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Amendamentul 1
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. repetă că, încă de la începutul 
noului cadru financiar multianual (CFM), 
marjele disponibile la rubrica 6 au fost 
limitate și s-au redus și mai mult, inclusiv 
prin epuizarea timpurie a rezervei; 
încurajează Comisia să propună o 
revizuire timpurie ambițioasă a CFM 
pentru a răspunde mai eficient nevoilor;

1. repetă că, încă de la începutul 
noului cadru financiar multianual (CFM), 
marjele disponibile la rubrica 6 au fost 
foarte limitate și au devenit inexistente, 
inclusiv prin epuizarea timpurie a rezervei 
și prin necesitatea de a utiliza marja unică 
și pentru a acoperi angajamentele de la 
rubrica 6; este profund îngrijorat de 
faptul că CFM și-a atins deja limitele și 
nu este în măsură să gestioneze în 
continuare multiplele crize interne și 
externe într-un mod sustenabil; invită, 
prin urmare, Comisia să efectueze o 
analiză aprofundată a funcționării 
actualului CFM și să prezinte o 
propunere legislativă pentru o revizuire 
cuprinzătoare a acestuia cât mai curând 
posibil și nu mai târziu de primul 
trimestru al anului 2023; invită Comisia 
să creeze un mecanism eficace de răspuns 
în caz de criză pentru a aborda noile 
priorități stabilite prin codecizie în 
programele relevante, fără a le pune în 
pericol, în special în ceea ce privește 
ajutorul pentru climă și ajutorul pentru 
dezvoltare;

Or. en

Amendamentul 2
Michael Gahler

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. repetă că, încă de la începutul 1. repetă că, în cadrul actualului 
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noului cadru financiar multianual 
(CFM), marjele disponibile la rubrica 6 au 
fost limitate și s-au redus și mai mult, 
inclusiv prin epuizarea timpurie a rezervei; 
încurajează Comisia să propună o revizuire 
timpurie ambițioasă a CFM pentru a 
răspunde mai eficient nevoilor;

CFM, finanțarea acțiunii externe a rămas 
în urma necesităților geopolitice și a 
potențialului de valoare adăugată a UE la 
nivel mondial încă de la început; războiul 
de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei 
și, prin urmare, necesitatea ca UE să se 
implice, a subliniat în mod radical că este 
necesară o revizuire timpurie a CFM, 
inclusiv instrumente de finanțare mai 
adecvate pentru a aborda în mod eficace 
schimbările tectonice care au loc în 
prezent în peisajul geopolitic al Europei; 
marjele disponibile la rubrica 6 au fost 
limitate și s-au redus și mai mult, inclusiv 
prin epuizarea timpurie a rezervei; 
încurajează Comisia să propună o revizuire 
timpurie ambițioasă a CFM pentru a 
răspunde mai eficient nevoilor; inclusiv, 
dar nu numai, în ceea ce privește 
creșterea cheltuielilor de apărare, 
terminarea dependenței de hidrocarburile 
rusești și atenuarea consecințelor 
socioeconomice ale războiului pentru 
cetățenii UE;

Or. en

Amendamentul 3
Fabio Massimo Castaldo

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. repetă că, încă de la începutul 
noului cadru financiar multianual (CFM), 
marjele disponibile la rubrica 6 au fost 
limitate și s-au redus și mai mult, inclusiv 
prin epuizarea timpurie a rezervei; 
încurajează Comisia să propună o revizuire 
timpurie ambițioasă a CFM pentru a 
răspunde mai eficient nevoilor;

1. repetă că, încă de la începutul 
noului cadru financiar multianual (CFM), 
marjele disponibile la rubrica 6 au fost 
limitate și s-au redus și mai mult, inclusiv 
prin epuizarea timpurie a rezervei; 
încurajează Comisia să propună o revizuire 
timpurie ambițioasă a CFM pentru a 
răspunde mai eficient nevoilor care apar 
sau care se intensifică;

Or. en
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Amendamentul 4
Charlie Weimers

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. repetă că, încă de la începutul 
noului cadru financiar multianual (CFM), 
marjele disponibile la rubrica 6 au fost 
limitate și s-au redus și mai mult, inclusiv 
prin epuizarea timpurie a rezervei; 
încurajează Comisia să propună o revizuire 
timpurie ambițioasă a CFM pentru a 
răspunde mai eficient nevoilor;

1. repetă că, încă de la începutul 
noului cadru financiar multianual (CFM), 
marjele disponibile la rubrica 6 au fost 
prea ridicate și nu au fost necesare; 
încurajează Comisia să propună o revizuire 
timpurie ambițioasă a CFM pentru a 
reduce costurile și a returna un excedent 
statelor membre plătitoare nete;

Or. en

Amendamentul 5
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază necesitatea de a adapta 
CFM și diferitele instrumente pentru a 
oferi Uniunii geopolitice o bază 
financiară solidă și pentru a-i permite să 
satisfacă așteptările în calitate de actor 
geopolitic credibil și fiabil, în special în 
acest moment decisiv ca urmare a 
războiului de agresiune dus de Rusia 
împotriva Ucrainei și a tuturor 
repercusiunilor sale, cum ar fi criza 
alimentară și creșterea prețurilor 
bunurilor de bază, dar și a altor probleme 
globale, precum criza climatică și a 
biodiversității din ce în ce mai urgentă, 
redresarea după pandemie, migrația, 
precum și regresul în materie de drepturi 
fundamentale; îndeamnă, prin urmare, 
statele membre să majoreze în mod 
semnificativ resursele pentru bugetul UE 
și să majoreze plafoanele CFM, în special 
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de la rubrica 6;

Or. en

Amendamentul 6
Urmas Paet

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că revizuirea timpurie 
ambițioasă a CFM nu trebuie să piardă 
din vedere faptul că asistăm la o 
degradare a standardelor privind 
drepturile omului în vecinătate și dincolo 
de aceasta, care merită o atenție deosebită 
în contextul revizuirii CFM, la fel ca 
lupta împotriva schimbărilor climatice, 
importanța conectării politicii externe și 
de securitate comune la politica arctică a 
UE, măsurile de combatere a 
dezinformării la nivel mondial, prioritățile 
din cadrul dialogului geopolitic la nivel 
înalt legate de vecinătatea estică și sudică, 
precum și ajutorul umanitar;

Or. en

Amendamentul 7
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că o revizuire a CFM ar 
putea să trebuiască să fie însoțită de o 
revizuire a Instrumentului de vecinătate, 
cooperare pentru dezvoltare și cooperare 
internațională – „Europa globală” și a celui 
de-al treilea Instrument de asistență pentru 
preaderare (IPA III) pentru a reflecta orice 

2. consideră că o revizuire a CFM ar 
putea să trebuiască să fie însoțită de o 
revizuire a Instrumentului de vecinătate, 
cooperare pentru dezvoltare și cooperare 
internațională – „Europa globală” și a celui 
de-al treilea Instrument de asistență pentru 
preaderare (IPA III) pentru a reflecta orice 
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modificare a politicilor în instrumentele 
relevante și orice modificare a statutului și 
a eligibilității țărilor pentru finanțare din 
partea UE;

modificare a politicilor în instrumentele 
relevante și orice modificare a statutului și 
a eligibilității țărilor pentru finanțare din 
partea UE; subliniază necesitatea unor 
resurse suplimentare pentru a sprijini 
noile țări candidate la UE, Ucraina și 
Republica Moldova, precum și Georgia, 
care dorește să devină candidată, pe 
drumul lor către aderarea la UE, 
asigurându-se, în același timp, că 
fondurile pentru beneficiarii IPA III 
actuali nu vor fi reduse;

Or. en

Amendamentul 8
Fabio Massimo Castaldo

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că o revizuire a CFM ar 
putea să trebuiască să fie însoțită de o 
revizuire a Instrumentului de vecinătate, 
cooperare pentru dezvoltare și cooperare 
internațională – „Europa globală” și a celui 
de-al treilea Instrument de asistență pentru 
preaderare (IPA III) pentru a reflecta orice 
modificare a politicilor în instrumentele 
relevante și orice modificare a statutului și 
a eligibilității țărilor pentru finanțare din 
partea UE;

2. consideră că o revizuire a CFM ar 
putea să trebuiască să fie însoțită de o 
revizuire a Instrumentului de vecinătate, 
cooperare pentru dezvoltare și cooperare 
internațională – „Europa globală” și a celui 
de-al treilea Instrument de asistență pentru 
preaderare (IPA III) pentru a reflecta orice 
modificare a politicilor în instrumentele 
relevante și orice modificare a statutului și 
a eligibilității țărilor pentru finanțare din 
partea UE, în special având în vedere 
noua realitate generată de războiul de 
agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și 
acțiunile întreprinse de Uniune în acest 
sens;

Or. en

Amendamentul 9
Angel Dzhambazki

Proiect de aviz
Punctul 2



PE735.574v01-00 8/32 AM\1260996RO.docx

RO

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că o revizuire a CFM ar 
putea să trebuiască să fie însoțită de o 
revizuire a Instrumentului de vecinătate, 
cooperare pentru dezvoltare și cooperare 
internațională – „Europa globală” și a celui 
de-al treilea Instrument de asistență pentru 
preaderare (IPA III) pentru a reflecta orice 
modificare a politicilor în instrumentele 
relevante și orice modificare a statutului și 
a eligibilității țărilor pentru finanțare din 
partea UE;

2. consideră că o revizuire a CFM ar 
putea să trebuiască să fie însoțită de o 
revizuire a Instrumentului de vecinătate, 
cooperare pentru dezvoltare și cooperare 
internațională – „Europa globală” și a celui 
de-al treilea Instrument de asistență pentru 
preaderare (IPA III) pentru a reflecta orice 
modificare a politicilor în instrumentele 
relevante și orice modificare a statutului și 
a eligibilității țărilor pentru finanțare din 
partea UE; reiterează necesitatea de a 
spori eficacitatea politicii de securitate și 
apărare a UE față de țările 
Parteneriatului estic;

Or. en

Amendamentul 10
Charlie Weimers

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că o revizuire a CFM ar 
putea să trebuiască să fie însoțită de o 
revizuire a Instrumentului de vecinătate, 
cooperare pentru dezvoltare și cooperare 
internațională – „Europa globală” și a 
celui de-al treilea Instrument de asistență 
pentru preaderare (IPA III) pentru a 
reflecta orice modificare a politicilor în 
instrumentele relevante și orice 
modificare a statutului și a eligibilității 
țărilor pentru finanțare din partea UE;

2. consideră că este necesară o 
revizuire a CFM; solicită, prin urmare, ca 
bugetul UE să fie redus drastic pentru a 
reflecta realitatea politică și faptul că 
bugetul UE nu poate fi un panaceu pentru 
toate problemele lumii;

Or. en

Amendamentul 11
Michael Gahler

Proiect de aviz
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Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. solicită să se acorde prioritate 
urgentă revizuirii în sens ascendent a 
CFM prin intermediul bugetului UE; în 
cazul în care acest lucru nu este posibil, 
acceptă veniturile alocate extern de către 
statele membre sau soluțiile fondului 
fiduciar extern, cu condiția ca 
Parlamentul să fie implicat pe deplin în 
procesul decizional și să poată exercita în 
mod corespunzător controlul;

Or. en

Amendamentul 12
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. invită Comisia să acorde prioritate 
alinierii țărilor în curs de aderare la 
politica externă și de securitate comună a 
UE și să reexamineze, în acest sens, toate 
fondurile UE, pentru a se asigura că toate 
cheltuielile UE sunt pe deplin conforme 
cu propriile obiective și interese strategice 
ale UE și nu sunt în contradicție cu 
acestea;

Or. en

Amendamentul 13
Charlie Weimers

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul
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2a. regretă obsesia Parlamentului de a 
mări vizibilitatea politicilor externe ale 
UE;

Or. en

Amendamentul 14
Charlie Weimers

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. își exprimă solidaritatea deplină cu 
poporul ucrainean și reamintește 
necesitatea de a mobiliza toate 
instrumentele bugetare disponibile ale UE 
pentru a oferi cel mai puternic sprijin 
economic și financiar posibil Ucrainei și 
persoanelor care fug din calea războiului; 
solicită demararea lucrărilor pentru crearea 
unui mecanism similar planului Marshall în 
bugetul UE (fondul fiduciar pentru 
solidaritatea cu Ucraina) pentru a 
reconstrui Ucraina după război, și lansarea 
unui program de investiții masiv;

3. își exprimă solidaritatea deplină cu 
poporul ucrainean și reamintește 
necesitatea de a mobiliza toate 
instrumentele bugetare disponibile ale UE 
pentru a oferi cel mai puternic sprijin 
economic și financiar posibil Ucrainei și 
persoanelor care fug din calea războiului; 
solicită demararea lucrărilor pentru crearea 
unui mecanism similar planului Marshall în 
bugetul UE (fondul fiduciar pentru 
solidaritatea cu Ucraina) pentru a 
reconstrui Ucraina după război, și lansarea 
unui program de investiții masiv; 
reamintește că UE trebuie să continue să 
mărească sprijinul acordat Ucrainei, pe 
măsură ce aceasta se apără împotriva 
agresiunii ruse și subliniază necesitatea 
de a sprijini Ucraina cu arme grele, 
sisteme de artilerie, avioane de luptă și 
tancuri; regretă că majoritatea țărilor 
occidentale s-au demilitarizat și au la 
dispoziție o capacitate redusă de război 
convențional, ceea ce permite regimurilor 
autoritare să dicteze;

Or. en

Amendamentul 15
Michael Gahler

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. își exprimă solidaritatea deplină cu 
poporul ucrainean și reamintește 
necesitatea de a mobiliza toate 
instrumentele bugetare disponibile ale UE 
pentru a oferi cel mai puternic sprijin 
economic și financiar posibil Ucrainei și 
persoanelor care fug din calea războiului; 
solicită demararea lucrărilor pentru crearea 
unui mecanism similar planului Marshall în 
bugetul UE (fondul fiduciar pentru 
solidaritatea cu Ucraina) pentru a 
reconstrui Ucraina după război, și lansarea 
unui program de investiții masiv;

3. își exprimă solidaritatea deplină cu 
poporul ucrainean și reamintește 
necesitatea de a mobiliza toate 
instrumentele bugetare disponibile ale UE 
pentru a oferi cel mai puternic sprijin 
economic și financiar posibil Ucrainei și 
persoanelor care fug din calea războiului; 
solicită demararea lucrărilor pentru crearea 
unui mecanism similar planului Marshall în 
bugetul UE (fondul fiduciar pentru 
solidaritatea cu Ucraina) pentru a 
reconstrui Ucraina după război, și lansarea 
unui program de investiții masiv; 
consideră că, pe lângă contribuțiile UE și 
ale statelor membre, fondul ar trebui să 
fie alimentat cu despăgubirile acordate de 
Rusia pentru daunele provocate de război, 
inclusiv activele rusești care au fost 
anterior înghețate ca urmare a 
sancțiunilor și care ar trebui confiscate în 
mod legal, în conformitate cu dreptul 
internațional;

Or. en

Amendamentul 16
Angel Dzhambazki

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. își exprimă solidaritatea deplină cu 
poporul ucrainean și reamintește 
necesitatea de a mobiliza toate 
instrumentele bugetare disponibile ale UE 
pentru a oferi cel mai puternic sprijin 
economic și financiar posibil Ucrainei și 
persoanelor care fug din calea războiului; 
solicită demararea lucrărilor pentru crearea 
unui mecanism similar planului Marshall în 
bugetul UE (fondul fiduciar pentru 
solidaritatea cu Ucraina) pentru a 
reconstrui Ucraina după război, și lansarea 

3. își exprimă solidaritatea deplină cu 
poporul ucrainean și reamintește 
necesitatea de a mobiliza toate 
instrumentele bugetare disponibile ale UE 
pentru a oferi cel mai puternic sprijin 
economic și financiar posibil Ucrainei și 
persoanelor care fug din calea războiului și 
se refugiază în țările UE învecinate; 
solicită demararea lucrărilor pentru crearea 
unui mecanism similar planului Marshall în 
bugetul UE (fondul fiduciar pentru 
solidaritatea cu Ucraina) pentru a 
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unui program de investiții masiv; reconstrui Ucraina după război, și lansarea 
unui program de investiții masiv; 
subliniază că este important să se aloce 
mai multe resurse pentru a pune în 
aplicare înghețarea și confiscarea 
activelor oligarhilor ruși;

Or. en

Amendamentul 17
Petras Auštrevičius

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. își exprimă solidaritatea deplină cu 
poporul ucrainean și reamintește 
necesitatea de a mobiliza toate 
instrumentele bugetare disponibile ale UE 
pentru a oferi cel mai puternic sprijin 
economic și financiar posibil Ucrainei și 
persoanelor care fug din calea războiului; 
solicită demararea lucrărilor pentru crearea 
unui mecanism similar planului Marshall în 
bugetul UE (fondul fiduciar pentru 
solidaritatea cu Ucraina) pentru a 
reconstrui Ucraina după război, și lansarea 
unui program de investiții masiv;

3. își exprimă solidaritatea deplină cu 
poporul ucrainean și reamintește 
necesitatea de a mobiliza toate 
instrumentele bugetare disponibile ale UE 
pentru a oferi cel mai puternic sprijin 
economic și financiar posibil Ucrainei și 
persoanelor care fug din calea războiului; 
salută consolidarea cooperării dintre UE 
și NATO și solicită să se acorde prioritate 
proiectelor comune; solicită demararea 
lucrărilor pentru crearea unui mecanism 
similar planului Marshall în bugetul UE 
(fondul fiduciar pentru solidaritatea cu 
Ucraina) pentru a reconstrui Ucraina după 
război, și lansarea unui program de 
investiții masiv;

Or. en

Amendamentul 18
Fabio Massimo Castaldo

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. își exprimă solidaritatea deplină cu 
poporul ucrainean și reamintește 

3. își exprimă solidaritatea deplină cu 
poporul ucrainean și reamintește 
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necesitatea de a mobiliza toate 
instrumentele bugetare disponibile ale UE 
pentru a oferi cel mai puternic sprijin 
economic și financiar posibil Ucrainei și 
persoanelor care fug din calea războiului; 
solicită demararea lucrărilor pentru crearea 
unui mecanism similar planului Marshall în 
bugetul UE (fondul fiduciar pentru 
solidaritatea cu Ucraina) pentru a 
reconstrui Ucraina după război, și lansarea 
unui program de investiții masiv;

necesitatea de a mobiliza toate 
instrumentele bugetare disponibile ale UE 
pentru a oferi cel mai puternic sprijin 
economic, financiar și umanitar imediat 
posibil Ucrainei și persoanelor care fug din 
calea războiului; solicită demararea 
lucrărilor pentru crearea unui mecanism 
similar planului Marshall în bugetul UE 
(fondul fiduciar pentru solidaritatea cu 
Ucraina) pentru a reconstrui Ucraina după 
război, și lansarea unui program de 
investiții masiv;

Or. en

Amendamentul 19
Nathalie Loiseau

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. își exprimă solidaritatea deplină cu 
poporul ucrainean și reamintește 
necesitatea de a mobiliza toate 
instrumentele bugetare disponibile ale UE 
pentru a oferi cel mai puternic sprijin 
economic și financiar posibil Ucrainei și 
persoanelor care fug din calea războiului; 
solicită demararea lucrărilor pentru crearea 
unui mecanism similar planului Marshall în 
bugetul UE (fondul fiduciar pentru 
solidaritatea cu Ucraina) pentru a 
reconstrui Ucraina după război, și lansarea 
unui program de investiții masiv;

3. își exprimă solidaritatea deplină cu 
poporul ucrainean și reamintește 
necesitatea de a mobiliza toate 
instrumentele bugetare disponibile ale UE 
pentru a sprijini eforturile de război ale 
Ucrainei și pentru a oferi cel mai puternic 
sprijin economic și financiar posibil 
Ucrainei și persoanelor care fug din calea 
războiului; solicită demararea lucrărilor 
pentru crearea unui mecanism similar 
planului Marshall în bugetul UE (fondul 
fiduciar pentru solidaritatea cu Ucraina) 
pentru a reconstrui Ucraina după război, și 
lansarea unui program de investiții masiv;

Or. en

Amendamentul 20
Urmas Paet

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază că Fondul european de 
apărare este un instrument esențial 
pentru o mai bună armonizare a 
activităților de apărare ale Uniunii 
Europene; solicită o majorare a creditelor 
pentru dezvoltarea capabilităților, care să 
reflecte prioritățile politicii de securitate și 
apărare comune.

Or. en

Amendamentul 21
Özlem Demirel

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. salută viitoarea propunere a 
Comisiei privind un program european de 
investiții în domeniul apărării (EDIP), al 
cărui scop ar fi să introducă achiziții 
comune și gestionarea ciclului de viață al 
capabilităților militare, în special al celor 
necesare pentru a valorifica apărarea UE 
de-a lungul deceniilor pentru a 
contracara o amenințare militară din 
partea Rusiei; invită toate statele membre 
să completeze finanțarea UE cu finanțare 
din bugetele lor naționale de apărare; 
invită Comisia să deschidă acest program 
partenerilor strategici și aliaților 
strategici;

eliminat

Or. en

Amendamentul 22
Fabio Massimo Castaldo

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. salută viitoarea propunere a 
Comisiei privind un program european de 
investiții în domeniul apărării (EDIP), al 
cărui scop ar fi să introducă achiziții 
comune și gestionarea ciclului de viață al 
capabilităților militare, în special al celor 
necesare pentru a valorifica apărarea UE 
de-a lungul deceniilor pentru a contracara o 
amenințare militară din partea Rusiei; 
invită toate statele membre să completeze 
finanțarea UE cu finanțare din bugetele lor 
naționale de apărare; invită Comisia să 
deschidă acest program partenerilor 
strategici și aliaților strategici;

4. salută viitoarea propunere a 
Comisiei privind un program european de 
investiții în domeniul apărării (EDIP), al 
cărui scop ar fi să introducă achiziții 
comune și gestionarea ciclului de viață al 
capabilităților militare, în special al 
capabilităților critice și strategice 
considerate necesare pentru a valorifica 
apărarea UE de-a lungul deceniilor pentru 
a contracara o amenințare militară din 
partea Rusiei și a altor actori, precum și 
pentru a garanta securitatea UE 
împotriva amenințărilor care decurg din 
fiecare direcție strategică (atât din est, cât 
și din sud) și pentru a permite Uniunii să 
fie un actor decisiv în acțiunea sa externă; 
invită toate statele membre să completeze 
finanțarea UE cu finanțare din bugetele lor 
naționale de apărare în mod cooperativ, cu 
scopul de a crea o valoare adăugată 
concretă pentru întreaga Uniune; invită 
Comisia să deschidă acest program 
partenerilor strategici și aliaților care 
împărtășesc interesele și valorile noastre, 
pe baza orientărilor deja existente privind 
participarea părților terțe;

Or. en

Amendamentul 23
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. salută viitoarea propunere a 
Comisiei privind un program european de 
investiții în domeniul apărării (EDIP), al 
cărui scop ar fi să introducă achiziții 
comune și gestionarea ciclului de viață al 
capabilităților militare, în special al celor 
necesare pentru a valorifica apărarea UE 
de-a lungul deceniilor pentru a contracara o 

4. ia act de intenția Comisiei de a 
propune un program european de investiții 
în domeniul apărării (EDIP) în al treilea 
trimestru al acestui an, al cărui scop ar fi 
să introducă achiziții comune și gestionarea 
ciclului de viață al capabilităților militare 
pe termen mediu, în special al celor 
necesare pentru a valorifica apărarea UE 
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amenințare militară din partea Rusiei; 
invită toate statele membre să completeze 
finanțarea UE cu finanțare din bugetele lor 
naționale de apărare; invită Comisia să 
deschidă acest program partenerilor 
strategici și aliaților strategici;

de-a lungul deceniilor pentru a contracara o 
amenințare militară din partea Rusiei; 
constată că, ca urmare imediată, Comisia 
va propune, în plus, un instrument pe 
termen scurt pentru consolidarea 
capacităților industriale europene de 
apărare prin achiziții publice comune 
între statele membre, pentru a acoperi 
cele mai urgente și critice lacune, pentru 
care ar trebui investite 500 de milioane 
EUR pe o perioadă de doi ani, între 2022 
și 2024; invită toate statele membre să 
completeze finanțarea UE cu finanțare din 
bugetele lor naționale de apărare; invită 
Comisia să deschidă acest program 
partenerilor strategici și aliaților strategici;

Or. en

Amendamentul 24
Nathalie Loiseau

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. salută viitoarea propunere a 
Comisiei privind un program european de 
investiții în domeniul apărării (EDIP), al 
cărui scop ar fi să introducă achiziții 
comune și gestionarea ciclului de viață al 
capabilităților militare, în special al celor 
necesare pentru a valorifica apărarea UE 
de-a lungul deceniilor pentru a contracara 
o amenințare militară din partea Rusiei; 
invită toate statele membre să completeze 
finanțarea UE cu finanțare din bugetele 
lor naționale de apărare; invită Comisia să 
deschidă acest program partenerilor 
strategici și aliaților strategici;

4. salută viitoarea propunere a 
Comisiei privind un program european de 
investiții în domeniul apărării (EDIP), al 
cărui scop este de a introduce achiziții 
comune, reconstituirea stocurilor și o mai 
bună coordonare a capabilităților militare 
ale statelor membre; invită Consiliul și 
Comisia să ofere suficiente stimulente 
prin dotarea acestui mecanism de achiziții 
publice comune cu un buget relevant 
pentru a obține rezultate efective, să 
utilizeze pe deplin posibilitățile de 
finanțare de la bugetul Uniunii și să 
lucreze la revizuirea la jumătatea 
perioadei a cadrului financiar multianual, 
să asigure majorarea necesară a 
finanțării pentru instrumentele UE și 
inițiativele relevante ale UE în domeniul 
apărării, în special pentru a consolida 
FEA și mobilitatea militară și pentru a 
spori relevanța proiectelor colaborative 
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din industria apărării; invită toate statele 
membre să completeze Instrumentul 
european pentru pace cu finanțare din 
bugetele lor naționale de apărare;

Or. en

Amendamentul 25
Michael Gahler

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. salută viitoarea propunere a 
Comisiei privind un program european de 
investiții în domeniul apărării (EDIP), al 
cărui scop ar fi să introducă achiziții 
comune și gestionarea ciclului de viață al 
capabilităților militare, în special al celor 
necesare pentru a valorifica apărarea UE 
de-a lungul deceniilor pentru a contracara o 
amenințare militară din partea Rusiei; 
invită toate statele membre să completeze 
finanțarea UE cu finanțare din bugetele lor 
naționale de apărare; invită Comisia să 
deschidă acest program partenerilor 
strategici și aliaților strategici;

4. salută viitoarea propunere a 
Comisiei privind un program european de 
investiții în domeniul apărării (EDIP), al 
cărui scop ar fi să introducă achiziții 
comune și gestionarea ciclului de viață al 
capabilităților militare, în special al celor 
necesare pentru a valorifica apărarea UE 
de-a lungul deceniilor pentru a contracara o 
amenințare militară din partea Rusiei; 
invită toate statele membre să completeze 
finanțarea UE cu finanțare din bugetele lor 
naționale de apărare; invită Comisia să 
deschidă acest program partenerilor 
strategici și aliaților strategici; invită 
Secretarul General al NATO, precum și 
Comisia și președinții Consiliului 
European să monitorizeze periodic 
cooperarea UE-NATO în aceste privințe și 
să dea impulsul necesar evoluției sale 
viitoare;

Or. en

Amendamentul 26
Angel Dzhambazki

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul
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4. salută viitoarea propunere a 
Comisiei privind un program european de 
investiții în domeniul apărării (EDIP), al 
cărui scop ar fi să introducă achiziții 
comune și gestionarea ciclului de viață al 
capabilităților militare, în special al celor 
necesare pentru a valorifica apărarea UE 
de-a lungul deceniilor pentru a contracara o 
amenințare militară din partea Rusiei; 
invită toate statele membre să completeze 
finanțarea UE cu finanțare din bugetele lor 
naționale de apărare; invită Comisia să 
deschidă acest program partenerilor 
strategici și aliaților strategici;

4. salută viitoarea propunere a 
Comisiei privind un program european de 
investiții în domeniul apărării (EDIP), al 
cărui scop ar fi să introducă achiziții 
comune și gestionarea ciclului de viață al 
capabilităților militare, în special al celor 
necesare pentru a valorifica apărarea UE 
de-a lungul deceniilor pentru a contracara o 
amenințare militară din partea Rusiei; 
invită toate statele membre să completeze 
finanțarea UE cu finanțare din bugetele lor 
naționale de apărare; invită Comisia să 
deschidă acest program partenerilor 
strategici și aliaților strategici; solicită 
consolidarea Instrumentului european 
pentru pace pentru a întări capabilitățile 
forțelor armate ucrainene, în special în 
ceea ce privește echipamentele militare;

Or. en

Amendamentul 27
Charlie Weimers

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. salută viitoarea propunere a 
Comisiei privind un program european de 
investiții în domeniul apărării (EDIP), al 
cărui scop ar fi să introducă achiziții 
comune și gestionarea ciclului de viață al 
capabilităților militare, în special al celor 
necesare pentru a valorifica apărarea UE 
de-a lungul deceniilor pentru a contracara o 
amenințare militară din partea Rusiei; 
invită toate statele membre să completeze 
finanțarea UE cu finanțare din bugetele 
lor naționale de apărare; invită Comisia să 
deschidă acest program partenerilor 
strategici și aliaților strategici;

4. ia act de viitoarea propunere a 
Comisiei privind un program european de 
investiții în domeniul apărării (EDIP), al 
cărui scop ar fi să introducă achiziții 
comune și gestionarea ciclului de viață al 
capabilităților militare, în special al celor 
necesare pentru a valorifica apărarea UE 
de-a lungul deceniilor pentru a contracara o 
amenințare militară din partea Rusiei; 
reamintește că, deși unele state membre 
dispun de capacități industriale militare 
de cel mai înalt nivel, multe state membre 
ale UE și-au redus bugetele naționale de 
apărare și au desființat capabilitățile de 
producție de arme; invită Comisia să 
deschidă acest program partenerilor 
strategici și aliaților strategici occidentali;

Or. en
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Amendamentul 28
Özlem Demirel

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază, în contextul războiului 
din Ucraina, importanța crucială a unei 
schimbări de paradigmă în politica 
externă a UE, deoarece în ultimii ani și în 
ultimele luni, livrarea de arme și 
impunerea de sancțiuni geopolitice nu au 
salvat nicio viață în Ucraina sau în alte 
conflicte și războaie, ci, dimpotrivă, au 
înrăutățit situația din interiorul și din 
afara UE; solicită, în acest sens, ca 
Uniunea să fie un actor puternic care să 
promoveze de urgență soluționarea 
pașnică și diplomatică a conflictelor, să 
promoveze cooperarea pentru controlul 
armelor și dezarmare nucleară, punând 
accentul pe catastrofa alimentară care se 
întrezărește și pe reducerea sărăciei, pe 
comerțul echitabil și pe relațiile 
economice echilibrate; reamintește 
rezultatele dezastruoase ale abordării 
intervenționiste, geopolitice și militare, 
astfel cum s-a observat în Afganistan și 
Mali; obiectează față de continuarea 
militarizării UE și față de continuarea 
instituirii unei Uniuni militare și față de 
sprijinul continuu acordat industriei de 
apărare și armament; subliniază că 
instituirea Fondului european de apărare 
încalcă dispozițiile articolului 41 alineatul 
(2) din TUE;

Or. en

Amendamentul 29
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz



PE735.574v01-00 20/32 AM\1260996RO.docx

RO

Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. își reiterează apelul de a lansa de 
urgență o discuție în vederea instituirii 
unui alt instrument financiar 
extrabugetar care să abordeze întregul 
ciclu de viață al capacităților militare la 
nivelul UE, de la cooperare pentru 
cercetare și dezvoltare și achiziții comune, 
până la întreținere, formare și securitate a 
aprovizionării comune;

Or. en

Amendamentul 30
Charlie Weimers

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază că bugetul UE nu poate 
fi niciodată un panaceu pentru toate 
problemele lumii; prin urmare, îndeamnă 
la reținere și salută toate reducerile și 
reprioritizările din cadrul bugetului UE;

Or. en

Amendamentul 31
Özlem Demirel

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită instituirea unei cooperări 
mai strânse în domeniul apărării cu 
Ucraina și Moldova, inclusiv prin 
consolidarea capacităților financiare ale 
Agenției Europene de Apărare (AEA) 
pentru a contribui la identificarea 

eliminat
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domeniilor în care Ucraina ar trebui să 
participe la dezvoltarea capabilităților de 
apărare ale UE în anii următori.

Or. en

Amendamentul 32
Charlie Weimers

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită instituirea unei cooperări 
mai strânse în domeniul apărării cu 
Ucraina și Moldova, inclusiv prin 
consolidarea capacităților financiare ale 
Agenției Europene de Apărare (AEA) 
pentru a contribui la identificarea 
domeniilor în care Ucraina ar trebui să 
participe la dezvoltarea capabilităților de 
apărare ale UE în anii următori.

5. solicită instituirea unei cooperări 
mai strânse în domeniul apărării cu 
Ucraina și Moldova și se întreabă dacă 
sporirea capabilităților financiare ale 
Agenției Europene de Apărare (AEA) ar 
avea vreun impact pe teren în Moldova 
sau Ucraina, deoarece generalii de birou 
sunt deja excedentari în întreaga Europă; 
solicită o creștere a puterii convenționale 
de luptă – nu în generalii de fotoliu, la 
sediul central sau în brigăzile de hârtie; 
solicită statelor membre să invite Ucraina 
să participe la programele de dezvoltare a 
capabilităților de apărare în anii următori.

Or. en

Amendamentul 33
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită instituirea unei cooperări 
mai strânse în domeniul apărării cu 
Ucraina și Moldova, inclusiv prin 
consolidarea capacităților financiare ale 
Agenției Europene de Apărare (AEA) 
pentru a contribui la identificarea 

5. solicită instituirea unei cooperări 
mai strânse în domeniul apărării cu 
Ucraina și Moldova, inclusiv prin 
consolidarea capacităților financiare ale 
Agenției Europene de Apărare (AEA) de 
către statele membre și dacă o evaluare 



PE735.574v01-00 22/32 AM\1260996RO.docx

RO

domeniilor în care Ucraina ar trebui să 
participe la dezvoltarea capabilităților de 
apărare ale UE în anii următori.

holistică o consideră necesară și solicită 
ajutor pentru identificarea domeniilor în 
care Ucraina ar trebui să participe la 
dezvoltarea capabilităților de apărare ale 
UE în anii următori.

Or. en

Amendamentul 34
Michael Gahler

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită instituirea unei cooperări 
mai strânse în domeniul apărării cu 
Ucraina și Moldova, inclusiv prin 
consolidarea capacităților financiare ale 
Agenției Europene de Apărare (AEA) 
pentru a contribui la identificarea 
domeniilor în care Ucraina ar trebui să 
participe la dezvoltarea capabilităților de 
apărare ale UE în anii următori.

5. solicită instituirea unei cooperări 
mai strânse în domeniul apărării cu 
Ucraina și Moldova, inclusiv prin 
consolidarea capacităților financiare ale 
Agenției Europene de Apărare (AEA) 
pentru a contribui la identificarea 
domeniilor în care Ucraina ar trebui să 
participe la dezvoltarea capabilităților de 
apărare ale UE în anii următori; își 
reiterează apelul de a finanța AEA și 
cooperarea structurată permanentă 
(PESCO) din bugetul Uniunii, astfel cum 
se prevede la articolul 41 alineatul (2) din 
TUE;

Or. en

Amendamentul 35
Nathalie Loiseau

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită instituirea unei cooperări 
mai strânse în domeniul apărării cu 
Ucraina și Moldova, inclusiv prin 
consolidarea capacităților financiare ale 
Agenției Europene de Apărare (AEA) 

5. solicită creșterea finanțării și 
accelerarea mobilității militare;
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pentru a contribui la identificarea 
domeniilor în care Ucraina ar trebui să 
participe la dezvoltarea capabilităților de 
apărare ale UE în anii următori.

Or. en

Amendamentul 36
Angel Dzhambazki

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită instituirea unei cooperări 
mai strânse în domeniul apărării cu 
Ucraina și Moldova, inclusiv prin 
consolidarea capacităților financiare ale 
Agenției Europene de Apărare (AEA) 
pentru a contribui la identificarea 
domeniilor în care Ucraina ar trebui să 
participe la dezvoltarea capabilităților de 
apărare ale UE în anii următori.

5. solicită instituirea unei cooperări 
mai strânse în domeniul apărării cu 
Ucraina, Moldova și Georgia, inclusiv prin 
consolidarea capacităților financiare ale 
Agenției Europene de Apărare (AEA) 
pentru a contribui la identificarea 
domeniilor în care Ucraina și alți parteneri 
apropiați ar trebui/ar putea să participe la 
dezvoltarea capabilităților de apărare ale 
UE în anii următori.

Or. en

Amendamentul 37
Fabio Massimo Castaldo

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită instituirea unei cooperări 
mai strânse în domeniul apărării cu 
Ucraina și Moldova, inclusiv prin 
consolidarea capacităților financiare ale 
Agenției Europene de Apărare (AEA) 
pentru a contribui la identificarea 
domeniilor în care Ucraina ar trebui să 
participe la dezvoltarea capabilităților de 
apărare ale UE în anii următori.

5. solicită instituirea unei cooperări 
mai strânse în domeniul apărării cu 
Ucraina și Moldova, inclusiv prin 
consolidarea capacităților financiare ale 
Agenției Europene de Apărare (AEA) 
pentru a contribui la identificarea 
domeniilor în care țările menționate 
anterior ar trebui să participe la 
dezvoltarea capabilităților de apărare ale 
UE în anii următori.



PE735.574v01-00 24/32 AM\1260996RO.docx

RO

Or. en

Amendamentul 38
Petras Auštrevičius

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită instituirea unei cooperări 
mai strânse în domeniul apărării cu 
Ucraina și Moldova, inclusiv prin 
consolidarea capacităților financiare ale 
Agenției Europene de Apărare (AEA) 
pentru a contribui la identificarea 
domeniilor în care Ucraina ar trebui să 
participe la dezvoltarea capabilităților de 
apărare ale UE în anii următori.

5. solicită instituirea unei cooperări 
mai strânse în domeniul securității și 
apărării cu Ucraina și Moldova, inclusiv 
prin consolidarea capacităților financiare 
ale Agenției Europene de Apărare (AEA) 
pentru a contribui la identificarea 
domeniilor în care Ucraina ar trebui să 
participe la dezvoltarea capabilităților de 
apărare ale UE în anii următori.

Or. en

Amendamentul 39
Corina Crețu

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită un buget consolidat pentru 
a face față provocărilor din vecinătatea 
sudică, inclusiv necesitatea de a institui 
regimuri democratice solide în țările 
relevante și de a întreprinde reforme 
economice pentru a stimula educația și 
ocuparea forței de muncă în întregul 
bazin sudic al Mediteranei, precum și 
pentru a contribui la abordarea cauzelor 
profunde ale migrației forțate din întreaga 
regiune; reamintește că stabilitatea 
vecinătății sudice este esențială pentru 
stabilitatea Europei în ansamblu, având 
în vedere interdependența politică și 
economică dintre cele două regiuni;
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Amendamentul 40
Charlie Weimers

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. reamintește că sprijinul UE pentru 
Ucraina este minuscul în comparație cu 
cel oferit de Statele Unite; le mulțumește 
contribuabililor americani pentru că au 
venit din nou în ajutorul Europei; 
recunoaște că, deși sprijinul militar 
european a fost minuscul în comparație 
cu contribuțiile SUA, Europa poate 
acționa mai bine și invită Comisia să 
prezinte fără întârziere propuneri pentru 
a utiliza pe deplin capacitatea 
Instrumentului european pentru pace 
pentru a furniza material militar forțelor 
armate ucrainene, inclusiv platforme 
concepute pentru a furniza forță letală;

Or. en

Amendamentul 41
Michael Gahler

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. reiterează necesitatea de a acorda 
o atenție deosebită situației complicate din 
Belarus; subliniază că este important să 
se regândească finanțarea Uniunii, astfel 
încât să nu ajungă în mâinile regimului 
Lukașenko, ci să sprijine societatea civilă 
din Belarus;

Or. en
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Amendamentul 42
Michael Gahler

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. solicită crearea unui nou fond 
european special în cadrul bugetului UE 
(un fond strategic pentru autonomia 
Europei) pentru a finanța infrastructura 
energetică transfrontalieră, precum și 
securitatea cibernetică, competitivitatea 
industrială, economia circulară, 
securitatea alimentară și dezvoltarea 
durabilă, asigurând astfel autonomia 
Europei și protejând serviciile publice de 
calitate în deceniile următoare, precum și 
pentru a consolida interconexiunile 
energetice dintre statele membre și 
partenerii care împărtășesc aceeași 
viziune din vecinătatea estică și sudică și 
din Balcanii de Vest; în acest context, 
solicită, de asemenea, o solidaritate mai 
puternică cu Moldova în domeniul 
energiei, printre altele prin creșterea 
interconexiunilor infrastructurii 
energetice între UE și țările din regiune;

Or. en

Amendamentul 43
Charlie Weimers

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. solicită reduceri reale de 90 % la 
rubrica 6 din bugetul UE, recunoscând că 
UE ar trebui să realizeze reduceri drastice 
ale costurilor și o analiză ex ante 
obligatorie a raportului costuri-beneficii 
înainte de lansarea oricărui proiect-pilot 
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sau proiect pregătitor; solicită ca toate 
fondurile excedentare să fie virate înapoi 
statelor membre plătitoare nete sau să fie 
utilizate exclusiv în scopul rambursării 
datoriilor NextGenerationEU;

Or. en

Amendamentul 44
Corina Crețu

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. consideră că bugetele pentru 
misiunile de observare a alegerilor, 
organizațiile pentru drepturile omului și 
organizațiile societății civile ar trebui 
consolidate pentru a promova în mod 
eficace democrația, drepturile omului și 
nevoile grupurilor celor mai vulnerabile, 
acolo unde este necesar, promovând astfel 
valorile Uniunii la nivel mondial;

Or. en

Amendamentul 45
Michael Gahler

Proiect de aviz
Punctul 5 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5c. reamintește că Instrumentul UE 
de asistență pentru preaderare (IPA III) 
prevede o condiționalitate solidă, iar 
finanțarea trebuie să fie ajustată sau 
chiar suspendată în cazul unei regresii 
semnificative sau al unei lipse persistente 
de progrese în domeniul așa-numitelor 
„elemente fundamentale”, în special în 
domeniul statului de drept și al 
drepturilor fundamentale;
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Amendamentul 46
Corina Crețu

Proiect de aviz
Punctul 5 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5c. solicită încorporarea integrală în 
bugetul UE a tuturor instrumentelor 
extrabugetare, inclusiv a fondurilor 
fiduciare, care ar trebui consolidate în 
consecință, cu scopul de a permite 
Parlamentului European să își exercite în 
mod eficient dreptul de control în ceea ce 
privește punerea în aplicare a 
programelor de politică externă ale UE;

Or. en

Amendamentul 47
Charlie Weimers

Proiect de aviz
Punctul 5 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5c. ia act cu profund regret de 
sprijinul financiar din bugetul UE pentru 
islamismul non-violent, care subminează 
modul nostru de viață european; solicită, 
prin urmare, o examinare aprofundată, 
urmată de încetarea completă a tuturor 
finanțărilor din bugetul UE destinate 
organizațiilor islamiste sau organizațiilor 
care au legături cu islamiștii;

Or. en

Amendamentul 48
Michael Gahler
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Proiect de aviz
Punctul 5 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5d. solicită să se implementeze mai 
eficient cadrul de investiții pentru acțiuni 
externe în cadrul IVCDCI-Europa 
globală pentru un impact real și să se 
suplimenteze garanțiile, după caz; invită 
Comisia să detalieze în continuare 
inițiativa „Global Gateway” și să 
concretizeze planurile, pentru a încuraja 
investițiile comune în infrastructură, în 
special în țările care împărtășesc valori 
universale cu UE; invită Comisia să 
lucreze la o guvernanță eficace a „Global 
Gateway” al UE, cu scopul de a 
îmbunătăți coordonarea internă, 
cooperarea cu sectorul privat, 
coordonarea cu Echipa Europa, precum 
și cu Parlamentul European; invită 
Comisia să implice în mod corespunzător 
Parlamentul în deciziile privind 
programele de investiții ale „Global 
Gateway” și să îl informeze periodic 
despre evoluțiile respective, inclusiv 
implicațiile bugetare, pe măsură ce se 
produc;

Or. en

Amendamentul 49
Charlie Weimers

Proiect de aviz
Punctul 5 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5d. invită Comisia să finanțeze 
barierele fizice la frontierele externe ale 
Uniunii, așa cum au solicitat 16 state 
membre într-o declarație comună din 21 
ianuarie 2022;

Or. en
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Amendamentul 50
Charlie Weimers

Proiect de aviz
Punctul 5 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5e. regretă că, deși finanțează ateliere 
de formă pentru integrarea migranților 
solitari1a, Comisia nu finanțează barierele 
fizice la frontieră, deoarece nu consideră 
că barierele fizice, cum ar fi gardurile, 
sunt „cel mai eficient instrument de 
îmbunătățire a gestionării frontierelor”1b; 
invită Comisia să își reevalueze de 
urgență poziția în ceea ce privește 
finanțarea barierelor la frontieră și 
finanțarea spectacolelor cu clovni;
_________________
1a 
https://web.archive.org/web/20220120035
844/https://www.migrationsverket.se/Andr
a-aktorer/EU-fonder/Beviljade-
projekt/Flikar/Asyl/Cirkus-for-hopp-och-
styrka.html 
1b Răspunsul comisarei Johansson la 
întrebarea E-03322/2021 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/E-9-2021-003322-ASW_EN.html 

Or. en

Amendamentul 51
Charlie Weimers

Proiect de aviz
Punctul 5 f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5f. îndeamnă Comisia să lanseze fără 
întârziere campanii de comunicare 
eficace și ample, care să vizeze 
comunitățile diasporei din Uniunea 
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Europeană care reprezintă procentul cel 
mai ridicat de sosiri ilegale și campanii de 
comunicare strategică, care să vizeze 
potențialii migranți ilegali din țările de 
origine și de tranzit, cu mesaje care să îi 
descurajeze pe potențialii migranți să 
apeleze la mijloace ilegale de sosire în 
statele membre ale Uniunii Europene;

Or. en

Amendamentul 52
Charlie Weimers

Proiect de aviz
Punctul 5 g (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5g. invită Comisia să ofere o orientare 
politică puternică și clară pentru a se 
asigura că ajutorul și investițiile pentru 
dezvoltare ale UE nu sunt aprobate, decât 
dacă statul beneficiar a fost de acord cu 
acordurile de gestionare a migrației care 
permit returnarea tuturor cetățenilor 
pentru care există un ordin de expulzare 
valabil într-un stat membru sau cu 
înființarea unor centre de prelucrare și 
primire a cererilor de azil în țara terță 
parteneră;

Or. en

Amendamentul 53
Charlie Weimers

Proiect de aviz
Punctul 5 h (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5h. consideră că este extrem de 
important ca nicio finanțare de la bugetul 
UE să nu submineze utilizarea legală și 
deținerea de arme de foc; subliniază că 
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invadarea Ucrainei de către Rusia a 
reamintit Europei importanța înarmării 
cetățenilor, ca un factor de descurajare 
atât a agresorilor străini, cât și interni; 
respectă și salută faptul că nu toate țările 
europene au demilitarizat sau și-au 
dezarmat populația după încheierea 
Războiului Rece; respinge toate 
încercările de a justifica eliminarea 
armelor de foc legale sub pretextul 
protejării UE de armele obținute ca 
urmare a războiului ruso-ucrainean;

Or. en


