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Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Acțiunile de apărare desfășurate 
pentru a implementa o activitate a Uniunii 
în cadrul PSAC includ misiunile și 
operațiunile militare, activitățile grupărilor 
tactice, asistența reciprocă, proiectele de 
cooperare structurată permanentă (PESCO) 
și activitățile Agenției Europene de 
Apărare (AEA). Ele nu ar trebui, însă, să 
includă activitățile în temeiul clauzei de 
solidaritate prevăzute la articolul 222 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene sau orice alte activități bilaterale 
sau multilaterale între statele membre care 
nu sunt legate de acțiuni de apărare 
desfășurate pentru a implementa o 
activitate a Uniunii în cadrul PSAC.

(4) Acțiunile de apărare desfășurate 
pentru a implementa o activitate a Uniunii 
în cadrul PSAC includ misiunile militare, 
activitățile grupărilor tactice și ale altor 
formațiuni sau structuri multinaționale 
instituite de statele membre în cadrul 
PSAC, asistența reciprocă, proiectele de 
cooperare structurată permanentă 
(PESCO), activitățile Agenției Europene de 
Apărare (AEA) și activitățile care vizează 
definirea progresivă a unei politici de 
apărare comune a Uniunii. Ele nu ar 
trebui, însă, să includă activitățile în 
temeiul clauzei de solidaritate prevăzute la 
articolul 222 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene sau orice 
alte activități bilaterale sau multilaterale 
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între statele membre care nu sunt legate de 
acțiuni de apărare desfășurate pentru a 
implementa o activitate a Uniunii în cadrul 
PSAC. Comisia ar trebui să țină evidența 
tuturor eforturilor de apărare depuse 
pentru punerea în aplicare a unei 
activități a Uniunii în cadrul PSAC, 
pentru care se aplică derogări.

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În mod similar scutirii pentru 
acțiunile de apărare ale NATO, scutirea în 
cazul acțiunilor de apărare desfășurate 
pentru a implementa o activitate a Uniunii 
în cadrul PSAC ar trebui să aibă un 
domeniu de aplicare limitat. Numai 
cheltuielile suportate în legătură cu 
sarcini direct legate de o acțiune de apărare 
ar trebui să fie eligibile pentru scutire. 
Sarcinile îndeplinite exclusiv de personal 
civil sau efectuate exclusiv prin utilizarea 
capabilităților civile nu ar trebui să facă 
obiectul scutirii. De asemenea, scutirea nu 
ar trebui să vizeze elemente cum ar fi 
piesele de schimb pentru echipamente 
militare sau servicii de transport pe care 
forțele armate ale unui stat membru le 
achiziționează pentru a le utiliza în statul 
membru respectiv și nu ar trebui nici să 
fie extinsă la construcția de infrastructuri 
de transport sau de sisteme informatice și 
de comunicații.

(8) În mod similar scutirii de TVA și de 
accize pentru acțiunile de apărare ale 
NATO, scutirile în cazul acțiunilor de 
apărare desfășurate pentru a implementa o 
activitate a Uniunii în cadrul PSAC ar 
trebui să aibă un domeniu de aplicare 
limitat. Scutirile ar trebui să se aplice 
numai în situațiile în care forțele armate 
îndeplinesc sarcini direct legate de o 
acțiune de apărare în cadrul PSAC. Aceste 
scutiri nu ar trebui să includă misiunile 
civile din cadrul PSAC. Prin urmare, 
bunurile livrate sau serviciile prestate 
pentru uzul personalului civil ar putea 
face obiectul scutirilor numai în cazul în 
care personalul civil însoțește forțele 
armate care îndeplinesc sarcini direct 
legate de o acțiune de apărare în cadrul 
PSAC în afara statului lor membru. 
Sarcinile îndeplinite exclusiv de 
personalul civil sau efectuate exclusiv prin 
utilizarea capabilităților civile nu ar trebui 
considerate acțiuni de apărare. De 
asemenea, scutirile nu ar trebui să vizeze 
în nicio circumstanță bunurile sau 
serviciile pe care forțele armate le 
achiziționează pentru a le utiliza ele însele 
sau personalul civil care le însoțește pe 
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teritoriul propriului stat membru.



<NuPE>PE643.349</NuPE>/ 4

RO



<NuPE>PE643.349</NuPE>/ 5

RO


