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13.1.2021 A9-0265/11

Amendamentul 11
Hannah Neumann
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A9-0265/2020
Sven Mikser
Aplicarea Politicii de securitate și apărare comune - raport anual pe 2020
(2020/2207(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 44

Propunerea de rezoluție Amendamentul

44. invită statele membre să își crească 
cheltuielile pentru apărare și să vizeze un 
obiectiv de 2 % din PIB;

eliminat

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/12

Amendamentul 12
Hannah Neumann
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A9-0265/2020
Sven Mikser
Aplicarea Politicii de securitate și apărare comune - raport anual pe 2020
(2020/2207(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 45

Propunerea de rezoluție Amendamentul

45. solicită adoptarea și crearea rapidă 
a FEA, care va gestiona și accelera 
prioritățile de dezvoltare a capabilităților 
de apărare agreate în comun în domeniile 
aerian, terestru, maritim și cibernetic și va 
promova astfel capacitatea UE de a 
acționa ca actor global și ca furnizor 
internațional de securitate; invită statele 
membre, Consiliul și Comisia să asigure o 
finanțare adecvată a FEA și să se 
concentreze asupra proiectelor structurale 
cu valoare adăugată ridicată, facilitând 
astfel cooperarea industrială între statele 
membre și consolidarea unei baze 
industriale și tehnologice de apărare 
europene (EDTIB) puternice, consolidând 
capacitățile tehnice, industriale și strategice 
pentru a întări capacitatea UE de a produce 
și de a dispune de capabilități militare în 
mod autonom și de a menține autonomia 
tehnologică a Europei pe termen lung; 
încurajează inițiativele privind 
capabilitățile de apărare care facilitează 
implicarea întreprinderilor mici și mijlocii;

45. solicită adoptarea și crearea rapidă 
a cooperării industriale între statele 
membre și consolidarea unei baze 
industriale și tehnologice de apărare 
europene (EDTIB) puternice, consolidând 
capacitățile tehnice, industriale și strategice 
pentru a întări capacitatea UE de a produce 
și de a dispune de capabilități militare în 
mod autonom și de a menține autonomia 
tehnologică a Europei pe termen lung; 
încurajează inițiativele privind 
capabilitățile de apărare care facilitează 
implicarea întreprinderilor mici și mijlocii;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/13

Amendamentul 13
Hannah Neumann
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A9-0265/2020
Sven Mikser
Aplicarea Politicii de securitate și apărare comune - raport anual pe 2020
(2020/2207(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 46

Propunerea de rezoluție Amendamentul

46. atrage atenția asupra caracterului 
extrem de sensibil și strategic al cercetării 
în domeniul apărării și asupra necesității de 
a reglementa accesul entităților controlate 
de părți terțe din afara UE la proiectele 
finanțate prin FEA, astfel încât să fie în 
concordanță cu obiectivul autonomiei 
strategice a UE; subliniază că participarea 
țărilor terțe la FEA, în anumite cazuri 
speciale și excepționale, atunci când 
conferă valoare adăugată tehnologică și 
operațională certă anumitor proiecte, ar 
trebui să se desfășoare pe baza unei 
reciprocități efective, nu ar trebui să 
submineze interesele de securitate ale UE 
și obiectivele FEA și trebuie să fie 
monitorizată în strictă conformitate cu 
normele prevăzute în propunerea de 
regulament al Parlamentului European și 
al Consiliului de instituire a Fondului 
european de apărare (COM(2018)0476), 
precum menținerea proprietății 
intelectuale în UE;

46. atrage atenția asupra caracterului 
extrem de sensibil și strategic al cercetării 
în domeniul apărării și asupra necesității de 
a reglementa accesul entităților controlate 
de părți terțe din afara UE la proiecte; 
subliniază că participarea țărilor terțe în 
anumite cazuri speciale și excepționale, 
atunci când conferă valoare adăugată 
tehnologică și operațională certă anumitor 
proiecte, ar trebui să se desfășoare pe baza 
unei reciprocități efective, nu ar trebui să 
submineze interesele de securitate ale UE 
și obiectivele și trebuie să fie monitorizată 
strict;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/14

Amendamentul 14
Hannah Neumann
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A9-0265/2020
Sven Mikser
Aplicarea Politicii de securitate și apărare comune - raport anual pe 2020
(2020/2207(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 62

Propunerea de rezoluție Amendamentul

62. subliniază importanța mobilității 
militare; consideră că este necesar să se 
realizeze progrese și să se faciliteze 
mobilitatea militară deplină pe tot teritoriul 
UE și, prin urmare, solicită simplificarea și 
armonizarea procedurilor, pentru a le 
permite statelor membre să acționeze mai 
rapid, deoarece mobilitatea militară poate 
contribui la gestionarea crizelor civile; 
insistă asupra importanței de a prevedea 
un buget adecvat pentru proiectele de 
mobilitate militară; salută faptul că 
proiectul de mobilitate militară face parte 
din PESCO; insistă asupra necesității de a 
se crea mecanisme europene menite să 
faciliteze utilizarea transfrontalieră a 
capacităților logistice militare pentru a face 
față acestor situații de urgență, pentru a 
favoriza o coordonare, o sinergie, o 
solidaritate și un sprijin mai mare; insistă 
asupra faptului că, în perioade de pandemii 
și crize similare, o astfel de asistență și 
solidaritate ar trebui extinsă, printre altele, 
la țările partenere din vecinătatea imediată 
a UE; subliniază necesitatea de a crește 
gradul de pregătire al UE în domeniul 
chimic, biologic, radiologic și nuclear 
(CBRN) și capacitățile necesare conexe; 
subliniază necesitatea de a intensifica 
monitorizarea și protecția infrastructurii 
vitale și critice, în special a cablurilor de 
internet submarine din fibră optică;

62. subliniază importanța mobilității 
militare; consideră că este necesar să se 
realizeze progrese și să se faciliteze 
mobilitatea militară deplină pe tot teritoriul 
UE și, prin urmare, solicită simplificarea și 
armonizarea procedurilor, pentru a le 
permite statelor membre să acționeze mai 
rapid, deoarece mobilitatea militară poate 
contribui la gestionarea crizelor civile; 
salută faptul că proiectul de mobilitate 
militară face parte din PESCO; insistă 
asupra necesității de a se crea mecanisme 
europene menite să faciliteze utilizarea 
transfrontalieră a capacităților logistice 
militare pentru a face față acestor situații 
de urgență, pentru a favoriza o coordonare, 
o sinergie, o solidaritate și un sprijin mai 
mare; insistă asupra faptului că, în perioade 
de pandemii și crize similare, o astfel de 
asistență și solidaritate ar trebui extinsă, 
printre altele, la țările partenere din 
vecinătatea imediată a UE; subliniază 
necesitatea de a crește gradul de pregătire 
al UE în domeniul chimic, biologic, 
radiologic și nuclear (CBRN) și 
capacitățile necesare conexe; subliniază 
necesitatea de a intensifica monitorizarea și 
protecția infrastructurii vitale și critice, în 
special a cablurilor de internet submarine 
din fibră optică;
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13.1.2021 A9-0265/15

Amendamentul 15
Hannah Neumann
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A9-0265/2020
Sven Mikser
Aplicarea Politicii de securitate și apărare comune - raport anual pe 2020
(2020/2207(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 64

Propunerea de rezoluție Amendamentul

64. consideră că securizarea tuturor 
punctelor vulnerabile ale Uniunii 
Europene este esențială pentru o apărare 
comună eficientă a cetățenilor europeni; 
constată cu îngrijorare creșterea 
activităților de militarizare a peninsulei 
Crimeea și a încercărilor Federației Ruse 
de a destabiliza regiunea Mării Negre, 
fapt ce a condus la o recunoaștere, în 
cadrul Summit-ului NATO din Țara 
Galilor din 2014, a vulnerabilității 
flancului estic al Alianței Nord-Atlantice; 
solicită UE să recunoască vulnerabilitatea 
statelor membre din Estul Europei, ca un 
mijloc de a consolida apărarea 
europeană, și să dezvolte, împreună cu 
NATO, o strategie cuprinzătoare de 
securizare și apărare a flancului estic;

eliminat

Or. en



AM\1222181RO.docx PE662.815v01-00

RO Unită în diversitate RO

13.1.2021 A9-0265/16

Amendamentul 16
Hannah Neumann
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A9-0265/2020
Sven Mikser
Aplicarea Politicii de securitate și apărare comune - raport anual pe 2020
(2020/2207(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 72

Propunerea de rezoluție Amendamentul

72. regretă actuala lipsă de ambiție a 
Consiliului European în ceea ce privește 
alocările prevăzute în cadrul financiar 
multianual (CFM) pentru inițiativele în 
materie de securitate și apărare; 
îndeamnă Consiliul să restabilească, la 
nivelul propus inițial de Comisie și 
adoptat de Parlament în primă lectură, 
bugetul ambițios pentru Fondul european 
de apărare (atât pentru cercetare, cât și 
pentru alte aspecte), care să vizeze 
consolidarea acțiunilor de colaborare și a 
cooperării transfrontaliere în întreaga 
Uniune și pentru mobilitatea militară, 
pentru a ajuta statele membre să 
acționeze mai rapid și mai eficace în 
contextul unui eventual conflict viitor, 
inclusiv prin finanțarea infrastructurii de 
transport cu dublă utilizare și prin 
simplificarea formalităților diplomatice și 
a normelor vamale; invită UE să își 
construiască propriul sistem de apărare 
antibalistică, precum și un sistem de 
apărare strategică a aerului integrat și 
stratificat, conceput să combată și 
rachetele hipersonice; reamintește că 
cetățenii europeni au solicitat în mod clar 
și consecvent Uniunii să își consolideze 
rolul în asigurarea unei stabilități și 
securități sustenabile, iar acest lucru 
poate fi realizat numai dacă sunt puse la 
dispoziție mijloacele financiare necesare 

eliminat
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și prin intermediul unui CFM ambițios în 
domeniul acțiunii externe și al apărării; 
invită Consiliul să adopte poziția 
Parlamentului cu privire la articolul 5 din 
viitorul regulament privind FEA; 
subliniază necesitatea finalizării FEA 
fără întârziere; subliniază importanța 
menținerii poziției Parlamentului în ceea 
ce privește suma aferentă FEA;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/17

Amendamentul 17
Hannah Neumann
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A9-0265/2020
Sven Mikser
Aplicarea Politicii de securitate și apărare comune - raport anual pe 2020
(2020/2207(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 73

Propunerea de rezoluție Amendamentul

73. avertizează cu privire la pericol 
asociat unei finanțări insuficiente în 
CFM a inițiativelor europene din 
domeniul apărării, combinată cu 
reducerea semnificativă și necoordonată a 
bugetelor naționale de apărare ca urmare 
a crizei provocate de COVID-19; 
subliniază că statele membre trebuie să 
aloce resursele financiare necesare la nivel 
național pentru ca Uniunea să poată acționa 
ca un actor global pentru pace; în acest 
sens, împărtășește evaluarea Curții de 
Conturi Europene potrivit căreia „statele 
membre ale UE sunt departe de a avea 
capabilitățile militare de care au nevoie 
pentru a corespunde nivelului de ambiție 
militară al UE”;

73. subliniază că statele membre 
trebuie să aloce resursele financiare 
necesare la nivel național pentru ca 
Uniunea să poată acționa ca un actor global 
pentru pace; în acest sens, împărtășește 
evaluarea Curții de Conturi Europene 
potrivit căreia „statele membre ale UE sunt 
departe de a avea capabilitățile militare de 
care au nevoie pentru a corespunde 
nivelului de ambiție militară al UE”;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/18

Amendamentul 18
Hannah Neumann
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A9-0265/2020
Sven Mikser
Aplicarea Politicii de securitate și apărare comune - raport anual pe 2020
(2020/2207(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 87

Propunerea de rezoluție Amendamentul

87. îi solicită VP/ÎR să prezinte 
propuneri de întărire a cunoștințelor 
specializate disponibile în domeniul 
neproliferării și al controlului 
armamentelor în UE și să se asigure că 
Uniunea joacă un rol important și 
constructiv în dezvoltarea și întărirea 
eforturilor mondiale de neproliferare și 
control al armelor bazate pe norme, precum 
și a arhitecturii dezarmării; salută, în acest 
sens, numirea unui nou trimis special 
pentru dezarmare și neproliferare; este 
conștient de faptul că sunt necesare de 
urgență noi acorduri internaționale în 
domeniul controlului armelor; afirmă că, 
în contextul acțiunilor de descurajare 
nucleară, dezvoltarea de rachete 
hipersonice poate submina principiile 
distrugerii asigurate reciproc și, prin 
urmare, solicită un tratat la nivel 
mondial, inițiat de UE, privind controlul 
armamentului în ceea ce privește 
utilizarea, raza de acțiune, viteza, 
doctrina, inspecția privind sarcinile utile 
nucleare și plasarea în apropierea 
coastelor a unor sisteme de arme 
hipersonice;

87. îi solicită VP/ÎR să prezinte 
propuneri de întărire a cunoștințelor 
specializate disponibile în domeniul 
neproliferării și al controlului 
armamentelor în UE și să se asigure că 
Uniunea joacă un rol important și 
constructiv în dezvoltarea și întărirea 
eforturilor mondiale de neproliferare și 
control al armelor bazate pe norme, precum 
și a arhitecturii dezarmării; salută, în acest 
sens, numirea unui nou trimis special 
pentru dezarmare și neproliferare; este 
conștient de faptul că sunt necesare de 
urgență noi acorduri internaționale în 
domeniul controlului armelor; invită toate 
statele membre să urmeze exemplul 
Austriei, Maltei, Irlandei și al altor 83 de 
state și să semneze Tratatul privind 
interzicerea armelor nucleare;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/19

Amendamentul 19
Hannah Neumann
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A9-0265/2020
Sven Mikser
Aplicarea Politicii de securitate și apărare comune - raport anual pe 2020
(2020/2207(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 89

Propunerea de rezoluție Amendamentul

89. salută concluziile Consiliului 
privind revizuirea Poziției sale comune 
2008/944/PESC din 8 decembrie 2008 de 
definire a normelor comune care 
reglementează controlul exporturilor de 
tehnologie și echipament militar12; este 
ferm convins că, întrucât UE este din ce în 
ce mai ambițioasă în domeniul apărării, 
este nevoie de o mai mare convergență, 
transparență și consecvență în politicile 
statelor membre privind exportul de arme, 
precum și de consolidarea controlului 
public; invită statele membre să ajungă la o 
interpretare uniformă a Poziției comune, să 
respecte pe deplin cele opt criterii și, mai 
ales, să pună în aplicare cu strictețe 
criteriul 4 privind stabilitatea regională și 
să oprească exporturile de echipamente 
militare care ar putea fi utilizate împotriva 
altor state membre; salută eforturile depuse 
pentru a crește transparența și controlul 
public și parlamentar asupra exporturilor 
de arme; solicită să se depună eforturi 
comune pentru a îmbunătăți evaluările 
riscurilor, controalele utilizatorilor finali și 
verificările post-transfer;

__________
12 JO L 335, 13.12.2008, p. 99.

89. salută concluziile Consiliului 
privind revizuirea Poziției sale comune 
2008/944/PESC din 8 decembrie 2008 de 
definire a normelor comune care 
reglementează controlul exporturilor de 
tehnologie și echipament militar12; este 
ferm convins că, întrucât UE este din ce în 
ce mai ambițioasă în domeniul apărării, 
este nevoie de o mai mare convergență, 
transparență și consecvență în politicile 
statelor membre privind exportul de arme, 
precum și de consolidarea controlului 
public și de crearea unui mecanism 
funcțional la nivelul UE; invită statele 
membre să ajungă la o interpretare 
uniformă a Poziției comune, să respecte pe 
deplin cele opt criterii și, mai ales, să pună 
în aplicare cu strictețe criteriul 4 privind 
stabilitatea regională și să oprească 
exporturile de echipamente militare care ar 
putea fi utilizate împotriva altor state 
membre; salută eforturile depuse pentru a 
crește transparența și controlul public și 
parlamentar asupra exporturilor de arme; 
solicită să se depună eforturi comune 
pentru a îmbunătăți evaluările riscurilor, 
controalele utilizatorilor finali și 
verificările post-transfer;

___________
12 JO L 335, 13.12.2008, p. 99.
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