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Amendamentul 1
Özlem Demirel
în numele Grupului The Left

Recomandare pentru a doua lectură A9-0198/2021
Michael Gahler, Charles Goerens, Maria Arena, Rasa Juknevičienė
Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională 2021-2027 
- Europa în lume
(06879/1/2021 – C9-0191/2021 – 2018/0243(COD))

Poziția Consiliului
Articolul 9

Poziția Consiliului Amendamentul

Articolul 9 eliminat
Consolidarea capacităților actorilor 
militari în sprijinul dezvoltării și al 

securității pentru dezvoltare
1. Pentru a contribui la dezvoltarea 
durabilă, care necesită crearea unor 
societăți stabile, pașnice și incluzive, 
asistența acordată de Uniune în temeiul 
instrumentului poate fi utilizată în 
contextul unei reforme mai ample a 
sectorului de securitate sau pentru a 
dezvolta capacitatea actorilor militari din 
țările partenere în circumstanțele 
excepționale prevăzute la alineatul (3), 
pentru a realiza activități de dezvoltare și 
activități de securitate pentru dezvoltare. 
2. Asistența în temeiul prezentului articol 
poate include în special furnizarea de 
programe de consolidare a capacităților în 
sprijinul dezvoltării și al securității pentru 
dezvoltare, inclusiv formare, mentorat și 
consiliere, precum și furnizarea de 
echipamente, îmbunătățirea 
infrastructurii și furnizarea unor servicii 
direct legate de asistența respectivă. 
3. Asistența în temeiul prezentului articol 
se acordă numai în următoarele situații: 
(a) în cazul în care cerințele nu pot fi 
satisfăcute prin recurgerea la actori 
nemilitari pentru a îndeplini în mod 
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adecvat obiectivele Uniunii în temeiul 
instrumentului și în care există o 
amenințare la adresa existenței unor 
instituții de stat funcționale sau la adresa 
protecției drepturilor omului și a 
libertăților fundamentale, iar instituțiile 
de stat nu pot face față amenințării 
respective;  și 
(b) în cazul în care există un consens 
între țara parteneră în cauză și Uniune 
asupra faptului că actorii militari sunt 
esențiali pentru menținerea, instituirea 
sau reinstituirea condițiilor esențiale 
pentru dezvoltarea durabilă, inclusiv în 
situații de criză și în contexte și situații de 
fragilitate sau destabilizare. 
4. Asistența acordată de Uniune în 
temeiul prezentului articol nu se utilizează 
pentru a finanța consolidarea 
capacităților actorilor militari în alte 
scopuri decât realizarea activităților de 
dezvoltare și a activităților de securitate 
pentru dezvoltare.  În special, aceasta nu 
se utilizează pentru a finanța: 
(a) cheltuieli militare recurente; 
(b) achiziționarea de arme și muniție sau 
a oricărui alt echipament conceput pentru 
a aplica o forță letală; sau 
(c) formarea care este destinată să 
contribuie în mod specific la capacitatea 
de luptă a forțelor armate. 
5. La conceperea și implementarea 
măsurilor în temeiul prezentului articol, 
Comisia promovează asumarea 
responsabilității de către țara parteneră.  
Comisia elaborează, de asemenea, 
elementele și bunele practici necesare 
pentru a asigura sustenabilitatea și 
responsabilitatea pe termen mediu și lung 
și promovează statul de drept și principiile 
consacrate de drept internațional.

Or. en
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Justificare

Articolul 208 din TFUE stipulează clar că obiectivul principal al ajutoarelor pentru 
dezvoltare îl reprezintă reducerea și, în cele din urmă, eradicarea sărăciei. Deturnarea 
fondurilor de dezvoltare pentru a sprijini forțele armate, ba chiar a lua în calcul ideea de a le 
încredința sarcini de dezvoltare actorilor militari pervertește ideea unui instrument civil 
pentru dezvoltare și ajutor umanitar, care trebuie să fie universal și imparțial.


