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6.12.2017 A8-0351/5 

Amendamentul  5 

Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Maria Lidia Senra Rodríguez, 

Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez 

Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0351/2017 

Michael Gahler 

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

2017/2123(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. salută progresele vizibile 

înregistrate de la adoptarea Strategiei 

globale a UE pentru politica externă și de 

securitate (SGUE) în iunie 2016 în ceea 

ce privește conturarea unei poziții mai 

puternice în domeniul apărării europene; 

salută în special lansarea unui Fond 

european de apărare (FEA), intensificarea 

propusă a acțiunii pregătitoare privind 

cercetarea în domeniul apărării, precum și 

propunerea legislativă de instituire a 

programului european de dezvoltare 

industrială în domeniul apărării (EDIDP); 

solicită statelor membre să își mărească 

viitoarele contribuții financiare la bugetul 

UE, pentru a acoperi toate costurile 

suplimentare suportate de UE în legătură 

cu FEA; 

13. respinge o poziție europeană mai 

puternică în domeniul apărării; respinge, 

îndeosebi, lansarea unui Fond european de 

apărare (FEA), intensificarea propusă a 

acțiunii pregătitoare privind cercetarea în 

domeniul apărării, precum și propunerea 

legislativă de instituire a unui program 

european de dezvoltare industrială în 

domeniul apărării (EDIDP); reamintește, 

în acest sens, faptul că articolul 41 

alineatul (2) din TUE interzice acoperirea 

din bugetul Uniunii a cheltuielilor legate 

de operațiunile cu implicații militare sau 

din domeniul apărării; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/6 

Amendamentul  6 

Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Maria Lidia Senra Rodríguez, 

Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez 

Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, João Ferreira, João Pimenta Lopes, 

Miguel Viegas, Nikolaos Chountis 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0351/2017 

Michael Gahler 

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

2017/2123(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. subliniază că Comisia și un număr 

tot mai mare de state membre s-au 

angajat să lanseze Uniunea Europeană a 

Apărării (UEA) și că există un sprijin 

puternic în acest sens în rândul 

cetățenilor europeni; subliniază că acest 

lucru corespunde unei solicitări a 

cetățenilor UE și a Parlamentului, în 

special prin intermediul numeroaselor 

apeluri exprimate în rezoluțiile sale 

precedente; subliniază eficiența sporită, 

eliminarea suprapunerilor și reducerea 

costurilor, ce vor rezulta ca urmare a unei 

integrări mai puternice a apărării 

europene; evidențiază, cu toate acestea, 

faptul că lansarea unei adevărate UEA 

necesită voință și hotărâre politică 

constante; îndeamnă statele membre să se 

angajeze la o apărare europeană comună 

și autonomă, și să urmărească să se 

asigure că bugetele lor naționale de 

apărare se ridică la cel puțin 2 % din PIB-

ul lor în termen de un deceniu; 

eliminat 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/7 

Amendamentul  7 

Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Maria Lidia Senra Rodríguez, 

Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez 

Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, João Ferreira, João Pimenta Lopes, 

Miguel Viegas, Nikolaos Chountis 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0351/2017 

Michael Gahler 

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

2017/2123(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

20. salută voința politică recent 

demonstrată de a face PSAC mai eficace; 

sprijină orice încercări de deblocare a 

întregului potențial al Tratatului de la 

Lisabona, asigurând funcționarea 

cooperării între statele membre și de 

disponibilizare a capabilităților cu 

relevanță operațională pentru 

îndeplinirea misiunilor de la articolul 43 

alineatul (1) din TUE: 

eliminat 

a) instituind de urgență fondul de lansare, 

astfel cum este prevăzut de tratat, pentru a 

permite derularea rapidă a operațiunilor; 

 

b) stabilind o cooperare structurată 

permanentă (PESCO) în ceea ce privește 

aspectele militare necesare pentru 

punerea în aplicare a misiunilor în cadrul 

PSAC, precum unitățile militare 

permanente; 

 

c) reformând mecanismul de finanțare 

comună interguvernamentală Athena, 

pentru a operaționaliza solidaritatea între 

statele membre care pot contribui doar 

financiar și cele care pot contribui doar 

cu trupe la o operațiune în cadrul PSAC; 
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d) transformând punerea în comun și 

partajarea capacităților în normă, iar nu 

în excepție și mergând în direcția punerii 

în aplicare a celor mai multe dintre cele 

300 de propuneri prezentate de cei 28 de 

șefi de Stat Major General în 2011; 

 

e) punând în comun resurse naționale în 

materie de cercetare, dezvoltare, achiziții, 

întreținere și formare; 

 

f) coordonând planificarea apărării 

naționale (procesul anual coordonat de 

revizuire privind apărarea, CARD) 

conform planurilor actuale; 

 

g) inițiind norme comune pentru 

certificarea militară și o politică comună 

privind securitatea achizițiilor; 

 

h) consolidând, la nivelul Comisiei, 

normele pieței interne în conformitate cu 

Directiva din 2009 privind achizițiile în 

domeniul apărării în ceea ce privește 

proiectele naționale de achiziții în 

domeniul apărării; 

 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/8 

Amendamentul  8 

Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Maria Lidia Senra Rodríguez, 

Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez 

Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, João Ferreira, João Pimenta Lopes, 

Miguel Viegas, Nikolaos Chountis 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0351/2017 

Michael Gahler 

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

2017/2123(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 31 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  31a. respinge cu fermitate stabilirea și 

punerea în aplicare a cooperării 

structurate permanente (PESCO), pentru 

că aceasta înseamnă întemeierea de facto 

a unei Uniuni Europene a Apărării și 

militarizarea în continuare a Uniunii; 

avertizează că, cu PESCO, se va anula 

regula unanimității în cadrul Consiliului 

în ceea ce privește deciziile în domeniile 

PESC și PSAC;  

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/9 

Amendamentul  9 

Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Maria Lidia Senra Rodríguez, 

Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez 

Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, Nikolaos Chountis 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0351/2017 

Michael Gahler 

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

2017/2123(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 39 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  39a. se opune ideii de a înființa o DG 

Apărare; se opune, de asemenea, 

militarizării în continuare a Uniunii 

Europene și a politicilor acesteia; 

subliniază că UE ar trebui să mențină 

pacea și stabilitatea, să promoveze și să 

protejeze drepturile fundamentale și 

drepturile omului prin intermediul unei 

politici externe civile pașnice, și să se 

axeze pe soluționarea conflictelor pe cale 

diplomatică și pașnică, inclusiv prin 

intermediul inițiativelor de mediere; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/10 

Amendamentul  10 

Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Maria Lidia Senra Rodríguez, 

Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez 

Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0351/2017 

Michael Gahler 

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

2017/2123(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 46 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  46a. respinge finanțarea misiunilor 

PSAC și a operațiunilor militare, în 

special de la bugetul UE; reamintește că, 

în conformitate cu articolul 41 alineatul 

(2) din TUE, nicio cheltuială care decurge 

din acțiuni având implicații militare sau 

de apărare nu trebuie să fie suportată din 

bugetul Uniunii; respinge mecanismul 

Athena și propunerea privind extinderea 

cheltuielilor eligibile în baza acestuia, 

precum desfășurarea grupurilor tactice de 

luptă ale UE, deoarece aceasta ar majora 

participarea financiară automată a 

fiecărui stat membru în fiecare misiune 

militară a UE; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/11 

Amendamentul  11 

Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Maria Lidia Senra Rodríguez, 

Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez 

Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0351/2017 

Michael Gahler 

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

2017/2123(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 70 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

70. salută propunerea Comisiei de a 

revizui Instrumentul care contribuie la 

stabilitate și pace (IcSP), în scopul 

sprijinirii acțiunilor întreprinse în cadrul 

inițiativei privind consolidarea capacităților 

ca sprijin pentru securitate și dezvoltare 

(CBSD), care vor permite UE să finanțeze 

consolidarea capacităților și a rezilienței 

și vor contribui la consolidarea 

capabilităților țărilor partenere; 

încurajează SEAE și Comisia să pună în 

aplicare, fără întârziere, inițiativa CBSD 

pentru a îmbunătăți eficiența și 

sustenabilitatea misiunilor PSAC și a 

asigura o mai mare flexibilitate și o 

abordare integrată la nivelul Uniunii 

Europene, care să profite de sinergiile 

civilo-militare;  

70. respinge în mod ferm propunerea 

Comisiei de a reexamina Instrumentul care 

contribuie la stabilitate și pace (IcSP), în 

scopul sprijinirii acțiunilor întreprinse în 

cadrul inițiativei privind consolidarea 

capacităților ca sprijin pentru securitate și 

dezvoltare (CBSD), fapt care va permite 

UE să finanțeze formarea și echiparea 

actorilor militari din țărilor partenere; 

consideră că acest lucru ar deschide calea 
pentru utilizarea necorespunzătoare a 

ajutorului pentru dezvoltare și ar fi în 

contradicție cu articolul 208 din TFUE, 

care vizează eradicarea sărăciei;  

Or. en 

 

 


