și că este nevoie de o 
cooperare mai strânsă între acestea din 
urmă; reamintește că este esențială 
definirea capacităților și deficiențelor 
specifice la nivelul cărora capacitatea 
militară ar putea aduce valoare adăugată;

Or. en

Amendamentul 124
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. subliniază necesitatea elaborării unei 
liste specifice a capacităților militare și 
civile care au o relevanță deosebită pentru 
răspunsul la schimbările climatice și la 
dezastrele naturale; acestea includ, în 

27. subliniază necesitatea elaborării unei 
liste specifice a capacităților militare și 
civile care au o relevanță deosebită pentru 
răspunsul la schimbările climatice și la 
dezastrele naturale și care sunt deosebit de 
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special, transportul aerian și maritim, 
spitale mobile, inclusiv terapie intensivă, 
infrastructura de comunicații și capacitățile 
de epurare a apei și de inginerie; invită 
Consiliul și Agenția Europeană de Apărare 
(EDA), ca parte a revizuirii din 2013 a 
programului de dezvoltare a capacităților, 
să reconcilieze cataloagele actuale ale 
capacităților civile și militare cu cele 
necesare pentru a răspunde provocărilor 
privind schimbările climatice și pentru a 
înainta propunerile necesare în vederea 
remedierii oricărei deficiențe existente în 
cadrul respectivelor cataloage;

relevante pentru misiunile PSAC; în 
momentul elaborării acestei liste, ar 
trebui să se acorde o atenție deosebită 
activității Grupului consultativ privind 
folosirea resurselor militare și de protecție 
civilă; aceste resurse includ, printre altele, 
gestionarea operațională aeriană și 
maritimă, spitale mobile, inclusiv terapie 
intensivă, infrastructura de comunicații și 
capacitățile de epurare a apei și de 
inginerie; invită Consiliul și Agenția 
Europeană de Apărare (EDA), ca parte a 
revizuirii din 2013 a programului de 
dezvoltare a capacităților, să reconcilieze 
cataloagele actuale ale capacităților civile 
și militare cu cele necesare pentru a 
răspunde provocărilor privind schimbările 
climatice și pentru a înainta propunerile 
necesare în vederea remedierii oricărei 
deficiențe existente în cadrul respectivelor 
cataloage;

Or. en

Amendamentul 125
Indrek Tarand

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. subliniază necesitatea elaborării unei 
liste specifice a capacităților militare și 
civile care au o relevanță deosebită pentru 
răspunsul la schimbările climatice și la 
dezastrele naturale; acestea includ, în 
special, transportul aerian și maritim, 
spitale mobile, inclusiv terapie intensivă, 
infrastructura de comunicații și 
capacitățile de epurare a apei și de 
inginerie; invită Consiliul și Agenția 
Europeană de Apărare (EDA), ca parte a 
revizuirii din 2013 a programului de 
dezvoltare a capacităților, să reconcilieze 
cataloagele actuale ale capacităților civile 

27. subliniază necesitatea elaborării unei 
liste specifice a capacităților PSAC militare 
și civile care au o relevanță deosebită 
pentru răspunsul la schimbările climatice și 
la dezastrele naturale, care să servească 
drept o a treia piatră de temelie a politicii 
de securitate climatică a UE; în momentul 
elaborării acestei liste, ar trebui să se 
acorde o atenție deosebită capacităților de 
inginerie, precum construcția și 
exploatarea ad hoc de infrastructuri 
portuare/aeroportuare, transportului 
aerian și maritim, infrastructurii de 
comunicații, spitalelor mobile, inclusiv
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și militare cu cele necesare pentru a 
răspunde provocărilor privind schimbările 
climatice și pentru a înainta propunerile 
necesare în vederea remedierii oricărei 
deficiențe existente în cadrul respectivelor 
cataloage;

terapiei intensive, și gestionării 
combustibilului; invită Consiliul și 
Agenția Europeană de Apărare (EDA), ca 
parte a revizuirii din 2013 a programului de 
dezvoltare a capacităților, să reconcilieze 
cataloagele actuale ale capacităților civile 
și militare cu cele necesare pentru a 
răspunde provocărilor privind schimbările 
climatice și pentru a înainta propunerile 
necesare în vederea remedierii oricărei 
deficiențe existente în cadrul respectivelor 
cataloage;

Or. en

Amendamentul 126
Petru Constantin Luhan

Propunere de rezoluție
Punctul 27 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. recomandă crearea unei rețele de 
partajare a informațiilor pentru 
infrastructurile critice, care va permite 
celor care dețin și celor care operează 
infrastructuri critice să partajeze 
informații cu privire la o gamă vastă de 
amenințări și pericole, inclusiv epidemii, 
neglijență, accidente, activități criminale, 
atacuri cibernetice și dezastre naturale, 
având în vedere faptul că întreruperea 
unei infrastructuri critice dintr-un sector 
ar putea avea efecte în cascadă grave 
asupra infrastructurilor critice din alte 
sectoare;

Or. en

Amendamentul 127
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler
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Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. subliniază necesitatea explorării, pe 
baza capacităților deja existente, cum ar fi 
grupările tactice ale UE și comandamentul 
european de transport aerian, a posibilității 
de a crea capacități suplimentare comune 
care sunt relevante pentru operațiunile care 
răspund la impactul schimbărilor climatice 
sau al dezastrelor naturale; invită pe 
Înaltul Reprezentant/Vicepreședinte și pe 
EDA să exploreze posibilitatea de a crea 
un corp european de ingineri și 
modalitățile de conectare a 
echipamentelor și infrastructurii care pot 
fi utilizate pentru o astfel de capacitate, în 
special, pentru procesul de punere și de 
utilizare în comun, aflat în curs de 
desfășurare;

28. subliniază necesitatea explorării, pe 
baza capacităților deja existente, cum ar fi 
grupările tactice ale UE și comandamentul 
european de transport aerian, a posibilității 
de a crea capacități suplimentare comune 
care sunt relevante pentru operațiunile care 
răspund la impactul schimbărilor climatice 
sau al dezastrelor naturale;

Or. en

Amendamentul 128
Indrek Tarand

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. subliniază necesitatea explorării, pe 
baza capacităților deja existente, cum ar fi 
grupările tactice ale UE și comandamentul 
european de transport aerian, a posibilității 
de a crea capacități suplimentare comune 
care sunt relevante pentru operațiunile care 
răspund la impactul schimbărilor climatice 
sau al dezastrelor naturale; invită pe Înaltul 
Reprezentant/Vicepreședinte și pe EDA să 
exploreze posibilitatea de a crea un corp 
european de ingineri și modalitățile de 
conectare a echipamentelor și 
infrastructurii care pot fi utilizate pentru o 

28. subliniază necesitatea explorării, pe 
baza capacităților deja existente, cum ar fi 
grupările tactice ale UE și comandamentul 
european de transport aerian, a posibilității 
de a crea capacități suplimentare comune 
care sunt relevante pentru operațiunile care 
răspund la impactul schimbărilor climatice 
sau al dezastrelor naturale; invită pe Înaltul 
Reprezentant/Vicepreședinte și pe EDA să 
exploreze posibilitatea de a crea un corp 
european de ingineri militari, al cărui rol 
ar trebui să se concentreze în principal pe 
activități clasice din domeniul ingineriei, 
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astfel de capacitate, în special, pentru 
procesul de punere și de utilizare în comun, 
aflat în curs de desfășurare;

precum reparația de drumuri și poduri, 
epurarea apei, forarea de fântâni, 
construcția și reconstrucția de 
case/locuințe; invită, de asemenea, 
Consiliul, Înaltul 
Reprezentant/Vicepreședintele și EDA să 
exploreze modalitățile de conectare a 
echipamentelor și infrastructurii care pot fi 
utilizate pentru o astfel de capacitate, în 
special, pentru procesul de punere și de 
utilizare în comun, aflat în curs de 
desfășurare;

Or. en

Amendamentul 129
Bastiaan Belder

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. subliniază necesitatea explorării, pe 
baza capacităților deja existente, cum ar fi 
grupările tactice ale UE și comandamentul 
european de transport aerian, a posibilității 
de a crea capacități suplimentare comune 
care sunt relevante pentru operațiunile care 
răspund la impactul schimbărilor climatice 
sau al dezastrelor naturale; invită pe 
Înaltul Reprezentant/Vicepreședinte și pe 
EDA să exploreze posibilitatea de a crea 
un corp european de ingineri și 
modalitățile de conectare a 
echipamentelor și infrastructurii care pot 
fi utilizate pentru o astfel de capacitate, în 
special, pentru procesul de punere și de 
utilizare în comun, aflat în curs de 
desfășurare;

28. subliniază necesitatea explorării, pe 
baza capacităților deja existente, cum ar fi 
grupările tactice ale UE și comandamentul 
european de transport aerian, a posibilității 
de a crea capacități suplimentare comune 
care sunt relevante pentru operațiunile care 
răspund la impactul schimbărilor climatice 
sau al dezastrelor naturale;

Or. nl
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Amendamentul 130
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. subliniază necesitatea explorării, pe 
baza capacităților deja existente, cum ar fi 
grupările tactice ale UE și 
comandamentul european de transport 
aerian, a posibilității de a crea capacități 
suplimentare comune care sunt relevante 
pentru operațiunile care răspund la 
impactul schimbărilor climatice sau al 
dezastrelor naturale; invită pe Înaltul 
Reprezentant/Vicepreședinte și pe EDA să 
exploreze posibilitatea de a crea un corp 
european de ingineri și modalitățile de 
conectare a echipamentelor și 
infrastructurii care pot fi utilizate pentru 
o astfel de capacitate, în special, pentru 
procesul de punere și de utilizare în 
comun, aflat în curs de desfășurare;

28. subliniază necesitatea explorării, pe 
baza inițiativelor bilaterale sau 
multilaterale deja existente, a posibilității 
de a crea capacități suplimentare comune 
care sunt necesare și relevante pentru 
operațiunile statelor membre, care răspund 
la impactul schimbărilor climatice sau al 
dezastrelor naturale;

Or. en

Amendamentul 131
Indrek Tarand

Propunere de rezoluție
Punctul 28 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. subliniază necesitatea explorării 
unor modalități de îmbunătățire a 
eficienței energetice și a gestionării 
ecologice în cadrul forțelor armate, atât în 
interiorul, cât și în afara frontierelor; 
reamintește că forțele armate ale unui stat 
membru al UE consumă aceeași cantitate 
de energie ca un oraș european mare; 
salută raportul „Ecologizarea căștilor 
albastre: mediu, resurse naturale și 
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operațiuni de menținere a păcii 
desfășurate de ONU” elaborat în 
mai 2012 de PNUM, DOMP și DFS ale 
ONU; subliniază faptul că, timp de mai 
mulți ani, forțele armate ale SUA17 au 
urmărit în mod activ să sporească 
independența energetică prin utilizarea de 
surse de energie sustenabilă și prin 
creșterea eficienței energetice în cadrul 
tuturor operațiunilor armate și al 
infrastructurii armate; salută, în acest 
sens, proiectul recent GO GREEN inițiat 
de EDA, care vizează îmbunătățirea 
semnificativă a eficienței energetice și 
utilizarea de surse de energie 
regenerabilă; subliniază, de asemenea, 
necesitatea de elaborare a unor orientări 
privind cele mai bune practici în 
domeniul eficienței resurselor și al 
monitorizării gestionării ecologice pentru 
misiunile PSAC;
__________________
17 „Alimentarea apărării SUA: energia și 
riscurile asupra securității naționale” este 
un raport elaborat de Consiliul 
consultativ militar al CNA care analizează 
impactul alegerilor SUA în domeniul 
energiei asupra politicilor noastre de 
securitate națională, 2009. 
http://www.cna.org/sites/default/files/Pow
ering%20Americas%20Defense.pdf.

Or. en

Amendamentul 132
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. subliniază, de asemenea, necesitatea de 
armonizare a evoluțiilor mai largi în 
domeniu ale bazei industriale europene de 

29. subliniază, de asemenea, necesitatea de 
armonizare a evoluțiilor mai largi în 
domeniu ale bazei industriale europene de 
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apărare cu cerințele specifice privind 
crizele și dezastrele naturale generate de 
climă; solicită, în cadrul acestui proces, 
un rol sporit pentru EDA în strânsă 
colaborare cu Comitetul militar al UE; 
solicită ambelor organisme însărcinate cu 
PSAC să se asigure că programele de 
achiziții publice și programele de 
dezvoltare a capacităților alocă mijloace 
financiare și alte resurse adecvate 
nevoilor specifice de răspuns la 
schimbările climatice și la dezastrele 
naturale;

apărare cu cerințele specifice privind 
crizele și dezastrele naturale generate de 
climă;

Or. en

Amendamentul 133
Anneli Jäätteenmäki

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. subliniază, de asemenea, necesitatea 
de armonizare a evoluțiilor mai largi în 
domeniu ale bazei industriale europene de 
apărare cu cerințele specifice privind 
crizele și dezastrele naturale generate de 
climă; solicită, în cadrul acestui proces,
un rol sporit pentru EDA în strânsă
colaborare cu Comitetul militar al UE; 
solicită ambelor organisme însărcinate cu 
PSAC să se asigure că programele de 
achiziții publice și programele de 
dezvoltare a capacităților alocă mijloace 
financiare și alte resurse adecvate nevoilor 
specifice de răspuns la schimbările 
climatice și la dezastrele naturale;

29. solicită ca EDA să colaboreze mai 
strâns cu Comitetul militar al UE; solicită 
ambelor organisme însărcinate cu PSAC să 
se asigure că programele de achiziții 
publice și programele de dezvoltare a 
capacităților alocă mijloace financiare și 
alte resurse adecvate nevoilor specifice de 
răspuns la schimbările climatice și la 
dezastrele naturale;

Or. fi

Amendamentul 134
Justas Vincas Paleckis
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Propunere de rezoluție
Punctul 29 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29a. invită forțele armate să își asume 
responsabilitățile în domeniul 
sustenabilității ecologice și experții 
tehnici să identifice măsuri ecologice, 
începând cu reducerea emisiilor și până 
la o mai bună reciclabilitate;

Or. en

Amendamentul 135
Graham Watson, Norica Nicolai

Propunere de rezoluție
Punctul 29 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29a. subliniază că și forțele armate 
trebuie să joace roluri inovatoare în lupta 
împotriva schimbărilor climatice, 
reducându-și amprenta ecologică printr-o 
utilizare mai ecologică a tehnologiilor lor 
și prin sporirea eficienței energetice;

Or. en

Amendamentul 136
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. subliniază nevoia urgentă pentru UE 
de a utiliza toate instrumentele aflate la 
dispoziția sa; solicită Înaltului 
Reprezentant/Vicepreședintelui și 

eliminat
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Comisiei să utilizeze procedura legislativă 
actuală înainte de următoarea perspectivă 
financiară multianual 2014-2020 în 
vederea integrării securității climatice în 
toate instrumentele financiare de 
asistență externă; salută propunerea 
Comisiei privind un nou instrument de 
stabilitate, care deja ia în considerare 
impactul negativ al schimbărilor climatice 
asupra securității, păcii și stabilității 
politice;

Or. en

Amendamentul 137
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. subliniază nevoia urgentă pentru UE 
de a utiliza toate instrumentele aflate la 
dispoziția sa; solicită Înaltului 
Reprezentant/Vicepreședintelui și 
Comisiei să utilizeze procedura legislativă 
actuală înainte de următoarea perspectivă 
financiară multianual 2014-2020 în 
vederea integrării securității climatice în 
toate instrumentele financiare de 
asistență externă; salută propunerea 
Comisiei privind un nou instrument de 
stabilitate, care deja ia în considerare 
impactul negativ al schimbărilor climatice
asupra securității, păcii și stabilității 
politice;

30. subliniază nevoia de menținere și 
consolidare într-o mai mare măsură a 
unei abordări cuprinzătoare pentru 
reducerea dezastrelor naturale și a 
crizelor generate de climă și pentru 
oferirea unui răspuns la acestea prin 
utilizarea tuturor instrumentelor relevante 
de care dispune Uniunea; salută 
propunerea Comisiei privind un nou 
instrument de stabilitate, care deja ia în 
considerare impactul negativ al dezastrelor 
naturale asupra securității, păcii și 
stabilității politice;

Or. en

Amendamentul 138
Andreas Mölzer
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Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. subliniază nevoia urgentă pentru UE de 
a utiliza toate instrumentele aflate la 
dispoziția sa; solicită Înaltului 
Reprezentant/Vicepreședintelui și 
Comisiei să utilizeze procedura legislativă 
actuală înainte de următoarea perspectivă 
financiară multianual 2014-2020 în 
vederea integrării securității climatice în 
toate instrumentele financiare de 
asistență externă; salută propunerea 
Comisiei privind un nou instrument de 
stabilitate, care deja ia în considerare 
impactul negativ al schimbărilor climatice 
asupra securității, păcii și stabilității 
politice;

30. subliniază nevoia urgentă pentru UE de 
a utiliza toate instrumentele aflate la 
dispoziția sa;

Or. de

Amendamentul 139
Graham Watson, Norica Nicolai

Propunere de rezoluție
Punctul 30 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30a. solicită identificarea implicațiilor 
financiare ale acestor propuneri și luarea 
acestora în considerare în cadrul 
revizuirii bugetare a UE;

Or. en

Amendamentul 140
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Propunere de rezoluție
Punctul 31
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. solicită Înaltului 
Reprezentant/Vicepreședintelui să trimită 
experți în domeniul securității climatice la 
delegațiile UE din țările și regiunile cele 
mai afectate în vederea consolidării 
capacității Uniunii în ceea ce privește 
avertizarea timpurie și informarea cu 
privire la posibile conflicte viitoare;

eliminat

Or. en

Amendamentul 141
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. solicită Înaltului 
Reprezentant/Vicepreședintelui să trimită 
experți în domeniul securității climatice la 
delegațiile UE din țările și regiunile cele 
mai afectate în vederea consolidării 
capacității Uniunii în ceea ce privește 
avertizarea timpurie și informarea cu 
privire la posibile conflicte viitoare;

eliminat

Or. en

Amendamentul 142
Justas Vincas Paleckis

Propunere de rezoluție
Punctul 31 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31a. invită SEAE să consolideze 
coordonarea între Uniune și statele vecine 
ale acesteia în domeniul dezvoltării 
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capacității de răspuns la crize generate de 
climă;

Or. en

Amendamentul 143
Justas Vincas Paleckis

Propunere de rezoluție
Punctul 31 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31b. invită SEAE să promoveze integrarea 
aspectelor legate de schimbările climatice 
și de protecția mediului în planificarea și 
aplicarea operațiunilor militare, civilo-
militare și civile din întreaga lume;

Or. en

Amendamentul 144
Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. salută ideea de a crea un post pentru un 
trimis special al ONU în domeniul 
securității climatice și invită pe Înaltul 
Reprezentant/Vicepreședinte să reproducă 
această idee în cadrul UE, atât la nivelul 
Uniunii, cât și la nivel național, cu 
numirea de trimiși oficiali în domeniul 
climei și al securității, astfel cum a făcut 
deja Guvernul Marii Britanii;

32. salută ideea de a crea un post pentru un 
trimis special al ONU în domeniul 
securității climatice;

Or. en
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Amendamentul 145
Indrek Tarand

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. salută ideea de a crea un post pentru un 
trimis special al ONU în domeniul 
securității climatice și invită pe Înaltul 
Reprezentant/Vicepreședinte să reproducă 
această idee în cadrul UE, atât la nivelul 
Uniunii, cât și la nivel național, cu numirea 
de trimiși oficiali în domeniul climei și al 
securității, astfel cum a făcut deja Guvernul 
Marii Britanii;

32. salută ideea de a crea un post pentru un 
trimis special al ONU în domeniul 
securității climatice și invită pe Înaltul 
Reprezentant/Vicepreședinte să reproducă 
această idee în cadrul UE, atât la nivelul 
Uniunii, cât și la nivel național, cu numirea 
de trimiși oficiali în domeniul climei și al 
securității, astfel cum a făcut deja Guvernul 
Marii Britanii; este de părere că viitorul 
Reprezentant Special al UE pentru 
securitate climatică ar trebui, la fel ca și 
RSUE pentru drepturile omului, să aibă 
mandatul de a promova și de integra 
principiile fundamentale ale diplomației 
climatice deja existente a UE și viitoarea 
politică de securitate climatică a UE în 
toate acțiunile externe ale UE;

Or. en

Amendamentul 146
Bastiaan Belder

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. salută ideea de a crea un post pentru un 
trimis special al ONU în domeniul 
securității climatice și invită pe Înaltul 
Reprezentant/Vicepreședinte să reproducă 
această idee în cadrul UE, atât la nivelul 
Uniunii, cât și la nivel național, cu 
numirea de trimiși oficiali în domeniul 
climei și al securității, astfel cum a făcut 
deja Guvernul Marii Britanii;

32. salută ideea de a crea un post pentru un 
trimis special al ONU în domeniul 
securității climatice;



AM\909835RO.doc 83/84 PE492.875v02-00

RO

Or. nl

Amendamentul 147
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. salută ideea de a crea un post pentru un 
trimis special al ONU în domeniul 
securității climatice și invită pe Înaltul 
Reprezentant/Vicepreședinte să reproducă 
această idee în cadrul UE, atât la nivelul 
Uniunii, cât și la nivel național, cu 
numirea de trimiși oficiali în domeniul 
climei și al securității, astfel cum a făcut 
deja Guvernul Marii Britanii;

32. salută ideea de a crea un post pentru un 
trimis special al ONU în domeniul 
securității climatice și salută decizia 
Guvernului Marii Britanii privind 
numirea unui trimis oficial în domeniul 
schimbărilor climatice;

Or. en

Amendamentul 148
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. solicită mecanisme de coordonare 
care urmează să fie stabilite între UE în 
ansamblu și acele state membre care pot, 
în cadrul viitoarei legi, în conformitate cu 
dispozițiile privind cooperarea structurată 
permanentă, să asigure coerența 
acțiunilor lor cu abordarea cuprinzătoare 
a UE în acest domeniu;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 149
Nadezhda Neynsky

Propunere de rezoluție
Punctul 33 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33a. este de părere că în programa 
Colegiului European de Securitate și 
Apărare ar trebui incluse studii privind 
impactul dezastrelor naturale și al crizelor 
generate de climă asupra securității 
internaționale și europene;

Or. en

Amendamentul 150
Graham Watson, Norica Nicolai

Propunere de rezoluție
Punctul 33 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33a. invită UE să examineze implicațiile 
legate de securitate ale schimbărilor 
climatice în dialogurile cu țările terțe, 
îndeosebi cu partenerii-cheie precum 
India, China și Rusia; subliniază că un 
răspuns cu adevărat eficient va necesita o 
abordare multilaterală și investiții 
comune cu țările terțe și că UE ar putea 
să inițieze o cooperare cu forțele armate 
ale țărilor terțe pentru a desfășura 
misiuni comune de dezvoltare și de 
formare;

Or. en


