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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 
stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 
coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 
din dreapta.

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 
fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 
amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 
proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare. 

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 
text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt 
semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin 
eliminarea sau tăierea textului înlocuit. 
Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 
tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA III)
(COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2018)0465),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 212 alineatul (2) din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată 
de către Comisie Parlamentului (C8-0274/2018),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din ...1

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din ...2

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe și avizele Comisiei pentru 
comerț internațional, Comisiei pentru bugete, Comisiei pentru mediu, sănătate publică și 
siguranță alimentară, Comisiei pentru dezvoltare regională și al Comisiei pentru libertăți 
civile, justiție și afaceri interne (A8-0000/2018),

1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în 
mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 2

                                                            
1

2



PE627.819 6/45 PR\1162924RO.docx

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Obiectivele unui instrument pentru 
preaderare sunt substanțial diferite față de 
obiectivele generale ale acțiunii externe a 
Uniunii, deoarece acest instrument
urmărește să pregătească beneficiarii 
enumerați în anexa I pentru a deveni 
membri ai Uniunii și să sprijine procesul 
lor de aderare. Prin urmare, este esențial să 
existe un instrument specific care să 
sprijine procesul de extindere, asigurând, în 
același timp, complementaritatea sa cu 
obiectivele generale ale acțiunii externe a 
Uniunii și în special cu Instrumentul de 
vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și 
cooperare internațională (IVCDCI).

(2) Obiectivele unui instrument pentru 
preaderare decurg atât din principiile 
acțiunii externe a UE consacrate la 
articolul 21 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană (TUE) și din natura distinctă 
a instrumentului, care urmărește să 
pregătească beneficiarii enumerați în anexa 
I („beneficiarii”) pentru a deveni membri 
ai Uniunii și să sprijine procesul lor de 
aderare. Prin urmare, este esențial să existe 
un instrument specific care să sprijine 
procesul de extindere, asigurând, în același 
timp, complementaritatea sa cu obiectivele 
generale ale acțiunii externe a Uniunii și în 
special cu Instrumentul de vecinătate, 
cooperare pentru dezvoltare și cooperare 
internațională (IVCDCI).

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Articolul 49 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană prevede că orice stat 
european care respectă valorile -
demnitatea umană, libertatea, democrația, 
egalitatea, statul de drept, drepturile 
omului, inclusiv drepturile persoanelor 
aparținând unor minorități, și care se 
angajează să le promoveze poate solicita să 
devină membru al Uniunii. Un stat 
european care a solicitat aderarea la 
Uniune poate deveni membru doar după 
ce se confirmă că întrunește criteriile de 
aderare convenite în cadrul Consiliului 
European de la Copenhaga din iunie 

(3) Articolul 49 din TUE prevede că 
orice stat european care respectă valorile -
demnitatea umană, libertatea, democrația, 
egalitatea, statul de drept, drepturile 
omului, inclusiv drepturile persoanelor 
aparținând unor minorități, și care se 
angajează să le promoveze poate solicita să 
devină membru al Uniunii. Aceste valori 
sunt comune statelor membre într-o 
societate caracterizată de pluralism, 
nediscriminare, toleranță, justiție, 
solidaritate și egalitate între femei și 
bărbați.
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1993 („criteriile de la Copenhaga”) și cu 
condiția ca Uniunea să aibă capacitatea 
de a integra noul membru. Aceste criterii 
se referă la stabilitatea instituțiilor care 
garantează democrația, statul de drept, 
respectarea drepturilor omului și 
respectarea și protejarea minorităților, 
existența unei economii de piață 
funcționale, precum și la capacitatea de a 
face față presiunilor concurenței și 
forțelor pieței din cadrul Uniunii și la 
capacitatea de asumare nu numai a 
drepturilor, dar și a obligațiilor care îi 
revin în temeiul tratatelor, inclusiv prin 
aderarea la țelurile uniunii politice, 
economice și monetare.

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Orice stat european care a solicitat 
aderarea la Uniune poate deveni membru 
al Uniunii doar după ce se confirmă că 
întrunește pe deplin criteriile de aderare 
convenite în cadrul Consiliului European 
de la Copenhaga din iunie 1993 
(„criteriile de la Copenhaga”) și cu 
condiția ca Uniunea să aibă capacitatea 
de a integra noul membru. Criteriile de la 
Copenhaga se referă la stabilitatea 
instituțiilor care garantează democrația, 
statul de drept, respectarea drepturilor 
omului și respectarea și protejarea 
minorităților, existența unei economii de 
piață funcționale, precum și la 
capacitatea de a face față presiunilor 
concurenței și forțelor pieței din cadrul 
Uniunii și la capacitatea de asumare nu 
numai a drepturilor, dar și a obligațiilor 
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care îi revin în temeiul tratatelor, inclusiv 
urmărirea țelurile uniunii politice, 
economice și monetare.

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Ar trebui, de asemenea, să se 
acorde asistență în conformitate cu 
acordurile încheiate de Uniune cu 
beneficiarii enumerați în anexa I, iar 
aceasta ar trebui să se concentreze în 
special pe sprijinul acordat beneficiarilor
enumerați în anexa I pentru a-și consolida 
instituțiile democratice și statul de drept, a-
și reforma sistemul judiciar și administrația 
publică, a respecta drepturile fundamentale 
și a promova egalitatea de gen, toleranța, 
incluziunea socială și nediscriminarea. 
Asistența ar trebui să sprijine, de 
asemenea, principiile și drepturile
esențiale definite în Pilonul european al 
drepturilor sociale. Asistența ar trebui să 
sprijine în continuare eforturile lor de a 
promova cooperarea regională, 
macroregională și transfrontalieră, precum 
și dezvoltarea teritorială, inclusiv prin 
punerea în aplicare a strategiilor 
macroregionale ale Uniunii. De asemenea, 
asistența ar trebui să promoveze 
dezvoltarea economică și socială și 
guvernanța economică a acestor 
beneficiari, elemente care stau la baza 
agendei privind o creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii, inclusiv 
prin punerea în aplicare a politicilor de 
dezvoltare regională, privind agricultura și 
dezvoltarea rurală, sociale și de ocupare a 
forței de muncă și privind dezvoltarea 

(7) Ar trebui, de asemenea, să se 
acorde asistență în conformitate cu 
acordurile încheiate de Uniune cu 
beneficiarii, iar aceasta ar trebui să se 
concentreze în special pe sprijinul acordat 
beneficiarilor pentru a-și consolida 
instituțiile democratice și statul de drept, a-
și reforma sistemul judiciar și administrația 
publică, a respecta drepturile 
fundamentale, inclusiv drepturile 
persoanelor aparținând minorităților, și a 
promova egalitatea de gen, toleranța, 
incluziunea socială, respectarea 
standardelor internaționale în materie de 
dreptul muncii și nediscriminarea. 
Asistența ar trebui să sprijine, de 
asemenea, respectarea de către beneficiari 
a principiilor și drepturilor esențiale 
definite în Pilonul european al drepturilor 
sociale, realizarea unei economii sociale 
de piață și convergența către acquis-ul 
social. Asistența ar trebui să sprijine în 
continuare eforturile lor de a promova 
cooperarea regională, macroregională și 
transfrontalieră, precum și dezvoltarea 
teritorială, inclusiv prin punerea în aplicare 
a strategiilor macroregionale ale Uniunii. 
De asemenea, asistența ar trebui să 
promoveze dezvoltarea economică și 
socială și guvernanța economică a acestor 
beneficiari, elemente care stau la baza 
agendei privind o creștere inteligentă, 
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economiei și a societății digitale, în 
concordanță, de asemenea, cu inițiativa 
emblematică Agenda digitală pentru 
Balcanii de Vest.

durabilă și favorabilă incluziunii, inclusiv 
prin punerea în aplicare a politicilor de 
dezvoltare regională, privind agricultura și 
dezvoltarea rurală, sociale și de ocupare a 
forței de muncă și privind dezvoltarea 
economiei și a societății digitale, în 
concordanță, de asemenea, cu inițiativa 
emblematică Agenda digitală pentru 
Balcanii de Vest.

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Acțiunile în cadrul instrumentului 
instituit prin prezentul regulament ar 
trebui să contribuie, de asemenea, la 
sprijinirea beneficiarilor în alinierea lor 
progresivă la politica externă și de 
securitate comună (PESC), care 
constituie o parte integrantă a procesului 
de aderare.

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) În conformitate cu principiul 
democrației participative, Comisia ar trebui 
să încurajeze supravegherea parlamentară 
în fiecare din țările beneficiare enumerate 

(12) În conformitate cu principiul 
democrației participative, Comisia ar trebui 
să promoveze întărirea capacităților 
parlamentare și supravegherea 
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în anexa I. parlamentară în fiecare din țările 
beneficiare.

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Beneficiarii enumerați în anexa I 
trebuie să fie mai bine pregătiți pentru a 
aborda provocările globale, precum 
dezvoltarea durabilă și schimbările 
climatice, și pentru a se alinia la eforturile 
Uniunii în direcția abordării acestor 
aspecte. Reflectând importanța combaterii 
schimbărilor climatice, în concordanță cu 
angajamentele Uniunii de a pune în 
aplicare Acordul de la Paris și obiectivele 
de dezvoltare durabilă, acest program ar 
trebui să contribuie la integrarea acțiunilor 
în domeniul climei în politicile Uniunii și 
la atingerea țintei globale ca 25 % din 
cheltuielile de la bugetul UE să sprijine 
obiectivele în domeniul climei. Acțiunile 
întreprinse în cadrul programului ar trebui 
să asigure alocarea a16 % din pachetul 
financiar global al programului la 
obiectivele climatice. Acțiunile relevante 
vor fi identificate în timpul pregătirii și 
punerii în aplicare a programului, iar 
contribuția totală din acest program ar 
trebui să constituie o parte a evaluărilor 
relevante și a proceselor de revizuire.

(13) Beneficiarii trebuie să fie mai bine 
pregătiți pentru a aborda provocările 
globale, precum dezvoltarea durabilă și 
schimbările climatice, și pentru a se alinia 
la eforturile Uniunii în direcția abordării 
acestor aspecte. Reflectând importanța 
combaterii schimbărilor climatice, în 
concordanță cu angajamentele Uniunii de a 
pune în aplicare Acordul de la Paris și 
obiectivele de dezvoltare durabilă, acest 
program ar trebui să contribuie la 
integrarea acțiunilor în domeniul climei în 
politicile Uniunii și la atingerea țintei 
globale ca 25 % din cheltuielile de la 
bugetul UE să sprijine obiectivele în 
domeniul climei. Acțiunile întreprinse în 
cadrul programului ar trebui să aibă ca 
obiectiv să asigure alocarea a 16 % din 
pachetul financiar global al programului la 
obiectivele climatice, depunându-se 
eforturi ca cheltuielile în domeniul 
climatic să ajungă la 30 % din cheltuielile 
din CFM până în 2027. Acțiunile 
relevante vor fi identificate în timpul 
pregătirii și punerii în aplicare a 
programului, iar contribuția totală din acest 
program ar trebui să constituie o parte a 
evaluărilor relevante și a proceselor de 
revizuire.

Or. en
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Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Comisia și statele membre ar trebui 
să asigure conformitatea, coerența și 
complementaritatea asistenței pe care o 
oferă, în special prin consultări periodice și 
schimburi frecvente de informații pe 
parcursul diferitelor etape ale ciclului de 
asistență. Ar trebui adoptate, de asemenea, 
măsurile necesare pentru a asigura o mai 
bună coordonare și complementaritate cu 
alți donatori, inclusiv prin intermediul unor 
consultări periodice. Rolul societății civile 
ar trebui consolidat, atât prin programe 
puse în aplicare prin intermediul 
organismelor guvernamentale, cât și în 
calitate de beneficiar direct al asistenței din 
partea Uniunii.

(16) Comisia și statele membre ar trebui 
să asigure conformitatea, coerența, 
consecvența și complementaritatea 
asistenței pe care o oferă, în special prin 
consultări periodice și schimburi frecvente 
de informații pe parcursul diferitelor etape 
ale ciclului de asistență. Ar trebui adoptate, 
de asemenea, măsurile necesare pentru a 
asigura o mai bună coordonare și 
complementaritate cu alți donatori, inclusiv 
prin intermediul unor consultări periodice. 
Rolul diverselor organizații independente 
ale societății civile și al diverselor tipuri și 
niveluri de autorități locale ar trebui 
consolidat în mod adecvat, atât prin 
programe puse în aplicare prin intermediul 
organismelor guvernamentale, cât și în 
calitate de beneficiar direct al asistenței din 
partea Uniunii.

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Prioritățile de acțiune pentru 
realizarea obiectivelor din domeniile de 
politică relevante pentru care se va acorda 
asistență în temeiul prezentului regulament 
ar trebui definite printr-un cadru de 
programare stabilit de Comisie pentru 
durata cadrului financiar multianual al 

(17) Prioritățile de acțiune pentru 
realizarea obiectivelor din domeniile de 
politică relevante pentru care se va acorda 
asistență în temeiul prezentului regulament 
ar trebui definite printr-un cadru de 
programare stabilit de Comisie pentru 
durata cadrului financiar multianual al 
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Uniunii pentru perioada 2021-2027, în 
parteneriat cu beneficiarii enumerați în 
anexa I, pe baza agendei de extindere și a 
nevoilor lor specifice, în conformitate cu 
obiectivele generale și specifice definite de 
prezentul regulament și luând în 
considerare în mod adecvat strategiile 
naționale relevante. Cadrul de programare 
ar trebui să identifice domeniile care 
trebuie sprijinite prin acordarea de 
asistență, incluzând o alocare orientativă 
per domeniu de sprijin, precum și o 
estimare a cheltuielilor legate de climă.

Uniunii pentru perioada 2021-2027. Aceste 
priorități ar trebui definite în parteneriat 
cu beneficiarii, pe baza agendei de 
extindere și a nevoilor lor specifice, în 
conformitate cu obiectivele generale și 
specifice definite de prezentul regulament 
și luând în considerare în mod adecvat 
strategiile naționale relevante și rezoluțiile 
relevante ale Parlamentului European.
Aceste parteneriate ar trebui să includă, 
după caz, autorități competente, precum și 
organizații ale societății civile. Comisia ar 
trebui să încurajeze cooperarea între 
părțile interesate relevante și coordonarea 
donatorilor. Cadrul de programare ar 
trebui să identifice domeniile care trebuie 
sprijinite prin acordarea de asistență, 
incluzând o alocare orientativă per 
domeniu de sprijin, precum și o estimare a 
cheltuielilor legate de climă și de egalitate 
de gen. Competența de a adopta acte 
delegate în conformitate cu articolul 290 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene ar trebui delegată Comisiei, 
pentru ca aceasta să completeze prezentul 
regulament prin adoptarea cadrului de 
programare IPA și al evaluării lui până la 
30 iunie 2025.

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Este în interesul Uniunii să ofere 
asistență beneficiarilor enumerați în 
anexa I în cadrul eforturilor de reformare
ale acestora pentru a deveni membri ai 
Uniunii. Asistența ar trebui gestionată în 
așa fel încât să se pună un accent puternic 
pe rezultate și să se acorde stimulente 

(18) Este în interesul comun al Uniunii 
și al beneficiarilor să sprijine eforturile de 
reformare ale sistemelor politice, juridice 
și economice ale acestora pentru a deveni 
membri ai Uniunii. Asistența ar trebui 
gestionată în așa fel încât să se pună un 
accent puternic pe rezultate și să se acorde 
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pentru cei care își demonstrează 
angajamentul față de reformă prin punerea 
în aplicare eficientă a asistenței pentru 
preaderare și prin progrese în direcția 
îndeplinirii criteriilor pentru aderare.

stimulente pentru cei care își demonstrează 
angajamentul față de reformă prin punerea 
în aplicare eficientă a asistenței pentru 
preaderare și prin progrese în direcția 
îndeplinirii criteriilor pentru aderare. 
Asistența ar trebui alocată conform 
abordării bazate pe performanță, în 
conformitate cu „principiul împărțirii 
echitabile” și prevăzându-se consecințe 
clare în caz de deteriorare gravă în ceea 
ce privește respectarea demnității umane, 
a libertății, a democrației, a egalității, a 
statului de drept și a drepturilor omului.

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Fără a aduce atingere procedurii 
bugetare și dispozițiilor privind 
suspendarea ajutorului în acorduri 
internaționale cu beneficiarii, prerogativa 
de a adopta acte delegate în conformitate 
cu articolul 290 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene ar trebui 
delegată Comisiei în privința modificării 
anexei I la prezentul regulament pentru a 
suspenda sau a suspenda parțial asistența 
din partea Uniunii. Această prerogativă 
ar trebui utilizată atunci când un 
beneficiar nu respectă principiile 
democrației, ale statului de drept, 
drepturile omului și libertățile 
fundamentale sau încalcă angajamentele 
asumate în acordurile relevante încheiate 
cu Uniunea. În cazul în care Comisia 
constată că motivele care justifică 
suspendarea asistenței nu mai sunt de 
actualitate, ar trebui să i se confere 
prerogativa de a adopta acte delegate de 
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modificare a anexei I pentru a 
reintroduce asistența din partea Uniunii.

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Tranziția de la gestiunea directă a 
fondurilor de preaderare de către Comisie 
la gestiunea indirectă de către beneficiarii 
enumerați în anexa I ar trebui să fie 
progresivă și să țină cont de capacitățile 
fiecăruia dintre respectivii beneficiari. 
Asistența ar trebui să utilizeze în 
continuare structurile și instrumentele care 
și-au dovedit valoarea în procesul de 
preaderare.

(19) Tranziția de la gestiunea directă a 
fondurilor de preaderare de către Comisie 
la gestiunea indirectă de către beneficiarii 
enumerați în anexa I ar trebui să fie 
progresivă și să țină cont de capacitățile 
fiecăruia dintre respectivii beneficiari. 
Tranziția către gestionarea indirectă de 
către beneficiari ar trebui să fie 
suspendată în anumite domenii de politică 
sau ale programului în cazul în care 
aceste capacități scad semnificativ sau în 
cazul în care o astfel de gestionare are ca 
rezultat o utilizare ineficientă a fondurilor 
Uniunii, ceea ce dă naștere unor 
deficiențe semnificative în ceea ce privește 
obligațiile relevante. O astfel de decizie ar 
trebui să țină seama în mod 
corespunzător de eventualele consecințe 
economice și sociale negative. Asistența ar 
trebui să utilizeze în continuare structurile 
și instrumentele care și-au dovedit valoarea 
în procesul de preaderare.

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 31 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(31a) Toate alocările de fonduri în 
temeiul prezentului regulament ar trebui 
să fie efectuate în mod transparent, 
eficace, responsabil, depolitizat și 
nediscriminatoriu, inclusiv prin 
intermediul unei distribuții echitabile care 
să reflecte nevoile regiunilor și ale 
municipalităților locale. Comisia, Înaltul 
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe și politica de securitate („ÎR/VP”) 
și, în special, delegațiile Uniunii ar trebui 
să monitorizeze îndeaproape respectarea 
acestor criterii și respectarea principiilor 
transparenței, responsabilității și 
nediscriminării la alocarea fondurilor.

Or. en

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 31 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31b) Comisia, ÎR/VP și, în special, 
delegațiile Uniunii și beneficiarii ar trebui 
să sporească vizibilitatea asistenței de 
preaderare a Uniunii pentru a comunica 
valoarea adăugată a sprijinului acordat 
de Uniune. Beneficiarii fondurilor 
Uniunii ar trebui să recunoască originea 
finanțării din partea Uniunii și să asigure 
o vizibilitate adecvată a acesteia. IPA ar 
trebui să contribuie la finanțarea 
acțiunilor de comunicare pentru 
promovarea rezultatelor asistenței 
acordate de Uniune mai multor categorii 
de public din cadrul țărilor beneficiare.

Or. en
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Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) „Principiul împărțirii echitabile a 
asistenței” înseamnă completarea 
abordării bazate pe performanță cu un 
mecanism de repartizare corectiv, în 
cazurile în care asistența acordată 
beneficiarului ar fi altfel disproporționat 
de scăzută sau ridicată în comparație cu 
ceilalți beneficiari, luând în considerare 
nevoile populației afectate și progresele 
relative în materie de reforme legate de 
deschiderea negocierilor de aderare sau 
de progresele înregistrate de acestea;

Or. en

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Obiectivul general al IPA III este 
de a sprijini țările beneficiare enumerate în 
anexa I în vederea adoptării și 
implementării reformelor politice, 
instituționale, juridice, administrative, 
sociale și economice necesare pentru ca 
respectivii beneficiari să respecte valorile 
Uniunii și să se alinieze treptat la normele, 
standardele, politicile și practicile Uniunii 
în vederea aderării la aceasta, contribuind 
astfel la stabilitatea, securitatea și 

1. Obiectivul general al IPA III este 
de a sprijini țările beneficiare enumerate în 
anexa I în vederea adoptării și 
implementării reformelor politice, 
instituționale, juridice, administrative, 
sociale și economice necesare pentru ca 
respectivii beneficiari să respecte valorile 
Uniunii și să se alinieze treptat la normele, 
standardele, politicile și practicile Uniunii 
în vederea aderării la aceasta, contribuind 
astfel la stabilitatea, securitatea și 
prosperitatea lor, precum și la obiectivele 
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prosperitatea lor. strategice ale Uniunii.

Or. en

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. IPA III are următoarele obiective 
specifice:

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) consolidarea statului de drept, a 
democrației, a respectării drepturilor 
omului, drepturilor fundamentale și 
legislației internaționale, a societății civile 
și a securității, precum și îmbunătățirea 
gestionării migrației, inclusiv a 
frontierelor;

(a) consolidarea statului de drept, a 
democrației, a respectării drepturilor 
omului, drepturilor fundamentale și 
legislației internaționale, a coeziunii 
sociale, a egalității de gen, a societății 
civile și a securității, precum și 
îmbunătățirea gestionării migrației, 
inclusiv a frontierelor;

Or. en

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) adaptarea normelor, standardelor, 
politicilor și practicilor beneficiarilor 
enumerați în anexa I astfel încât acestea 
să fie aliniate celor ale Uniunii și 
consolidarea reconcilierii și a bunelor 
relații de vecinătate, precum și a 
contactelor interpersonale și a comunicării;

(c) adaptarea normelor, standardelor, 
politicilor și practicilor beneficiarilor astfel 
încât acestea să fie aliniate celor ale 
Uniunii și consolidarea prevenirii 
conflictelor, a reconcilierii, a edificării 
păcii și a încrederii, a medierii și a bunelor 
relații de vecinătate, precum și a 
contactelor interpersonale și a comunicării;

Or. en

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) consolidarea dezvoltării economice 
și sociale, inclusiv printr-o mai mare 
conectivitate și prin dezvoltare regională, 
agricultură și dezvoltare rurală, precum și 
prin politici sociale și de ocupare a forței 
de muncă, consolidarea protecției 
mediului, creșterea rezistenței la 
schimbările climatice, accelerarea tranziției 
către o economie cu emisii scăzute de 
carbon și dezvoltarea economiei și a 
societății digitale;

(d) consolidarea dezvoltării economice 
și sociale și coeziunii, inclusiv printr-o mai 
mare conectivitate și prin dezvoltare 
regională, agricultură și dezvoltare rurală, 
precum și prin politici sociale și de ocupare 
a forței de muncă, consolidarea protecției 
mediului, creșterea rezistenței la 
schimbările climatice, accelerarea tranziției 
către o economie cu emisii scăzute de 
carbon și dezvoltarea economiei și a 
societății digitale;

Or. en

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Pachetul financiar pentru punerea 
în aplicare a programului IPA III în 
perioada 20212027 este de 
14 500 000 000 EUR, în prețuri curente.

1. Pachetul financiar pentru punerea 
în aplicare a programului IPA III în 
perioada 2021-2027 este de [...] EUR în 
prețuri curente.

Or. en

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. [FEDR]32 contribuie la programele 
sau măsurile instituite pentru cooperarea 
transfrontalieră dintre beneficiarii 
enumerați în anexa I și statele membre. 
Aceste programe și măsuri se adoptă de 
către Comisie în conformitate cu 
articolul 16. Cuantumul contribuției de la 
IPA-CTF este stabilit în conformitate cu 
articolul 10 alineatul (3) din [Regulamentul 
privind CTE]. Programele de cooperare 
transfrontalieră ale IPA sunt gestionate în 
conformitate cu [Regulamentul privind 
CTE].

5. [FEDR]32 contribuie la programele 
sau măsurile instituite pentru cooperarea 
transfrontalieră dintre beneficiari și unul 
sau mai multe state membre. Aceste 
programe și măsuri se adoptă de către 
Comisie în conformitate cu articolul 16. 
Cuantumul contribuției de la IPA-CTF este 
stabilit în conformitate cu articolul 10 
alineatul (3) din [Regulamentul privind 
CTE], cu un prag maxim pentru o 
contribuție IPA III fixată la 85 %.
Programele de cooperare transfrontalieră 
ale IPA sunt gestionate în conformitate cu 
[Regulamentul privind CTE].

________________________ _____________________

32 COM(2018) 372 final Propunere de 
regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului privind Fondul european de 
dezvoltare regională și Fondul de coeziune.

32 COM(2018)0372 Propunere de 
regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului privind Fondul european de 
dezvoltare regională și Fondul de coeziune.

Or. en
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Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Cadrul politicii de extindere definit 
de Consiliul European și de Consiliu, 
acordurile care instituie o relație 
obligatorie din punct de vedere juridic cu 
beneficiarii enumerați în anexa I, precum 
și rezoluțiile relevante ale Parlamentului 
European, comunicările Comisiei și 
comunicările comune ale Comisiei și ale 
Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru 
afaceri externe și politica de securitate 
constituie cadrul general de politică pentru 
punerea în aplicare a prezentului 
regulament. Comisia asigură coerența 
dintre asistență și cadrul politicii de 
extindere.

1. Cadrul politicii de extindere definit 
de Consiliul European și de Consiliu, 
acordurile care instituie o relație 
obligatorie din punct de vedere juridic cu 
beneficiarii, precum și rezoluțiile relevante 
ale Parlamentului European, comunicările 
Comisiei și comunicările comune ale 
Comisiei și ale Înaltului Reprezentant al 
Uniunii pentru afaceri externe și politica de 
securitate constituie cadrul general larg de 
politică pentru punerea în aplicare a 
prezentului regulament. Comisia asigură 
coerența dintre asistență și cadrul general 
al politicii de extindere. ÎR/VP asigură 
coordonarea politică generală a acțiunii 
externe a Uniunii, a unității, coerenței și 
eficacității acesteia, inclusiv prin 
intermediul prezentului regulament. 
Serviciul European de Acțiune Externă 
(„SEAE”) coordonează, prin urmare, 
programarea în conformitate cu prezentul 
regulament și contribuie la ciclul de 
gestionare al prezentului regulament, pe 
baza obiectivelor de politică stabilite la 
articolul 3.

Or. en

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul
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2. Programele și acțiunile desfășurate 
în temeiul prezentului regulament 
integrează schimbările climatice, protecția 
mediului și egalitatea de gen și, dacă este 
cazul, abordează legăturile dintre 
obiectivele de dezvoltare durabilă33, în 
vederea promovării unor acțiuni integrate 
care pot genera co-beneficii și care pot 
îndeplini obiective multiple într-un mod 
coerent.

2. Programele și acțiunile desfășurate 
în temeiul prezentului regulament 
integrează schimbările climatice, protecția 
mediului, migrația, securitatea, coeziunea 
socială și regională și egalitatea de gen și, 
dacă este cazul, abordează legăturile dintre 
obiectivele de dezvoltare durabilă33, în 
vederea promovării unor acțiuni integrate 
care pot genera co-beneficii și care pot 
îndeplini obiective multiple într-un mod 
coerent. Se așteaptă ca acestea să 
contribuie cu 16 % din pachetul financiar 
global aferent regulamentului la 
atingerea obiectivelor legate de climă.

__________________ ____________________

33

https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sust
ainable-development-goals_en

33

https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sust
ainable-development-goals_en

Or. en

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Comisia prezintă Parlamentului 
documentele de programare relevante în 
timp util, înainte de începerea perioadei 
de programare. Aceste documente 
menționează alocările indicative 
prevăzute pentru fiecare fereastră 
tematică și, în cazul în care sunt 
disponibile, pentru fiecare țară/regiune, 
prevăzând rezultatele preconizate și 
alegerea modalităților de asistență.

Or. en
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Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4b. Comisia, ÎR/VP și în special 
delegațiile Uniunii din țările beneficiare 
implică organizațiile pertinente ale 
societății civile în toate etapele ciclului de 
asistență, inclusiv în timpul inițierii, 
dezvoltării și implementării programelor 
și asigură că sunt luate măsurile adecvate 
în vederea consolidării pe deplin a 
capacităților acestor organizații pentru ca 
ele să-și poată juca rolul în cadrul acestui 
proces în cea mai mare măsură posibilă.

Or. en

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Capitolul III – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

PUNEREA ÎN APLICARE CADRUL DE PROGRAMARE ȘI 
PUNEREA ÎN APLICARE

Or. en

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Asistența acordată în cadrul IPA 
III se bazează pe un cadru de programare 
al IPA pentru îndeplinirea obiectivelor 
specifice menționate la articolul 3. Cadrul 
de programare al IPA este stabilit de 
Comisie pe durata cadrului financiar 
multianual al Uniunii.

1. Prezentul regulament este 
completat de un cadru de programare al 
IPA care conține prevederi suplimentare 
cu privire la modul în care se urmărește
îndeplinirea obiectivelor specifice 
menționate la articolul 3. Cadrul de 
programare al IPA este stabilit de Comisie 
pe durata cadrului financiar multianual al 
Uniunii, sub rezerva alineatului 3 de la 
prezentul articol.

Or. en

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Creditele alocate anual sunt 
autorizate de Parlamentul European și de 
Consiliu în limitele cadrului financiar 
multianual pentru perioada 2021-2027.

Or. en

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cadrul de programare al IPA ține seama în 
mod corespunzător de strategiile naționale 

Cadrul de programare al IPA ține seama în 
mod corespunzător de rezoluțiile 
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și politicile sectoriale relevante. Parlamentului European și de strategiile 
naționale și politicile sectoriale relevante.

Or. en

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Fără a se aduce atingere alineatului 
(4), cadrul de programare al IPA este 
adoptat de Comisie printr-un act de punere 
în aplicare. Actul de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare a comitetului menționat la 
articolul 16.

3. Fără a se aduce atingere alineatului 
(4), Comisia adoptă cadrul de programare 
al IPA, inclusiv dispozițiile privind 
aplicarea „principiului împărțirii 
echitabile”, printr-un act delegat în 
conformitate cu articolul 14. Cadrul de 
programare al IPA expiră la 30 iunie 
2025. Comisia adoptă un nou cadru de 
programare IPA până la 30 iunie 2025, pe 
baza evaluării la jumătatea perioadei 
menționată la articolul 32 din 
[Regulamentul privind IVCDCI] și ținând 
seama de rezoluțiile relevante ale 
Parlamentului European. Cadrul de 
programare al IPA poate fi, de asemenea, 
revizuit, dacă este cazul, pentru o punere 
în aplicare eficace, în special în cazul 
unor modificări substanțiale ale cadrului 
de politică menționat la articolul 6 și 
ținând seama de rezoluțiile relevante ale 
Parlamentului European.

Or. en

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Cadrul de programare al IPA 
include indicatori pentru evaluarea
progreselor în raport cu atingerea 
obiectivelor stabilite în cadrul acestuia.

5. Cadrul de programare al IPA ține 
seama de indicatorii de performanță clari 
și verificabili prevăzuți la anexa IV la 
prezentul regulament în vederea evaluării
progreselor în raport cu atingerea 
obiectivelor stabilite în cadrul acestuia. 
Abordarea bazată pe performanță în 
temeiul prezentului regulament face 
obiectul unor schimburi de opinii regulate 
în Parlamentul European și în Consiliul.

Or. en

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7a

Suspendarea asistenței din partea Uniunii

1. În cazul în care un beneficiar nu 
respectă principiile democrației, ale statul 
de drept, drepturile omului și libertățile 
fundamentale sau încalcă angajamentele 
asumate în acordurile relevante încheiate 
cu Uniunea, Comisia este împuternicită, 
în conformitate cu articolul 14, să adopte 
un act delegat 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, i se 
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conferă prerogativa de a adopta un act 
delegat, în concordanță cu articolul 14 de 
modificare a anexei I pentru a 
reintroduce asistența din partea Uniunii.

Or. en

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. În anumite domenii de politică sau 
programe specifice, revenirea de la 
gestiunea indirectă a țării beneficiare la 
gestiunea indirectă de către alte entități 
abilitate decât beneficiarul IPA III sau la 
gestiunea directă în cazul în care 
beneficiarul nu respectă principiile 
democrației, ale statului de drept, 
drepturile omului și libertățile 
fundamentale sau încalcă angajamentele 
asumate în acordurile relevante încheiate 
cu Uniunea.

Or. en

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Comisia informează pe deplin 
Parlamentul European cu privire la 
aspectele legate de planificarea și punerea 
în aplicare a măsurilor în temeiul 
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prezentului articol, inclusiv orice 
modificări sau alocări substanțiale avute 
în vedere.

Or. en

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. Plata sprijinului bugetar general 
sau sectorial depinde de realizarea unor 
progrese satisfăcătoare în vederea 
atingerii obiectivelor convenite cu un 
beneficiar.

Comisia aplică criteriile de 
condiționalitate privind sprijinul bugetar 
prevăzute la articolul 23 alineatul (4) din 
[Regulamentul privind NDICI]. Comisia 
ia măsuri pentru a reduce sau a suspenda 
finanțarea din partea Uniunii prin sprijin 
bugetar în cazuri de nereguli sistemice în 
sistemele de gestiune și control sau de 
progrese nesatisfăcătoare realizate în 
vederea atingerii obiectivelor convenite cu 
beneficiarul.

Reintroducerea asistenței după 
suspendarea menționată la articolul 8 
alineatul (2b) este însoțită de o asistență 
specifică acordată autorităților naționale 
de audit.

Or. en

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Capitolul VI – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

MONITORIZARE ȘI EVALUARE MONITORIZARE, RAPORTARE,
EVALUARE ȘI COMUNICARE

Or. en

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În plus față de indicatorii 
menționați în anexa IV, în cadrul privind 
rezultatele al asistenței oferite prin IPA III 
se ține seama de rapoartele privind 
extinderea.

4. În plus față de indicatorii 
menționați în anexa IV, în cadrul privind 
rezultatele al asistenței oferite prin IPA III 
se ține seama de rapoartele privind 
extinderea, de evaluările realizate de 
Comisie cu privire la programele de 
reformă economică și de rezoluțiile 
relevante ale Parlamentului European.

Or. en

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Comisia trimite și prezintă 
Parlamentului European și Consiliului 
rapoartele de evaluare intermediare și 
finale menționate la articolul 32 din 
[Regulamentul privind NDICI]. Aceste 
rapoarte se fac publice.

Or. en
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Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. În plus față de articolul 129 din 
Regulamentul financiar, referitor la 
protecția intereselor financiare ale Uniunii 
în cadrul gestiunii indirecte, beneficiarii 
enumerați în anexa I raportează Comisiei, 
fără întârziere, neregulile, inclusiv fraudele 
care au făcut obiectul unei constatări 
administrative sau judiciare primare, și 
informează Comisia cu privire la evoluția 
procedurilor administrative și juridice. 
Raportarea se efectuează prin mijloace 
electronice, utilizându-se Sistemul de 
gestionare a neregulilor instituit de 
Comisie.

5. În plus față de articolul 129 din 
Regulamentul financiar, referitor la 
protecția intereselor financiare ale Uniunii 
în cadrul gestiunii indirecte, beneficiarii 
raportează Comisiei, fără întârziere, 
neregulile, inclusiv fraudele care au făcut 
obiectul unei constatări administrative sau 
judiciare primare, și informează Comisia 
cu privire la evoluția procedurilor 
administrative și juridice. Raportarea se 
efectuează prin mijloace electronice, 
utilizându-se Sistemul de gestionare a 
neregulilor instituit de Comisie. Comisia 
sprijină dezvoltarea în cadrul țărilor 
beneficiare a controlului parlamentar, a 
capacităților de audit, precum și 
îmbunătățirea transparenței și a accesului 
public la informații. Comisia, ÎR/VP și în 
special delegațiile Uniunii din cadrul 
țărilor beneficiare se asigură că toate 
alocările de fonduri din cadrul gestiunii 
indirecte se efectuează în mod 
transparent, depolitizat și neparțial, 
inclusiv o distribuție echitabilă, care să 
reflecte nevoile regiunilor și ale 
municipalităților locale .

Or. en

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2
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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 
(nou), la articolul 13 și la articolul 15 .

Or. en

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Normele specifice de stabilire a 
unor condiții uniforme pentru punerea în 
aplicare a prezentului regulament, în 
special în ceea ce privește structurile care 
urmează a fi instituite în vederea pregătirii 
pentru aderare și în ceea ce privește 
asistența pentru dezvoltare rurală, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 16.

1. Normele specifice în ceea ce 
privește structurile care urmează a fi 
instituite în vederea pregătirii pentru 
aderare și în ceea ce privește asistența 
pentru dezvoltare rurală, se adoptă prin 
intermediul unui act delegat.

Or. en

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Parlamentul European 
desemnează un observator pentru fiecare 
reuniune a Comitetului IPA.

Or. en
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Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Se aplică dispozițiile articolelor 36 
și 37 din [Regulamentul privind IVCDCI].

1. Atunci când furnizează asistență 
financiară în temeiul prezentului 
regulament, Comisia, ÎR/VP și în special 
delegațiile Uniunii din cadrul țărilor 
beneficiare iau toate măsurile necesare 
pentru a asigura vizibilitatea sprijinului 
financiar al Uniunii, inclusiv 
monitorizarea respectării acestor cerințe 
de către destinatari. Acțiunile finanțate 
prin IPA fac obiectul cerințelor prevăzute 
în Manualul privind comunicarea și 
vizibilitatea pentru acțiunile externe ale 
UE. Comisia adoptă orientări pentru 
proiectele finanțate de Uniune privind 
vizibilitatea și acțiunile de comunicare 
pentru fiecare beneficiar.

Or. en

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Comisia adoptă măsuri de 
consolidare a comunicării strategice și a 
diplomației publice pentru comunicarea 
valorilor Uniunii și pentru evidențierea 
valorii adăugate a sprijinului acordat de 
Uniune.

Or. en
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Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1b. Beneficiarii fondurilor Uniunii 
recunosc originea finanțării din partea 
Uniunii și asigură o vizibilitate adecvată a 
acesteia prin:

(a) includerea unei mențiuni care 
subliniază sprijinul primit din partea 
Uniunii într-un mod vizibil în 
documentele și în materialele de 
comunicare referitoare la implementarea 
fondurilor, inclusiv pe un site internet 
oficial, în cazul în care există un astfel de 
site internet;

(b) promovarea acțiunilor și a 
rezultatelor acestora prin furnizarea de 
informații coerente, eficace și 
proporționale adresate unor categorii de 
public diverse, printre care mass-media și 
publicul larg.

Comisia pune în aplicare acțiuni de 
informare și comunicare referitoare la 
prezentul regulament, precum și acțiunile 
stabilite de aceasta și rezultatele obținute. 
Resursele financiare alocate prezentului 
regulament contribuie, de asemenea, la 
comunicarea instituțională a priorităților 
politice ale Uniunii, în măsura în care 
aceste priorități sunt legate în mod direct 
de obiectivele menționate la articolul 3 și 
în anexele II și III.

Or. en



PR\1162924RO.docx 33/45 PE627.819

RO

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 19 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament se aplică de la 1 
ianuarie 2021.

Se aplică de la 1 ianuarie 2021 până la 31 
decembrie 2027.

Or. en

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Anexa II – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Instituirea și promovarea de la o 
etapă timpurie a funcționării corecte a 
instituțiilor necesare pentru garantarea 
statului de drept: intervențiile în acest 
domeniu trebuie să vizeze instituirea unor 
sisteme judiciare independente, 
responsabile și eficiente, care să includă o 
recrutare transparentă și bazată pe merit și 
promovarea cooperării judiciare, a unor 
sisteme de evaluare și promovare și a unor 
proceduri disciplinare eficace pentru 
cazurile de încălcări; asigurarea instituirii 
de sisteme robuste pentru protecția 
granițelor, gestionarea fluxurilor 
migratoare și acordarea de azil celor care 
au nevoie de acesta; dezvoltarea de 
instrumente eficace de prevenire și de 
combatere a criminalității organizate, a 
traficului de ființe umane, a introducerii 
ilegale de migranți, a spălării de bani/a 
finanțării terorismului și a corupției; 
promovarea și protejarea drepturilor 
omului, a drepturilor persoanelor 
aparținând unor minorități - inclusiv ale 
persoanelor de etnie romă, precum și ale 

(a) Instituirea și promovarea de la o 
etapă timpurie a funcționării corecte a 
instituțiilor necesare pentru garantarea 
statului de drept: intervențiile în acest 
domeniu trebuie să vizeze instituirea unor 
sisteme judiciare independente, 
responsabile și eficiente, care să includă o 
recrutare transparentă și bazată pe merit și 
promovarea cooperării judiciare, a unor 
sisteme de evaluare și promovare și a unor 
proceduri disciplinare eficace pentru 
cazurile de încălcări; asigurarea instituirii 
de sisteme adecvate pentru protecția 
granițelor, gestionarea fluxurilor 
migratoare și acordarea de azil celor care 
au nevoie de acesta; dezvoltarea de 
instrumente eficace de prevenire și de 
combatere a criminalității organizate, a 
traficului de ființe umane, a introducerii 
ilegale de migranți, a spălării de bani/a 
finanțării terorismului și a corupției; 
promovarea și protejarea drepturilor 
omului, a egalității de gen, a drepturilor 
persoanelor aparținând unor minorități -
inclusiv ale persoanelor de etnie romă, 
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persoanelor lesbiene, homosexuale, 
bisexuale, transgen și intersexuale - și a 
libertăților fundamentale, inclusiv a 
libertății presei și a protecției datelor.

precum și ale persoanelor lesbiene, 
homosexuale, bisexuale, transgen și 
intersexuale - și a libertăților fundamentale, 
inclusiv a libertății presei și a protecției 
datelor.

Or. en

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Anexa II – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Consolidarea guvernanței 
economice: intervențiile trebuie să 
urmărească să sprijine participarea la 
procesul programului de reformă 
economică și cooperarea sistematică cu 
instituțiile financiare internaționale cu 
privire la elementele fundamentale ale 
politicii economice, sporirea capacității de 
a consolida stabilitatea macroeconomică și 
sprijinirea progreselor către o economie de 
piață funcțională capabilă să facă față 
presiunii concurențiale și forțelor de piață 
din interiorul Uniunii.

(c) Consolidarea guvernanței 
economice: intervențiile trebuie să 
urmărească să sprijine participarea la 
procesul programului de reformă 
economică și cooperarea sistematică cu 
instituțiile financiare internaționale cu 
privire la elementele fundamentale ale 
politicii economice, sporirea capacității de 
a consolida stabilitatea macroeconomică, 
coeziunea socială și sprijinirea progreselor 
către o economie de piață funcțională 
capabilă să facă față presiunii concurențiale 
și forțelor de piață din interiorul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 50

Propunere de regulament
Anexa II – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) Consolidarea capacității Uniunii și 
a partenerilor săi de a preveni conflictele, a 
consolida pacea și a aborda crizele înainte 
de declanșarea lor și ulterior, inclusiv prin 

(d) Consolidarea capacității Uniunii și 
a partenerilor săi de a preveni conflictele, a 
consolida pacea și a aborda crizele înainte 
de declanșarea lor și ulterior, inclusiv prin 
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avertizare timpurie și analize ale riscurilor 
de conflicte, prin promovarea rețelelor 
dintre oameni, a reconcilierii, a măsurilor 
de consolidare a păcii și a încrederii, prin
sprijinirea consolidării capacităților în 
vederea susținerii acțiunilor în domeniul 
securității și dezvoltării.

avertizare timpurie și analize ale riscurilor 
de conflicte, prin promovarea rețelelor 
dintre oameni, a reconcilierii, a măsurilor 
de consolidare a păcii și a încrederii, 
inclusiv înființarea Comisiei regionale 
pentru stabilirea faptelor legate de crimele 
de război și de alte încălcări grave ale 
drepturilor omului comise în fosta 
Iugoslavie (RECOM), precum și
sprijinirea consolidării capacităților în 
vederea susținerii acțiunilor în domeniul 
securității și dezvoltării.

Or. en

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Anexa II – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) Consolidarea capacităților 
organizațiilor societății civile și ale 
partenerilor sociali, inclusiv ale asociațiilor 
profesionale, din țările beneficiare 
enumerate în anexa I și încurajarea creării 
de rețele la toate nivelurile în rândul 
organizațiilor cu sediul în Uniune și în 
rândul beneficiarilor enumerați în anexa I, 
facilitând angajarea acestora într-un dialog 
efectiv cu sectorul public și cu sectorul 
privat.

(e) Consolidarea capacităților 
organizațiilor societății civile și ale 
partenerilor sociali, inclusiv ale asociațiilor 
profesionale, din țările beneficiare și 
încurajarea creării de rețele la toate 
nivelurile în rândul organizațiilor cu sediul 
în Uniune și în rândul beneficiarilor, 
facilitând angajarea acestora într-un dialog 
efectiv cu sectorul public și cu sectorul 
privat. Asistența ar trebui să fie accesibilă 
unei varietăți cât mai mari de organizații 
ale beneficiarilor.

Or. en

Amendamentul 52

Propunere de regulament
Anexa II – paragraful 1 – litera f
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) Promovarea alinierii normelor, 
standardelor, politicilor și practicilor țărilor 
partenere la cele ale Uniunii, inclusiv a 
normelor privind ajutoarele de stat.

(f) Promovarea alinierii normelor, 
standardelor, politicilor și practicilor țărilor 
partenere la cele ale Uniunii, inclusiv a 
normelor privind achizițiile publice și 
ajutoarele de stat.

Or. en

Amendamentul 53

Propunere de regulament
Anexa II – paragraful 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) Promovarea locurilor de muncă de 
calitate și a accesului la piața muncii: 
intervențiile în acest domeniu trebuie să 
vizeze combaterea ratei ridicate a 
șomajului și a inactivității prin sprijinirea 
integrării durabile pe piața muncii, în 
special în rândul tinerilor (mai ales al celor 
care nu sunt încadrați profesional și care nu 
urmează niciun program educațional sau de 
formare), al femeilor, al șomerilor pe 
termen lung și al tuturor grupurilor 
subreprezentate. Măsurile trebuie să 
stimuleze crearea de locuri de muncă de 
calitate și să sprijine aplicarea cu 
eficacitate a normelor și standardelor 
muncii pe întreg teritoriul. Alte domenii-
cheie de intervenție vor trebui să fie 
sprijinirea egalității de gen, promovarea 
capacității de inserție profesională și a 
productivității, adaptarea lucrătorilor și a
întreprinderilor la schimbare, stabilirea 
unui dialog social durabil și modernizarea 
și consolidarea instituțiilor pieței muncii, 
cum ar fi serviciile publice de ocupare a 
forței de muncă și inspectoratele muncii.

(h) Promovarea locurilor de muncă de 
calitate și a accesului la piața muncii: 
intervențiile în acest domeniu trebuie să 
vizeze combaterea ratei ridicate a 
șomajului și a inactivității prin sprijinirea 
integrării durabile pe piața muncii, în 
special în rândul tinerilor (mai ales al celor 
care nu sunt încadrați profesional și care nu 
urmează niciun program educațional sau de 
formare), al femeilor, al șomerilor pe 
termen lung și al tuturor grupurilor 
subreprezentate. Măsurile trebuie să 
stimuleze crearea de locuri de muncă de 
calitate și să sprijine aplicarea cu 
eficacitate a normelor și standardelor 
muncii convenite la nivel internațional pe 
întreg teritoriul, inclusiv prin încurajarea 
aderării la principiile-cheie și drepturile 
menționate în Pilonul european al 
drepturilor sociale. Alte domenii-cheie de 
intervenție vor trebui să fie sprijinirea 
egalității de gen, promovarea capacității de 
inserție profesională și a productivității, 
adaptarea lucrătorilor și a întreprinderilor 
la schimbare, stabilirea unui dialog social 
durabil și modernizarea și consolidarea 
instituțiilor pieței muncii, cum ar fi 
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serviciile publice de ocupare a forței de 
muncă și inspectoratele muncii.

Or. en

Amendamentul 54

Propunere de regulament
Anexa II – paragraful 1 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) Promovarea unui transport 
inteligent, durabil, favorabil incluziunii și 
sigur și înlăturarea blocajelor din 
infrastructurile rețelelor majore, prin 
investiții în proiecte cu înaltă valoare 
adăugată europeană: în ceea ce privește 
investițiile, ar trebui să se stabilească 
priorități în funcție de relevanța lor pentru 
conexiunile TEN-T cu UE, de contribuția 
la o mobilitate durabilă, de reducerea 
emisiilor, de impactul asupra mediului și 
de siguranță, în sinergie cu reformele 
promovate prin Tratatul de instituire a 
Comunității transporturilor.

(j) Promovarea unui transport 
inteligent, durabil, favorabil incluziunii și 
sigur și înlăturarea blocajelor din 
infrastructurile rețelelor majore, prin 
investiții în proiecte cu înaltă valoare 
adăugată europeană: în ceea ce privește 
investițiile, ar trebui să se stabilească 
priorități în funcție de relevanța lor pentru 
conexiunile TEN-T cu UE, de crearea de 
locuri de muncă, de contribuția la o 
mobilitate durabilă, de reducerea emisiilor, 
de impactul asupra mediului și de 
siguranță, în sinergie cu reformele 
promovate prin Tratatul de instituire a 
Comunității transporturilor.

Or. en

Amendamentul 55

Propunere de regulament
Anexa II – paragraful 1 – litera p

Textul propus de Comisie Amendamentul

(p) Creșterea capacității sectoarelor 
agroalimentar și de pescuit de a face față 
presiunii concurenței și forțelor pieței, 
precum și de a se alinia treptat la normele 
și la standardele Uniunii, urmărind totodată 

(p) Creșterea capacității sectoarelor 
agroalimentar și de pescuit de a face față 
presiunii concurenței și forțelor pieței, 
precum și de a se alinia treptat la normele 
și la standardele Uniunii, în vederea 
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atingerea unor obiective economice, 
sociale și de mediu în ceea ce privește 
dezvoltarea teritorială echilibrată a zonelor 
rurale și de coastă.

creșterii capacității de export pe piața 
Uniunii, urmărind totodată atingerea unor 
obiective economice, sociale și de mediu în 
ceea ce privește dezvoltarea teritorială 
echilibrată a zonelor rurale și de coastă.

Or. en

Amendamentul 56

Propunere de regulament
Anexa III – paragraful 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) promovarea guvernanței locale și 
regionale și consolidarea capacității 
administrative și de planificare a 
autorităților locale și regionale;

(g) promovarea guvernanței locale și 
regionale, inclusiv cooperarea 
transfrontalieră între administrații în 
vederea promovării reconcilierii și a 
consolidării păcii, consolidarea capacității 
administrative și de planificare a 
autorităților locale și regionale;

Or. en

Amendamentul 57

Propunere de regulament
Anexa III – paragraful 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) promovarea cooperării 
transfrontaliere între administrații în 
vederea promovării reconcilierii și a 
consolidării păcii, inclusiv înființarea 
Comisiei regionale pentru stabilirea 
faptelor legate de crimele de război și de 
alte încălcări grave ale drepturilor omului 
comise în fosta Iugoslavie (RECOM).
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Amendamentul 58

Propunere de regulament
Anexa IV – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Trebuie să fie utilizată următoarea listă de 
indicatori-cheie de performanță pentru a se 
facilita măsurarea contribuției Uniunii la 
realizarea obiectivelor sale specifice.

Trebuie să fie utilizată următoarea listă de 
indicatori-cheie de performanță și evoluția 
lor anuală pentru a se facilita măsurarea 
contribuției Uniunii la realizarea 
obiectivelor sale specifice.

Or. en

Amendamentul 59

Propunere de regulament
Anexa IV – paragraful 1 – punctul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Rata și evoluția anuală a alinierii 
la deciziile și măsurile PESC, astfel cum 
au fost indicate de SEAE.

Or. en

Amendamentul 60

Propunere de regulament
Anexa IV – paragraful 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Cheltuielile publice cu securitatea 
socială (procent din PIB) (sursa OIM) sau

5. Cheltuielile publice cu securitatea 
socială (procent din PIB), astfel cum au 
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rata de ocupare a forței de muncă (sursa: 
statistici naționale)

fost indicate de OIM, cheltuielile pentru 
sănătate, inegalitatea veniturilor, rata 
sărăciei, rata de ocupare a forței de muncă 
și rata șomajului, conform statisticilor
naționale oficiale.

Or. en

Amendamentul 61

Propunere de regulament
Anexa IV – paragraful 1 – punctul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Modificări ale coeficientului GINI 
al unui beneficiar în timp.

Or. en

Amendamentul 62

Propunere de regulament
Anexa IV – paragraful 1 – punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

10. Numărul de programe de cooperare 
transfrontalieră încheiate între țările 
beneficiare ale IPA și între acestea și 
statele membre ale UE (sursa: Comisia 
Europeană)

10. Numărul de programe de cooperare 
transfrontalieră încheiate și implementate 
între țările beneficiare ale IPA și între 
acestea și statele membre ale UE, astfel 
cum este indicat de Comisia Europeană.

Or. en

Amendamentul 63

Propunere de regulament
Anexa IV – paragraful 1 – punctul 10 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

10a. Numărul de noi organizații care 
participă la acțiuni și programe de-a 
lungul timpului.

Or. en

Amendamentul 64

Propunere de regulament
Anexa IV – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Indicatorii vor fi, în cazul în care este 
relevant, defalcați pe sexe.

Indicatorii vor fi defalcați, acolo unde este
cazul, în funcție de vârsta minimă și de 
gen .

Or. en

EXPUNERE DE MOTIVE

Începând din 2007, Instrumentul de asistență pentru preaderare a fost principalul instrument 
financiar care sprijină reformele în țările candidate și potențial candidate, și anume cele șase 
țări din Balcanii de Vest și Turcia, și care vizează pregătirea beneficiarilor pentru îndeplinirea 
obligațiilor care decurg din statutul de stat membru al UE. Finanțarea IPA sprijină procesul de 
aderare prin consolidarea capacităților și prin realizarea unor schimbări pozitive, ireversibile, 
pe termen lung în țările respective, cu scopul de a deveni viitori membri ai UE. Cadrul juridic 
al celei de-a doua generații a Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA II), aprobat în 
2014, urmează să expire la 31 decembrie 2020.

Observații cu caracter general

Poziția Parlamentului cu privire la cadrul financiar general pentru perioada 2021-2027, 
reflectată în raportul interimar privind noul cadru financiar multianual (2018/0166R (APP)), își 
modelează poziția cu privire la pachetul financiar pentru Regulamentul IPA III. CFM și IPA III 
ar trebui revizuite înainte de 2027 în cazul aderării la Uniune, pentru a se ține seama de cerințele 
în materie de cheltuieli.
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Coraportorii au luat act de propunerea de majorare a pachetului financiar IPA 2021-2027 în 
termeni nominali la 14,5 miliarde EUR (prețuri curente), dar sunt convinși că nerespectarea sau 
nedepășirea alocărilor IPA II pentru perioada 2014-2020 în termeni reali nu ar reuși să asigure 
suficiente fonduri în perioada care este esențială pentru procesul de aderare și pentru punerea 
în aplicare a reformelor legate de UE. 

Finanțarea IPA este o investiție pe termen lung în viitorul european al Balcanilor de Vest, iar 
utilizarea eficientă a fondurilor UE trebuie asigurată prin intermediul unor controale și 
monitorizări stricte, pentru a se asigura obținerea de rezultate și o bună valoare pentru banii 
contribuabililor.

Fără a aduce atingere deciziei finale privind fuziunea propusă dintre cele mai importante 
instrumente de finanțare externă ale UE (IFE) în cadrul Instrumentului de vecinătate, cooperare 
pentru dezvoltare și cooperare internațională (NDICI), este important ca politica de extindere 
să fie finanțată în continuare în cadrul unui instrument separat dedicat, asigurând, în același 
timp, un nivel suficient de aliniere și coerență între IFE. Coraportorii subliniază necesitatea ca 
IPA să rămână un instrument de sine stătător, datorită caracterului specific al procesului de 
extindere în cadrul acțiunii externe, susținut de Strategia pentru Balcanii de Vest și de relația 
cu Turcia.

Coraportorii dumneavoastră sunt convinși că finanțarea IPA pentru cooperarea transfrontalieră 
cu statele membre ale UE în cadrul cooperării teritoriale europene (Interreg) ar trebui să fie 
limitată și monitorizată, pentru a garanta o contribuție comună mai echilibrată. Acest lucru ar 
asigura faptul că nu înlocuiește, ci mai degrabă completează și încurajează cooperarea existentă 
sau potențială între și în cadrul beneficiarilor IPA în temeiul priorităților tematice stabilite în 
anexa III. 

O orientare strategică mai clară

Pentru țările candidate, a treia generație de IPA trebuie să fie concepută astfel încât să 
funcționeze ca o rampă de lansare pentru punerea în aplicare a viitorului cadru de coeziune după 
aderarea la UE; pentru candidații potențiali, trebuie să se pregătească terenul pentru reformele 
legate de negocierile de aderare. Este esențial să se asigure o tranziție lină de la IPA II la IPA 
III și, după aderarea unor noi membri, de la IPA III la cadrul fondurilor structurale și de investiții 
europene.

Asistența pentru preaderare trebuie să continue să sprijine reformele transversale, orientate spre 
UE, politice, instituționale, juridice, administrative și socio-economice ale țărilor candidate și 
potențial candidate . Acestea se bazează pe criteriile de la Copenhaga, pe condiționalitate și pe 
alinierea progresivă la normele, standardele și politicile Uniunii. 

Finanțarea ar trebui să fie reorientată pentru a aborda nevoile fundamentale specifice și 
reformele esențiale îndelung așteptate în fiecare dintre țările în cauză. Alături de un accent mai 
puternic pe prioritățile IPA consacrate existente, care vizează statul de drept, drepturile 
fundamentale, buna guvernanță, coeziunea socioeconomică și o pregătire temeinică în toate cele 
35 de capitole ale acquis-ului UE, inclusiv alinierea PESC, IPA III trebuie să consolideze 
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reziliența beneficiarilor în domeniile migrației, securității, egalității de gen, protecției climei și 
facilitării comerțului. 

IPA III trebuie, de asemenea, să pună un accent mai mare pe dimensiunea socială a politicii de 
extindere prin promovarea coeziunii și a convergenței în ceea ce privește drepturile și principiile 
consacrate în Pilonul european al drepturilor sociale. Pe lângă faptul că se pune un accent mai 
puternic pe economia socială de piață, pe coeziunea socială și regională în punerea în aplicare 
a IPA, dimensiunea socială trebuie luată în considerare în evaluarea la jumătatea perioadei a 
IPA și trebuie evaluată prin intermediul unor indicatori clari și măsurabili, cum ar fi coeficientul 
GINI.

UE trebuie să își reorienteze eforturile către consolidarea democratizării prin consolidarea 
capacităților parlamentelor, ale societății civile și ale mass-mediei, sprijinind, în același timp, 
măsurile de realizare a unui dialog politic autentic și a reconcilierii, ca o condiție prealabilă 
pentru pace. În acest sens, sunt foarte importante cooperarea transfrontalieră, îmbunătățirea 
dialogului, relațiile de vecinătate, conectivitatea regională și integrarea economică. 

Consolidarea rolului PE

Deși rolul Parlamentului este de a oferi direcția generală și controlul instrumentelor de finanțare 
externă, mai degrabă decât „microgestionarea” acestora, coraportorii subliniază necesitatea de 
a proteja rolul PE și datoria Comisiei de a menține Parlamentul implicat în mod regulat, prompt 
și pe deplin.

Pe baza învățămintelor desprinse din evaluarea la jumătatea perioadei a IPA II, raportorii 
propun o mai mare implicare a Parlamentului European fără a compromite ritmul procesului 
decizional prin recurgerea în mai mare măsură la procedura actelor delegate. 

Raportorii sunt, de asemenea, convinși că cadrul de programare ar trebui să facă obiectul unei 
„clauze de caducitate”, care să asigure o revizuire reală la jumătatea perioadei. 

Este esențial ca pozițiile Parlamentului European în domeniile în care Parlamentul are propriile 
programe de asistență, cum ar fi consolidarea capacităților, medierea și observarea alegerilor, 
să fie luate pe deplin în considerare în cadrul programării generale.

O mai mare implicare a societății civile și a autorităților locale

Este deosebit de important ca finanțarea să fie alocată în mod transparent, eficace, responsabil, 
depolitizat și nediscriminatoriu, inclusiv o distribuție echitabilă care să reflecte nevoile 
regiunilor și ale municipalităților locale.

Coraportorii subliniază rolul esențial jucat de delegațiile UE pe teren în asigurarea unei utilizări 
adecvate și a vizibilității finanțării UE și în implicarea unei game largi de organizații relevante 
ale societății civile și autorități locale pe parcursul diferitelor etape ale ciclului de asistență.

Abordarea bazată pe performanță



PE627.819 44/45 PR\1162924RO.docx

RO

Principala schimbare din cadrul de programare propus este trecerea de la alocări per țară la 
alocări prioritare în conformitate cu principiul „cotei echitabile”, și anume programarea IPA 
prin cinci „ferestre” care reflectă obiective și performanțe specifice. 

Coraportorii sprijină creșterea flexibilității în procesul de trecere de la pachetele financiare de 
țară la alocările tematice prioritare prin „ferestre” și la abordarea bazată pe performanță. Cadrul 
IPA III privind programarea și performanța, bazat pe nevoile și criteriile de performanță și pe 
principiul „profitului echitabil”, ar trebui operaționalizat și ajustat prin intermediul unor acte 
delegate în cursul pregătirii, punerii în aplicare și evaluării IPA III. 

Condiționalitate sporită 

Deși sprijină o abordare consolidată bazată pe performanță, raportorii sugerează consolidarea 
condițiilor de acordare a asistenței IPA prin prevederea posibilității de a suspenda asistența de 
preaderare în cazurile de încălcare a principiilor democrației, statului de drept, respectării 
drepturilor omului și libertăților fundamentale și a angajamentelor asumate în cadrul acordurilor 
relevante încheiate cu Uniunea. În acest sens, mecanismul de monitorizare, de suspendare și de 
reintegrare consacrat în sistemul generalizat de preferințe al UE (SGP) poate servi drept 
exemplu.

În conformitate cu articolele 2 și 49 și prin analogie cu articolul 7 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană, viitoarele state membre ale UE ar trebui să fie supuse suspendării asistenței acordate 
de Uniune pentru încălcarea valorilor fundamentale ale UE și pentru regresul în ceea ce privește 
statul de drept. În conformitate cu regula privind buna gestiune financiară prevăzută în 
Regulamentul financiar (nr. 966/2012), în conformitate cu principiile economiei, eficienței și 
eficacității, Comisia ar trebui, de asemenea, să suspende plățile în cazul unor erori sistemice, 
punând sub semnul întrebării legalitatea și regularitatea operațiunilor. 

Coraportorii reamintesc necesitatea de a aplica și monitoriza condiționalitatea la nivel politic și 
la nivel de proiect și de a consolida monitorizarea și evaluările sistematice ale programelor și 
proiectelor sensibile. Alocările anuale trebuie să se bazeze pe un cadru viabil de monitorizare 
și evaluare, care urmează să fie stabilit prin intermediul unui act delegat, și pe un exercițiu de 
performanță aprofundat, care să reflecte progresele realizate sau o lipsă a acestora. 

Luând act de întârzierile și amânările înregistrate în punerea în aplicare a IPA I & II, raportorii 
solicită menținerea flexibilității pentru reportarea și reangajarea fondurilor deja angajate, 
încurajând, în același timp, Comisia să reconsidere reintroducerea gestiunii directe, după caz, 
în special pentru a combate corupția la nivel înalt și criminalitatea organizată, precum și pentru 
a consolida societatea civilă și libertatea mass-mediei.
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Sprijinul bugetar trebuie să fie redus sau suspendat în cazul unor nereguli sistemice în sistemele 
de gestiune și control sau în cazul unor progrese nesatisfăcătoare realizate în vederea atingerii 
obiectivelor convenite cu țările beneficiare. O condiționalitate mai puternică pentru sprijinul 
bugetar, bazată pe progresele înregistrate în materie de reforme și de bună gestiune, trebuie să 
fie însoțită de un sprijin specific care să încurajeze dezvoltarea controlului parlamentar, a 
capacităților naționale de audit și a transparenței sporite și accesului public la informații.

Vizibilitate sporită 

Cu sprijinul IPA direcționat către țările care doresc să devină membre ale UE, coraportorii 
solicită să se depună eforturi de comunicare mai bine orientate, pentru a asigura vizibilitatea 
finanțării UE, pentru a permite o mai bună monitorizare și pentru a valorifica investițiile UE. 
Comisia, delegațiile UE de pe teren și beneficiarii IPA ar trebui să îmbunătățească comunicarea 
privind rezultatele asistenței UE, pentru a contribui la o mai bună înțelegere a beneficiilor sale 
pentru îmbunătățirea vieții cetățenilor.
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