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Amendamentul 2 

Tarja Cronberg 

în numele Grupului Verts/ALE 
 

Propunere de rezoluție B7-0560/2013 

PPE, S&D, ALDE 
Preparativele în vederea reuniunii Consiliului European (19-20 decembrie 2013) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

10. apreciază că, într-un mediu geostrategic 
care traversează schimbări rapide, se 

caracterizează prin volatilitate și este 
marcat de apariția unor noi provocări în 
materie de securitate, de reorientarea 

Statelor Unite către regiunea Asia-Pacific 
și de impactul crizei financiare, UE trebuie, 

fără a dubla activitățile existente în cadrul 
NATO, să-și asume răspunderea în calitate 
de actor politic mondial și de furnizor de 
securitate credibil, ce dispune de o reală 
autonomie strategică, îndeosebi în 
vecinătatea sa, pentru a promova pacea și 
securitatea la nivel internațional, pentru a-
și apăra interesele la nivel mondial și 

pentru a asigura securitatea cetățenilor săi; 
în acest sens, subliniază necesitatea ca UE 
să fie coerentă în politicile sale și să 

acționeze mai rapid și mai eficient în 
asumarea responsabilităților menționate; 

10. apreciază că, într-un mediu geostrategic 
care traversează schimbări rapide, se 

caracterizează prin volatilitate și este 
marcat de apariția unor noi provocări în 
materie de securitate, de reorientarea 

Statelor Unite către regiunea Asia-Pacific 
și de impactul crizei financiare, UE trebuie, 

fără a dubla activitățile existente în cadrul 
NATO, să-și asume răspunderea de a 
promova pacea și securitatea la nivel 

internațional, pentru a-și apăra interesele la 
nivel mondial și pentru a asigura 
securitatea cetățenilor săi; în acest sens, 
subliniază necesitatea ca UE să fie coerentă 
în politicile sale și să acționeze mai rapid și 

mai eficient în asumarea responsabilităților 
menționate; 

Or. en 
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10.12.2013 B7-0560/3 

Amendamentul 3 

Tarja Cronberg 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B7-0560/2013 

PPE, S&D, ALDE 

Preparativele în vederea reuniunii Consiliului European (19-20 decembrie 2013) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 11 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

11. constată că UE se confruntă în prezent 
cu importante constrângeri financiare și că 
statele membre, atât din motive financiare, 
cât și bugetare și politice, indiferent dacă 

au sau nu legătură cu criza care afectează 
zona euro, se află într-o fază de reduceri 

necoordonate ale nivelurilor cheltuielilor 
aferente apărării; evidențiază posibilul 
impact negativ al acestor măsuri asupra 
capabilităților lor militare și, în consecință, 
asupra capacității UE de a-și asuma în mod 
eficace responsabilitățile în domeniile 
menținerii păcii, prevenirii conflictelor și 
consolidării securității internaționale; 

11. constată că UE se confruntă în prezent 
cu importante constrângeri financiare și că 
statele membre, atât din motive financiare, 
cât și bugetare și politice, indiferent dacă 

au sau nu legătură cu criza care afectează 
zona euro, se află într-o fază de reduceri 

necoordonate ale nivelurilor cheltuielilor 
aferente apărării; evidențiază posibilul 
impact negativ al unei coordonări și 
cooperări deficitare asupra capabilităților 
lor militare și, în consecință, asupra 
capacității UE de a-și asuma în mod 
eficace responsabilitățile în domeniile 
menținerii păcii, prevenirii conflictelor și 

consolidării securității internaționale; 

Or. en 



 

AM\1013078RO.doc  PE525.619v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 
10.12.2013 B7-0560/4 

Amendamentul 4 

Tarja Cronberg 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B7-0560/2013 

PPE, S&D, ALDE 

Preparativele în vederea reuniunii Consiliului European (19-20 decembrie 2013) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. subliniază faptul că prin Tratatul de la 
Lisabona au fost introduse mai multe 
instrumente noi legate de PSAC, care nu au 
fost puse în practică până în prezent; 
subliniază, în această privință, necesitatea 
ca dispozițiile în cauză să fie puse în 

aplicare pentru a se continua consolidarea 
PSAC și invită Consiliul să valorifice pe 
deplin instrumentele menționate mai sus 
(ca, de exemplu, cooperarea structurată 
permanentă, prevăzută la articolul 46 
alineatul (6) din TUE, și posibilitatea de a 
încredința misiuni și operațiuni din cadrul 
PSAC îndeosebi grupului de state membre 

în cauză, prevăzută la articolul 42 alineatul 
(5) și la articolul 44 alineatul (1)); 

16. subliniază faptul că prin Tratatul de la 
Lisabona au fost introduse mai multe 
instrumente noi legate de PSAC, care nu au 
fost puse în practică până în prezent; 
subliniază, în această privință, necesitatea 
ca dispozițiile în cauză să fie puse în 

aplicare pentru a se continua consolidarea 
PSAC și invită Consiliul să valorifice pe 
deplin instrumentele menționate mai sus 
(ca, de exemplu, cooperarea structurată 
permanentă, prevăzută la articolul 46 
alineatul (6) din TUE, fondul de lansare, 
prevăzut la articolul 41 alineatul (3) și 
posibilitatea de a încredința misiuni și 

operațiuni din cadrul PSAC îndeosebi 
grupului de state membre în cauză, 
prevăzută la articolul 42 alineatul (5) și la 
articolul 44 alineatul (1)); 

Or. en 
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10.12.2013 B7-0560/5 

Amendamentul 5 

Tarja Cronberg 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B7-0560/2013 

PPE, S&D, ALDE 

Preparativele în vederea reuniunii Consiliului European (19-20 decembrie 2013) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

18. invită Consiliul să inițieze o cooperare 
consolidată în domeniul armamentului, 
constând în principal din a acorda Agenției 
Europene de Apărare competențele 

necesare pentru a-și exercita pe deplin rolul 
de promovare a coordonării, de 

supraveghere a angajamentelor, de stabilire 
a priorităților investiționale în materie de 
tehnologii (inclusiv factori strategici, 
precum alimentarea în aer, comunicațiile 
prin satelit, transportul aerian strategic, 
sistemele aeriene pilotate de la distanță, 
apărarea informatică și cerul unic 
european), convenind asupra utilizării la o 

scară mai largă a coalițiilor voluntare / 
grupurilor-nucleu și găsind o soluție viabilă 
de utilizare a grupărilor tactice;  

18. invită Consiliul să inițieze o cooperare 
consolidată în domeniul dezvoltării de 
capabilități, constând în principal din a 
acorda Agenției Europene de Apărare 

competențele necesare pentru a-și exercita 
pe deplin rolul de promovare a coordonării, 

de supraveghere a angajamentelor, de 
stabilire a priorităților investiționale în 
materie de tehnologii (inclusiv factori 
strategici, precum alimentarea în aer, 
comunicațiile prin satelit, transportul aerian 
strategic, apărarea informatică și cerul unic 
european), convenind asupra utilizării la o 
scară mai largă a coalițiilor voluntare / 

grupurilor-nucleu și găsind o soluție viabilă 
de utilizare a grupărilor tactice;  

Or. en 
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10.12.2013 B7-0560/6 

Amendamentul 6 

Tarja Cronberg 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B7-0560/2013 

PPE, S&D, ALDE 

Preparativele în vederea reuniunii Consiliului European (19-20 decembrie 2013) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

19. invită statele membre să se angajeze că 
vor sprijini o EDTIB solidă, capabilă să 
depășească fragmentarea și să crească 
creativitatea și capacitatea sectoarelor 

industriei europene printr-o coordonare 
mai strânsă a planificării bugetelor 

naționale ale apărării (eventual prin 
instituirea unui „semestru european” 
consacrat problematicii apărării) și printr-o 

cooperare mai strânsă la nivelul sectoarelor 
industriale (armonizarea standardelor și 
certificarea echipamentelor de apărare); 
solicită să se prevadă noi stimulente și 
măsuri de sprijin pentru industria 
apărării, alături de un angajament în 
favoarea dezvoltării de tehnologii și 
sisteme cheie în domeniul apărării 
(stimulente fiscale, sprijin financiar în 
favoarea cercetării și a dezvoltării și 
instituționalizarea sinergiilor dintre 
capacitățile civile și capabilitățile 
militare); 

19. invită statele membre să se angajeze că 
vor sprijini o EDTIB solidă, capabilă să 
depășească fragmentarea, dublarea 
eforturilor și surplusuri de capacitate și să 
crească creativitatea și capacitatea 
sectoarelor industriei europene printr-o 

coordonare mai strânsă a planificării 
bugetelor naționale ale apărării (eventual 
prin instituirea unui „semestru european” 
consacrat problematicii apărării) și printr-o 
cooperare mai strânsă la nivelul sectoarelor 
industriale (armonizarea standardelor și 
certificarea echipamentelor de apărare);  

Or. en 



 

AM\1013078RO.doc  PE525.619v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 
10.12.2013 B7-0560/7 

Amendamentul 7 

Tarja Cronberg 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B7-0560/2013 

PPE, S&D, ALDE 

Preparativele în vederea reuniunii Consiliului European (19-20 decembrie 2013) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 19a. solicită statelor membre să 
consolideze punerea în aplicare a 
pachetului de măsuri privind apărarea, 
astfel cum se propune în Comunicarea 
Comisiei intitulată „Către un sector al 
apărării și al securității mai competitiv și 
mai eficient” (COM(2013)0542), și să 
conlucreze în direcția eliminării treptate a 
obligațiilor de compensare; solicită 
statelor membre să profite de apropiata 
revizuire a Directivei privind atribuirea 
anumitor contracte în domeniile apărării 
și securității (2009/81/CE) și să abordeze, 
de asemenea, chestiunea vânzărilor 
interguvernamentale;  

Or. en 
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10.12.2013 B7-0560/8 

Amendamentul 8 

Tarja Cronberg 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B7-0560/2013 

PPE, S&D, ALDE 

Preparativele în vederea reuniunii Consiliului European (19-20 decembrie 2013) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 b (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 19b. solicită statelor membre să-și 
intensifice într-o măsură semnificativă 
cooperarea și coordonarea cu privire la 
aspectele legate de apărare care prezintă 
importanță pentru o PSAC eficace; 
solicită statelor membre să își asume 
aspirații mai înalte în ceea ce privește 
procesul de grupare și utilizare în comun;  

Or. en 

 
 


