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Amendamentul 81
Heidi Hautala

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Punerea în aplicare a prezentului 
regulament ar trebui să fie ghidată de cele 
cinci priorități stabilite în Strategia globală 
pentru politica externă și de securitate a 
Uniunii (denumită în continuare „Strategia 
globală”)59, prezentată la 19 iunie 2016, 
care reprezintă viziunea Uniunii și 
constituie cadrul pentru o acțiune externă 
unită și responsabilă, desfășurată în 
parteneriat cu ceilalți, în scopul promovării 
valorilor și intereselor Uniunii. Uniunea ar 
trebui să consolideze parteneriatele, 
precum și să promoveze dialogul politic și 
răspunsurile colective la provocările de 
interes global. Acțiunile întreprinse de 
Uniune ar trebui să sprijine interesele și 
valorile sale în toate aspectele lor, inclusiv 
menținerea păcii, prevenirea conflictelor, 
consolidarea securității internaționale, 
combaterea cauzelor profunde ale migrației 
neregulamentare și acordarea de asistență 
populațiilor, țărilor și regiunilor care se 
confruntă cu dezastre naturale sau 
provocate de om, susținerea politicii 
comerciale, diplomația economică și 
cooperarea economică, promovarea 
soluțiilor și tehnologiilor digitale, precum 
și întărirea dimensiunii internaționale a 
politicilor Uniunii. Atunci când își apără 
interesele, Uniunea ar trebui să aplice și să 
promoveze principiile de respectare a unor 
standarde sociale și de mediu ridicate, a 
statului de drept, a dreptului internațional și 
a drepturilor omului.

(8) Punerea în aplicare a prezentului 
regulament ar trebui să fie ghidată de cele 
cinci priorități stabilite în Strategia globală 
pentru politica externă și de securitate a 
Uniunii (denumită în continuare „Strategia 
globală”)59, prezentată la 19 iunie 2016, 
care reprezintă viziunea Uniunii și 
constituie cadrul pentru o acțiune externă 
unită și responsabilă, desfășurată în 
parteneriat cu ceilalți, în scopul promovării 
valorilor și intereselor Uniunii. Uniunea ar 
trebui să consolideze parteneriatele, 
precum și să promoveze dialogul politic și 
răspunsurile colective la provocările de 
interes global. Acțiunile întreprinse de 
Uniune ar trebui să sprijine interesele și 
valorile sale în toate aspectele lor, inclusiv 
menținerea păcii, prevenirea conflictelor, 
consolidarea securității internaționale, 
combaterea cauzelor profunde ale migrației 
și strămutării forțate și acordarea de 
asistență populațiilor, țărilor și regiunilor 
care se confruntă cu dezastre naturale sau 
provocate de om, susținerea politicii 
comerciale, diplomația economică și 
cooperarea economică, promovarea 
soluțiilor și tehnologiilor digitale, precum 
și întărirea dimensiunii internaționale a 
politicilor Uniunii. Atunci când își apără 
interesele, Uniunea ar trebui să aplice și să 
promoveze principiile de respectare a unor 
standarde sociale și de mediu ridicate, a 
statului de drept, a dreptului internațional și 
a drepturilor omului.

Or. en
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Amendamentul 82
Heidi Hautala

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Politica europeană de vecinătate, 
astfel cum a fost revizuită în 201562, înscrie 
stabilizarea țărilor din vecinătatea UE și 
consolidarea rezilienței acestora, în special 
prin stimularea dezvoltării economice, 
printre principalele priorități politice ale 
Uniunii. Pentru a-și atinge obiectivul, 
politica europeană de vecinătate revizuită 
s-a axat pe patru domenii prioritare: buna 
guvernanță, democrația, statul de drept și 
drepturile omului, cu un accent deosebit pe 
sporirea sprijinului acordat societății civile; 
dezvoltarea economică; securitatea; 
migrația și mobilitatea, inclusiv abordarea 
cauzelor profunde ale migrației 
neregulamentare și ale strămutării forțate 
a populației. Politica europeană de 
vecinătate se caracterizează prin 
diferențiere și printr-o asumare reciprocă 
sporită a responsabilității; în cadrul acestei 
politici sunt recunoscute diferite niveluri de 
angajare și sunt luate în considerare 
interesele fiecărei țări cu privire la natura 
parteneriatului său cu Uniunea și la 
elementele pe care trebuie să se 
concentreze acest parteneriat.

(19) Politica europeană de vecinătate, 
astfel cum a fost revizuită în 201562, înscrie 
stabilizarea țărilor din vecinătatea UE și 
consolidarea rezilienței acestora, în special 
prin stimularea dezvoltării economice, 
printre principalele priorități politice ale 
Uniunii. Pentru a-și atinge obiectivul, 
politica europeană de vecinătate revizuită 
s-a axat pe patru domenii prioritare: buna 
guvernanță, democrația, statul de drept și 
drepturile omului, cu un accent deosebit pe 
sporirea sprijinului acordat societății civile; 
dezvoltarea economică; securitatea; 
migrația și mobilitatea, inclusiv abordarea 
cauzelor profunde ale migrației și 
strămutării forțate a populației. Politica 
europeană de vecinătate se caracterizează 
prin diferențiere și printr-o asumare 
reciprocă sporită a responsabilității; în 
cadrul acestei politici sunt recunoscute 
diferite niveluri de angajare și sunt luate în 
considerare interesele fiecărei țări cu 
privire la natura parteneriatului său cu 
Uniunea și la elementele pe care trebuie să 
se concentreze acest parteneriat.

Or. en

Amendamentul 83
Heidi Hautala

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Reflectând importanța combaterii 
schimbărilor climatice în concordanță cu 

(28) Reflectând importanța combaterii 
schimbărilor climatice, promovând 
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angajamentele Uniunii de a pune în 
aplicare Acordul de la Paris și de a 
îndeplini obiectivele de dezvoltare durabilă 
ale Organizației Națiunilor Unite, prezentul 
regulament ar trebui să contribuie la 
integrarea acțiunilor climatice în politicile 
Uniunii, precum și la atingerea țintei 
globale ca 25 % din cheltuielile de la 
bugetul Uniunii să sprijine obiectivele 
legate de climă. Se așteaptă ca acțiunile 
întreprinse în temeiul prezentului 
regulament să contribuie cu 25 % din 
pachetul financiar global aferent 
regulamentului la atingerea obiectivelor 
legate de climă. Acțiunile relevante vor fi 
identificate în cursul punerii în aplicare a 
prezentului regulament, iar contribuția 
totală adusă de prezentul regulament ar 
trebui să facă parte din evaluările și din 
procesele de revizuire relevante.

durabilitatea mediului în concordanță cu 
articolul 11 din TUE și cu angajamentele 
Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la 
Paris și de a îndeplini obiectivele de 
dezvoltare durabilă ale Organizației 
Națiunilor Unite, prezentul regulament ar 
trebui să contribuie la integrarea acțiunilor 
climatice și de mediu în politicile Uniunii, 
precum și la atingerea țintei globale ca 
50 % din cheltuielile de la bugetul Uniunii 
să sprijine obiectivele legate de climă și 
mediu. Se așteaptă ca acțiunile întreprinse 
în temeiul prezentului regulament să 
contribuie cu 45% din pachetul financiar 
global aferent regulamentului la atingerea 
obiectivelor legate de climă și mediu. 
Aceasta include un obiectiv de 10 % din 
pachetul financiar global al 
regulamentului dedicat biodiversității. 
Acțiunile relevante vor fi identificate în 
cursul punerii în aplicare a prezentului 
regulament, iar contribuția totală adusă de 
prezentul regulament ar trebui să facă parte 
din evaluările și din procesele de revizuire 
relevante. Acțiunea Uniunii în acest 
domeniu ar trebui să favorizeze aderarea 
la Acordul de la Paris și la convențiile de 
la Rio.

Or. en

Amendamentul 84
Heidi Hautala

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Este esențial să se continue 
intensificarea cooperării cu țările partenere 
în ceea ce privește migrația, pentru a 
beneficia de avantajele pe care le prezintă 
migrația legală și bine gestionată și pentru 
a aborda în mod eficace migrația 
neregulamentară. Această cooperare ar 
trebui să contribuie la asigurarea accesului 

(29) Este esențial să se continue 
intensificarea cooperării cu țările partenere 
în ceea ce privește migrația, pentru a 
beneficia de avantajele pe care le prezintă 
migrația legală și bine gestionată și pentru 
a aborda în mod eficace migrația 
neregulamentară. Această cooperare ar 
trebui să contribuie la asigurarea accesului 
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la protecție internațională, la abordarea 
cauzelor profunde ale migrației 
neregulamentare, la îmbunătățirea 
gestionării frontierelor și la continuarea 
eforturilor de combatere a migrației 
neregulamentare, a traficului de persoane 
și a introducerii ilegale de migranți, 
precum și la activitățile desfășurate în 
domeniile returnării, readmisiei și 
reintegrării, acolo unde este cazul, pe baza 
răspunderii reciproce și a respectării 
depline a obligațiilor umanitare și a celor 
legate de drepturile omului. Prin urmare, 
cooperarea eficace a țărilor terțe cu 
Uniunea în acest domeniu ar trebui să fie 
parte integrantă din principiile generale 
prevăzute de prezentul regulament. O mai 
mare coerență între politicile privind 
migrația și politicile de cooperare pentru 
dezvoltare este importantă pentru a asigura 
faptul că ajutorul pentru dezvoltare susține 
țările partenere în eforturile lor de 
gestionare a migrației într-un mod mai 
eficace. Prezentul regulament ar trebui să 
contribuie la o abordare coordonată, 
holistică și structurată a migrației, 
valorificând la maximum sinergiile și 
aplicând efectul de levier necesar.

la protecție internațională, la abordarea 
cauzelor profunde ale migrației 
neregulamentare, la îmbunătățirea 
gestionării frontierelor și la continuarea 
eforturilor de combatere a migrației și 
strămutării forțate, a traficului de persoane 
și a introducerii ilegale de migranți, 
precum și la activitățile desfășurate în 
domeniile returnării, readmisiei și 
reintegrării, acolo unde este cazul, pe baza 
răspunderii reciproce și a respectării 
depline a obligațiilor umanitare și a celor 
legate de drepturile omului. Prin urmare, 
cooperarea eficace a țărilor terțe cu 
Uniunea în acest domeniu ar trebui să fie 
parte integrantă din principiile generale 
prevăzute de prezentul regulament. O mai 
mare coerență între politicile privind 
migrația și politicile de cooperare pentru 
dezvoltare este importantă pentru a asigura 
faptul că ajutorul pentru dezvoltare susține 
țările partenere în eforturile lor de 
gestionare a migrației într-un mod mai 
eficace. Prezentul regulament ar trebui să 
contribuie la o abordare coordonată, 
holistică și structurată a migrației, 
valorificând la maximum sinergiile și 
aplicând efectul de levier necesar.

Or. en

Amendamentul 85
Heidi Hautala

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Prezentul regulament ar trebui să îi 
permită Uniunii să răspundă provocărilor, 
necesităților și oportunităților legate de 
migrație, în complementaritate cu politica 
Uniunii privind migrația. În acest scop și 
fără a aduce atingere împrejurărilor 
neprevăzute, se preconizează că 10 % din 
pachetul financiar aferent acestuia ar urma 

(30) Prezentul regulament ar trebui să îi 
permită Uniunii să răspundă provocărilor, 
necesităților și oportunităților legate de 
migrație, în complementaritate cu politica 
Uniunii privind migrația. În acest scop și 
fără a aduce atingere împrejurărilor 
neprevăzute, se preconizează că 10 % din 
pachetul financiar aferent acestuia ar urma 
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să fie alocat pentru abordarea cauzelor 
profunde ale migrației neregulamentare și
ale strămutării forțate și pentru a sprijini 
gestionarea și guvernanța migrației, 
inclusiv pentru protecția drepturilor 
refugiaților și migranților în cadrul 
obiectivelor prezentului regulament.

să fie alocat pentru abordarea cauzelor 
profunde ale migrației și strămutării forțate 
și pentru a sprijini gestionarea și 
guvernanța migrației, inclusiv pentru 
protecția drepturilor refugiaților și 
migranților în cadrul obiectivelor 
prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 86
Heidi Hautala

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Scopul FEDD+ ar trebui să fie 
sprijinirea investițiilor ca mijloc de a 
contribui la realizarea obiectivelor de 
dezvoltare durabilă, prin favorizarea 
dezvoltării economice și sociale durabile și 
favorabile incluziunii și prin promovarea 
rezilienței socioeconomice a țărilor 
partenere, cu un accent deosebit pe 
eradicarea sărăciei, pe creșterea economică 
durabilă și favorabilă incluziunii, pe 
crearea de locuri de muncă decente, pe 
oportunitățile economice, pe aptitudini și 
spirit antreprenorial, pe sectoarele 
socioeconomice, pe microîntreprinderi și 
întreprinderi mici și mijlocii, precum și 
prin abordarea anumitor cauze 
socioeconomice profunde ale migrației 
neregulamentare, în conformitate cu 
documentele indicative de programare 
relevante. Ar trebui să se acordă o atenție 
deosebită țărilor considerate fragile sau 
confruntate cu situații de conflict, țărilor 
cel mai puțin dezvoltate și țărilor sărace 
puternic îndatorate.

(34) Scopul FEDD+ ar trebui să fie 
sprijinirea investițiilor ca mijloc de a 
contribui la realizarea obiectivelor de 
dezvoltare durabilă, prin favorizarea 
dezvoltării economice și sociale durabile și 
favorabile incluziunii și prin promovarea 
rezilienței socioeconomice a țărilor 
partenere, cu un accent deosebit pe
eradicarea sărăciei, pe creșterea economică 
durabilă și favorabilă incluziunii, pe 
crearea de locuri de muncă decente, pe 
oportunitățile economice, pe aptitudini și 
spirit antreprenorial, pe sectoarele 
socioeconomice, pe microîntreprinderi și 
întreprinderi mici și mijlocii, precum și 
prin abordarea anumitor cauze 
socioeconomice profunde ale migrației și 
strămutării forțate, în conformitate cu 
documentele indicative de programare 
relevante. Ar trebui să se acordă o atenție 
deosebită țărilor considerate fragile sau 
confruntate cu situații de conflict, țărilor 
cel mai puțin dezvoltate și țărilor sărace 
puternic îndatorate.

Or. en
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Amendamentul 87
Heidi Hautala

Propunere de regulament
Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) FEDD+ ar trebui să valorifice pe 
deplin adiționalitatea fondurilor, să 
abordeze disfuncționalitățile pieței și 
situațiile de investiții sub nivelul optim, să 
furnizeze produse inovatoare și să atragă 
fonduri din sectorul privat. Implicarea 
sectorului privat în activitatea de cooperare 
a Uniunii cu țările partenere prin 
intermediul FEDD+ ar trebui să aibă un 
impact măsurabil și adițional asupra 
dezvoltării, fără a denatura piața și ar trebui 
să fie eficientă din punctul de vedere al 
costurilor și să fie bazată pe răspunderea 
reciprocă și pe împărțirea costurilor și a 
riscurilor. FEDD+ ar trebui să funcționeze 
ca „ghișeu unic”, primind propuneri de 
finanțare de la instituțiile financiare și 
investitorii din sectorul public sau privat și 
oferind o gamă largă de sprijin financiar 
pentru investițiile eligibile.

(35) FEDD+ ar trebui să valorifice pe 
deplin adiționalitatea fondurilor, să 
abordeze disfuncționalitățile pieței și 
situațiile de investiții sub nivelul optim, să 
furnizeze produse inovatoare și să atragă 
fonduri din sectorul privat pentru a 
optimiza contribuția sectorului financiar 
privat la dezvoltarea durabilă locală. 
Implicarea sectorului privat în activitatea 
de cooperare a Uniunii cu țările partenere 
prin intermediul FEDD+ ar trebui să aibă 
un impact măsurabil și adițional asupra 
dezvoltării, cu respectarea deplină a 
mediului, a drepturilor comunităților 
locale și a mijloacelor lor de subzistență, 
fără a denatura piața locală și a concura în 
mod inechitabil cu actorii economici 
locali. Aceasta ar trebui să fie eficientă din 
punctul de vedere al costurilor și să fie 
bazată pe răspunderea reciprocă și pe 
împărțirea costurilor și a riscurilor. FEDD+ 
ar trebui să funcționeze ca „ghișeu unic”, 
primind propuneri de finanțare de la 
instituțiile financiare și investitorii din 
sectorul public sau privat și oferind o gamă 
largă de sprijin financiar pentru investițiile 
eligibile.

Or. en

Amendamentul 88
Heidi Hautala

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Obiectivul general al prezentului 1. Obiectivul general al prezentului 
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regulament este de a susține și de a 
promova valorile și interesele Uniunii în 
întreaga lume, pentru a urmări realizarea 
obiectivelor și principiilor acțiunii externe 
a Uniunii, astfel cum este prevăzut la 
articolul 3 alineatul (5) și la articolele 8 și 
21 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană.

regulament este de a susține și de a 
promova valorile, principiile și interesele 
Uniunii în întreaga lume, pentru a urmări 
realizarea obiectivelor și principiilor 
acțiunii externe a Uniunii, astfel cum este 
prevăzut la articolul 3 alineatul (5) și la 
articolele 8 și 21 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană, precum și la articolul 
208 și 11 din TFUE.

Or. en

Amendamentul 89
Heidi Hautala

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Un procent de cel puțin 92 % din 
cheltuielile prevăzute în temeiul 
prezentului regulament îndeplinește 
criteriile pentru acordarea de asistență 
oficială pentru dezvoltare stabilite de 
Comitetul de asistență pentru dezvoltare al 
Organizației pentru Cooperare și 
Dezvoltare Economică.

3. Un procent de cel puțin 97% din 
cheltuielile prevăzute în temeiul 
prezentului regulament îndeplinește 
criteriile pentru acordarea de asistență 
oficială pentru dezvoltare stabilite de 
Comitetul de asistență pentru dezvoltare al 
Organizației pentru Cooperare și 
Dezvoltare Economică.

Or. en

Amendamentul 90
Heidi Hautala

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) suma de 68 000 de milioane EUR 
pentru programele geografice:

(a) suma de 71 100 de milioane EUR 
pentru programele geografice:

Or. en
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Amendamentul 91
Heidi Hautala

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera a – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– cel puțin 32 000 de milioane EUR 
pentru Africa Subsahariană,

– cel puțin 35 100 de milioane EUR 
pentru Africa Subsahariană,

Or. en

Amendamentul 92
Heidi Hautala

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera b – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– 1 500 de milioane EUR pentru 
drepturile omului și democrație,

– 3 000 de milioane EUR pentru 
drepturile omului și democrație,

Or. en

Amendamentul 93
Heidi Hautala

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera b – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– 1 500 de milioane EUR pentru 
organizațiile societății civile,

– 2 800 de milioane EUR pentru 
organizațiile societății civile,

Or. en

Amendamentul 94
Heidi Hautala
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Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera b – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– 1 000 de milioane EUR pentru 
stabilitate și pace,

– 2 000 de milioane EUR pentru 
consolidarea păcii, prevenirea conflictelor
și stabilitate,

Or. en

Amendamentul 95
Heidi Hautala

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera b – liniuța 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

– 3 000 de milioane EUR pentru 
provocările globale,

– 5 800 de milioane EUR pentru 
provocările globale,

Or. en

Amendamentul 96
Heidi Hautala

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera b a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) 1 000 de milioane EUR pentru 
egalitatea de gen și capacitarea femeilor,

Or. en

Amendamentul 97
Heidi Hautala

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) 4 000 de milioane EUR pentru 
acțiunile de răspuns rapid.

(c) 6 100 de milioane EUR pentru 
acțiunile de răspuns rapid.

Or. en

Amendamentul 98
Heidi Hautala

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera c – liniuța 1 (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- din care 4 600 de milioane EUR 
pentru răspunsul în caz de criză, astfel 
cum se precizează la articolul 4 alineatul 
(4) litera (a) și în anexa IV partea 1

Or. en

Amendamentul 99
Heidi Hautala

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Cu titlu indicativ, aproximativ 10 % 
din pachetul financiar prevăzut la 
articolul 4 alineatul (2) litera (a) pentru a 
completa alocările financiare naționale 
menționate la articolul 12 se alocă pentru 
țările partenere enumerate în anexa I, în 
vederea punerii în aplicare a abordării 
bazate pe performanță. Alocările bazate pe 
performanță sunt stabilite în funcție de 
progresele înregistrate de țările partenere în 
ceea ce privește democrația, drepturile 
omului, statul de drept, cooperarea privind 
migrația, guvernanța economică și 
reformele. Progresele țărilor partenere sunt 

1. Cu titlu indicativ, aproximativ 10 % 
din pachetul financiar prevăzut la 
articolul 4 alineatul (2) litera (a) pentru a 
completa alocările financiare naționale 
menționate la articolul 12 se alocă pentru 
țările partenere enumerate în anexa I, în 
vederea punerii în aplicare a abordării 
bazate pe performanță. Alocările bazate pe 
performanță sunt stabilite în funcție de 
progresele înregistrate de țările partenere în 
ceea ce privește democrația, drepturile 
omului, statul de drept, guvernanța 
economică și reformele. Progresele țărilor 
partenere sunt evaluate anual.
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evaluate anual.

Or. en

Amendamentul 100
Heidi Hautala

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 7 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) contribuții la costurile participării 
țărilor la programele și acțiunile Uniunii
puse în aplicare de către agenții și 
organisme ale Uniunii, precum și de către 
organisme sau persoane cărora li se 
încredințează punerea în aplicare a unor 
acțiuni specifice în cadrul politicii externe 
și de securitate comune, în temeiul 
titlului V din Tratatul privind Uniunea 
Europeană;

(e) contribuții la costurile participării 
țărilor la programele și acțiunile Uniunii 
puse în aplicare de către agenții și 
organisme ale Uniunii;

Or. en

Amendamentul 101
Heidi Hautala

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul FEDD+, ca pachet financiar 
integrat care furnizează capacitate 
financiară pe baza metodelor de execuție 
stabilite la articolul 23 alineatul (1) literele 
(a), (e), (f) și (g), este de a sprijini 
investițiile și de a extinde accesul la 
finanțare, pentru a favoriza o dezvoltare 
economică și socială durabilă și favorabilă 
incluziunii și pentru a promova reziliența 
socioeconomică a țărilor partenere, punând 
accentul în mod deosebit pe eradicarea 
sărăciei, pe creșterea economică durabilă și 

Scopul FEDD+, ca pachet financiar 
integrat care furnizează capacitate 
financiară pe baza metodelor de execuție 
stabilite la articolul 23 alineatul (1) literele 
(a), (e), (f) și (g), este de a sprijini 
investițiile și de a extinde accesul la 
finanțare, pentru a favoriza o dezvoltare 
economică și socială durabilă și favorabilă 
incluziunii și pentru a promova reziliența 
socioeconomică și ecologică a țărilor 
partenere, punând accentul în mod deosebit
pe adaptarea la schimbările climatice și 
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favorabilă incluziunii, pe crearea de locuri 
de muncă decente, pe oportunitățile 
economice, pe aptitudini și spirit 
antreprenorial, pe sectoarele 
socioeconomice, pe microîntreprinderi și 
întreprinderile mici și mijlocii, precum și 
pentru a aborda cauzele socioeconomice 
specifice profunde ale migrației 
neregulamentare, în conformitate cu 
documentele indicative de programare 
relevante. Se acordă o atenție deosebită 
țărilor despre care se consideră că se 
confruntă cu situații de fragilitate sau de 
conflict, țărilor cel mai puțin dezvoltate și 
țărilor sărace puternic îndatorate.

atenuarea efectelor acestora, pe eradicarea 
sărăciei, pe creșterea economică durabilă și 
favorabilă incluziunii, pe crearea de locuri 
de muncă decente, pe oportunitățile 
economice, pe aptitudini și spirit 
antreprenorial, pe sectoarele 
socioeconomice, pe cooperative, pe 
microîntreprinderi și întreprinderile mici și 
mijlocii, în conformitate cu documentele 
indicative de programare relevante. Se 
acordă o atenție deosebită țărilor despre 
care se consideră că se confruntă cu situații 
de fragilitate sau de conflict, țărilor cel mai 
puțin dezvoltate și țărilor sărace puternic 
îndatorate, oferind prioritate actorilor 
economici locali. FEDD+ nu este utilizat 
pentru a înlocui responsabilitatea 
guvernului în ceea ce privește furnizarea 
serviciilor publice de bază.

Or. en

Amendamentul 102
Heidi Hautala

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Rata de provizionare este cuprinsă între 
9 % și 50 %, în funcție de tipul de 
operațiune.

Rata de provizionare este cuprinsă între 
9 % și 50 %, în funcție de tipul de 
operațiune. O sumă de maximum 10 
miliarde EUR este provizionată de la 
bugetul UE printr-o linie bugetară 
specifică din cadrul procedurii bugetare 
anuale sau printr-un transfer bugetar.

Or. en

Amendamentul 103
Heidi Hautala

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 2 – litera aa (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) acordă adiționalitate financiară și 
de dezvoltare

Or. en

Amendamentul 104
Heidi Hautala

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 2 – litera b a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) respectă principiile eficacității 
dezvoltării, prevăzute în Parteneriatul de 
la Busan privind eficacitatea cooperării 
pentru dezvoltare și reafirmate în cadrul 
conferinței de la Nairobi din 2016, 
inclusiv asumarea, alinierea, accentul pe 
rezultate, transparența și răspunderea 
reciprocă, precum și obiectivul de 
necondiționare a ajutorului;

Or. en

Amendamentul 105
Heidi Hautala

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) vizează domeniile cu deficiențe 
clare ale pieței, canalizează capitalul 
privat către lacunele în materie de 
investiții și pune accent pe domeniile de 
risc care nu reușesc să atragă investiții 
pur private

Or. en
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Amendamentul 106
Heidi Hautala

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 2 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) sunt puse în aplicare cu 
respectarea deplină a convențiilor privind 
drepturile omului, a Orientărilor OCDE 
pentru întreprinderile multinaționale, a 
Principiilor directoare ale ONU privind 
afacerile și drepturile omului, a 
convențiilor și standardelor OIM, a 
Convenției ONU privind eliminarea 
tuturor formelor de discriminare față de 
femei;

Or. en

Amendamentul 107
Heidi Hautala

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 2 – litera cc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cc) Principiile de la Maastricht 
privind obligațiile extrateritoriale ale 
statelor din domeniul drepturilor 
economice, sociale și culturale și 
Orientările voluntare ale FAO privind 
guvernanța responsabilă a proprietății 
funciare, a locurilor de pescuit și a 
pădurilor în contextul securității 
alimentare naționale;

Or. en

Amendamentul 108
Heidi Hautala
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Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contrapărțile eligibile respectă normele și 
condițiile prevăzute la articolul 62 
alineatul (2) litera (c) din Regulamentul 
financiar. În cazul organismelor de drept 
privat dintr-un stat membru sau o țară terță
care au contribuit la garanția pentru 
acțiunea externă în conformitate cu 
articolul 28 din prezentul regulament, se 
preferă acele organisme care publică 
informații legate de criteriile de mediu, 
sociale și de guvernanță corporativă.

Contrapărțile eligibile respectă normele și 
condițiile prevăzute la articolul 62 
alineatul (2) litera (c) din Regulamentul 
financiar. În cazul organismelor de drept 
privat dintr-un stat membru sau o țară terță, 
se preferă acele organisme care publică 
informații legate de criteriile de mediu, 
sociale și de guvernanță corporativă.

Or. en

Amendamentul 109
Heidi Hautala

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. Comisia evaluează operațiunile care 
beneficiază de sprijinul garanției pentru 
acțiunea externă pe baza criteriilor de 
eligibilitate stabilite la alineatele (2) și (3), 
recurgând, unde este posibil, la sistemele 
existente ale contrapărților eligibile de 
măsurare a rezultatelor. Comisia publică 
în fiecare an rezultatul evaluării sale pentru 
fiecare componentă de investiții.

8. Comisia evaluează operațiunile care 
beneficiază de sprijinul garanției pentru 
acțiunea externă pe baza criteriilor de 
eligibilitate stabilite la alineatele (2) și (3). 
Comisia stabilește și pune la dispoziția 
publicului un tablou de bord al 
indicatorilor care urmează să fie utilizați
de partenerii de execuție pentru selectarea 
proiectelor și de către Comisia Europeană 
pentru a verifica diligența necesară în 
cadrul selecției proiectelor în vederea 
asigurării unei evaluări independente și 
transparente a utilizării potențiale și reale 
a garanției UE, în conformitate cu 
criteriile enumerate la punctul 27.2 . 
Comisia publică în fiecare an rezultatul
tuturor instrumentelor de garantare și al 
proiectelor individuale în cadrul evaluării 
sale pentru fiecare componentă de 
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investiții.

Or. en

Amendamentul 110
Heidi Hautala

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

La solicitarea statelor membre, 
contribuțiile acestora pot fi alocate pentru 
inițierea de acțiuni în anumite regiuni, țări 
sau sectoare ori în anumite componente de 
investiții existente.

La solicitarea statelor membre, 
contribuțiile acestora pot fi avute în vedere 
la alocare pentru inițierea de acțiuni în 
anumite regiuni, țări sau sectoare ori în 
anumite componente de investiții existente.

Or. en

Amendamentul 111
Heidi Hautala

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 3 – litera g a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) o procedură clară prin care 
Comisia Europeană să efectueze o 
verificare a calității diligenței necesare, 
efectuată de partenerii de execuție la nivel 
de proiect individual, inclusiv în ceea ce 
privește evaluarea ex ante a impactului 
asupra drepturilor omului și a mediului, 
și să solicite clarificări și ajustări 
partenerilor de execuție.

Or. en

Amendamentul 112
Heidi Hautala
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Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Contrapărțile eligibile furnizează 
Comisiei, la cerere, toate informațiile 
suplimentare necesare pentru îndeplinirea 
obligațiilor Comisiei legate de prezentul 
regulament.

7. Contrapărțile eligibile furnizează 
Comisiei, la cerere, toate informațiile 
suplimentare necesare pentru îndeplinirea 
obligațiilor Comisiei legate de prezentul 
regulament, în special în ceea ce privește 
punerea în aplicare a recomandărilor 
formulate în urma evaluării ex ante a 
impactului asupra drepturilor omului și a 
mediului, precum și a altor criterii de 
selecție prevăzute la articolul 27.

Or. en

Amendamentul 113
Heidi Hautala

Propunere de regulament
Articolul 29 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 29 a 

Mecanismul de soluționare a 
reclamațiilor și de despăgubire

Comisia Europeană instituie un 
mecanism de soluționare a reclamațiilor, 
centralizat la nivelul Uniunii, pentru toate 
proiectele, în temeiul capitolului IV din 
prezentul regulament. Mecanismul de 
soluționare a reclamațiilor poate fi utilizat 
în mod direct de părțile interesate afectate 
de operațiuni și de părțile interesate 
nemulțumite de modul în care le-au fost 
tratate reclamațiile de mecanismele de 
soluționare ale contrapărților. Comisia și 
delegațiile Uniunii Europene publică, pe 
site-urile lor web și în documentele legate 
de proiect, trimiteri directe la 
mecanismele de soluționare a 
reclamațiilor create de contrapărțile 
relevante care au încheiat acorduri cu 



PE631.781v01-00 20/23 AM\1170668RO.docx

RO

Comisia, precum și la mecanismul de 
soluționare a reclamațiilor centralizat la 
nivelul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 114
Heidi Hautala

Propunere de regulament
Articolul 30 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pachetul financiar pentru programele 
geografice, menționat la articolul 6 
alineatul (2) litera (a), poate fi folosit 
pentru a contribui la dotarea cu capital a 
instituțiilor de finanțare a dezvoltării 
europene și non-europene.

Pachetul financiar pentru programele 
geografice, menționat la articolul 6 
alineatul (2) litera (a), poate fi folosit 
pentru a contribui la dotarea cu capital a 
instituțiilor de finanțare a dezvoltării 
europene.

Or. en

Amendamentul 115
Heidi Hautala

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2 a. Comisia publică pe portalul său 
web informații despre operațiunile de 
finanțare și de investiții, inclusiv la nivel 
individual și de proiect, și elementele 
esențiale ale tuturor acordurilor de 
garantare FEDD+, inclusiv informații 
privind identitatea juridică a 
contrapărților eligibile, beneficiile 
preconizate în materie de dezvoltare și 
procedurile de depunere a plângerilor, 
ținând seama de protecția informațiilor 
confidențiale și sensibile din punct de 
vedere comercial.
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Or. en

Amendamentul 116
Heidi Hautala

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2 b. În conformitate cu politicile lor 
privind transparența și cu normele 
Uniunii privind protecția datelor și 
accesul la documente și informații, 
contrapărțile FEDD+ pun în mod 
proactiv și sistematic la dispoziția 
publicului pe site-urile lor web informații 
legate de toate operațiunile de finanțare și 
de investiții acoperite de garanția pentru 
acțiunea externă, în special cu privire la 
modul în care operațiunile respective 
contribuie la îndeplinirea obiectivelor și 
cerințelor din prezentul regulament. 
Aceste informații sunt defalcate la nivel 
de proiect. Se ia întotdeauna în 
considerare protecția informațiilor 
confidențiale și sensibile din punct de 
vedere comercial. Contrapărțile eligibile 
aduc, de asemenea, în atenția publicului 
sprijinul Uniunii în toate informațiile pe 
care le publică cu privire la operațiunile 
de finanțare și de investiții acoperite de 
garanția pentru acțiunea externă, în 
conformitate cu prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 117
Heidi Hautala

Propunere de regulament
Anexa V – paragraful 1 – teza introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Operațiunile FEDD+ eligibile pentru a 
beneficia de sprijin prin intermediul 
garanției pentru acțiunea externă vizează în 
special următoarele domenii prioritare:

Operațiunile FEDD + eligibile pentru a 
beneficia de sprijin prin intermediul 
garanției pentru acțiunea externă vizează,
în special, domeniile prioritare enumerate 
la alineatul (1) și exclud operațiunile de 
finanțare și de investiții enumerate la 
alineatul (1a):

1. Sunt eligibile operațiunile care:

Or. en

Amendamentul 118
Heidi Hautala

Propunere de regulament
Anexa V – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. neeligibile sunt operațiunile care,

(a) sunt legate de sectorul militar sau de 
securitate,

(b) sprijină dezvoltarea energiei nucleare,

(c) stimulează în continuare dependența 
de combustibili fosili și de dioxid de 
carbon,

(d) presupun costuri externe de mediu 
semnificative,

(e) promovează utilizarea semințelor 
modificate genetic,

(f) promovează agricultura și 
monocultura industrializate la scară 
largă,

(g) sunt legate de baraje de mari 
dimensiuni,

(h) vizează sectoare sau proiecte care 
prezintă riscuri de subminare a 
drepturilor omului în țările partenere, 
cum ar fi confiscarea terenurilor sau 
strămutarea forțată a populației. 



AM\1170668RO.docx 23/23 PE631.781v01-00

RO

Partenerii de execuție vor efectua o 
evaluare publică ex ante a impactului 
asupra drepturilor omului și a mediului, 
care să identifice aceste riscuri, ținând 
seama în mod corespunzător de principiul 
consimțământului liber și prealabil al 
comunităților afectate de investițiile legate 
de terenuri.

Or. en
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