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13.1.2021 A9-0265/28

Amendamentul 28
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
în numele Grupului ID

Raport A9-0265/2020
Sven Mikser
Punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune - raportul anual pe 2020
(2020/2207(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. reamintește că situația Somaliei în 
domeniul securității este foarte 
îngrijorătoare și că aceasta constituie un 
vector de destabilizare pe teritoriul 
întregului Corn al Africii și nu numai; 
consideră, în această privință, că întărirea 
componentei consultative a structurilor de 
comandă ale EUTM Somalia ar permite 
exercitarea unei influențe semnificative 
asupra desfășurării operațiunilor în 
cadrul dispozitivului multilateral de 
asistență militară;

25. ia act de faptul că situația în 
materie de securitate din Somalia este 
îngrijorătoare și că istoria implicării UE 
în Cornul Africii a demonstrat pe deplin 
că există doar soluții politice la aceste 
probleme;
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13.1.2021 A9-0265/29

Amendamentul 29
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
în numele Grupului ID

Raport A9-0265/2020
Sven Mikser
Punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune - raportul 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;

41. pune sub semnul întrebării 
eficacitatea CARD, a cooperării 
structurate permanente (PESCO) și a 
viitorului Fond european de apărare 
(FEA), în special într-o perioadă dificilă 
din punct de vedere economic; consideră 
că soluția optimă este ca, în acest 
domeniu, cheltuielile să fie lăsate la 
latitudinea statelor membre, care au 
competențele necesare;
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13.1.2021 A9-0265/30

Amendamentul 30
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
în numele Grupului ID

Raport A9-0265/2020
Sven Mikser
Punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune - raportul anual pe 2020
(2020/2207(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 71

Propunerea de rezoluție Amendamentul

71. subliniază că sunt necesare 
resurse financiare, personal și active 
suficiente pentru a se garanta faptul că 
Uniunea are puterea și capacitatea de a 
promova pacea și securitatea în interiorul 
frontierelor sale și în lume; invită statele 
membre să dea dovadă de voință politică 
și de a se ridica la nivelul ambițiilor 
europene în domeniul apărării și de a-și 
îndeplini angajamentele;

eliminat

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/31

Amendamentul 31
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
în numele Grupului ID

Raport A9-0265/2020
Sven Mikser
Punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune - raportul 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 

72. salută decizia Consiliului European 
de a limita cheltuielile pentru securitate și 
apărare în cadrul financiar multianual 
(CFM) și pune sub semnul întrebării 
eficacitatea FEA;
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dispoziție mijloacele financiare necesare 
și prin intermediul unui CFM ambițios în 
domeniul acțiunii externe și al apărării; 
solicită Consiliului 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 A9-0265/32

Amendamentul 32
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
în numele Grupului ID

Raport A9-0265/2020
Sven Mikser
Punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune - raportul 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. recunoaște că consecințele 
economice ale pandemiei de COVID-19 
vor avea ca rezultat reducerea finanțării 
pentru majoritatea programelor și solicită 
o revizuire a tuturor cheltuielilor legate 
direct de CARD, PESCO și FEA;

Or. en


