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Amendamentul 1
Loránt Vincze

Proiect de aviz
Punctul -1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că cooperarea 
structurată permanentă (PESCO) 
contribuie în mod semnificativ la 
convergența acțiunilor statelor membre în 
domeniul politicii externe și de securitate 
comune și reprezintă un pas 
important spre obiectivul apărării comune 
prevăzut în tratat;

Or. en

Amendamentul 2
Laura Huhtasaari, Gerolf Annemans, Gilles Lebreton

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută interesul manifestat de 
statele membre față de cooperarea 
structurată permanentă (PESCO) în urma 
înființării acesteia prin Decizia 
2017/2315/PESC a Consiliu din 11 
decembrie 2017, interes demonstrat de 
numărul mare de proiecte lansate până în 
prezent de Consiliu în cadrul PESCO; 
încurajează statele membre participante 
să avanseze în această direcție și să se 
axeze pe realizarea rapidă și efectivă a 
acestor proiecte;

1. 1. observă implicarea statelor 
membre în cooperarea structurată 
permanentă (PESCO) în urma înființării 
acesteia prin Decizia 2017/2315/PESC a 
Consiliului din 11 decembrie 2017, 
implicare demonstrată de proiectele 
lansate până în prezent de Consiliu în 
cadrul PESCO;

Or. en

Amendamentul 3
Fabio Massimo Castaldo
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Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută interesul manifestat de statele 
membre față de cooperarea structurată 
permanentă (PESCO) în urma înființării 
acesteia prin Decizia 2017/2315/PESC a 
Consiliu din 11 decembrie 2017, interes 
demonstrat de numărul mare de proiecte 
lansate până în prezent de Consiliu în 
cadrul PESCO; încurajează statele membre 
participante să avanseze în această direcție 
și să se axeze pe realizarea rapidă și 
efectivă a acestor proiecte;

1. salută interesul manifestat de statele 
membre față de cooperarea structurată 
permanentă (PESCO) în urma înființării 
acesteia prin Decizia 2017/2315/PESC a 
Consiliu din 11 decembrie 2017, interes 
demonstrat de numărul mare de proiecte 
lansate până în prezent de Consiliu în 
cadrul PESCO; încurajează statele membre 
participante să avanseze în această direcție 
și să se axeze pe realizarea rapidă și 
efectivă a acestor proiecte; reamintește, cu 
toate acestea, că PESCO implică, de 
asemenea, 20 de angajamente 
obligatorii, care au primit mult mai puțină 
atenție;

Or. en

Amendamentul 4
Victor Negrescu

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută interesul manifestat de statele 
membre față de cooperarea structurată 
permanentă (PESCO) în urma înființării 
acesteia prin Decizia 2017/2315/PESC a 
Consiliu din 11 decembrie 2017, interes 
demonstrat de numărul mare de proiecte 
lansate până în prezent de Consiliu în 
cadrul PESCO; încurajează statele membre 
participante să avanseze în această direcție 
și să se axeze pe realizarea rapidă și 
efectivă a acestor proiecte;

1. salută interesul manifestat de statele 
membre față de cooperarea structurată 
permanentă (PESCO) în urma înființării 
acesteia prin Decizia 2017/2315/PESC a 
Consiliu din 11 decembrie 2017, interes 
demonstrat de numărul mare de proiecte 
lansate până în prezent de Consiliu în 
cadrul PESCO; încurajează statele membre 
participante să avanseze în această direcție 
și să se axeze pe realizarea rapidă și 
efectivă a acestor proiecte, asigurând în 
același timp participarea tuturor statelor 
membre;

Or. en
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Amendamentul 5
Loránt Vincze

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. salută deschiderea PESCO față de 
toate statele membre, astfel cum o 
demonstrează numărul mare de 
participanți la proiecte; este de părere că 
PESCO ar trebui să favorizeze criterii de 
admisie permisive și să fie accesibilă 
statelor membre de o dimensiune mică 
și/sau cu bugete limitate pentru apărare;

Or. en

Amendamentul 6
Brando Benifei

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. consideră că pentru a îmbunătăți 
progresiv guvernanța și capacitățile 
operaționale ale PESCO, ar fi necesar să 
fie plasate toate misiunile neexecutive și 
alte misiuni executive din cadrul PESCO 
sub responsabilitatea directă a Statului-
Major al Uniunii Europene;

Or. en

Amendamentul 7
Brando Benifei

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. subliniază că prin crearea PESCO 
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în cadrul Tratatului de la Lisabona s-a 
dorit stabilirea unui grup avangardist de 
state membre dispuse să pună în comun 
resursele și capacitățile lor în vederea 
realizării unor obiective comune 
ambițioase în domeniul securității și 
apărării; consideră că este necesar ca 
Uniunea să elaboreze treptat un cadru 
comun sub responsabilitatea ÎR/VP, 
în care statele membre să efectueze 
propriile verificări ale politicilor naționale 
de apărare, să împărtășească rezultate și 
să pună în comun informații, astfel încât 
să pună bazele unei apărări europene 
veritabile;

Or. en

Amendamentul 8
Laura Huhtasaari, Gerolf Annemans, Gilles Lebreton

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită Consiliul și statele membre 
să îmbunătățească în continuare coerența 
dintre toate instrumentele și inițiativele în 
cadrul politicii de securitate și apărare 
comune (PSAC), pentru a atinge nivelul 
necesar de eficacitate în asigurarea 
autonomiei strategice și de ambiție în 
realizarea treptată a unei politici comune 
a Uniunii în domeniul apărării, în 
conformitate cu Tratatul privind Uniunea 
Europeană;

eliminat

Or. en

Amendamentul 9
Jorge Buxadé Villalba

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită Consiliul și statele membre 
să îmbunătățească în continuare coerența 
dintre toate instrumentele și inițiativele în 
cadrul politicii de securitate și apărare 
comune (PSAC), pentru a atinge nivelul 
necesar de eficacitate în asigurarea 
autonomiei strategice și de ambiție în 
realizarea treptată a unei politici comune 
a Uniunii în domeniul apărării, în 
conformitate cu Tratatul privind Uniunea 
Europeană;

2. invită Consiliul și statele membre 
să îmbunătățească în continuare coerența 
dintre toate instrumentele și inițiativele în 
cadrul politicii de securitate și apărare 
comune (PSAC), pentru a atinge nivelul 
necesar de eficacitate în asigurarea 
autonomiei strategice a Uniunii cu scopul 
de a apăra mai bine interesele statelor 
membre;

Or. es

Amendamentul 10
Markéta Gregorová
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită Consiliul și statele membre 
să îmbunătățească în continuare coerența 
dintre toate instrumentele și inițiativele în 
cadrul politicii de securitate și apărare 
comune (PSAC), pentru a atinge nivelul 
necesar de eficacitate în asigurarea 
autonomiei strategice și de ambiție în 
realizarea treptată a unei politici comune a 
Uniunii în domeniul apărării, în 
conformitate cu Tratatul privind Uniunea 
Europeană;

2. invită Consiliul și statele membre 
să îmbunătățească în continuare coerența 
dintre toate instrumentele și inițiativele în 
cadrul politicii de securitate și apărare 
comune (PSAC), pentru a atinge nivelul 
necesar de eficacitate în asigurarea 
suveranității în luarea deciziilor și a 
autonomiei operaționale; reamintește că 
realizarea treptată a unei politici comune a 
Uniunii în domeniul apărării, în 
conformitate cu Tratatul privind Uniunea 
Europeană, va duce la o apărare comună, 
atunci când Consiliul European, 
hotărând în unanimitate, decide astfel; 
declară că, astfel cum susține Consiliul, o 
astfel de decizie nu a fost luată și nici nu 
este în curs de elaborare;

Or. en

Amendamentul 11
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Cristian Ghinea, Gilles Boyer, Sandro Gozi

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită Consiliul și statele membre 
să îmbunătățească în continuare coerența 
dintre toate instrumentele și inițiativele în 
cadrul politicii de securitate și apărare 
comune (PSAC), pentru a atinge nivelul 
necesar de eficacitate în asigurarea 
autonomiei strategice și de ambiție în 
realizarea treptată a unei politici comune a 
Uniunii în domeniul apărării, în 
conformitate cu Tratatul privind Uniunea 
Europeană;

2. invită Consiliul și statele membre 
să îmbunătățească în continuare coerența 
dintre toate instrumentele și inițiativele în 
cadrul politicii de securitate și apărare 
comune (PSAC), pentru a atinge nivelul 
necesar de eficacitate în asigurarea 
autonomiei strategice și de ambiție în 
realizarea treptată a unei politici comune a 
Uniunii în domeniul apărării, în 
conformitate cu Tratatul privind Uniunea 
Europeană; consideră că PESCO necesită 
proiecte ambițioase, în sinergie cu CARD, 
planurile naționale de punere în aplicare 
(NIP) și CDP pentru a face față 
amenințărilor actuale;

Or. en

Amendamentul 12
Mairead McGuinness

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită Consiliul și statele membre 
să îmbunătățească în continuare coerența 
dintre toate instrumentele și inițiativele în 
cadrul politicii de securitate și apărare 
comune (PSAC), pentru a atinge nivelul 
necesar de eficacitate în asigurarea 
autonomiei strategice și de ambiție în 
realizarea treptată a unei politici comune a 
Uniunii în domeniul apărării, în 
conformitate cu Tratatul privind Uniunea 
Europeană;

2. invită Consiliul și statele membre 
să îmbunătățească în continuare coerența 
dintre toate instrumentele și inițiativele în 
cadrul politicii de securitate și apărare 
comune (PSAC), pentru a atinge nivelul 
necesar de eficacitate în asigurarea 
autonomiei strategice și de ambiție în 
realizarea treptată a unei politici comune a 
Uniunii în domeniul apărării, în 
conformitate cu Tratatul privind Uniunea 
Europeană; evidențiază că mai multe state 
membre au o tradiție îndelungată de 
neutralitate militară;

Or. en
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Amendamentul 13
Fabio Massimo Castaldo

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită Consiliul și statele membre 
să îmbunătățească în continuare coerența 
dintre toate instrumentele și inițiativele în 
cadrul politicii de securitate și apărare 
comune (PSAC), pentru a atinge nivelul 
necesar de eficacitate în asigurarea 
autonomiei strategice și de ambiție în 
realizarea treptată a unei politici comune a 
Uniunii în domeniul apărării, în 
conformitate cu Tratatul privind Uniunea 
Europeană;

2. invită Consiliul și statele membre 
să îmbunătățească în continuare coerența 
dintre toate instrumentele și inițiativele în 
cadrul politicii de securitate și apărare 
comune (PSAC), pentru a atinge nivelul 
necesar de eficacitate în asigurarea 
autonomiei strategice și de ambiție în 
realizarea treptată a unei politici comune a 
Uniunii în domeniul apărării, în 
conformitate cu Tratatul privind Uniunea 
Europeană; subliniază, în acest sens, 
importanța menținerii unui nivel adecvat 
de finanțare a FEA și a mobilității 
militare;

Or. en

Amendamentul 14
Brando Benifei

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. invită Comisia să depună eforturi 
pentru a elabora o Carte albă a UE 
privind apărarea și securitatea, urmărind, 
de asemenea, o mai bună aliniere a 
obiectivelor specifice ale proiectelor 
PESCO cu o strategie UE actualizată, 
coerentă și cuprinzătoare în materie de 
securitate și apărare; subliniază, în acest 
sens, importanța revizuirii strategice a 
PESCO 2020 și sprijină, de asemenea, 
stabilirea unor orientări strategice 
europene pentru a îmbunătăți capacitatea 
de a coordona mai eficient și în timp util 
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inițiativele statelor membre în materie de 
apărare în vederea îndeplinirii 
obiectivelor comune ale Uniunii;

Or. en

Amendamentul 15
Cristian Ghinea, Gilles Boyer, Sandro Gozi

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. observă că pandemia de COVID-
19 a demonstrat că UE nu are suficiente 
competențe în ceea ce privește asistența 
medicală; consideră că, în paralel, legat 
de apărare, trebuie stabilită o strategie de 
apărare comună a UE pentru a acționa în 
cazul în care sunt atacate frontierele și 
teritoriile UE și consideră că PESCO 
reprezintă un pas pozitiv în această 
direcție;

Or. en

Amendamentul 16
Jorge Buxadé Villalba

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută în acest sens orientările 
politice ale Comisiei privind politica din 
domeniul apărării și, în special, privind 
necesitatea unor măsuri curajoase în 
sensul realizării unei adevărate uniuni 
europene a apărării și a unei abordări 
integrate și cuprinzătoare față de 
securitatea UE; speră că înființarea în 
cadrul Comisiei a unei noi direcții 
generale pentru industria apărării și 
spațiu va avea rol de catalizator pentru o 

eliminat



AM\1209972RO.docx 11/27 PE655.648v01-00

RO

mai bună coerență în crearea 
capacităților de apărare;

Or. es

Amendamentul 17
Laura Huhtasaari, Gerolf Annemans, Gilles Lebreton

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută în acest sens orientările 
politice ale Comisiei privind politica din 
domeniul apărării și, în special, privind 
necesitatea unor măsuri curajoase în 
sensul realizării unei adevărate uniuni 
europene a apărării și a unei abordări 
integrate și cuprinzătoare față de 
securitatea UE; speră că înființarea în 
cadrul Comisiei a unei noi direcții generale 
pentru industria apărării și spațiu va avea 
rol de catalizator pentru o mai bună 
coerență în crearea capacităților de 
apărare;

3. condamnă orientările politice ale 
Comisiei privind politica din domeniul 
apărării și, în special, proiectul utopic al 
unei adevărate uniuni europene a apărării și 
al unei abordări integrate și cuprinzătoare 
față de securitatea UE; condamnă, de 
asemenea, înființarea în cadrul Comisiei a 
unei noi direcții generale pentru industria 
apărării și spațiu, necesitând resurse de 
care au nevoie urgent statele membre 
pentru a aborda impactul economic și 
social al crizei provocate de COVID-19;

Or. en

Amendamentul 18
Markéta Gregorová
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută în acest sens orientările 
politice ale Comisiei privind politica din 
domeniul apărării și, în special, privind 
necesitatea unor măsuri curajoase în sensul 
realizării unei adevărate uniuni europene 
a apărării și a unei abordări integrate și 
cuprinzătoare față de securitatea UE; speră 
că înființarea în cadrul Comisiei a unei noi 

3. salută în acest sens orientările 
politice ale Comisiei privind politica din 
domeniul apărării și, în special, privind 
necesitatea unor măsuri curajoase în sensul 
realizării unei politici de securitate și 
apărare comune (PSAC) mai eficiente și a 
unei abordări integrate și cuprinzătoare față 
de securitatea UE; observă că înființarea în 
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direcții generale pentru industria apărării și 
spațiu va avea rol de catalizator pentru o 
mai bună coerență în crearea capacităților 
de apărare;

cadrul Comisiei a unei noi direcții generale 
pentru industria apărării și spațiu poate 
avea rol de catalizator pentru o mai bună 
coerență în crearea capacităților de apărare;

Or. en

Amendamentul 19
Cristian Ghinea, Gilles Boyer, Sandro Gozi

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută în acest sens orientările 
politice ale Comisiei privind politica din 
domeniul apărării și, în special, privind 
necesitatea unor măsuri curajoase în sensul 
realizării unei adevărate uniuni europene a 
apărării și a unei abordări integrate și 
cuprinzătoare față de securitatea UE; speră 
că înființarea în cadrul Comisiei a unei noi 
direcții generale pentru industria apărării și 
spațiu va avea rol de catalizator pentru o 
mai bună coerență în crearea capacităților 
de apărare;

3. salută în acest sens orientările 
politice ale Comisiei privind politica din 
domeniul apărării și, în special, privind 
necesitatea unor măsuri curajoase în sensul 
realizării unei adevărate uniuni europene a 
apărării și a unei abordări integrate și 
cuprinzătoare față de securitatea UE; speră 
că înființarea în cadrul Comisiei a unei noi 
direcții generale pentru industria apărării și 
spațiu va avea rol de catalizator pentru o 
mai bună coerență în crearea capacităților 
de apărare; recunoaște că dezvoltarea 
infrastructurii militare este esențială 
pentru autonomia industrială a UE;

Or. en

Amendamentul 20
Victor Negrescu

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută în acest sens orientările 
politice ale Comisiei privind politica din 
domeniul apărării și, în special, privind 
necesitatea unor măsuri curajoase în sensul 
realizării unei adevărate uniuni europene a 
apărării și a unei abordări integrate și 

3. salută în acest sens orientările 
politice ale Comisiei privind politica din 
domeniul apărării și, în special, privind 
necesitatea unor măsuri curajoase în sensul 
realizării unei adevărate uniuni europene a 
apărării și a unei abordări integrate și 
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cuprinzătoare față de securitatea UE; speră 
că înființarea în cadrul Comisiei a unei noi 
direcții generale pentru industria apărării și 
spațiu va avea rol de catalizator pentru o 
mai bună coerență în crearea capacităților 
de apărare;

cuprinzătoare față de securitatea UE; speră 
că înființarea în cadrul Comisiei a unei noi 
direcții generale pentru industria apărării și 
spațiu va avea rol de catalizator pentru o 
mai bună coerență, o cooperare loială și o 
coordonare integrată în crearea 
capacităților de apărare în statele membre 
ale UE;

Or. en

Amendamentul 21
Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută în acest sens orientările 
politice ale Comisiei privind politica din 
domeniul apărării și, în special, privind 
necesitatea unor măsuri curajoase în sensul 
realizării unei adevărate uniuni europene a 
apărării și a unei abordări integrate și 
cuprinzătoare față de securitatea UE; speră 
că înființarea în cadrul Comisiei a unei noi 
direcții generale pentru industria apărării și 
spațiu va avea rol de catalizator pentru o 
mai bună coerență în crearea capacităților 
de apărare;

3. salută în acest sens orientările 
politice ale Comisiei privind politica din 
domeniul apărării și, în special, privind 
necesitatea unor măsuri curajoase în sensul 
realizării unei adevărate uniuni europene a 
apărării și a unei abordări integrate și 
cuprinzătoare față de securitatea UE; speră 
că înființarea în cadrul Comisiei a unei noi 
direcții generale pentru industria apărării și 
spațiu va avea rol de catalizator pentru o 
mai bună coerență în crearea capacităților 
de apărare și ne va consolida industria și 
piața internă în acest domeniu;

Or. en

Amendamentul 22
Brando Benifei

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. reamintește poziția sa cu privire la 
Conferința privind viitorul Europei, astfel 
cum a fost exprimată în rezoluția sa din 
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15 ianuarie 2020, potrivit căreia 
securitatea și rolul UE în lume ar trebui 
să facă parte din prioritățile politice 
predefinite, dar neexhaustive;

Or. en

Amendamentul 23
Laura Huhtasaari, Gerolf Annemans, Gilles Lebreton

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că este necesar să se 
intensifice contribuția reală a proiectelor 
PESCO la realizarea obiectivelor UE în 
domeniul securității și apărării, asigurând 
efectiv faptul că statele membre 
participante își întăresc colaborarea în 
procesul de creare a unor capacități 
semnificative și ambițioase, iar prioritățile 
UE și NATO sunt coerente;

4. consideră că este necesar să se 
pună în aplicare proiectele PESCO în 
funcție de interesele naționale ale statelor 
membre, ținând cont de suveranitatea lor 
și faptul că politica de securitate și 
apărare în Uniunea Europeană intră în 
competența statelor membre;

Or. en

Amendamentul 24
Markéta Gregorová
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că este necesar să se 
intensifice contribuția reală a proiectelor 
PESCO la realizarea obiectivelor UE în 
domeniul securității și apărării, asigurând 
efectiv faptul că statele membre 
participante își întăresc colaborarea în 
procesul de creare a unor capacități 
semnificative și ambițioase, iar prioritățile 
UE și NATO sunt coerente;

4. solicită să se intensifice contribuția 
reală a proiectelor PESCO la realizarea 
obiectivelor UE în domeniul securității și 
apărării, asigurând efectiv faptul că statele 
membre participante își întăresc 
colaborarea în procesul de creare, punere 
în comun și partajare a unor capacități 
semnificative și ambițioase;
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Or. en

Amendamentul 25
Cristian Ghinea, Gilles Boyer

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că este necesar să se 
intensifice contribuția reală a proiectelor 
PESCO la realizarea obiectivelor UE în 
domeniul securității și apărării, asigurând 
efectiv faptul că statele membre 
participante își întăresc colaborarea în 
procesul de creare a unor capacități 
semnificative și ambițioase, iar prioritățile 
UE și NATO sunt coerente;

4. consideră că este necesar să se 
intensifice contribuția reală a proiectelor 
PESCO la realizarea obiectivelor UE în 
domeniul securității și apărării, asigurând 
efectiv faptul că statele membre 
participante își întăresc colaborarea în 
procesul de creare a unor capacități 
semnificative și ambițioase și că există 
coerență între acțiunile UE și NATO;

Or. en

Amendamentul 26
Fabio Massimo Castaldo

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că este necesar să se 
intensifice contribuția reală a proiectelor 
PESCO la realizarea obiectivelor UE în 
domeniul securității și apărării, asigurând 
efectiv faptul că statele membre 
participante își întăresc colaborarea în 
procesul de creare a unor capacități 
semnificative și ambițioase, iar prioritățile 
UE și NATO sunt coerente;

4. consideră că este necesar să se 
intensifice contribuția reală a proiectelor 
PESCO la realizarea obiectivelor UE în 
domeniul securității și apărării, asigurând 
efectiv faptul că statele membre 
participante își întăresc colaborarea în 
procesul de creare a unor capacități 
semnificative și ambițioase, iar prioritățile 
UE și NATO sunt coerente, precum și mai 
interoperabile;

Or. en

Amendamentul 27
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Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că este necesar să se 
intensifice contribuția reală a proiectelor 
PESCO la realizarea obiectivelor UE în 
domeniul securității și apărării, asigurând 
efectiv faptul că statele membre 
participante își întăresc colaborarea în 
procesul de creare a unor capacități 
semnificative și ambițioase, iar prioritățile 
UE și NATO sunt coerente;

4. consideră că este necesar să se 
intensifice contribuția reală a proiectelor 
PESCO la realizarea obiectivelor UE în 
domeniul securității și apărării, asigurând 
efectiv faptul că statele membre 
participante își întăresc colaborarea și 
coordonarea în procesul de creare a unor 
capacități semnificative și ambițioase, iar 
prioritățile UE și NATO sunt coerente;

Or. en

Amendamentul 28
Victor Negrescu

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că este necesar să se 
intensifice contribuția reală a proiectelor 
PESCO la realizarea obiectivelor UE în 
domeniul securității și apărării, asigurând 
efectiv faptul că statele membre 
participante își întăresc colaborarea în 
procesul de creare a unor capacități 
semnificative și ambițioase, iar prioritățile 
UE și NATO sunt coerente;

4. consideră că este necesar să se 
intensifice contribuția reală a proiectelor 
PESCO la realizarea obiectivelor UE în 
domeniul securității și apărării, asigurând 
efectiv faptul că statele membre 
participante își întăresc colaborarea în 
procesul de creare a unor capacități 
semnificative și ambițioase, iar prioritățile 
și sinergiile UE și NATO sunt coerente;

Or. en

Amendamentul 29
Brando Benifei

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

4a. recunoaște rolul esențial jucat de 
forțele armate europene în abordarea 
provocărilor apărute în contextul 
pandemiei de COVID-19 ,atât în 
gestionarea urgenței sanitare, cât și în 
sprijinirea misiunilor și operațiunilor 
civile, având, de asemenea, o dimensiune 
transfrontalieră și o funcție de 
solidaritate; subliniază potențialele 
beneficii ale unor noi proiecte ambițioase 
din cadrul PESCO pentru dezvoltarea 
unor capacități europene comune în acest 
domeniu, plecând de la activitatea 
desfășurată în cadrul proiectelor 
anterioare, în special ale Dispozitivul 
militar de desfășurare a capabilităților de 
ajutor în caz de dezastre și al 
Comandamentului medical european;

Or. en

Amendamentul 30
Fabio Massimo Castaldo

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. salută interacțiunea dintre 
diferitele instrumente de apărare ale UE 
și subliniază necesitatea de a asigura 
coerența; subliniază efectul pozitiv al 
FEA, care prevede un bonus special 
pentru proiectele PESCO, stimulând 
astfel cooperarea pentru dezvoltarea 
capacităților;

Or. en

Amendamentul 31
Laura Huhtasaari, Gerolf Annemans, Gilles Lebreton

Proiect de aviz



PE655.648v01-00 18/27 AM\1209972RO.docx

RO

Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită statele membre participante 
să pună în continuare la dispoziție resurse 
pentru proiectele PESCO, demonstrând 
totodată o aderare sinceră la procesele de 
coordonare și de punere în comun în 
cadrul PESCO și un adevărat angajament 
față de acestea;

5. invită statele membre participante 
să se implice în continuare în proiectele 
PESCO, atât timp cât prin această 
implicare promovează interesele lor 
naționale, fără nicio presiune din partea 
instituțiilor UE sau a altor state membre;

Or. en

Amendamentul 32
Markéta Gregorová
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită statele membre participante 
să pună în continuare la dispoziție resurse 
pentru proiectele PESCO, demonstrând 
totodată o aderare sinceră la procesele de 
coordonare și de punere în comun în cadrul 
PESCO și un adevărat angajament față de 
acestea;

5. invită statele membre participante 
să pună la dispoziție un volum adecvat de 
resurse pentru proiectele PESCO, 
demonstrând totodată o aderare sinceră la 
procesele de coordonare și de punere în 
comun în cadrul PESCO și un adevărat 
angajament față de acestea;

Or. en

Amendamentul 33
Brando Benifei

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită statele membre participante 
să pună în continuare la dispoziție resurse 
pentru proiectele PESCO, demonstrând 
totodată o aderare sinceră la procesele de 
coordonare și de punere în comun în cadrul 

5. invită statele membre participante 
să pună în continuare la dispoziție resurse 
pentru proiectele PESCO, demonstrând 
totodată o aderare sinceră la procesele de 
coordonare și de punere în comun în cadrul 
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PESCO și un adevărat angajament față de 
acestea;

PESCO și un adevărat angajament față de 
acestea; subliniază, în contextul 
negocierilor privind CFM, necesitatea de 
a asigura resurse adecvate pentru 
programe-cheie, precum Fondul 
european de apărare și programul de 
mobilitate militară, care ar trebui să 
primească o finanțare cel puțin 
echivalentă celei indicate în propunerea 
Comisiei din 2018; subliniază necesitatea 
de a dezvolta un sistem de resurse proprii 
autentice ale Uniunii pentru a facilita 
alinierea obiectivelor strategice ale 
Uniunii din domeniul apărării, în special 
al propriei sale autonomii strategice, cu 
finanțarea destinată programelor și 
operațiunilor pe teren, în special 
proiectului PESCO;

Or. en

Amendamentul 34
Fabio Massimo Castaldo

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită statele membre participante 
să pună în continuare la dispoziție resurse 
pentru proiectele PESCO, demonstrând 
totodată o aderare sinceră la procesele de 
coordonare și de punere în comun în cadrul 
PESCO și un adevărat angajament față de 
acestea;

5. invită statele membre participante 
să pună în continuare la dispoziție resurse 
pentru proiectele PESCO, demonstrând 
totodată o aderare sinceră la procesele de 
coordonare și de punere în comun în cadrul 
PESCO și un adevărat angajament față de 
acestea; subliniază că PESCO ar trebui să 
ofere un cadru care să meargă dincolo de 
cooperarea bilaterală și să promoveze un 
efort cu adevărat european prin 
participarea semnificativă a mai multor 
state membre la proiecte comune;

Or. en

Amendamentul 35
Cristian Ghinea, Gilles Boyer, Sandro Gozi
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Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită statele membre participante 
să pună în continuare la dispoziție resurse 
pentru proiectele PESCO, demonstrând 
totodată o aderare sinceră la procesele de 
coordonare și de punere în comun în cadrul 
PESCO și un adevărat angajament față de 
acestea;

5. invită statele membre participante 
să pună în continuare la dispoziție resurse 
pentru proiectele PESCO, demonstrând 
totodată o aderare sinceră la procesele de 
coordonare și de punere în comun în cadrul 
PESCO și un adevărat angajament față de 
acestea, mai ales având în vedere că nu 
există niciun mecanism eficace de 
asigurare a respectării acestora în cadrul 
PESCO;

Or. en

Amendamentul 36
Jorge Buxadé Villalba

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită statele membre participante 
să pună în continuare la dispoziție resurse 
pentru proiectele PESCO, demonstrând 
totodată o aderare sinceră la procesele de 
coordonare și de punere în comun în cadrul 
PESCO și un adevărat angajament față de 
acestea;

5. invită statele membre participante 
să pună în continuare la dispoziție resurse 
pentru proiectele PESCO, care să genereze 
o valoare adăugată, demonstrând totodată 
o aderare sinceră la procesele de 
coordonare și de punere în comun în cadrul 
PESCO și un adevărat angajament față de 
acestea;

Or. es

Amendamentul 37
Fabio Massimo Castaldo

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul
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5a. subliniază importanța unui număr 
redus de proiecte strategice, în special a 
factorilor determinanți strategici 
(comandă și control, transport, 
informații); invită Consiliul și 
secretariatul PESCO să ia în considerare 
o structură bazată pe grupuri pentru 
proiectele PESCO, pentru a garanta 
nivelul maxim de sinergii între diferitele 
proiecte;

Or. en

Amendamentul 38
Markéta Gregorová
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. invită Consiliul să stabilească 
condiții stricte pentru participarea țărilor 
terțe la proiectele PESCO, în conformitate 
cu articolul 9 din Decizia Consiliului 
2017/2315/PESC; consideră că participarea 
țărilor terțe nu trebuie să determine PESCO 
să se abată de la obiectivele sale 
fundamentale ca instrument al PSAC a UE, 
respectând totodată obligațiile ce îi revin 
conform Tratatului Atlanticului de Nord;

6. invită Consiliul să stabilească 
condiții stricte pentru participarea țărilor 
terțe la proiectele PESCO, în conformitate 
cu articolul 9 din Decizia 
Consiliului 2017/2315/PESC; consideră că 
participarea țărilor terțe nu trebuie să 
determine PESCO să se abată de la 
obiectivele sale fundamentale ca 
instrument al PSAC a UE;

Or. en

Amendamentul 39
Fabio Massimo Castaldo

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. invită Consiliul să stabilească 
condiții stricte pentru participarea țărilor 
terțe la proiectele PESCO, în conformitate 

6. invită Consiliul să stabilească cât 
mai curând posibil condițiile pentru 
participarea țărilor terțe la proiectele 
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cu articolul 9 din Decizia Consiliului 
2017/2315/PESC; consideră că participarea 
țărilor terțe nu trebuie să determine PESCO 
să se abată de la obiectivele sale 
fundamentale ca instrument al PSAC a UE, 
respectând totodată obligațiile ce îi revin 
conform Tratatului Atlanticului de Nord;

PESCO, în conformitate cu articolul 9 din 
Decizia Consiliului 2017/2315/PESC, și să 
implice Parlamentul în discuții; consideră 
că participarea țărilor terțe nu trebuie să 
determine PESCO să se abată de la 
obiectivele sale fundamentale ca 
instrument al PSAC a UE, respectând 
totodată obligațiile ce îi revin conform 
Tratatului Atlanticului de Nord;

Or. en

Amendamentul 40
Brando Benifei

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. avertizează în legătură cu riscul 
unor interferențe străine în domeniul 
securității și apărării Uniunii, luând 
adesea forma unor amenințări cibernetice 
și a altor tipuri de război hibrid; 
sugerează Comisiei speciale privind 
ingerințele externe în toate procesele 
democratice din cadrul Uniunii 
Europene, creată de curând în cadrul 
Parlamentului, să colaboreze cu Comisia 
și Consiliul pentru a analiza modul în 
care proiectele PESCO ar putea consolida 
reziliența Uniunii în fața amenințărilor de 
acest gen;

Or. en

Amendamentul 41
Loránt Vincze

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. consideră că implicarea Regatului 
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Unit în proiecte PESCO, atunci când este 
invitat să facă acest lucru și când se 
asigură o reciprocitate efectivă, ar fi în 
interesul strategic al Uniunii; speră ca 
apărarea să fie inclusă printre domeniile 
din cadrul negocierilor dintre UE și 
Regatul Unit legate de viitoarea lor 
relație, în conformitate cu declarația 
politică.

Or. en

Amendamentul 42
Jorge Buxadé Villalba

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază că este important ca, în 
conformitate cu articolul 46 din Tratatul 
privind Uniunea Europeană, toate 
deciziile care nu au legătură cu 
participarea statelor membre la PESCO 
să fie adoptate în Consiliu, cu 
unanimitatea reprezentanților statelor 
membre participante;

Or. es

Amendamentul 43
Laura Huhtasaari, Gerolf Annemans, Gilles Lebreton

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. repetă că Parlamentul ar trebui să 
aibă un rol proeminent în procesul de 
control și de supraveghere a 
implementării și evaluării PSAC; se 
așteaptă, în acest sens, ca Parlamentul să 
fie informat și consultat pe deplin de către 
Vicepreședintele Comisiei / Înaltul 

eliminat
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Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe și politica de securitate în 
contextul actualei analize strategice a 
primei faze a PESCO, care se va finaliza 
în 2020.

Or. en

Amendamentul 44
Loránt Vincze

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. repetă că Parlamentul ar trebui să 
aibă un rol proeminent în procesul de 
control și de supraveghere a implementării 
și evaluării PSAC; se așteaptă, în acest 
sens, ca Parlamentul să fie informat și 
consultat pe deplin de către 
Vicepreședintele Comisiei / Înaltul 
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe și politica de securitate în contextul 
actualei analize strategice a primei faze a 
PESCO, care se va finaliza în 2020.

7. repetă că Parlamentul ar trebui să 
aibă un rol proeminent în procesul de 
control și de supraveghere a implementării 
și evaluării PSAC; se așteaptă, în acest 
sens, ca, în conformitate cu articolul 26 
din TUE, Parlamentul să fie informat și 
consultat pe deplin de către 
Vicepreședintele Comisiei/Înaltul 
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe și politica de securitate în contextul 
actualei analize strategice a primei faze a 
PESCO, care se va finaliza în 2020.

Or. en

Amendamentul 45
Cristian Ghinea, Gilles Boyer, Sandro Gozi

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. repetă că Parlamentul ar trebui să 
aibă un rol proeminent în procesul de 
control și de supraveghere a implementării 
și evaluării PSAC; se așteaptă, în acest 
sens, ca Parlamentul să fie informat și 
consultat pe deplin de către 
Vicepreședintele Comisiei / Înaltul 

7. repetă că Parlamentul ar trebui să 
aibă un rol proeminent în procesul de 
control și de supraveghere a implementării 
și evaluării PSAC; se așteaptă, în acest 
sens, ca Parlamentul să fie informat și 
consultat pe deplin de către 
Vicepreședintele Comisiei/Înaltul 
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Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe și politica de securitate în contextul 
actualei analize strategice a primei faze a 
PESCO, care se va finaliza în 2020.

Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe și politica de securitate în contextul 
actualei analize strategice a primei faze a 
PESCO, care se va finaliza în 2020; 
reamintește că intensificarea cooperării în 
domeniul apărării între statele membre la 
nivelul UE ar trebui să fie însoțită de 
consolidarea puterii de control a 
Parlamentului;

Or. en

Amendamentul 46
Jorge Buxadé Villalba

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. repetă că Parlamentul ar trebui să 
aibă un rol proeminent în procesul de 
control și de supraveghere a 
implementării și evaluării PSAC; se 
așteaptă, în acest sens, ca Parlamentul să 
fie informat și consultat pe deplin de către 
Vicepreședintele Comisiei / Înaltul 
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe și politica de securitate în contextul 
actualei analize strategice a primei faze a 
PESCO, care se va finaliza în 2020.

7. solicită Parlamentului să fie 
informat și consultat pe deplin de către 
Vicepreședintele Comisiei/Înaltul 
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe și politica de securitate în contextul 
actualei analize strategice a primei faze a 
PESCO, care se va finaliza în 2020; 
subliniază, în acest sens, că apărarea 
intră în competența exclusivă a statelor 
membre și că instituțiile europene ar 
trebui să acționeze doar cu scopul de a 
facilita cooperarea lor liberă.

Or. es

Amendamentul 47
Laura Huhtasaari, Gerolf Annemans, Gilles Lebreton

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. subliniază că politica de securitate 
și apărare continuă să fie esențială pentru 
suveranitatea statelor membre; 
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reamintește că nu este posibilă elaborarea 
unei politici de securitate și apărare 
comune pentru UE, având în vedere 
diversitatea contextelor istorice, pozițiilor 
geografice și intereselor geostrategice ale 
statelor membre; îndeamnă Parlamentul 
European să țină seama de lecțiile 
învățate privind limitele integrării 
europene ca urmare a eșecului unor 
proiecte în care au fost implicați numai 
șase membri fondatori ai proiectului de 
integrare europeană, adică, nereușita 
planului Fouchet în anii 1960;

Or. en

Amendamentul 48
Markéta Gregorová
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. invită Consiliul și statele membre 
participante să se concentreze asupra 
rezilienței cibernetice și să pregătească o 
strategie și proceduri colective de acțiune 
în caz de incidente cibernetice, prin 
intermediul proiectelor PESCO destinate 
creării unui mediu mai rezilient în statele 
membre;

Or. en

Amendamentul 49
Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. reiterează oportunitatea oferită de 
Conferința privind viitorul Europei de a 
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implica cetățenii în dezbaterea privind 
consolidarea cooperării structurate 
permanente (PESCO), ca modalitate de a 
avansa în elaborarea unei politici 
autonome de securitate și apărare comune 
a Uniunii noastre.

Or. en


