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8.1.2020 A9-0052/28

Amendamentul 28
Lars Patrick Berg
în numele Grupului ID

Raport A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune
(2019/2135(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază că parteneriatul strategic 
dintre UE și NATO este fundamental 
pentru abordarea provocărilor în materie de 
securitate cu care se confruntă UE și 
vecinătatea acesteia; subliniază că 
autonomia strategică a UE nu reprezintă o 
concurență la adresa NATO și nu 
subminează actuala arhitectură a 
securității în Europa; subliniază că o 
Europă mai puternică întărește NATO și 
permite UE să facă față mai bine 
problemelor globale împreună cu NATO;

16. subliniază că parteneriatul strategic 
dintre UE și NATO este fundamental 
pentru abordarea provocărilor în materie de 
securitate cu care se confruntă UE și 
vecinătatea acesteia; subliniază că 
autonomia strategică a UE poate 
reprezenta o concurență la adresa NATO; 
subliniază că o Europă puternică întărește 
NATO;
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8.1.2020 A9-0052/29

Amendamentul 29
Lars Patrick Berg
în numele Grupului ID

Raport A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune
(2019/2135(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. salută realizările ultimilor cinci 
ani în procesul de consolidare a PSAC și 
invită Consiliul și Comisia să dezvolte în 
continuare capacitățile Uniunii de a 
acționa ca partener mondial, 
reprezentând interesele cetățenilor 
europeni și acționând ca forță pozitivă în 
relațiile internaționale;

eliminat

Or. en
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8.1.2020 A9-0052/30

Amendamentul 30
Lars Patrick Berg
în numele Grupului ID

Raport A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune
(2019/2135(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. consideră că autonomia strategică 
europeană se bazează pe capacitatea 
Uniunii de a-și spori libertatea de evaluare 
a capacității sale operaționale autonome, 
compusă din forțe militare credibile, 
capacitatea sa industrială de a produce 
echipamentul necesar forțelor sale și 
capacitatea sa politică de a lua decizii 
atunci când circumstanțele o impun și 
reflectă obiectivul asumării unei mai mari 
responsabilități pentru securitatea 
europeană în vederea apărării intereselor 
și valorilor comune împreună cu 
parteneri, ori de câte ori este posibil, și 
singură dacă este necesar; subliniază că 
securitatea energetică este o componentă 
importantă în realizarea autonomiei 
strategice; este ferm convins că 
autonomia strategică europeană ar trebui 
să includă capacitatea de a desfășura 
forțe militare la periferia UE;

21. consideră că autonomia strategică 
europeană se bazează pe capacitatea 
statelor membre de a-și spori libertatea de 
evaluare a capacității lor operaționale 
autonome;

Or. en



AM\1196052RO.docx PE643.452v01-00

RO Unită în diversitate RO

8.1.2020 A9-0052/31

Amendamentul 31
Lars Patrick Berg
în numele Grupului ID

Raport A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune
(2019/2135(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. subliniază că, pentru a spori 
autonomia strategică a UE, statele membre 
trebuie să își crească cheltuielile pentru 
apărare și să urmărească atingerea unei 
ținte de 2 % din PIB; consideră că 
investițiile sporite în securitate și apărare 
sunt o chestiune de urgență pentru statele 
membre și pentru UE, iar solidaritatea și 
cooperarea în domeniul apărării ar trebui să 
devină norma;

24. subliniază că, pentru a spori 
autonomia strategică, statele membre 
trebuie să își crească cheltuielile pentru 
apărare și să urmărească atingerea unei 
ținte de 2 % din PIB; consideră că 
investițiile sporite în securitate și apărare 
sunt o chestiune de urgență pentru statele 
membre, iar solidaritatea și cooperarea în 
domeniul apărării ar trebui să devină 
norma;

Or. en
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8.1.2020 A9-0052/32

Amendamentul 32
Lars Patrick Berg
în numele Grupului ID

Raport A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune
(2019/2135(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 48

Propunerea de rezoluție Amendamentul

48. subliniază deficitul recurent al 
echipamentelor forțelor armate ale statelor 
în care se desfășoară misiunile UE, care 
frânează succesul misiunilor de formare; ia 
act de dificultatea de a furniza în timp util 
echipamente adecvate, în special din cauza 
procedurilor greoaie de atribuire a 
contractelor de achiziții publice; consideră 
că obținerea unor rezultate pozitive în 
formarea și consilierea în beneficiul 
armatelor din țările terțe nu va fi posibilă 
pe termen lung dacă aceste eforturi nu 
sunt însoțite de programe de furnizare de 
echipament utile și coordonate; salută 
inițiativa „Consolidarea capacităților ca 
sprijin pentru securitate și dezvoltare” 
(CBSD), care a condus la revizuirea 
instrumentului care contribuie la 
stabilitate și pace („IcSP +”) în 2017, ceea 
ce a permis finanțarea formării și 
furnizării de echipamente neletale 
armatelor țărilor terțe; constată că, până 
în prezent, au fost adoptate trei proiecte în 
Mali, Republica Centrafricană și Burkina 
Faso; evidențiază cererea mare din partea 
populațiilor locale de sprijin în domeniul 
formării și al furnizării de echipamente;

48. subliniază deficitul recurent al 
echipamentelor forțelor armate ale statelor 
în care se desfășoară misiunile UE, care 
frânează succesul misiunilor de formare; ia 
act de dificultatea de a furniza în timp util 
echipamente adecvate, în special din cauza 
procedurilor greoaie de atribuire a 
contractelor de achiziții publice și, ca 
urmare, pune sub semnul întrebării 
caracterul oportun al efectuării acestor 
misiuni;

Or. en
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8.1.2020 A9-0052/33

Amendamentul 33
Lars Patrick Berg
în numele Grupului ID

Raport A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune
(2019/2135(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 65

Propunerea de rezoluție Amendamentul

65. contată că industria apărării și a 
spațiului cosmic se confruntă cu o 
concurență mondială fără precedent și cu 
schimbări tehnologice majore, odată cu 
apariția unor tehnologii avansate (robotică, 
inteligență artificială, cibernetică etc.);

65. contată că industria apărării și a 
spațiului cosmic se confruntă cu o 
concurență mondială fără precedent și cu 
schimbări tehnologice majore, odată cu 
apariția unor tehnologii avansate (robotică, 
inteligență artificială, cibernetică etc.); 
regretă că societățile concurente din afara 
UE sunt finanțate direct și indirect prin 
programele de cercetare și dezvoltare ale 
UE; solicită adoptarea de criterii 
restrictive pentru rezervarea accesului la 
aceste fonduri doar societăților din UE;

Or. en
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8.1.2020 A9-0052/34

Amendamentul 34
Lars Patrick Berg
în numele Grupului ID

Raport A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune
(2019/2135(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 68

Propunerea de rezoluție Amendamentul

68. ia act cu satisfacție de propunerea 
Comisiei din 2 mai 2018 de a crea o linie 
bugetară de 13 miliarde EUR dedicată 
cooperării în domeniul apărării în 
următorul cadru financiar multianual 
(CFM) pentru a sprijini colaborarea în 
cercetarea în domeniul apărării și în 
dezvoltarea capabilităților; menționează 
că această propunere, care reflectă un 
angajament fără precedent al Comisiei, 
rămâne sub rezerva acordului unanim al 
statelor membre în următorul CFM și, 
ulterior, a aprobării Parlamentului 
European;

68. ia act de propunerea Comisiei din 2 
mai 2018 de a crea o linie bugetară de 13 
miliarde EUR dedicată cooperării în 
domeniul apărării în următorul cadru 
financiar multianual (CFM), în pofida 
faptului că aceste fonduri ar trebui 
alocate altor domenii, precum combaterea 
migrației în masă și necontrolate;

Or. en
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8.1.2020 A9-0052/35

Amendamentul 35
Lars Patrick Berg
în numele Grupului ID

Raport A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune
(2019/2135(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 102

Propunerea de rezoluție Amendamentul

102. reamintește rolul fundamental al 
NATO în apărarea colectivă, așa cum este 
recunoscut explicit în Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene; este 
convins că parteneriatul strategic UE-
NATO este esențial pentru a face față 
sfidărilor de securitate cu care se 
confruntă Europa și vecinătatea sa; 
consideră că cooperarea între UE și 
NATO ar trebui să consolideze ambele 
părți, să țină seama pe deplin de fiecare 
dintre caracteristicile și rolurile specifice 
ale celor două instituții și să continue cu 
respectarea deplină a principiilor 
incluziunii și reciprocității și autonomiei 
decizionale a ambelor organizații, în 
special atunci când sunt în joc interese 
comune sau ale UE; salută cooperarea 
UE-NATO în cadrul exercițiului 
Defender Europe 20 și îl consideră pe 
acesta o bună ocazie de a testa capacitatea 
Europei de a răspunde la un act de 
agresiune, dar și de a trece în revistă 
evoluțiile și progresele în domeniul 
mobilității transfrontaliere și militare;

102. reamintește rolul fundamental al 
NATO în apărarea colectivă;

Or. en
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8.1.2020 A9-0052/36

Amendamentul 36
Lars Patrick Berg
în numele Grupului ID

Raport A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune
(2019/2135(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 114

Propunerea de rezoluție Amendamentul

114. subliniază că, respectând tradițiile 
neutralității militare din mai multe state 
membre, este esențial să se asigure 
susținerea de către cetățenii UE a 
obiectivelor politicii de apărare a acesteia; 
subliniază că, potrivit celor mai recente 
sondaje de opinie, trei sferturi dintre 
cetățenii UE sunt în favoarea extinderii 
cooperării între statele membre în 
domeniul securității și apărării, sprijinind 
astfel o politică de apărare și de securitate 
comună a statelor membre, o proporție care 
s-a menținut la peste 70 % din 2004;

114. subliniază că, respectând tradițiile 
neutralității militare din mai multe state 
membre, este esențial să se asigure 
susținerea de către cetățenii statelor 
membre ale UE a obiectivelor politicii de 
apărare a acesteia; subliniază că, potrivit 
celor mai recente sondaje de opinie, trei 
sferturi dintre cetățenii UE sunt în favoarea 
extinderii cooperării între statele membre 
în domeniul securității și apărării, 
sprijinind astfel o politică de apărare și de 
securitate comună a statelor membre, o 
proporție care s-a menținut la peste 70 % 
din 2004;

Or. en
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8.1.2020 A9-0052/37

Amendamentul 37
Lars Patrick Berg
în numele Grupului ID

Raport A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune
(2019/2135(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 118

Propunerea de rezoluție Amendamentul

118. subliniază că viitoarea Conferință 
privind viitorul Europei ar trebui să includă 
reflecții privind viitoarea Uniune 
Europeană a Apărării și, în special, 
necesitatea de a crea o forță de intervenție 
europeană dotată cu capacități de apărare 
suficiente pentru a se angaja în acțiuni de 
menținere a păcii și prevenire a 
conflictelor și a întări securitatea 
internațională în conformitate cu Carta 
ONU și cu misiunile prevăzute la articolul 
43 alineatul (1) din TUE;

118. subliniază că viitoarea Conferință 
privind viitorul Europei ar trebui să includă 
reflecții privind viitoarea Uniune 
Europeană a Apărării și, în special, 
necesitatea de a crea o forță de intervenție 
europeană

Or. en


