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13.1.2021 A9-0265/20

Amendamentul 20
Özlem Demirel
în numele Grupului The Left

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

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază că, în ultimă instanță, 
instabilitatea din vecinătatea sudică a 
Europei, în special din Sahel, din Africa de 
Vest și din Cornul Africii, are un efect de 
propagare negativ în special asupra 
vecinătății sudice a UE și, prin urmare, 
reprezintă o problemă directă pentru 
gestionarea de către noi a frontierelor 
externe europene;

11. subliniază că instabilitatea din 
vecinătatea sudică a Europei, în special din 
Sahel, Africa de Vest și Cornul Africii, își 
are originea, în principal, în vechea 
politică externă a UE, care s-a bazat pe o 
abordare neocolonială și a folosit 
regiunea Sahel și țările sale ca ușier al 
UE, exclusiv pentru interesele de 
securitate ale UE și ca furnizor de materii 
prime; solicită o schimbare radicală a 
politicii de vecinătate a UE, tinzând spre 
un parteneriat egal și o abordare 
neintervenționistă;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/21

Amendamentul 21
Özlem Demirel
în numele Grupului The Left

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

Propunere de rezoluție
Punctul 39

Propunerea de rezoluție Amendamentul

39. solicită adoptarea și punerea în 
aplicare rapide a Instrumentului european 
pentru pace, care vizează creșterea 
eficacității misiunilor UE, sprijinirea 
partenerilor săi și contribuția la 
operațiunile în sprijinul păcii; subliniază 
că acest instrument ar finanța o parte din 
costurile activităților de apărare ale UE, 
inclusiv costurile comune ale operațiunilor 
militare PSAC și cele legate de 
consolidarea capacităților militare a 
partenerilor din țările în care UE intervine 
și, prin urmare, ar trebui să dispună de 
un buget suficient de mare pentru a 
gestiona eficient actualele probleme 
legate de instruire, operațiuni, misiuni, 
proiecte și echipamente militare, inclusiv 
arme, muniții și transport, cu respectarea 
deplină a celor opt criterii ale poziției 
comune, a drepturilor internaționale ale 
omului și a dreptului internațional 
umanitar, și să aibă dispoziții efective 
privind transparența, așa cum au fost 
acestea enumerate în recomandarea sa 
din 28 martie 2019 referitoare la crearea 
Instrumentului european pentru pace; 
reamintește necesitatea de a efectua 
evaluări ex-ante aprofundate ale 
riscurilor și de a monitoriza îndeaproape 
utilizarea lor de către țările beneficiare, în 
special în regiunile afectate de o 
volatilitate ridicată a peisajului politic și 

39. respinge adoptarea și punerea în 
aplicare ale Instrumentului european 
pentru pace; subliniază că acest instrument 
ar finanța o parte din costurile activităților 
de apărare ale UE, inclusiv echipamentul 
și armele, costurile comune ale 
operațiunilor militare PSAC și cele legate 
de consolidarea capacităților militare ale 
partenerilor din țările în care UE intervine; 
reamintește că mecanismul propus va 
conduce la mai multe încălcări ale 
drepturilor omului, creșterea violenței și 
proliferarea armelor, mai degrabă decât 
la pace și soluții politice; subliniază că 
abordarea adoptată în cadrul 
instrumentului nu tratează cauzele 
profunde ale conflictelor, dar va afecta 
populația civilă și va intensifica 
încălcările dreptului internațional 
umanitar;
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de o mare permeabilitate a frontierelor 
naționale, precum și de a stabili garanții 
necesare la nivelul UE pentru a preveni 
preluarea acestor arme de către grupările 
teroriste și alți actori ostili;

Or. en



AM\1222182RO.docx PE662.815v01-00

RO Unită în diversitate RO

13.1.2021 A9-0265/22

Amendamentul 22
Özlem Demirel
în numele Grupului The Left

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

Propunere de rezoluție
Punctul 41

Propunerea de rezoluție Amendamentul

41. salută inițiativele UE de dezvoltare 
a capabilităților, cum ar fi CARD, 
cooperarea structurată permanentă și 
viitorul Fond european de apărare (FEA) 
și programele sale precursoare PADR și 
EDIDP, întrucât acestea pot contribui la 
creșterea coerenței, coordonării, 
interoperabilității în punerea în aplicare a 
PSAC și la facilitarea îndeplinirii 
misiunilor de tip Petersberg și la întărirea 
solidarității, a coeziunii, a rezilienței și a 
autonomiei strategice a Uniunii;

eliminat

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/23

Amendamentul 23
Özlem Demirel
în numele Grupului The Left

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 A9-0265/24

Amendamentul 24
Özlem Demirel
în numele Grupului The Left

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. respinge adoptarea și crearea rapidă 
ale FEA; reamintește că FEA, precum și 
noua rubrică bugetară în materie de 
securitate și apărare, care include 
mobilitatea militară, încalcă în mod clar 
dispozițiile articolului 41 alineatul (2) din 
TUE, care prevede că bugetul UE nu 
trebuie să acopere nicio cheltuială legată 
de operații cu implicații militare sau din 
domeniul apărării; denunță și regretă 
profund ritmul fără precedent în care este 
militarizată UE, chiar în plină criză 
sanitară și economică precum cea 
provocată de pandemia de COVID-19;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/25

Amendamentul 25
Özlem Demirel
în numele Grupului The Left

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

Propunere de rezoluție
Punctul 61

Propunerea de rezoluție Amendamentul

61. subliniază rolul important al 
forțelor armate în cadrul pandemiei de 
COVID-19 și salută asistența militară 
acordată autorităților civile, îndeosebi în 
ceea ce privește trimiterea de spitale de 
campanie, transportul de pacienți și 
livrarea și distribuirea de echipamente; 
consideră că această contribuție 
valoroasă a demonstrat necesitatea unei 
analize a învățămintelor extrase, pentru a 
întări mijloacele și capacitățile militare 
ale statelor membre în sprijinul 
mecanismului de protecție civilă al 
Uniunii, acesta fiind unul dintre 
instrumentele principale pentru situațiile 
de urgență, precum și în scopul asistenței 
umanitare; consideră, de asemenea, că, 
pentru a combate în mod eficace crizele 
sanitare, este esențial ca personalul 
militar medical al statelor membre să fie 
pregătit în vederea unor intervenții 
rapide; reiterează importanța asistenței 
reciproce și a solidarității, în conformitate 
cu articolul 42 alineatul (7) din TUE și cu 
articolul 222 din TFUE;

61. respinge cu fermitate utilizarea 
pandemiei de COVID-19 ca pretext pentru 
a continua militarizarea sectoarelor civile 
și pentru a promova interesele 
geostrategice și economice ale capitalului 
UE în mod mai agresiv; consideră că 
pandemia a dus la o criză de această 
amploare, suprasolicitând sistemele de 
sănătate, numai din cauza deficitului 
uriaș de personal medical, de personal de 
îngrijire și de echipamente medicale, care 
este o consecință directă a politicilor de 
austeritate impuse de instituțiile UE; 
solicită, în acest context, investiții masive 
în sistemele de sănătate și structurile de 
protecție civilă ale statelor membre; 
subliniază că serviciile publice și sistemele 
de sănătate nu trebuie să se subordoneze 
niciodată obiectivului de a obține profit;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/26

Amendamentul 26
Marc Botenga
în numele Grupului The Left

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

Propunere de rezoluție
Punctul 79

Propunerea de rezoluție Amendamentul

79. ia act cu îngrijorare de normalizarea 
unei retorici periculoase privind utilitatea 
armelor nucleare; reafirmă faptul că pacea 
și securitatea internaționale sunt 
consolidate într-o lume lipsită de existența 
sau proliferarea armelor nucleare și că 
dezarmarea nu înseamnă doar o reducere a 
numărului de focoase active, ci și o 
reducere a rolului militar și politic atribuit 
acestui tip de arme;

79. ia act cu îngrijorare de normalizarea 
unei retorici periculoase privind utilitatea 
armelor nucleare; reafirmă faptul că pacea 
și securitatea internaționale sunt 
consolidate într-o lume lipsită de existența 
sau proliferarea armelor nucleare și că 
dezarmarea nu înseamnă doar o reducere a 
numărului de focoase active, ci și o 
reducere a rolului militar și politic atribuit 
acestui tip de arme; reamintește, în acest 
sens, că, în temeiul unui acord NATO, 
aproximativ 150 de arme nucleare B61 
sunt depozitate în prezent în cinci baze 
militare americane stabilite în statele 
membre ale UE (Kleine Brogel în Belgia, 
Bächel în Germania, Aviano și Ghedi-
Torre în Italia și Volkel în Țările de Jos) 
și invită aceste state membre să solicite 
retragerea imediată a acestor arme de pe 
teritoriul lor;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/27

Amendamentul 27
Özlem Demirel
în numele Grupului The Left

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

Propunere de rezoluție
Punctul 92

Propunerea de rezoluție Amendamentul

92. observă că evoluțiile tehnologice 
din domeniul IA prezintă noi dificultăți de 
ordin etic; solicită ca UE să preia inițiativa 
în cadrul eforturilor mondiale de stabilire a 
unui cadru de reglementare cuprinzător 
pentru a garanta un control uman eficace 
asupra funcțiilor critice de selecție și 
atacare a obiectivelor în dezvoltarea și 
utilizarea armelor bazate pe IA; le cere 
ÎR/VP, statelor membre și Consiliului 
European să adopte o poziție comună față 
de sistemele de arme autonome care să 
asigure un control uman eficace asupra 
funcțiilor critice ale sistemelor de arme; 
insistă să se lanseze negocieri 
internaționale cu privire la o definiție 
comună și la un cadru de utilizare a 
armelor cu un anumit grad de autonomie 
și solicită să fie adoptat un instrument 
obligatoriu din punct de vedere juridic care 
să interzică armele autonome letale fără un 
control uman eficace;

92. observă că evoluțiile tehnologice 
din domeniul IA prezintă noi dificultăți de 
ordin etic; solicită ca UE să preia inițiativa 
în cadrul eforturilor mondiale de stabilire a 
unui cadru de reglementare internațional 
cuprinzător pentru a garanta interzicerea 
totală a tuturor sistemelor de arme 
autonome, indiferent de gradul de 
automatizare; le cere ÎR/VP, statelor 
membre și Consiliului European să adopte 
o poziție comună față de sistemele de arme 
autonome care să asigure interzicerea 
totală a tuturor sistemelor de arme 
autonome, indiferent de gradul de 
automatizare, și solicită să fie adoptat un 
instrument obligatoriu din punct de vedere 
juridic care să interzică armele autonome 
letale; solicită, de asemenea, încetarea 
tuturor cercetărilor privind automatizarea 
treptată a sistemelor de arme;

Or. en


