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21.3.2019 A8-0174/124

Amendamentul 124
David McAllister
în numele Comisiei pentru afaceri externe

Raport A8-0174/2019
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra
Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III)
(COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD))

Propunere de regulament
Articolul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7a
Reexaminarea și evaluarea la jumătatea 

perioadei
1. Comisia adoptă un nou cadru de 
programare al IPA pe baza evaluării la 
jumătatea perioadei. Cel târziu până la 
30 iunie 2024, Comisia prezintă un raport 
de evaluare la jumătatea perioadei privind 
aplicarea prezentului regulament. 
Raportul de evaluare la jumătatea 
perioadei acoperă perioada cuprinsă între 
1 ianuarie 2021 și 31 decembrie 2023 și 
examinează contribuția Uniunii la 
îndeplinirea obiectivelor prezentului 
regulament, prin intermediul unor 
indicatori care măsoară rezultatele 
obținute și al oricăror constatări și 
concluzii privind impactul 
prezentului regulament.
Parlamentul European poate furniza 
informații pentru această evaluare. 
Comisia și SEAE organizează o 
consultare cu principalele părți interesate 
și cu beneficiarii, inclusiv cu organizațiile 
societății civile. Comisia și SEAE se 
asigură în mod special că sunt 
reprezentate persoanele cele mai 
marginalizate.
Comisia evaluează, de asemenea, 
impactul și eficacitatea acțiunilor sale 
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pentru fiecare domeniu de intervenție și 
eficacitatea programării, prin evaluări 
externe. Comisia și SEAE iau în 
considerare propunerile și punctele de 
vedere ale Parlamentului European și ale 
Consiliului privind evaluările externe 
independente. Evaluarea la jumătatea 
perioadei evaluează modul în care 
Uniunea și-a atins obiectivele stabilite de 
prezentul regulament.
2. Raportul de evaluare la jumătatea 
perioadei se referă, de asemenea, la 
eficiența, la valoarea adăugată, la 
funcționarea arhitecturii simplificate și 
raționalizate de finanțare externă, la 
coerența internă și externă și la relevanța 
continuă a obiectivelor prezentului 
regulament, la complementaritatea și 
sinergiile dintre acțiunile finanțate, la 
contribuția măsurilor la o acțiune externă 
coerentă a Uniunii și la măsura în care 
publicul din țările beneficiare sunt 
informați cu privire la sprijinul financiar 
din partea Uniunii, dacă este cazul.
3. Raportul de evaluare la jumătatea 
perioadei este elaborat în scopul specific 
de a îmbunătăți aplicarea finanțării 
Uniunii. Acesta furnizează informații 
utile pentru luarea deciziilor privind 
reînnoirea, modificarea sau suspendarea 
tipurilor de acțiuni puse în aplicare în 
temeiul prezentului regulament.
4. Raportul de evaluare la jumătatea 
perioadei conține și informații consolidate 
din rapoartele anuale relevante cu privire 
la toate tipurile de finanțare care intră 
sub incidența prezentului regulament, 
inclusiv la veniturile alocate externe și la 
contribuțiile la fondurile fiduciare, 
realizând o defalcare a cheltuielilor în 
funcție de țara beneficiară, de utilizarea 
instrumentelor financiare, de 
angajamente și de plăți. 
5. Comisia transmite concluziile 
evaluărilor, însoțite de observațiile sale, 
Parlamentului European, Consiliului și 
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statelor membre. Rezultatele evaluării 
sunt luate în considerare la elaborarea 
programelor și alocarea resurselor.
6. În procesul de evaluare a finanțării 
Uniunii acordate în temeiul prezentului 
regulament, Comisia implică toate părțile 
interesate relevante, inclusiv organizații 
ale societății civile, și poate, după caz, să 
urmărească efectuarea unor evaluări 
comune împreună cu statele membre, în 
strânsă colaborare cu beneficiarii.
7. Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului raportul de 
evaluare la jumătatea perioadei menționat 
în prezentul articol însoțit, dacă este 
cazul, de propuneri legislative care prevăd 
modificările necesare ale prezentului 
regulament.
8. La finalul perioadei de aplicare a 
prezentului regulament, dar cel târziu la 
trei ani după sfârșitul perioadei indicate 
la articolul 1, Comisia efectuează o 
evaluare finală a regulamentului în 
aceleași condiții ca evaluarea la 
jumătatea perioadei menționată în 
prezentul articol.

Or. en
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21.3.2019 A8-0174/125

Amendamentul 125
David McAllister
în numele Comisiei pentru afaceri externe

Raport A8-0174/2019
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra
Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III)
(COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD))

Propunere de regulament
Articolul 7 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7b
Suspendarea asistenței

1. În cazul în care un beneficiar nu 
respectă principiile democrației, ale 
statului de drept, ale bunei guvernări, ale 
respectării drepturile omului și libertăților 
fundamentale sau standardele de 
securitate nucleară, ori încalcă 
angajamentele asumate în acordurile 
aplicabile încheiate cu Uniunea sau 
înregistrează un regres constant în ceea 
ce privește unul sau mai multe dintre 
criteriile de la Copenhaga, Comisia este 
împuternicită, în conformitate cu 
articolul 14, să adopte acte delegate de 
modificare a anexei I la prezentul 
regulament pentru a suspenda total sau 
parțial asistența Uniunii. În cazul unei 
suspendări parțiale, se indică programele 
pentru care se aplică suspendarea. 
2. În cazul în care Comisia constată că 
motivele care justifică suspendarea 
asistenței nu mai sunt de actualitate, 
aceasta este împuternicită să adopte un 
act delegat, în conformitate cu 
articolul 14, de modificare a anexei I 
pentru a reintroduce asistența din partea 
Uniunii. 
3. În cazul suspendării parțiale, asistența 
Uniunii este utilizată în special pentru a 
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sprijini organizațiile societății civile și 
actorii nestatali în acțiuni care vizează 
promovarea drepturilor omului și a 
libertăților fundamentale, precum și 
sprijinirea democratizării și dialogului în 
țările partenere. 
4. În cursul procesului său decizional, 
Comisia ține seama în mod corespunzător 
de rezoluțiile aplicabile ale Parlamentului 
European. 

Or. en
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21.3.2019 A8-0174/126

Amendamentul 126
David McAllister
în numele Comisiei pentru afaceri externe

Raport A8-0174/2019
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra
Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III)
(COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD))

Propunere de regulament
Articolul 7 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7c
Guvernanță

Un grup de coordonare orizontală compus 
din toate serviciile relevante ale Comisiei 
și ale SEAE și prezidat de VP/ÎR sau de 
un reprezentant al oficiului respectiv este 
responsabil de gestionarea, coordonarea 
și administrarea prezentului instrument 
pe parcursul ciclului de gestionare, 
pentru a asigura consecvența, eficiența, 
transparența și asumarea răspunderii 
pentru toate finanțările externe ale 
Uniunii. VP/ÎR asigură coordonarea 
politică generală a acțiunii externe a 
Uniunii. Pe parcursul întregului ciclu de 
programare, planificare și aplicare a 
instrumentului, VP/ÎR și SEAE 
colaborează cu serviciile și cu membrii 
relevanți ai Comisiei, identificați pe baza 
naturii și a obiectivelor acțiunii prevăzute, 
bazându-se pe expertiza lor. VP/ÎR, SEAE 
și Comisia elaborează toate propunerile 
de decizii în conformitate cu procedurile 
Comisiei și le prezintă spre adoptare. 
Parlamentul European este implicat pe 
deplin în etapele de elaborare, 
programare, monitorizare și evaluare ale 
instrumentelor de finanțare externă, 
pentru a garanta controlul politic, 
controlul democratic și responsabilitatea 
democratică a finanțării Uniunii în 
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domeniul acțiunii externe.

Or. en
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21.3.2019 A8-0174/127

Amendamentul 127
David McAllister
în numele Comisiei pentru afaceri externe

Raport A8-0174/2019
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra
Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III)
(COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD))

Propunere de regulament
Articolul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8a
Articolul 8c

Adoptarea planurilor de acțiune și a 
măsurilor 
1. Comisia adoptă planuri de acțiune și 
măsuri prin intermediul unei decizii a 
Comisiei, în conformitate cu 
Regulamentul financiar.
2. Comisia ține seama de abordarea 
politică relevantă a Consiliului și a 
Parlamentului European atât la 
planificarea, cât și la aplicarea ulterioară 
a acestor planuri de acțiune și măsuri, în 
interesul coerenței acțiunii externe a 
Uniunii. 
Comisia informează fără întârziere 
Parlamentul European cu privire la 
planificarea planurilor de acțiune și a 
măsurilor în temeiul prezentului articol, 
inclusiv cu privire la cuantumurile 
financiare avute în vedere, și informează, 
de asemenea, Parlamentul European 
atunci când modifică sau prelungește în 
mod substanțial respectiva asistență. Cât 
mai curând posibil după adoptarea sau 
modificarea substanțială a unei măsuri și, 
în orice caz, în termen de o lună de la 
adoptarea acesteia, Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului 
un raport și oferă o prezentare generală 
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privind natura și motivația măsurii 
adoptate, durata sa, bugetul alocat și 
contextul, inclusiv complementaritatea 
respectivei măsuri în raport cu altă 
asistență în curs de desfășurare și 
planificată a Uniunii. Pentru măsuri 
excepționale de asistență, Comisia indică, 
de asemenea, dacă, în ce măsură și modul 
în care va asigura continuitatea politicii 
puse în aplicare prin asistența 
excepțională cu ajutorul asistenței pe 
termen mediu și lung în temeiul 
prezentului regulament. 
3. Înainte de a adopta planuri de acțiune 
și măsuri care nu se bazează pe 
documentele de programare conform 
articolului 8a alineatul (2), cu excepția 
situațiilor menționate la articolul 8a 
alineatele (3) și (4), Comisia adoptă un 
act delegat în conformitate cu articolul 14 
pentru a completa prezentul regulament 
prin stabilirea obiectivelor specifice care 
trebuie urmărite, a rezultatelor 
preconizate, a instrumentelor care trebuie 
utilizate, a activităților principale și a 
alocărilor financiare indicative ale 
acestor planuri de acțiune și măsuri. 
4. La nivelul acțiunilor, se realizează o 
analiză a drepturilor omului, sociale și de 
mediu corespunzătoare, inclusiv în ceea 
ce privește schimbările climatice și 
consecințele asupra biodiversității, în 
conformitate cu actele legislative 
aplicabile ale Uniunii, inclusiv cu 
Directiva 2011/92/UE1a a Parlamentului 
European și a Consiliului și cu 
Directiva 85/337/CEE1b a Consiliului, 
care cuprinde, dacă este cazul, o evaluare 
a impactului asupra mediului în cazul 
acțiunilor sensibile din punct de vedere 
ecologic, în special în cazul 
infrastructurilor noi de mare anvergură. 
De asemenea, se efectuează evaluări 
ex ante ale impactului social, asupra 
drepturilor omului, asupra genului și 
asupra muncii, precum și o analiză a 
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conflictelor și o evaluare a riscurilor. 
Pentru executarea programelor sectoriale, 
se utilizează, dacă este cazul, evaluări 
sociale, privind drepturile omului și 
evaluări strategice de mediu. Comisia 
asigură implicarea părților interesate în 
aceste evaluări și accesul publicului la 
rezultatele acestor evaluări. 
 __________________ 
1a Directiva 2011/92/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
13 decembrie 2011 privind evaluarea 
efectelor anumitor proiecte publice și 
private asupra mediului (text codificat) 
(JO L 26, 28.1.2012, p. 1). 
1b Directiva 85/337/CEE a Consiliului din 
27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor 
anumitor proiecte publice și private 
asupra mediului (JO L 175, 5.7.1985, 
p. 40). 40). 

Or. en
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21.3.2019 A8-0174/128

Amendamentul 128
David McAllister
în numele Comisiei pentru afaceri externe

Raport A8-0174/2019
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra
Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III)
(COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD))

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Se conferă Comisiei competența de 
a adopta acte delegate, menționată la 
articolul 13.

2. Se conferă Comisiei competența de 
a adopta acte delegate, menționată la 
articolul 7 alineatul (3), la articolul 7a, la 
articolul 7b alineatele (1) și (2), la 
articolul 8c alineatul (3) și la articolele 13 
și 15.

Or. en
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21.3.2019 A8-0174/129

Amendamentul 129
David McAllister
în numele Comisiei pentru afaceri externe

Raport A8-0174/2019
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra
Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III)
(COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD))

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

fosta Republică iugoslavă a Macedoniei Republica Macedonia de Nord

Or. en


