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Amendamentul 901
Marietje Schaake

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Planurile de acțiune se bazează pe 
documente de programare, cu excepția 
cazurilor menționate la alineatele (3) și 
(4).

Planurile de acțiune se bazează pe 
strategiile de la articolul 12 alineatul (2) 
și de la articolul 13 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 902
Marietje Schaake

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Planurile de acțiune anuale sau 
multianuale și măsurile individuale pot fi 
utilizate pentru punerea în aplicare a 
acțiunilor de răspuns rapid menționate la 
articolul 4 alineatul (4) literele (b) și (c).

3. Planurile de acțiune anuale sau 
multianuale și măsurile individuale pot 
conține o contribuție la acțiunile de 
răspuns rapid menționate la articolul 4 
alineatul (4) literele (b) și (c).

Or. en

Amendamentul 903
Judith Sargentini, Michel Reimon

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Planurile de acțiune anuale sau 
multianuale și măsurile individuale pot fi 
utilizate pentru punerea în aplicare a 
acțiunilor de răspuns rapid menționate la 
articolul 4 alineatul (4) literele (b) și (c).

3. Planurile de acțiune anuale sau 
multianuale și măsurile individuale pot fi 
utilizate pentru punerea în aplicare a 
acțiunilor de răspuns rapid menționate la 
articolul 4 alineatul (4) litera (b).
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Or. en

Amendamentul 904
Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Planurile de acțiune anuale sau 
multianuale și măsurile individuale pot fi 
utilizate pentru punerea în aplicare a 
acțiunilor de răspuns rapid menționate la 
articolul 4 alineatul (4) literele (b) și (c).

3. Planurile de acțiune anuale sau 
multianuale și măsurile individuale pot fi 
utilizate pentru punerea în aplicare a 
acțiunilor de răspuns rapid menționate la 
articolul 4 alineatul (4) litera (b).

Or. en

Justificare

Mecanismul de răspuns rapid trebuie să fie corelat în mod clar cu situațiile extraordinare și 
excepționale și să aibă legătură cu urgențele și cu situațiile de conflict. Litera (c) de la 
alineatul (4), „nevoile și prioritățile politicii externe”, extinde sfera de aplicare a acestui 
mecanism la aproape orice situație în care este vizat interesul UE, motiv pentru care 
mecanismul ar fi aplicabil aproape în orice situație.

Amendamentul 905
Judith Sargentini, Michel Reimon

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul unor crize și conflicte prelungite, 
Comisia poate adopta o a doua măsură 
excepțională de asistență, cu o durată 
maximă de 18 luni. În cazuri justificate în 
mod corespunzător, se pot adopta și alte 
măsuri atunci când continuitatea acțiunii 
Uniunii este esențială și nu poate fi 
asigurată prin alte mijloace.

În cazul unor crize și conflicte prelungite, 
Comisia poate adopta o a doua măsură 
excepțională de asistență, cu o durată 
maximă de 18 luni.
În termen de trei săptămâni de la 
adoptarea măsurilor excepționale de 
asistență, Comisia raportează Consiliului 
și Parlamentului European oferind o 
prezentare generală a naturii măsurii 
adoptate, a duratei, a bugetului și a 
contextului acesteia. Comisia indică, de 
asemenea, dacă, în ce măsură și modul în 
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care va asigura continuitatea politicii puse 
în aplicare prin asistența excepțională cu 
ajutorul unor instrumente pe termen 
mediu și lung în temeiul prezentului 
regulament;

Or. en

Amendamentul 906
Judith Sargentini, Michel Reimon
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Se conferă Comisiei competența de 
a adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 34 pentru a adopta planurile de 
acțiune anuale sau multianuale 
menționate mai sus;

Or. en

Amendamentul 907
Judith Sargentini, Michel Reimon, Maria Heubuch

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Planurile de acțiune și măsurile sunt 
adoptate prin intermediul unor acte de 
punere în aplicare adoptate la rândul lor în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 35 alineatul (2).

1. Planurile de acțiune sunt adoptate 
prin intermediul unor acte delegate 
adoptate în conformitate cu procedura 
menționată la articolul 34 alineatul (6).
Măsurile sunt adoptate prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare adoptate la 
rândul lor în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 35 
alineatul (2). Informațiile comunicate 
Parlamentului European cuprind detalii 
privind sursa alocării financiare, inclusiv 
în cazul reportărilor și al reangajărilor.
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Or. en

Amendamentul 908
Marietje Schaake

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Planurile de acțiune și măsurile sunt 
adoptate prin intermediul unor acte de 
punere în aplicare adoptate la rândul lor
în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 35 
alineatul (2).

1. Planurile de acțiune și măsurile sunt 
adoptate prin intermediul unei decizii a 
Comisiei în conformitate cu Regulamentul 
financiar.

Or. en

Amendamentul 909
Marietje Schaake

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Procedura menționată la 
alineatul (1) nu este necesară pentru:

eliminat

(a) planurile de acțiune, măsurile 
individuale și măsurile de sprijin pentru 
care finanțarea din partea Uniunii nu 
depășește 10 milioane EUR;

(b) măsurile speciale, precum și planurile 
de acțiune și măsurile adoptate în vederea 
punerii în aplicare a acțiunilor de răspuns
rapid, pentru care finanțarea din partea 
Uniunii nu depășește 
20 de milioane EUR;

(c) modificările de ordin tehnic, cu 
condiția ca aceste modificări să nu 
afecteze în mod substanțial obiectivele 
planului de acțiune sau ale măsurii în 
cauză, cum ar fi:
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(i) schimbarea metodei de punere în 
aplicare;

(ii) realocarea fondurilor între acțiunile 
cuprinse în același plan de acțiune;

(iii) majorări sau reduceri ale bugetului 
planurilor de acțiune și măsurilor cu un 
procent care nu depășește 20 % din 
bugetul inițial și suma de 
10 milioane EUR.

În cazul planurilor de acțiune și 
măsurilor multianuale, pragurile 
menționate la alineatul (2) literele (a) și 
(b) și litera (c) punctul (iii) se aplică pe o 
bază anuală.

Planurile de acțiunile și măsurile adoptate 
în temeiul prezentului alineat, în afară de 
măsurile excepționale de asistență, 
precum și modificările de ordin tehnic 
sunt comunicate Parlamentului European 
și statelor membre prin intermediul 
comitetului relevant menționat la 
articolul 35, în termen de o lună de la 
adoptare.

Or. en

Amendamentul 910
Judith Sargentini, Michel Reimon

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) planurile de acțiune, măsurile 
individuale și măsurile de sprijin pentru 
care finanțarea din partea Uniunii nu 
depășește 10 milioane EUR;

(a) planurile de acțiune, măsurile 
individuale și măsurile de sprijin pentru 
care finanțarea din partea Uniunii nu 
depășește 5 milioane EUR;

Or. en

Amendamentul 911
Judith Sargentini, Michel Reimon
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Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) măsurile speciale, precum și 
planurile de acțiune și măsurile adoptate în 
vederea punerii în aplicare a acțiunilor de 
răspuns rapid, pentru care finanțarea din 
partea Uniunii nu depășește 
20 de milioane EUR;

(b) măsurile speciale, precum și 
planurile de acțiune și măsurile adoptate în 
vederea punerii în aplicare a acțiunilor de 
răspuns rapid, pentru care finanțarea din 
partea Uniunii nu depășește 
10 milioane EUR;

Or. en

Amendamentul 912
Marietje Schaake

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Înainte de a adopta sau de a prelungi 
măsuri excepționale de asistență a căror 
valoare nu depășește 20 de milioane EUR, 
Comisia informează Consiliul cu privire la 
natura și obiectivele acestora și cu privire 
la cuantumurile financiare avute în vedere. 
Comisia informează Consiliul înainte de a 
proceda la orice modificare importantă de 
fond a măsurilor excepționale de asistență 
deja adoptate. Comisia ține seama de 
abordarea politică relevantă a Consiliului 
atât la planificarea, cât și la punerea în 
aplicare ulterioară a acestor măsuri, în 
interesul coerenței acțiunii externe a 
Uniunii.

Înainte de a adopta sau de a prelungi 
măsuri excepționale de asistență a căror 
valoare nu depășește 10 milioane EUR, 
Comisia informează Consiliul și 
Parlamentul European cu privire la natura 
și obiectivele acestora și cu privire la 
cuantumurile financiare avute în vedere. 
Comisia informează Consiliul și 
Parlamentul European înainte de a 
proceda la orice modificare importantă de 
fond a măsurilor excepționale de asistență 
deja adoptate. Comisia ține seama de 
abordarea politică relevantă a Consiliului și 
de rezoluțiile relevante ale Parlamentului 
European atât la planificarea, cât și la 
punerea în aplicare ulterioară a acestor 
măsuri, în interesul coerenței acțiunii 
externe a Uniunii.

Or. en

Amendamentul 913
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Judith Sargentini, Michel Reimon

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Înainte de a adopta sau de a prelungi 
măsuri excepționale de asistență a căror 
valoare nu depășește 20 de milioane EUR, 
Comisia informează Consiliul cu privire la 
natura și obiectivele acestora și cu privire 
la cuantumurile financiare avute în vedere. 
Comisia informează Consiliul înainte de a 
proceda la orice modificare importantă de 
fond a măsurilor excepționale de asistență 
deja adoptate. Comisia ține seama de 
abordarea politică relevantă a Consiliului 
atât la planificarea, cât și la punerea în 
aplicare ulterioară a acestor măsuri, în 
interesul coerenței acțiunii externe a 
Uniunii.

Înainte de a adopta sau de a prelungi 
măsuri excepționale de asistență a căror 
valoare nu depășește 20 de milioane EUR, 
Comisia informează Consiliul și 
Parlamentul European cu privire la natura 
și obiectivele acestora și cu privire la 
cuantumurile financiare avute în vedere. 
Comisia informează Consiliul și 
Parlamentul European înainte de a 
proceda la orice modificare importantă de 
fond a măsurilor excepționale de asistență 
deja adoptate. Comisia ține seama de 
abordarea politică relevantă a Consiliului 
atât la planificarea, cât și la punerea în 
aplicare ulterioară a acestor măsuri, în 
interesul coerenței acțiunii externe a 
Uniunii.

Or. en

Amendamentul 914
Marietje Schaake

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia informează Parlamentul 
European în mod corespunzător și la timp 
cu privire la planificarea și punerea în 
aplicare a măsurilor excepționale de 
asistență în temeiul prezentului articol, 
inclusiv cu privire la cuantumurile 
financiare avute în vedere, și informează 
de asemenea Parlamentul European 
atunci când modifică sau prelungește în 
mod substanțial respectiva asistență.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 915
Judith Sargentini, Michel Reimon

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia informează Parlamentul 
European în mod corespunzător și la timp 
cu privire la planificarea și punerea în 
aplicare a măsurilor excepționale de 
asistență în temeiul prezentului articol, 
inclusiv cu privire la cuantumurile 
financiare avute în vedere, și informează 
de asemenea Parlamentul European 
atunci când modifică sau prelungește în 
mod substanțial respectiva asistență.

eliminat

Or. en

Amendamentul 916
Norbert Neuser, Enrique Guerrero Salom, Juan Fernando López Aguilar, Vincent 
Peillon, Cécile Kashetu Kyenge

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Înainte de adoptarea sau 
prelungirea acțiunilor de răspuns rapid și 
a măsurilor excepționale de asistență, 
Comisia trebuie să țină cont de serviciile 
relevante ale Comisiei, astfel cum sunt 
identificate pe baza naturii și obiectivelor 
acțiunii prevăzute, valorificând expertiza 
acestora, inclusiv în ceea ce privește 
aspectele umanitare. Comisia informează 
imediat Parlamentul European și 
Consiliul înainte de a proceda la orice 
modificare semnificativă și substanțială a 
acțiunilor de răspuns rapid și a măsurilor 
excepționale de asistență deja adoptate.



AM\1172163RO.docx 11/141 PE632.092v01-00

RO

Or. en

Amendamentul 917
Cristian Dan Preda, Charles Goerens, Frank Engel, Pier Antonio Panzeri

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Înainte de a adopta planuri de 
acțiune și măsuri care nu se bazează pe 
documentele de programare conform 
articolului 19 alineatul (2), cu excepția 
situațiilor menționate la articolul 19 
alineatele (3) și (4), Comisia adoptă un 
act delegat în conformitate cu 
articolul 34, de completare a prezentului 
regulament prin stabilirea obiectivelor 
specifice care trebuie urmărite, a 
rezultatelor preconizate, a instrumentelor 
care trebuie utilizate, a activităților 
principale și a alocărilor financiare 
indicative ale acestor planuri de acțiune și 
măsuri.

Or. en

Justificare

Acest amendament reprezintă o actualizare tehnică, al cărei scop este acela de a clarifica 
faptul că acțiunile de răspuns rapid prevăzute la articolul 19 alineatele (3) și (4) nu fac 
obiectul actelor delegate.

Amendamentul 918
Judith Sargentini, Michel Reimon

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Cu șase luni înainte de încetarea 
unei măsuri individuale sau excepționale 
privind acțiunile de răspuns rapid și în 
cazul unor nevoi actuale și nesatisfăcute, 
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Comisia informează Parlamentul 
European și Consiliul cu privire la 
măsurile luate în vederea derulării sau a 
dezvoltării acțiunii prin integrarea 
răspunsului în programarea pe termen 
mai lung, în cadrul programelor 
geografice sau tematice, sau explicând 
prin ce alte mijloace vor fi soluționate 
nevoile.

Or. en

Amendamentul 919
Judith Sargentini, Michel Reimon

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

La nivelul acțiunilor, se realizează o 
analiză de mediu corespunzătoare, inclusiv 
în ceea ce privește schimbările climatice și 
consecințele asupra biodiversității, în 
conformitate cu actele legislative aplicabile 
ale Uniunii, printre care 
Directiva 2011/92/UE82 a Parlamentului 
European și a Consiliului și 
Directiva 85/337/CEE83 a Consiliului; 
această analiză cuprinde, dacă este cazul, o 
evaluare a impactului asupra mediului în 
cazul acțiunilor sensibile din punct de 
vedere ecologic, în special în cazul 
infrastructurilor noi de mare anvergură.

La nivelul acțiunilor, se realizează o 
analiză de mediu corespunzătoare, inclusiv 
în ceea ce privește schimbările climatice și 
consecințele asupra biodiversității, în 
conformitate cu actele legislative aplicabile 
ale Uniunii, printre care 
Directiva 2011/92/UE82 a Parlamentului 
European și a Consiliului și 
Directiva 85/337/CEE83 a Consiliului; 
această analiză cuprinde, dacă este cazul, o 
evaluare a impactului asupra mediului în 
cazul acțiunilor sensibile din punct de 
vedere ecologic, în special în cazul 
infrastructurilor noi de mare anvergură. În 
plus, vor fi executate evaluări ex ante ale 
impactului asupra drepturilor omului, 
social și asupra forței de muncă. Comisia 
se va asigura că procesul de diligență 
necesar în aceste sectoare a fost realizat 
înainte de începerea acțiunii. Atunci când 
măsurile excepționale de asistență se 
referă la crize legate de conflicte și la 
amenințări la adresa păcii, ar trebui 
efectuate analize ale conflictelor și 
evaluări ale riscurilor, pentru a asigura
impactul pozitiv și eficacitatea asistenței 
în cauză. Comisia se va asigura că 
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procesul de diligență necesar în aceste 
sectoare a fost realizat înainte de 
începerea acțiunii.

_________________ _________________

82 Directiva 2011/92/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
13 decembrie 2011 privind evaluarea 
efectelor anumitor proiecte publice și 
private asupra mediului (text codificat) 
(JO L 26, 28.1.2012, p. 1).

82 Directiva 2011/92/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
13 decembrie 2011 privind evaluarea 
efectelor anumitor proiecte publice și 
private asupra mediului (text codificat) 
(JO L 26, 28.1.2012, p. 1).

83 Directiva Consiliului din 27 iunie 1985 
privind evaluarea efectelor anumitor 
proiecte publice și private asupra mediului 
(JO L 175, 5.7.1985, p. 40-48).

83 Directiva Consiliului din 27 iunie 1985 
privind evaluarea efectelor anumitor 
proiecte publice și private asupra mediului 
(JO L 175, 5.7.1985, p. 40-48).

Or. en

Amendamentul 920
Doru-Claudian Frunzulică

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

La nivelul acțiunilor, se realizează o 
analiză de mediu corespunzătoare, inclusiv 
în ceea ce privește schimbările climatice și 
consecințele asupra biodiversității, în 
conformitate cu actele legislative aplicabile 
ale Uniunii, printre care 
Directiva 2011/92/UE82 a Parlamentului 
European și a Consiliului și 
Directiva 85/337/CEE83 a Consiliului; 
această analiză cuprinde, dacă este cazul, o 
evaluare a impactului asupra mediului în 
cazul acțiunilor sensibile din punct de 
vedere ecologic, în special în cazul 
infrastructurilor noi de mare anvergură.

La nivelul acțiunilor, se realizează o 
analiză de mediu corespunzătoare, inclusiv 
în ceea ce privește schimbările climatice și 
consecințele asupra biodiversității, în 
conformitate cu actele legislative aplicabile 
ale Uniunii, printre care 
Directiva 2011/92/UE82 a Parlamentului 
European și a Consiliului și 
Directiva 85/337/CEE83 a Consiliului; 
această analiză cuprinde, dacă este cazul, o 
evaluare a impactului asupra mediului în 
cazul acțiunilor sensibile din punct de 
vedere ecologic, în special în cazul 
infrastructurilor noi de mare anvergură; 
atunci când măsurile excepționale de 
asistență se referă la crize legate de 
conflicte și la amenințări la adresa păcii, 
ar trebui efectuate analize ale conflictelor 
și evaluări ale riscurilor, pentru a asigura 
impactul pozitiv și eficacitatea asistenței 
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în cauză.

_________________ _________________

82 Directiva 2011/92/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
13 decembrie 2011 privind evaluarea 
efectelor anumitor proiecte publice și 
private asupra mediului (text codificat) 
(JO L 26, 28.1.2012, p. 1).

82 Directiva 2011/92/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
13 decembrie 2011 privind evaluarea 
efectelor anumitor proiecte publice și 
private asupra mediului (text codificat) 
(JO L 26, 28.1.2012, p. 1).

83 Directiva Consiliului din 27 iunie 1985 
privind evaluarea efectelor anumitor 
proiecte publice și private asupra mediului 
(JO L 175, 5.7.1985, p. 40-48).

83 Directiva Consiliului din 27 iunie 1985 
privind evaluarea efectelor anumitor 
proiecte publice și private asupra mediului 
(JO L 175, 5.7.1985, p. 40-48).

Or. en

Amendamentul 921
Norbert Neuser, Vincent Peillon, Juan Fernando López Aguilar, Doru-Claudian 
Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

La nivelul acțiunilor, se realizează o 
analiză de mediu corespunzătoare, inclusiv 
în ceea ce privește schimbările climatice și 
consecințele asupra biodiversității, în 
conformitate cu actele legislative aplicabile 
ale Uniunii, printre care 
Directiva 2011/92/UE82 a Parlamentului 
European și a Consiliului și 
Directiva 85/337/CEE83 a Consiliului; 
această analiză cuprinde, dacă este cazul, o 
evaluare a impactului asupra mediului în 
cazul acțiunilor sensibile din punct de 
vedere ecologic, în special în cazul 
infrastructurilor noi de mare anvergură.

La nivelul acțiunilor, se realizează o 
analiză de mediu corespunzătoare, inclusiv 
în ceea ce privește schimbările climatice și 
consecințele asupra biodiversității, în 
conformitate cu actele legislative aplicabile 
ale Uniunii, printre care 
Directiva 2011/92/UE82 a Parlamentului 
European și a Consiliului și 
Directiva 85/337/CEE83 a Consiliului; 
această analiză cuprinde, dacă este cazul, o 
evaluare a impactului asupra mediului în 
cazul acțiunilor sensibile din punct de 
vedere ecologic, în special în cazul 
infrastructurilor noi de mare anvergură, 
precum și un proces de diligență din 
perspectiva drepturilor omului și o 
evaluare a externalităților (care să nu se 
limiteze la aspectul de mediu, ci să vizeze 
și probleme sociale și economice);

_________________ _________________

82 Directiva 2011/92/UE a Parlamentului 82 Directiva 2011/92/UE a Parlamentului 
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European și a Consiliului din 
13 decembrie 2011 privind evaluarea 
efectelor anumitor proiecte publice și 
private asupra mediului (text codificat) 
(JO L 26, 28.1.2012, p. 1).

European și a Consiliului din 
13 decembrie 2011 privind evaluarea 
efectelor anumitor proiecte publice și 
private asupra mediului (text codificat) 
(JO L 26, 28.1.2012, p. 1).

83 Directiva Consiliului din 27 iunie 1985 
privind evaluarea efectelor anumitor 
proiecte publice și private asupra mediului 
(JO L 175, 5.7.1985, p. 40-48).

83 Directiva Consiliului din 27 iunie 1985 
privind evaluarea efectelor anumitor 
proiecte publice și private asupra mediului 
(JO L 175, 5.7.1985, p. 40-48).

Or. en

Amendamentul 922
Linda McAvan, Norbert Neuser

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

La nivelul acțiunilor, se realizează o 
analiză de mediu corespunzătoare, inclusiv 
în ceea ce privește schimbările climatice și 
consecințele asupra biodiversității, în 
conformitate cu actele legislative aplicabile 
ale Uniunii, printre care 
Directiva 2011/92/UE82 a Parlamentului 
European și a Consiliului și 
Directiva 85/337/CEE83 a Consiliului; 
această analiză cuprinde, dacă este cazul, o 
evaluare a impactului asupra mediului în 
cazul acțiunilor sensibile din punct de 
vedere ecologic, în special în cazul 
infrastructurilor noi de mare anvergură.

La nivelul acțiunilor, se realizează o 
analiză de mediu corespunzătoare, inclusiv 
în ceea ce privește schimbările climatice și 
consecințele asupra biodiversității, în 
conformitate cu actele legislative aplicabile 
ale Uniunii, printre care 
Directiva 2011/92/UE82 a Parlamentului 
European și a Consiliului și 
Directiva 85/337/CEE83 a Consiliului; 
această analiză cuprinde, dacă este cazul, o 
evaluare a impactului asupra mediului în 
cazul acțiunilor sensibile din punct de 
vedere ecologic, în special în cazul 
infrastructurilor noi de mare anvergură, 
precum și un proces de diligență din 
perspectiva drepturilor omului și o 
evaluare a externalităților (care să nu se 
limiteze la aspectul de mediu, ci să vizeze 
și probleme sociale și economice).

_________________ _________________

82 Directiva 2011/92/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
13 decembrie 2011 privind evaluarea 
efectelor anumitor proiecte publice și 
private asupra mediului (text codificat) 

82 Directiva 2011/92/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
13 decembrie 2011 privind evaluarea 
efectelor anumitor proiecte publice și 
private asupra mediului (text codificat) 
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(JO L 26, 28.1.2012, p. 1). (JO L 26, 28.1.2012, p. 1).

83 Directiva Consiliului din 27 iunie 1985 
privind evaluarea efectelor anumitor 
proiecte publice și private asupra mediului 
(JO L 175, 5.7.1985, p. 40-48).

83 Directiva Consiliului din 27 iunie 1985 
privind evaluarea efectelor anumitor 
proiecte publice și private asupra mediului 
(JO L 175, 5.7.1985, p. 40-48).

Or. en

Amendamentul 923
Marietje Schaake

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

La nivelul acțiunilor, se realizează o 
analiză de mediu corespunzătoare, inclusiv 
în ceea ce privește schimbările climatice și 
consecințele asupra biodiversității, în 
conformitate cu actele legislative aplicabile 
ale Uniunii, printre care 
Directiva 2011/92/UE82 a Parlamentului 
European și a Consiliului și 
Directiva 85/337/CEE83 a Consiliului; 
această analiză cuprinde, dacă este cazul, o 
evaluare a impactului asupra mediului în 
cazul acțiunilor sensibile din punct de 
vedere ecologic, în special în cazul 
infrastructurilor noi de mare anvergură.

La nivelul acțiunilor, se realizează o 
analiză de mediu corespunzătoare, inclusiv 
în ceea ce privește drepturile omului, 
schimbările climatice și consecințele 
asupra biodiversității, în conformitate cu 
actele legislative aplicabile ale Uniunii, 
printre care Directiva 2011/92/UE82 a 
Parlamentului European și a Consiliului și 
Directiva 85/337/CEE83 a Consiliului; 
această analiză cuprinde, dacă este cazul, o 
evaluare a impactului asupra mediului în 
cazul acțiunilor sensibile din punct de 
vedere ecologic, în special în cazul 
infrastructurilor noi de mare anvergură.

_________________ _________________

82 Directiva 2011/92/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
13 decembrie 2011 privind evaluarea 
efectelor anumitor proiecte publice și 
private asupra mediului (text codificat) 
(JO L 26, 28.1.2012, p. 1).

82 Directiva 2011/92/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
13 decembrie 2011 privind evaluarea 
efectelor anumitor proiecte publice și 
private asupra mediului (text codificat) 
(JO L 26, 28.1.2012, p. 1).

83 Directiva Consiliului din 27 iunie 1985 
privind evaluarea efectelor anumitor 
proiecte publice și private asupra mediului 
(JO L 175, 5.7.1985, p. 40-48).

83 Directiva Consiliului din 27 iunie 1985 
privind evaluarea efectelor anumitor 
proiecte publice și private asupra mediului 
(JO L 175, 5.7.1985, p. 40-48).

Or. en
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Amendamentul 924
Judith Sargentini, Michel Reimon

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru punerea în aplicare a programelor 
sectoriale, se utilizează, dacă este cazul, 
evaluări strategice de mediu. Se asigură 
participarea părților interesate la evaluările 
de mediu și accesul publicului la 
rezultatele acestor evaluări.

Pentru punerea în aplicare a programelor 
sectoriale, se utilizează, dacă este cazul, 
evaluări strategice de mediu sau evaluări 
asupra efectelor sociale, de muncă sau de 
risc. Se asigură participarea părților 
interesate la evaluările de mediu, sociale, 
de muncă sau ale riscurilor și accesul 
publicului la rezultatele acestor evaluări.

Or. en

Amendamentul 925
Maurice Ponga, Tokia Saïfi

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Finanțarea în temeiul prezentului 
instrument este pusă în aplicare de către 
Comisie, astfel cum se prevede în 
Regulamentul financiar, fie direct de către 
Comisie, delegațiile Uniunii și agențiile 
executive, fie indirect, prin intermediul 
oricăreia dintre entitățile enumerate la 
articolul 62 alineatul (1) litera (c) din 
Regulamentul financiar.

1. Finanțarea în temeiul prezentului 
instrument este pusă în aplicare de către 
Comisie, astfel cum se prevede în 
Regulamentul financiar, fie direct de către 
Comisie, delegațiile Uniunii și agențiile 
executive, fie indirect, prin intermediul 
oricăreia dintre entitățile enumerate la 
articolul 62 alineatul (1) litera (c) punctele 
(i), (iii), (iv), (v) și (vi) din 
Regulamentul financiar, atunci când acest 
lucru este justificat în mod corespunzător 
de expertiza specifică și de avantajele 
comparative prin intermediul entităților 
menționate la articolul 62 alineatul (1) 
litera (c) punctul (ii).

Or. fr
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Amendamentul 926
Linda McAvan, Norbert Neuser

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 7 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) contribuții la costurile necesare 
înființării și administrării unui parteneriat 
public-privat;

(c) contribuții la costurile necesare 
înființării și administrării unui parteneriat 
public-privat, inclusiv pentru sprijinirea 
celor mai slabi parteneri în vederea 
participării la constituirea obiectivelor 
parteneriatului și pentru crearea unui 
organism terț independent din partea 
organizațiilor societății civile, care să 
evalueze și să monitorizeze înființările de 
parteneriate public-privat;

Or. en

Amendamentul 927
Norbert Neuser, Vincent Peillon, Juan Fernando López Aguilar, Doru-Claudian 
Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 7 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) contribuții la costurile necesare 
înființării și administrării unui parteneriat 
public-privat;

(c) contribuții la costurile necesare 
înființării și administrării unui parteneriat 
public-privat, inclusiv pentru sprijinirea 
participării pe scară largă, prin crearea 
unui organism terț independent din partea 
organizațiilor societății civile, care să 
evalueze și să monitorizeze înființările de 
parteneriate public-privat.

Or. en

Amendamentul 928
Judith Sargentini, Michel Reimon

Propunere de regulament
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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 929
Judith Sargentini, Michel Reimon

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) contribuții la fondurile fiduciare 
constituite de Comisie, în conformitate cu 
articolul 234 din Regulamentul financiar;

eliminat

Or. en

Amendamentul 930
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Atunci când colaborează cu părți 
interesate din țări partenere, Comisia ține 
seama de particularitățile acestora, inclusiv 
de nevoile lor și de contextul relevant, în 
momentul definirii modalităților de 
finanțare, a tipului de contribuție, a 
modalităților de atribuire și a dispozițiilor 

2. Atunci când colaborează cu părți 
interesate din țări partenere, Comisia ține 
seama de particularitățile acestora, inclusiv 
de nevoile lor și de contextul relevant, în 
momentul definirii modalităților de 
finanțare, a tipului de contribuție, a 
modalităților de atribuire și a dispozițiilor 
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administrative pentru gestionarea 
granturilor, cu scopul de a acoperi o gamă 
cât mai extinsă posibil de părți interesate și 
pentru a le răspunde în mod optim. Se 
încurajează modalitățile specifice, în 
conformitate cu Regulamentul financiar, 
cum ar fi acordurile de parteneriat, 
autorizarea sprijinului financiar pentru 
terți, atribuirea directă sau cererile de 
propuneri cu restricții de eligibilitate sau 
sumele forfetare, costurile unitare și 
finanțarea la rate forfetare, precum și 
finanțările care nu sunt legate de costuri, 
astfel cum se prevede la articolul 125 
alineatul (1) din Regulamentul financiar.

administrative pentru gestionarea 
granturilor, cu scopul de a acoperi o gamă 
cât mai extinsă posibil de părți interesate și 
pentru a le răspunde în mod optim. Această 
evaluare trebuie să ia în considerare 
posibilitatea participării tuturor părților 
interesate, inclusiv a societății civile. 
Cooperarea dintre ONG-urile locale și 
internaționale trebuie încurajată, astfel 
încât capacitățile societății civile locale să 
fie consolidate în vederea participării 
depline la programele de dezvoltare.

Or. it

Justificare

Crearea de rețele între ONG-urile locale și internaționale permite o mai bună gestionare a 
programului pe teren.

Amendamentul 931
Judith Sargentini, Michel Reimon

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera -a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) granturile de mică valoare 
destinate apărătorilor drepturilor omului 
și mecanismelor pentru protejarea 
apărătorilor drepturilor omului aflați în 
pericol, pentru a finanța acțiuni urgente 
de protecție, în unele cazuri fără a fi 
necesară cofinanțarea;

Or. en

Amendamentul 932
Judith Sargentini, Michel Reimon

Propunere de regulament
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Articolul 23 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) granturile de mică valoare destinate 
apărătorilor drepturilor omului pentru a 
finanța acțiuni urgente de protecție, în 
unele cazuri fără a fi necesară cofinanțarea;

(a) granturile de mică valoare destinate 
apărătorilor drepturilor omului, 
mediatorilor și altor actori ai societății 
civile, inclusiv celor implicați în dialoguri 
pe marginea crizelor și a conflictelor 
armate, în acțiuni de reconciliere și de 
consolidare a păcii, pentru a finanța 
acțiuni urgente de protecție și, printre 
altele, acțiuni de soluționare a 
conflictelor, în unele cazuri fără a fi 
necesară cofinanțarea;

Or. en

Amendamentul 933
Judith Sargentini, Michel Reimon

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) granturile, în unele cazuri fără a fi 
necesară cofinanțarea, care vizează 
finanțarea de acțiuni în condițiile cele mai 
dificile, în care publicarea unei cereri de 
propuneri ar fi nepotrivită, inclusiv cazurile 
în care există o lipsă acută de libertăți 
fundamentale, în care siguranța persoanelor 
este supusă celor mai puternice amenințări 
sau în care organizațiile de apărare a 
drepturilor omului și apărătorii drepturilor 
omului își desfășoară activitatea în cele 
mai grele condiții. Aceste granturi nu 
depășesc 1 000 000 EUR și au o durată de 
maximum 18 luni, care poate fi prelungită 
cu încă 12 luni în cazul în care punerea în 
aplicare a acestor granturi se confruntă cu 
obstacole obiective și neprevăzute;

(b) granturile, în unele cazuri fără a fi 
necesară cofinanțarea, care vizează 
finanțarea de acțiuni în condițiile cele mai 
dificile, în care publicarea unei cereri de 
propuneri ar fi nepotrivită, inclusiv cazurile 
în care există o lipsă acută de libertăți 
fundamentale, accentuări ale crizelor, 
conflicte armate, în care siguranța 
persoanelor este supusă celor mai puternice 
amenințări sau în care organizațiile de 
apărare a drepturilor omului și apărătorii 
drepturilor omului, mediatorii și alți actori 
ai societății civile implicați în dialoguri pe 
marginea crizelor și a conflictelor armate, 
în acțiuni de reconciliere și de consolidare 
a păcii își desfășoară activitatea în cele mai 
grele condiții. Aceste granturi nu depășesc 
1 000 000 EUR și au o durată de maximum 
18 luni, care poate fi prelungită cu încă 
12 luni în cazul în care punerea în aplicare 
a acestor granturi se confruntă cu obstacole 
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obiective și neprevăzute;

Or. en

Amendamentul 934
Eduard Kukan

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) granturile, în unele cazuri fără a fi 
necesară cofinanțarea, care vizează 
finanțarea de acțiuni în condițiile cele mai 
dificile, în care publicarea unei cereri de 
propuneri ar fi nepotrivită, inclusiv cazurile 
în care există o lipsă acută de libertăți 
fundamentale, în care siguranța persoanelor 
este supusă celor mai puternice amenințări 
sau în care organizațiile de apărare a 
drepturilor omului și apărătorii drepturilor 
omului își desfășoară activitatea în cele 
mai grele condiții. Aceste granturi nu 
depășesc 1 000 000 EUR și au o durată de 
maximum 18 luni, care poate fi prelungită 
cu încă 12 luni în cazul în care punerea în 
aplicare a acestor granturi se confruntă cu 
obstacole obiective și neprevăzute;

(b) granturile, în unele cazuri fără a fi 
necesară cofinanțarea, care vizează 
finanțarea de acțiuni în condițiile cele mai 
dificile, în care publicarea unei cereri de 
propuneri ar fi nepotrivită, inclusiv cazurile 
în care există o lipsă acută de libertăți 
fundamentale și amenințări la adresa 
instituțiilor democratice, în care siguranța 
persoanelor este supusă celor mai puternice 
amenințări sau în care organizațiile de 
apărare a drepturilor omului și apărătorii 
drepturilor omului își desfășoară activitatea 
în cele mai grele condiții. Aceste granturi 
nu depășesc 1 000 000 EUR și au o durată 
de maximum 18 luni, care poate fi 
prelungită cu încă 12 luni în cazul în care 
punerea în aplicare a acestor granturi se 
confruntă cu obstacole obiective și 
neprevăzute;

Or. en

Amendamentul 935
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) granturile, în unele cazuri fără a fi 
necesară cofinanțarea, care vizează 
finanțarea de acțiuni în condițiile cele mai 

(b) granturile, în unele cazuri fără a fi 
necesară cofinanțarea, care vizează 
finanțarea de acțiuni în condițiile cele mai 
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dificile, în care publicarea unei cereri de 
propuneri ar fi nepotrivită, inclusiv cazurile 
în care există o lipsă acută de libertăți 
fundamentale, în care siguranța persoanelor 
este supusă celor mai puternice amenințări 
sau în care organizațiile de apărare a 
drepturilor omului și apărătorii drepturilor 
omului își desfășoară activitatea în cele 
mai grele condiții. Aceste granturi nu 
depășesc 1 000 000 EUR și au o durată de 
maximum 18 luni, care poate fi prelungită 
cu încă 12 luni în cazul în care punerea în 
aplicare a acestor granturi se confruntă cu 
obstacole obiective și neprevăzute;

dificile, în care publicarea unei cereri de 
propuneri ar fi nepotrivită, inclusiv cazurile 
în care există o lipsă acută de libertăți 
fundamentale, în care democrația este în 
pericol, în care siguranța persoanelor este 
supusă celor mai puternice amenințări sau 
în care organizațiile de apărare a 
drepturilor omului și apărătorii drepturilor 
omului își desfășoară activitatea în cele 
mai grele condiții. Aceste granturi nu 
depășesc 1 000 000 EUR și au o durată de 
maximum 18 luni, care poate fi prelungită 
cu încă 12 luni în cazul în care punerea în 
aplicare a acestor granturi se confruntă cu 
obstacole obiective și neprevăzute;

Or. it

Justificare

este important să se precizeze situația democratică în lista situațiilor care fac obiectul 
granturilor.

Amendamentul 936
Judith Sargentini, Michel Reimon

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) micile proiecte descrise la articolul 
23a (nou)

Or. en

Amendamentul 937
Tokia Saïfi, Maurice Ponga

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul bugetar menționat la alineatul (1) 
litera (c), inclusiv cel realizat prin 

Sprijinul bugetar menționat la alineatul (1) 
litera (c), inclusiv cel realizat prin 



PE632.092v01-00 24/141 AM\1172163RO.docx

RO

contractele de sprijin pentru performanțele 
reformelor sectoriale, se bazează pe 
asumarea responsabilității la nivel național, 
pe răspunderea reciprocă și pe 
angajamentele comune față de valorile 
universale, democrație, drepturile omului și 
statul de drept, și vizează consolidarea 
parteneriatelor dintre Uniune și țările 
partenere. Acesta include consolidarea 
dialogului politic, dezvoltarea capacităților 
și îmbunătățirea guvernanței, completând 
eforturile partenerilor de a crește veniturile 
colectate și de a eficientiza cheltuielile 
pentru a sprijini creșterea economică
durabilă și favorabilă incluziunii, precum și 
crearea de locuri de muncă și eradicarea 
sărăciei.

contractele de sprijin pentru performanțele 
reformelor sectoriale, se bazează pe 
asumarea responsabilității la nivel național, 
pe răspunderea reciprocă și pe 
angajamentele comune față de valorile 
universale, democrație, drepturile omului, 
egalitatea de gen, incluziunea socială, 
dezvoltarea umană și statul de drept și 
vizează consolidarea parteneriatelor dintre 
Uniune și țările partenere. Acesta include 
consolidarea dialogului politic, dezvoltarea 
capacităților și îmbunătățirea guvernanței, 
completând eforturile partenerilor de a 
crește veniturile colectate și de a eficientiza 
cheltuielile pentru a sprijini dezvoltarea 
socioeconomică durabilă, favorabilă 
incluziunii și avantajoasă pentru toți, 
precum și crearea de locuri de muncă, 
acordând o atenție specială tinerilor, 
reducerea inegalităților și eradicarea 
sărăciei.

Or. fr

Amendamentul 938
Linda McAvan, Norbert Neuser

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul bugetar menționat la alineatul (1) 
litera (c), inclusiv cel realizat prin 
contractele de sprijin pentru performanțele 
reformelor sectoriale, se bazează pe 
asumarea responsabilității la nivel național, 
pe răspunderea reciprocă și pe 
angajamentele comune față de valorile 
universale, democrație, drepturile omului și 
statul de drept, și vizează consolidarea 
parteneriatelor dintre Uniune și țările 
partenere. Acesta include consolidarea 
dialogului politic, dezvoltarea capacităților 
și îmbunătățirea guvernanței, completând 
eforturile partenerilor de a crește veniturile 
colectate și de a eficientiza cheltuielile 

Sprijinul bugetar menționat la alineatul (1) 
litera (c), inclusiv cel realizat prin 
contractele de sprijin pentru performanțele 
reformelor sectoriale, se bazează pe 
asumarea responsabilității la nivel național, 
pe răspunderea reciprocă și pe 
angajamentele comune față de valorile 
universale, democrație, drepturile omului, 
egalitatea de gen, incluziunea socială, 
dezvoltarea umană și statul de drept și 
vizează consolidarea parteneriatelor dintre 
Uniune și țările partenere. Acesta include 
consolidarea dialogului politic, dezvoltarea 
capacităților și îmbunătățirea guvernanței, 
completând eforturile partenerilor de a 
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pentru a sprijini creșterea economică 
durabilă și favorabilă incluziunii, precum și 
crearea de locuri de muncă și eradicarea 
sărăciei.

crește veniturile colectate și de a eficientiza 
cheltuielile pentru a sprijini creșterea 
economică durabilă și favorabilă 
incluziunii, precum și crearea de locuri de 
muncă decente, reducerea inegalităților și 
eradicarea sărăciei într-o manieră care nu 
afectează economiile locale sau drepturile 
sociale și de mediu.

Or. en

Amendamentul 939
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul bugetar menționat la alineatul (1) 
litera (c), inclusiv cel realizat prin 
contractele de sprijin pentru performanțele 
reformelor sectoriale, se bazează pe 
asumarea responsabilității la nivel național, 
pe răspunderea reciprocă și pe 
angajamentele comune față de valorile 
universale, democrație, drepturile omului și 
statul de drept, și vizează consolidarea 
parteneriatelor dintre Uniune și țările 
partenere. Acesta include consolidarea 
dialogului politic, dezvoltarea capacităților 
și îmbunătățirea guvernanței, completând 
eforturile partenerilor de a crește veniturile 
colectate și de a eficientiza cheltuielile 
pentru a sprijini creșterea economică 
durabilă și favorabilă incluziunii, precum și 
crearea de locuri de muncă și eradicarea 
sărăciei.

Sprijinul bugetar menționat la alineatul (1) 
litera (c), inclusiv cel realizat prin 
contractele de sprijin pentru performanțele 
reformelor sectoriale, se bazează pe 
asumarea responsabilității la nivel național, 
pe răspunderea reciprocă și pe 
angajamentele comune față de valorile 
universale, democrație, drepturile omului, 
egalitatea de gen, incluziunea socială, 
dezvoltarea umană și statul de drept și 
vizează consolidarea parteneriatelor dintre 
Uniune și țările partenere. Acesta include 
consolidarea dialogului politic, dezvoltarea 
capacităților și îmbunătățirea guvernanței, 
completând eforturile partenerilor de a 
crește veniturile colectate și de a eficientiza 
cheltuielile pentru a sprijini creșterea 
economică durabilă și favorabilă 
incluziunii, precum și crearea de locuri de 
muncă și eradicarea sărăciei.

Or. fr

Amendamentul 940
Judith Sargentini, Michel Reimon
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Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul bugetar menționat la alineatul (1) 
litera (c), inclusiv cel realizat prin 
contractele de sprijin pentru performanțele 
reformelor sectoriale, se bazează pe 
asumarea responsabilității la nivel național, 
pe răspunderea reciprocă și pe 
angajamentele comune față de valorile 
universale, democrație, drepturile omului și 
statul de drept, și vizează consolidarea 
parteneriatelor dintre Uniune și țările 
partenere. Acesta include consolidarea 
dialogului politic, dezvoltarea capacităților 
și îmbunătățirea guvernanței, completând 
eforturile partenerilor de a crește veniturile 
colectate și de a eficientiza cheltuielile 
pentru a sprijini creșterea economică 
durabilă și favorabilă incluziunii, precum și 
crearea de locuri de muncă și eradicarea 
sărăciei.

Sprijinul bugetar menționat la alineatul (1) 
litera (c), inclusiv cel realizat prin 
contractele de sprijin pentru performanțele 
reformelor sectoriale, se bazează pe 
asumarea responsabilității la nivel național, 
pe răspunderea reciprocă și pe 
angajamentele comune față de valorile 
universale, democrație, drepturile omului și 
statul de drept, și vizează consolidarea 
parteneriatelor dintre Uniune și țările 
partenere. Acesta include consolidarea 
dialogului politic, dezvoltarea capacităților 
și îmbunătățirea guvernanței, precum și 
monitorizarea bugetară exercitată de 
societatea civilă, completând eforturile 
partenerilor de a crește veniturile colectate 
și de a eficientiza cheltuielile pentru a 
sprijini creșterea economică durabilă și 
favorabilă incluziunii, precum și crearea de 
locuri de muncă și eradicarea sărăciei.

Or. en

Amendamentul 941
Norbert Neuser, Vincent Peillon, Juan Fernando López Aguilar, Doru-Claudian 
Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul bugetar menționat la alineatul (1) 
litera (c), inclusiv cel realizat prin 
contractele de sprijin pentru performanțele 
reformelor sectoriale, se bazează pe 
asumarea responsabilității la nivel național, 
pe răspunderea reciprocă și pe 
angajamentele comune față de valorile 
universale, democrație, drepturile omului și 
statul de drept, și vizează consolidarea 
parteneriatelor dintre Uniune și țările 

Sprijinul bugetar menționat la alineatul (1) 
litera (c), inclusiv cel realizat prin 
contractele de sprijin pentru performanțele 
reformelor sectoriale, se bazează pe 
asumarea responsabilității la nivel național, 
pe răspunderea reciprocă și pe 
angajamentele comune față de valorile 
universale, democrație, drepturile omului și 
statul de drept, și vizează consolidarea 
parteneriatelor dintre Uniune și țările 
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partenere. Acesta include consolidarea 
dialogului politic, dezvoltarea capacităților 
și îmbunătățirea guvernanței, completând 
eforturile partenerilor de a crește veniturile 
colectate și de a eficientiza cheltuielile 
pentru a sprijini creșterea economică 
durabilă și favorabilă incluziunii, precum și 
crearea de locuri de muncă și eradicarea 
sărăciei.

partenere. Acesta include consolidarea 
dialogului politic, dezvoltarea capacităților 
și îmbunătățirea guvernanței, completând 
eforturile partenerilor de a crește veniturile 
colectate și de a eficientiza cheltuielile 
pentru a sprijini creșterea economică 
durabilă și favorabilă incluziunii, precum și 
crearea de locuri de muncă decente și 
eradicarea sărăciei.

Or. en

Amendamentul 942
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orice decizie de a acorda sprijin bugetar se 
bazează pe politicile în materie de sprijin 
bugetar convenite de Uniune, pe un set clar 
de criterii de eligibilitate și pe o evaluare 
atentă a riscurilor și a beneficiilor.

Orice decizie de a acorda sprijin bugetar se 
bazează pe politicile în materie de sprijin 
bugetar convenite de Uniune, pe un set clar 
de criterii de eligibilitate și pe o evaluare 
atentă a riscurilor și a beneficiilor. Unul 
dintre factorii determinanți ai respectivei 
decizii îl constituie evaluarea 
angajamentelor, a istoricului și a 
progreselor țărilor partenere în ceea ce 
privește democrația, drepturile omului, 
statul de drept și buna guvernanță.

Or. fr

Amendamentul 943
Judith Sargentini, Michel Reimon

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orice decizie de a acorda sprijin bugetar se 
bazează pe politicile în materie de sprijin 
bugetar convenite de Uniune, pe un set clar 

Orice decizie de a acorda sprijin bugetar se 
bazează pe politicile în materie de sprijin 
bugetar convenite de Uniune, pe integrarea 
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de criterii de eligibilitate și pe o evaluare 
atentă a riscurilor și a beneficiilor.

dimensiunii de gen în buget, pe un set clar 
de criterii de eligibilitate și pe o evaluare 
atentă a riscurilor și a beneficiilor.

Or. en

Amendamentul 944
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 4 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul suspendării, al reducerii 
finanțării în cadrul angajamentelor 
existente sau al interzicerii încheierii de 
noi angajamente față de țările partenere 
din cauza unor deficiențe generalizate în 
ceea ce privește statul de drept și 
respectarea drepturilor omului, se va 
identifica cel mai bun respondent din 
rândul părților interesate, iar modalitățile 
de alocare vor fi definite în consecință.

Or. it

Justificare

În aceste cazuri, este necesar să se identifice cel mai bun respondent din rândul părților 
interesate, luând în considerare în primul rând rezultatele anterioare.

Amendamentul 945
Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când acordă sprijin bugetar în 
conformitate cu articolul 236 din 
Regulamentul financiar, Comisia definește 
în mod clar și monitorizează criteriile 
pentru condiționalitatea sprijinului bugetar, 
inclusiv progresele în ceea ce privește 

Atunci când acordă sprijin bugetar în 
conformitate cu articolul 236 din 
Regulamentul financiar, Comisia definește 
în mod clar și monitorizează criteriile 
pentru condiționalitatea sprijinului bugetar, 
inclusiv progresele în ceea ce privește 



AM\1172163RO.docx 29/141 PE632.092v01-00

RO

reformele și transparența, și sprijină 
dezvoltarea controlului parlamentar și a 
capacităților naționale de audit, precum și 
sporirea transparenței și a accesului 
publicului la informații.

reformele și transparența, și sprijină 
dezvoltarea controlului parlamentar și a 
capacităților naționale de audit,
participarea organizațiilor societății civile 
la monitorizare și la capacități, precum și 
sporirea transparenței și a accesului 
publicului la informații și dezvoltarea unor 
sisteme puternice de achiziții publice în 
sprijinul dezvoltării economice locale și al 
întreprinderilor locale.

Or. en

Amendamentul 946
Norbert Neuser, Vincent Peillon, Juan Fernando López Aguilar, Cécile Kashetu Kyenge

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când acordă sprijin bugetar în 
conformitate cu articolul 236 din 
Regulamentul financiar, Comisia definește 
în mod clar și monitorizează criteriile 
pentru condiționalitatea sprijinului bugetar, 
inclusiv progresele în ceea ce privește 
reformele și transparența, și sprijină 
dezvoltarea controlului parlamentar și a 
capacităților naționale de audit, precum și 
sporirea transparenței și a accesului 
publicului la informații.

Atunci când acordă sprijin bugetar în 
conformitate cu articolul 236 din 
Regulamentul financiar, Comisia definește 
în mod clar și monitorizează criteriile 
pentru condiționalitatea sprijinului bugetar, 
inclusiv progresele în ceea ce privește 
reformele și transparența, și sprijină 
dezvoltarea controlului parlamentar și a 
capacităților naționale de audit,
participarea organizațiilor societății civile 
la monitorizare, precum și sporirea 
transparenței și a accesului publicului la 
informații și dezvoltarea unor sisteme 
puternice de achiziții publice în sprijinul 
dezvoltării economice locale și al 
întreprinderilor locale.

Or. en

Amendamentul 947
Linda McAvan, Norbert Neuser

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 4 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când acordă sprijin bugetar în 
conformitate cu articolul 236 din 
Regulamentul financiar, Comisia definește 
în mod clar și monitorizează criteriile 
pentru condiționalitatea sprijinului bugetar, 
inclusiv progresele în ceea ce privește 
reformele și transparența, și sprijină 
dezvoltarea controlului parlamentar și a 
capacităților naționale de audit, precum și
sporirea transparenței și a accesului 
publicului la informații.

Atunci când acordă sprijin bugetar în 
conformitate cu articolul 236 din 
Regulamentul financiar, Comisia definește 
în mod clar și monitorizează criteriile 
pentru condiționalitatea sprijinului bugetar, 
inclusiv progresele în ceea ce privește 
reformele și transparența, și sprijină 
dezvoltarea controlului parlamentar și a 
capacităților naționale de audit,
participarea organizațiilor societății civile 
la monitorizare, sporirea transparenței și a 
accesului publicului la informații și 
dezvoltarea unor sisteme puternice de 
achiziții publice în sprijinul dezvoltării 
economice locale și al întreprinderilor 
locale.

Or. en

Amendamentul 948
Judith Sargentini, Michel Reimon

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Instrumentele financiare prevăzute în 
prezentul regulament pot lua diferite 
forme, cum ar fi împrumuturi, garanții, 
investiții sau participații de capital sau 
cvasicapital și instrumente de partajare a 
riscurilor, ori de câte ori este posibil și în 
conformitate cu principiile prevăzute la 
articolul 209 alineatul (1) din 
Regulamentul financiar, coordonate de 
BEI, de o instituție financiară europeană 
multilaterală, precum Banca Europeană 
pentru Reconstrucție și Dezvoltare, sau de 
o instituție financiară europeană bilaterală, 
cum ar fi băncile de dezvoltare bilaterale, 
eventual combinate cu alte forme de sprijin 
financiar, atât din partea statelor membre, 
cât și a părților terțe.

Instrumentele financiare prevăzute în 
prezentul regulament pot lua diferite 
forme, cum ar fi împrumuturi, garanții, 
investiții sau participații de capital sau 
cvasicapital și instrumente de partajare a 
riscurilor, ori de câte ori este posibil și în 
conformitate cu principiile prevăzute la 
articolul 209 alineatul (1) din 
Regulamentul financiar, coordonate de o 
instituție financiară europeană 
multilaterală, precum Banca Europeană 
pentru Reconstrucție și Dezvoltare sau 
BEI, sau de o instituție financiară 
europeană bilaterală, cum ar fi băncile de 
dezvoltare bilaterale, eventual combinate 
cu alte forme de sprijin financiar, atât din 
partea statelor membre, cât și a 
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părților terțe.

Or. en

Amendamentul 949
Judith Sargentini, Michel Reimon

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

7a. Comisia și SEAE nu desfășoară 
operațiuni noi sau reînnoite cu entități 
înregistrate sau stabilite în jurisdicțiile 
enumerate în cadrul politicii Uniunii 
relevante privind jurisdicțiile 
necooperante, sau care sunt identificate 
ca țări terțe cu grad înalt de risc în sensul 
articolului 9 alineatul (2) din Directiva 
(UE) 2015/849 a Parlamentului European 
și a Consiliului, sau care nu respectă 
efectiv standardele fiscale ale Uniunii sau 
cele convenite la nivel internațional 
referitoare la transparență și la schimbul 
de informații.

Or. en

Amendamentul 950
Maurice Ponga, Tokia Saïfi, Bogusław Sonik

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

7a. Operațiunile de finanțare mixtă a 
ajutoarelor și a împrumuturilor 
(blending) se realizează, ori de câte ori 
este posibil, sub îndrumarea unei instituții 
financiare europene multilaterale sau a 
unei instituții financiare europene 
bilaterale.
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Or. fr

Amendamentul 951
Judith Sargentini, Michel Reimon

Propunere de regulament
Articolul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 23a

Fondul pentru proiecte mici

1. Un fond pentru proiecte mici înseamnă 
o operațiune care vizează selecționarea și 
implementarea unor proiecte cu volum 
financiar limitat.

2. Beneficiarii unui fond pentru proiecte 
mici sunt organizațiile societății civile.

3. Beneficiarii finali ai unui fond pentru 
proiecte mici primesc sprijin prin 
prezentul regulament, prin intermediul 
beneficiarului și pun în aplicare 
proiectele mici în cadrul respectivului 
fond pentru proiecte mici („proiect mic”).

4. În cazul în care contribuția publică la 
un proiect mic nu depășește 
100 000 de euro, aceasta ia forma 
costurilor unitare sau a sumelor forfetare 
sau include rate forfetare.

Or. en

Amendamentul 952
Judith Sargentini, Michel Reimon

Propunere de regulament
Articolul 23 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 23b

Suspendarea asistenței din partea Uniunii
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1. În cazul în care un beneficiar încalcă 
principiul democrației, statul de drept, 
respectarea drepturilor omului și a 
libertăților fundamentale și standardele 
privind securitatea nucleară, Comisia este 
împuternicită, în conformitate cu 
articolul 34, să adopte acte delegate de 
modificare a anexei VIII prin adăugarea 
unei țări partenere pe lista de țări 
partenere pentru care asistența acordată 
de Uniune este suspendată sau parțial 
suspendată. În cazul unei suspendări 
parțiale, se indică programele pentru care 
se aplică suspendarea.

2. În cazul în care Comisia constată că 
motivele care justifică suspendarea 
asistenței nu mai sunt de actualitate, 
aceasta este împuternicită să adopte acte 
delegate, în conformitate cu articolul 34, 
pentru a modifica anexa VIII în vederea 
reintroducerii asistenței acordate de 
Uniune.

3. În cazul suspendării, asistența Uniunii 
este utilizată în special pentru a sprijini 
organizațiile societății civile și actorii 
nestatali în acțiuni care vizează 
promovarea drepturilor omului și a 
libertăților fundamentale, precum și 
sprijinirea democratizării și a dialogului 
în țările partenere.

Or. en

Amendamentul 953
Judith Sargentini, Michel Reimon

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Fără a aduce atingere limitărilor 
inerente naturii și obiectivelor acțiunii, 
participarea la procedurile de achiziții 
publice și de atribuire de granturi și de 
premii pentru acțiunile finanțate în cadrul 

2. Fără a aduce atingere limitărilor 
inerente naturii și obiectivelor acțiunii, 
participarea la procedurile de achiziții 
publice și de atribuire de granturi și de 
premii pentru acțiunile finanțate în cadrul 
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programelor pentru drepturile omului și 
democrație și al programelor pentru 
stabilitate și pace, precum și pentru 
acțiunile de răspuns rapid, este deschisă 
fără restricții.

programelor pentru drepturile omului și 
democrație, pentru egalitatea de gen și 
capacitarea femeilor și a fetelor și al 
programelor pentru organizațiile societății 
civile, consolidarea păcii, prevenirea 
conflictelor și stabilitate, precum și pentru 
acțiunile de răspuns rapid, este deschisă 
fără restricții.

Or. en

Amendamentul 954
Judith Sargentini, Michel Reimon

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. În cazul în care donatorii 
furnizează finanțare pentru un fond 
fiduciar creat de către Comisie sau prin 
intermediul veniturilor alocate externe, se 
aplică normele de eligibilitate din actul de 
constituire a fondului fiduciar respectiv 
sau, în cazul veniturilor alocate externe, 
cele din acordul cu donatorul.

eliminat

Or. en

Amendamentul 955
Judith Sargentini, Michel Reimon

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

11. Pentru a promova capacitățile, 
piețele și achizițiile locale, se acordă 
prioritate contractanților locali și regionali, 
în cazul în care Regulamentul financiar 
prevede atribuirea pe baza unei singure 
oferte. În toate celelalte cazuri, participarea 
contractanților locali și regionali este 

11. Pentru a promova capacitățile, 
piețele și achizițiile locale, se acordă 
prioritate contractanților locali și regionali, 
în special contractanților cu experiență în 
ceea ce privește durabilitatea mediului 
sau comerțul loial, în cazul în care 
Regulamentul financiar prevede atribuirea 
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promovată în conformitate cu dispozițiile 
relevante din regulamentul menționat.

pe baza unei singure oferte. În toate 
celelalte cazuri, participarea contractanților 
locali și regionali este promovată în 
conformitate cu dispozițiile relevante din 
regulamentul menționat. În toate cazurile, 
se aplică criteriile de durabilitate.

Or. en

Amendamentul 956
Linda McAvan, Norbert Neuser

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

11. Pentru a promova capacitățile, 
piețele și achizițiile locale, se acordă 
prioritate contractanților locali și regionali, 
în cazul în care Regulamentul financiar 
prevede atribuirea pe baza unei singure 
oferte. În toate celelalte cazuri, participarea 
contractanților locali și regionali este 
promovată în conformitate cu dispozițiile 
relevante din regulamentul menționat.

11. Pentru a promova capacitățile, 
piețele și achizițiile locale, se acordă 
prioritate contractanților locali și regionali, 
în cazul în care Regulamentul financiar 
prevede atribuirea pe baza unei singure 
oferte. În toate celelalte cazuri, participarea 
contractanților locali și regionali este 
promovată în conformitate cu dispozițiile 
relevante din regulamentul menționat. În 
toate cazurile, se aplică criteriile de 
durabilitate și de diligență.

Or. en

Amendamentul 957
Norbert Neuser, Vincent Peillon, Juan Fernando López Aguilar, Cécile Kashetu Kyenge

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

11. Pentru a promova capacitățile, 
piețele și achizițiile locale, se acordă 
prioritate contractanților locali și regionali, 
în cazul în care Regulamentul financiar 
prevede atribuirea pe baza unei singure 
oferte. În toate celelalte cazuri, participarea 

11. Pentru a promova capacitățile, 
piețele și achizițiile locale, se acordă 
prioritate contractanților locali și regionali, 
în cazul în care Regulamentul financiar 
prevede atribuirea pe baza unei singure 
oferte. În toate celelalte cazuri, participarea 
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contractanților locali și regionali este 
promovată în conformitate cu dispozițiile 
relevante din regulamentul menționat.

contractanților locali și regionali este 
promovată în conformitate cu dispozițiile 
relevante din regulamentul menționat. În 
toate cazurile, se aplică criteriile de 
durabilitate și de diligență.

Or. en

Amendamentul 958
Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

11. Pentru a promova capacitățile, 
piețele și achizițiile locale, se acordă 
prioritate contractanților locali și regionali, 
în cazul în care Regulamentul financiar 
prevede atribuirea pe baza unei singure 
oferte. În toate celelalte cazuri, participarea 
contractanților locali și regionali este 
promovată în conformitate cu dispozițiile 
relevante din regulamentul menționat.

11. Pentru a promova capacitățile, 
piețele și achizițiile locale, se acordă 
prioritate contractanților locali și regionali, 
în cazul în care Regulamentul financiar 
prevede atribuirea pe baza unei singure 
oferte. În toate celelalte cazuri, participarea 
contractanților locali și regionali este 
promovată în conformitate cu dispozițiile 
relevante din regulamentul 
menționat. Criteriile de durabilitate și de 
diligență se aplică în toate cazurile.

Or. en

Amendamentul 959
Doru-Claudian Frunzulică

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

12. În cadrul programului pentru 
democrație și drepturile omului, orice 
entitate care nu intră sub incidența 
definiției entității juridice de la articolul 2 
punctul 6 este eligibilă atunci când acest 
lucru este necesar pentru a acționa în 
favoarea domeniilor de intervenție ale 

12. În cadrul programelor tematice
pentru democrație și drepturile omului, 
pentru organizațiile societății civile, 
pentru consolidarea păcii, pentru 
prevenirea conflictelor și stabilitate și 
pentru provocări globale, precum și în 
cadrul acțiunilor de răspuns rapid, orice 
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acestui program. entitate care nu intră sub incidența 
definiției entității juridice de la articolul 2 
punctul 6 este eligibilă atunci când acest 
lucru este necesar pentru a acționa în 
favoarea domeniilor de intervenție ale 
acestui program.

Or. en

Amendamentul 960
Judith Sargentini, Michel Reimon

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

12. În cadrul programului pentru 
democrație și drepturile omului, orice 
entitate care nu intră sub incidența 
definiției entității juridice de la articolul 2 
punctul 6 este eligibilă atunci când acest 
lucru este necesar pentru a acționa în 
favoarea domeniilor de intervenție ale 
acestui program.

12. În cadrul programelor pentru 
democrație și drepturile omului, pentru 
consolidarea păcii, pentru prevenirea 
conflictelor și stabilitate și pentru 
egalitatea de gen și capacitarea femeilor 
și a fetelor, precum și al acțiunilor de 
răspuns rapid, orice entitate care nu intră 
sub incidența definiției entității juridice de 
la articolul 2 punctul 6 este eligibilă atunci 
când acest lucru este necesar pentru a 
acționa în favoarea domeniilor de 
intervenție ale acestui program.

Or. en

Amendamentul 961
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Elly Schlein, Cécile 
Kashetu Kyenge

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

12a. Instrumentul de vecinătate, 
cooperare pentru dezvoltare și cooperare 
internațională nu sprijină acțiuni care, 
potrivit analizei de mediu menționate la 
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articolul 21, sunt nocive pentru mediul 
înconjurător sau pentru climă. Alocările 
sunt complet compatibile cu Acordul de la 
Paris și, în general, finanțarea europeană 
dedicată acțiunii externe contribuie la 
obiectivele pe termen lung ale Acordului 
de la Paris. În special, instrumentul nu 
sprijină:

(a) acțiuni incompatibile cu contribuțiile 
stabilite la nivel național ale statelor 
beneficiare prevăzute în Acordul de la 
Paris;

(b) investiții în combustibili fosili în 
amonte, de la actori intermediari și din 
aval.

Or. en

Amendamentul 962
Gilles Pargneaux

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

12a. Instrumentul de vecinătate, 
cooperare pentru dezvoltare și cooperare 
internațională nu sprijină acțiuni care, 
potrivit analizei de mediu menționate la 
articolul 21, sunt nocive pentru mediul 
înconjurător sau pentru climă. Toate 
acțiunile sunt complet compatibile cu 
Acordul de la Paris și, în general, 
finanțarea europeană dedicată acțiunii 
externe contribuie la obiectivele pe termen 
lung ale Acordului de la Paris;

Or. en

Amendamentul 963
Tokia Saïfi, Maurice Ponga

Propunere de regulament
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Articolul 24 – alineatul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

12a. Prezentul regulament nu sprijină 
acțiuni care, în conformitate cu analiza de 
mediu prevăzută la articolul 21 alineatul 
(5), afectează mediul sau clima. Toate 
acțiunile trebuie să fie pe deplin 
compatibile cu Acordul de la Paris, iar 
finanțările europene pentru acțiunile 
externe ar trebui să contribuie la 
atingerea obiectivelor pe termen lung ale 
Acordului de la Paris.

Or. fr

Amendamentul 964
Julia Pitera

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Prin derogare suplimentară de la 
articolul 209 alineatul (3) din 
Regulamentul Financiar, rambursările și 
veniturile generate de investiții din fondul 
existent de dotare al Facilității de 
investiții pentru ACP sunt considerate 
active reînnoibile destinate investițiilor în 
sectoarele și regiunile care fac obiectul 
Facilității de investiții pentru ACP și sunt 
gestionate, în continuare, de BEI. Dacă, 
în orice moment, Comisia sau Consiliul 
propune ca aceste active și pasive să fie 
transferate Uniunii, în conformitate cu 
[articolul 25] din Regulamentul financiar, 
actele legislative referitoare la viitoarea 
funcționare a Facilității de investiții 
pentru ACP sunt elaborate în strâns 
dialog cu BEI, în special având în vedere 
obligațiile contractuale ale BEI privind 
împrumuturile care ar putea exista în 
momentul respectiv.
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Or. en

Amendamentul 965
Urmas Paet

Propunere de regulament
Articolul 25 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 25a

Prin derogare suplimentară de la articolul 
209 alineatul (3) din Regulamentul 
Financiar, rambursările și veniturile 
generate de investiții din fondul existent 
de dotare al Facilității de investiții pentru 
ACP sunt considerate active reînnoibile 
destinate investițiilor în sectoarele și 
regiunile care fac obiectul Facilității de 
investiții pentru ACP și sunt gestionate, în 
continuare, de BEI. Dacă, în orice 
moment, Comisia sau Consiliul propune 
ca aceste active și pasive să fie transferate 
Uniunii, în conformitate cu [articolul 25] 
din Regulamentul financiar, actele 
legislative referitoare la viitoarea 
funcționare a Facilității de investiții 
pentru ACP sunt elaborate în strâns 
dialog cu BEI, în special având în vedere 
obligațiile contractuale ale BEI privind 
împrumuturile care ar putea exista în 
momentul respectiv.

Or. en

Amendamentul 966
Julia Pitera

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1 – paragraful -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1 În conformitate cu capitolul IV din 
prezentul regulament, grupul BEI, printre 
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altele:

a. gestionează indirect și implementează 
ELM+;

b. furnizează toate competențele strategice 
bancare și de management al riscului 
solicitate de Comisie, inclusiv cele legate 
de gestionarea operațională a garanției 
FEDD+;

c. furnizează un aviz scris privind 
chestiunile bancare, care însoțește fiecare 
propunere a Comisiei privind 
componentele de investiții din garanția 
FEDD+;

d. este omolog eligibil pentru activitățile 
de gestionare și implementare din cadrul 
FEDD+.

În pofida celor de mai sus, Comisia și 
grupul BEI se pot pune de acord cu 
privire la orice alt rol al grupului BEI, în 
contextul punerii în aplicare a cadrului de 
investiții externe, în conformitate cu 
statutul entității relevante a grupului BEI 
și cu rolul consacrat în tratate.

Or. en

Amendamentul 967
Marietje Schaake

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pachetul financiar menționat la articolul (6) 
alineatul (2) litera (a) finanțează 
Fondul european pentru dezvoltare 
durabilă Plus (FEDD+) și garanția pentru 
acțiunea externă.

Pachetul financiar menționat la articolul (6) 
alineatul (2) litera (a) finanțează Fondul 
european pentru dezvoltare durabilă Plus 
(FEDD+) pentru o perioadă limitată de 
timp ce urmează a fi eliminată treptat, 
mandatul extern al BEI și garanția pentru 
acțiunea externă.

Or. en
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Amendamentul 968
Charles Tannock, Eleni Theocharous
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pachetul financiar menționat la articolul (6) 
alineatul (2) litera (a) finanțează 
Fondul european pentru dezvoltare 
durabilă Plus (FEDD+) și garanția pentru 
acțiunea externă.

Pachetul financiar menționat la articolul (6) 
alineatul (2) litera (a) finanțează Fondul 
european pentru dezvoltare durabilă Plus 
(FEDD+), garanția pentru acțiunea externă 
și un mandat extern Plus reînnoit 
(ELM+).

Or. en

Amendamentul 969
Julia Pitera

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pachetul financiar menționat la articolul (6) 
alineatul (2) litera (a) finanțează 
Fondul european pentru dezvoltare 
durabilă Plus (FEDD+) și garanția pentru 
acțiunea externă.

Pachetul financiar menționat la articolul (6) 
alineatul (2) litera (a) finanțează Fondul 
european pentru dezvoltare durabilă Plus 
(FEDD+), mandatul extern al BEI și 
garanția pentru acțiunea externă.

Or. en

Amendamentul 970
Urmas Paet

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pachetul financiar menționat la articolul (6) 
alineatul (2) litera (a) finanțează 
Fondul european pentru dezvoltare 
durabilă Plus (FEDD+) și garanția pentru 

Pachetul financiar menționat la articolul (6) 
alineatul (2) litera (a) finanțează Fondul 
european pentru dezvoltare durabilă Plus 
(FEDD+), mandatul extern al BEI și 
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acțiunea externă. garanția pentru acțiunea externă.

Or. en

Amendamentul 971
Julia Pitera

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

ELM+ este instituit ca garanție bugetară 
gestionată indirect de grupul BEI, care 
furnizează acoperire de risc comercial și 
politic pentru proiectele financiar 
durabile din sectorul public și acoperire 
de risc politic pentru proiectele financiar 
durabile din sectorul privat, ambele la 
nivel mondial, în afara Uniunii.

Or. en

Amendamentul 972
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Garanția pentru acțiunea externă nu este 
utilizată pentru a privatiza sau a submina 
furnizarea de servicii publice esențiale, 
acestea fiind în continuare o 
responsabilitate a autorităților publice.

Or. en

Amendamentul 973
Judith Sargentini, Michel Reimon

Propunere de regulament
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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 
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.

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 
atenuarea efectelor acestora, pe eradicarea 
sărăciei, pe capacitarea economică a 
femeilor, 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. Se acordă 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 974
Marietje Schaake

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul
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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 
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.

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 
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.
Pentru o perioadă limitată de eliminare 
treptată, ELM+ este instituit ca garanție 
bugetară gestionată indirect de grupul 
BEI, care furnizează acoperire de risc 
comercial și politic pentru proiectele 
financiar durabile din sectorul public și 
acoperire de risc politic pentru proiectele 
financiar durabile din sectorul privat, 
ambele la nivel mondial, în afara Uniunii.

Or. en

Amendamentul 975
Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul
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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 
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.

Scopul FEDD+, ca pachet financiar 
integrat care furnizează capacitate 
financiară pe baza metodelor de aplicare
stabilite la articolul 23 alineatul (1) literele 
(a), (e), (f) și (g), este de a sprijini 
investițiile și de a extinde accesul la 
finanțare, maximizând în același timp 
adiționalitatea dezvoltării, furnizând 
produse inovatoare și atrăgând fonduri 
din sectorul privat, pentru a favoriza o 
dezvoltare economică, ecologică 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 favorabilă 
incluziunii, pe crearea de locuri de muncă 
decente, în special pentru femei și tineri,
pe oportunitățile economice, pe aptitudini 
și spirit antreprenorial, pe sectoarele 
socioeconomice, punând accentul pe 
întreprinderile și cooperativele sociale, 
având în vedere potențialul acestora de a 
reduce sărăcia și inegalitățile, pe 
drepturile omului și mijloacele de 
subzistență, sprijinind
microîntreprinderile și întreprinderile mici 
și mijlocii, precum și abordând cauzele 
socioeconomice specifice profunde ale 
migrației forțate, în conformitate cu 
documentele indicative de programare 
relevante. Se acordă o atenție deosebită și 
sprijin suplimentar pentru consolidarea 
capacității instituționale, guvernanță 
economică și asistență tehnică 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.

Or. en

Amendamentul 976
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Cécile Kashetu Kyenge

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1 – paragraful 2
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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 
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.

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, maximizând în același timp 
adiționalitatea dezvoltării, furnizând 
produse inovatoare și atrăgând fonduri 
din sectorul privat, pentru a favoriza o 
dezvoltare economică, ecologică 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 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, în conformitate cu documentele 
indicative de programare relevante. Se 
acordă o atenție deosebită și sprijin 
suplimentar pentru consolidarea 
capacității instituționale, guvernanță 
economică și asistență tehnică 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.

Or. en

Amendamentul 977
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul
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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 
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.

Scopul FEDD+, ca pachet financiar 
integrat care furnizează capacitate 
financiară pe baza metodelor de utilizare
stabilite la articolul 23 alineatul (1) literele 
(a), (e), (f) și (g), este de a sprijini 
investițiile și de a extinde accesul la 
finanțare, prin valorificarea optimă a 
adiționalității, prin promovarea 
industrializării, prin furnizarea de 
produse inovatoare și prin atragerea 
finanțării private, 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 favorabilă 
incluziunii, pe crearea de locuri de muncă 
decente, în special pentru femei și pentru 
tineri, pe oportunitățile economice, pe 
aptitudini și spirit antreprenorial, pe 
sectoarele socioeconomice, în special pe 
întreprinderile sociale și pe cooperative, 
având în vedere potențialul acestora de a 
reduce sărăcia și inegalitățile, precum și 
pe drepturile omului și pe mijloacele de 
subzistență, sprijinind 
microîntreprinderile, întreprinderile mici 
și mijlocii, precum și pentru a aborda 
cauzele socioeconomice specifice profunde 
ale migrației neregulamentare și ale 
strămutării forțate, 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.

Or. fr

Amendamentul 978
Eduard Kukan

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1 – paragraful 2
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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 
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.

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 
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 și a contribui la 
reintegrarea durabilă a migranților 
returnați în țările lor de origine, 
maximizând în același timp 
adiționalitatea, 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.

Or. en

Amendamentul 979
Patrizia Toia

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 

Scopul FEDD+, ca pachet financiar 
integrat care furnizează capacitate 
financiară pe baza metodelor de execuție 
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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 
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.

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 
favorabilă incluziunii, pe crearea de locuri 
de muncă decente, în special pentru 
grupurile defavorizate, pe oportunitățile 
economice, pe aptitudini și spirit 
antreprenorial, pe sectoarele 
socioeconomice, pe întreprinderile sociale,
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.

Or. it

Justificare

Promovarea accesului pe piața forței de muncă a categoriilor vulnerabile (în mod tradițional 
femei și tineri) și includerea în rândul întreprinderilor, precum și a categoriei de 
întreprinderi sociale care — în absența unui profit sau prin redistribuirea obligatorie a 
profiturilor — operează pe piață.

Amendamentul 980
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Operațiunile FEDD+ eligibile pentru a 
beneficia de sprijin prin intermediul 
garanției pentru acțiunea externă 
contribuie la următoarele domenii 
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prioritare:

(a) oferirea de finanțare și sprijin pentru 
dezvoltarea sectorului privat și a celui 
cooperatist pentru a contribui la 
dezvoltarea durabilă și, dacă este cazul, la 
politica europeană de vecinătate și la 
obiectivele prevăzute la articolul 3 din 
Regulamentul (UE) nr. .../...(IPA III);

(b) abordarea obstacolelor în calea 
investițiilor private, în special prin 
asigurarea securității juridice a 
investițiilor;

(c) mobilizarea finanțării din partea 
sectorului privat, cu un accent special pe 
microîntreprinderi și pe întreprinderile 
mici și mijlocii;

(d) consolidarea sectoarelor și a 
domeniilor socioeconomice, precum și a 
infrastructurii publice și private aferente 
și a conectivității durabile;

(e) contribuția la politicile climatice și la 
protecția și gestionarea mediului;

(f) contribuția, prin promovarea 
dezvoltării durabile, la abordarea cauzelor 
specifice profunde ale migrației, în special 
ale migrației neregulamentare, și 
facilitarea unei mobilități și a unei 
migrații legale, desfășurate în condiții de 
siguranță și de ordine.

Or. fr

Amendamentul 981
Urmas Paet

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu capitolul IV din 
prezentul regulament, grupul BEI, printre 
altele: a. gestionează indirect și 
implementează ELM+; b. furnizează toate 
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competențele strategice bancare și de 
management al riscului solicitate de 
Comisie, inclusiv cele legate de 
gestionarea operațională a garanției 
FEDD+; c. furnizează un aviz scris 
privind chestiunile bancare, care însoțește 
fiecare propunere a Comisiei privind 
componentele de investiții din garanția 
FEDD+; d. este omolog eligibil pentru 
activitățile de gestionare și implementare 
din cadrul FEDD+. În pofida celor de mai 
sus, Comisia și grupul BEI se pot pune de 
acord cu privire la orice alt rol al 
grupului BEI, în contextul punerii în 
aplicare a cadrului de investiții externe, în 
conformitate cu statutul entității relevante 
a grupului BEI și cu rolul consacrat în 
tratate.

Or. en

Amendamentul 982
Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Operațiunile FEDD+ eligibile 
pentru a beneficia de sprijin prin 
intermediul garanției pentru acțiunea 
externă contribuie la următoarele 
domenii prioritare:

a) oferirea de finanțare și sprijin pentru 
dezvoltarea sectorului privat, a celui 
cooperatist și a întreprinderilor sociale 
pentru a contribui la dezvoltarea durabilă 
și, dacă este cazul, la politica europeană 
de vecinătate și la obiectivele prevăzute la 
articolul 3 din Regulamentul (UE) 
nr. .../... [IPA III];

b) mobilizarea finanțării din partea 
sectorului privat, cu un accent special pe 
microîntreprinderi și întreprinderile 
sociale mici și mijlocii;
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c) consolidarea sectoarelor și a 
domeniilor socioeconomice, precum și a 
infrastructurii publice și private aferente 
și a conectivității durabile.

Or. en

Amendamentul 983
Charles Tannock, Eleni Theocharous
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. În temeiul mandatului extern al 
BEI (ELM+), Uniunea acordă Băncii 
Europene de Investiții (BEI) o garanție 
bugetară pentru finanțarea operațiunilor 
derulate în afara Uniunii, care va fi 
gestionată indirect de Grupul BEI, 
sprijinind investițiile sectorului public și
privat în sprijinul acțiunii externe la nivel 
global, inclusiv în Africa.

Or. en

Amendamentul 984
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Cécile Kashetu Kyenge

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În temeiul garanției pentru 
acțiunea externă, Uniunea poate garanta 
operațiuni semnate între 1 ianuarie 2021 
și 31 decembrie 2027, până la o sumă 
maximă de 60 000 000 000 EUR.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 985
Judith Sargentini, Michel Reimon

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 986
Eduard Kukan

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. FEDD+ și garanția pentru acțiunea 
externă pot sprijini operațiuni de finanțare 
și de investiții în țările partenere din 
regiunile geografice menționate la 
articolul 4 alineatul (2). Provizionarea 
garanției pentru acțiunea externă este 
finanțată din bugetul programelor 
geografice relevante stabilit la articolul 6 
alineatul (2) litera (a) și se transferă în 
fondul comun de provizionare. FEDD+ și 
garanția pentru acțiunea externă pot, de 
asemenea, să sprijine operațiuni în țările 
beneficiare enumerate în anexa I la 
Regulamentul IPA III. Finanțarea pentru 
aceste operațiuni în temeiul FEDD+ și 
pentru provizionarea garanției pentru 
acțiunea externă este efectuată în temeiul 
Regulamentului IPA. Provizionarea 
garanției pentru acțiunea externă pentru 
împrumuturile acordate țărilor terțe 
menționate la articolul 10 alineatul (2) din 

6. FEDD+ și garanția pentru acțiunea 
externă pot sprijini operațiuni de finanțare 
și de investiții în țările partenere din 
regiunile geografice menționate la 
articolul 4 alineatul (2) literele (a) și (b). 
Provizionarea garanției pentru acțiunea 
externă este finanțată din bugetul 
programelor geografice relevante stabilit la 
articolul 6 alineatul (2) litera (a) și se 
transferă în fondul comun de provizionare. 
FEDD+ și garanția pentru acțiunea externă 
pot, de asemenea, să sprijine operațiuni în 
țările beneficiare enumerate în anexa I la 
Regulamentul IPA III. Finanțarea pentru 
aceste operațiuni în temeiul FEDD+ și 
pentru provizionarea garanției pentru 
acțiunea externă este efectuată în temeiul 
Regulamentului IPA. Provizionarea 
garanției pentru acțiunea externă pentru 
împrumuturile acordate țărilor terțe 
menționate la articolul 10 alineatul (2) din 
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Regulamentul privind IESN se finanțează 
din regulamentul respectiv.

Regulamentul privind IESN se finanțează 
din regulamentul respectiv.

Or. en

Amendamentul 987
Linda McAvan

Propunere de regulament
Articolul 26 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 26a

Obiective pentru FEDD+

1. Operațiunile FEDD+ eligibile pentru a 
beneficia de sprijin prin intermediul 
garanției pentru acțiunea externă 
contribuie la următoarele domenii 
prioritare:

(a) oferirea de finanțare și sprijin pentru 
dezvoltarea sectorului privat și a celui 
cooperatist pentru a contribui la 
dezvoltarea durabilă și, dacă este cazul, la 
politica europeană de vecinătate și la 
obiectivele prevăzute la articolul 3 din 
Regulamentul (UE) nr. .../... [IPA III];

(b) eliminarea blocajelor din calea 
investițiilor private;

(c) mobilizarea finanțării din partea 
sectorului privat, cu un accent special pe 
microîntreprinderi și întreprinderile mici 
și mijlocii;

(d) consolidarea sectoarelor și a 
domeniilor socioeconomice, precum și a 
infrastructurii publice și private aferente 
și a conectivității durabile, în scopul 
promovării unei dezvoltări 
socioeconomice incluzive și durabile, care 
să respecte drepturile omului și mediul 
înconjurător;

(e) contribuția la politicile climatice și la 
protecția și gestionarea mediului;
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(f) contribuția, prin promovarea 
dezvoltării durabile, la abordarea cauzelor 
specifice profunde ale migrației, inclusiv 
ale migrației neregulamentare, și 
contribuția la o migrație legală, 
desfășurată în condiții de siguranță și de 
ordine și la mobilitate.

2. Garanția pentru acțiunea externă nu 
este utilizată pentru a privatiza sau a 
submina furnizarea de servicii publice 
esențiale, acestea fiind în continuare o 
responsabilitate a autorităților publice.

Or. en

Amendamentul 988
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Doru-Claudian 
Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge

Propunere de regulament
Articolul 26 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 26a

Obiective pentru FEDD+

1. Operațiunile FEDD+ eligibile pentru a 
beneficia de sprijin prin intermediul 
garanției pentru acțiunea externă 
contribuie la următoarele domenii 
prioritare:

(a) oferirea de finanțare și sprijin pentru 
dezvoltarea sectorului privat și a celui 
cooperatist pentru a contribui la 
dezvoltarea durabilă și, dacă este cazul, la 
politica europeană de vecinătate și la 
obiectivele prevăzute la articolul 3 din 
Regulamentul (UE) nr. .../... [IPA III];

(b) eliminarea blocajelor din calea 
investițiilor;

(c) mobilizarea finanțării din partea 
sectorului privat, cu un accent special pe 
microîntreprinderi și întreprinderile mici 
și mijlocii;
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(d) consolidarea sectoarelor și a 
domeniilor socioeconomice, precum și a 
infrastructurii publice și private aferente 
și a conectivității durabile, în scopul 
promovării unei dezvoltări 
socioeconomice incluzive și durabile, care 
să respecte drepturile omului și mediul 
înconjurător;

(e) contribuția la politicile climatice și la 
protecția și gestionarea mediului;

(f) contribuția, prin promovarea 
dezvoltării durabile, la abordarea cauzelor 
specifice profunde ale migrației, inclusiv 
ale migrației neregulamentare, și 
contribuția la o migrație legală, 
desfășurată în condiții de siguranță și de 
ordine și la mobilitate.

2. Garanția pentru acțiunea externă nu 
este utilizată pentru a privatiza sau a 
submina furnizarea de servicii publice 
esențiale, acestea fiind în continuare o 
responsabilitate a autorităților publice.

Or. en

Amendamentul 989
Marietje Schaake

Propunere de regulament
Articolul 26 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 26a

Rolul grupului BEI

În conformitate cu capitolul IV din 
prezentul regulament, grupul BEI, printre 
altele:

a. gestionează indirect și implementează 
ELM+;

b. furnizează toate competențele strategice 
bancare și de management al riscului 
solicitate de Comisie, inclusiv cele legate 
de gestionarea operațională a garanției 
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FEDD+;

c. furnizează un aviz scris privind 
chestiunile bancare, care însoțește fiecare 
propunere a Comisiei privind 
componentele de investiții din garanția 
FEDD+;

d. este omolog eligibil pentru activitățile 
de gestionare și implementare din cadrul 
FEDD+.

În pofida celor de mai sus, Comisia și 
grupul BEI se pot pune de acord cu 
privire la orice alt rol al grupului BEI, în 
contextul punerii în aplicare a cadrului de 
investiții externe, în conformitate cu 
statutul entității relevante a grupului BEI 
și cu rolul consacrat în tratate.

Or. en

Amendamentul 990
Judith Sargentini, Michel Reimon

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Operațiunile de finanțare și de 
investiții eligibile pentru sprijin prin 
intermediul garanției pentru acțiunea 
externă sunt coerente și conforme cu 
politicile Uniunii, precum și cu strategiile 
și politicile țărilor partenere. Acestea 
sprijină, în special, obiectivele, principiile 
generale și cadrul de politică al prezentului 
regulament și documentele indicative de 
programare relevante, ținând seama în mod 
corespunzător de domeniile prioritare 
prevăzute în anexa V.

1. Operațiunile de finanțare și de 
investiții eligibile pentru sprijin prin 
intermediul garanției pentru acțiunea 
externă sunt coerente și conforme cu 
strategiile și politicile țărilor partenere. 
Acestea sprijină, în special, obiectivele, 
principiile generale și cadrul de politică al 
prezentului regulament și documentele 
indicative de programare relevante, ținând 
seama în mod corespunzător de domeniile 
prioritare prevăzute în anexa V.

Or. en

Amendamentul 991
Eduard Kukan
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Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Operațiunile de finanțare și de 
investiții eligibile pentru sprijin prin 
intermediul garanției pentru acțiunea 
externă sunt coerente și conforme cu 
politicile Uniunii, precum și cu strategiile 
și politicile țărilor partenere. Acestea 
sprijină, în special, obiectivele, principiile 
generale și cadrul de politică al prezentului 
regulament și documentele indicative de 
programare relevante, ținând seama în mod 
corespunzător de domeniile prioritare 
prevăzute în anexa V.

1. Operațiunile de finanțare și de 
investiții eligibile pentru sprijin prin 
intermediul garanției pentru acțiunea 
externă sunt coerente și conforme cu 
politicile Uniunii, în special cu politica sa 
de dezvoltare și cu politica europeană de 
vecinătate, precum și cu strategiile și 
politicile țărilor partenere. Acestea sprijină, 
în special, obiectivele, principiile generale 
și cadrul de politică al prezentului 
regulament și documentele indicative de 
programare relevante, ținând seama în mod 
corespunzător de domeniile prioritare 
prevăzute în anexa V.

Or. en

Amendamentul 992
Judith Sargentini, Michel Reimon

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) contribuie la dezvoltarea durabilă 
în dimensiunile sale economică, socială și 
de mediu, precum și la punerea în 
aplicare a Agendei 2030 și, acolo unde 
este cazul, a politicii europene de 
vecinătate, cu accent special pe 
eradicarea sărăciei, crearea de locuri de 
muncă decente, oportunități economice, 
competențe și spirit antreprenorial, 
promovând în special egalitatea de gen și 
emanciparea femeilor și a tinerilor, 
având, totodată, în vedere și consolidând 
statul de drept, buna guvernare și 
drepturile omului;

Or. en
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Amendamentul 993
Judith Sargentini, Michel Reimon

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-aa) acordă adiționalitate financiară și 
de dezvoltare;

Or. en

Amendamentul 994
Judith Sargentini, Michel Reimon

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-ab) fac obiectul unei evaluări ex ante 
a impactului asupra drepturilor omului, a 
impactului social, a impactului asupra 
forței de muncă și asupra mediului, care 
să identifice și să abordeze riscurile din 
aceste domenii, ținând seama în mod 
corespunzător de principiul 
consimțământului liber și prealabil al 
comunităților afectate de investițiile legate 
de terenuri;

Or. en

Amendamentul 995
Eduard Kukan

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) asigură adiționalitatea;
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Or. en

Amendamentul 996
Judith Sargentini, Michel Reimon

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 997
Eduard Kukan

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) sunt viabile pe plan tehnic și sunt 
sustenabile, atât din punct de vedere 
ecologic, cât și din punct de vedere social.

(c) sunt viabile pe plan tehnic și sunt 
sustenabile, atât din punct de vedere 
ecologic, cât și din punct de vedere 
socioeconomic.

Or. en

Amendamentul 998
Judith Sargentini, Michel Reimon

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

(ca) contribuie la politicile climatice și 
la protecția și gestionarea mediului, 
producând astfel beneficii conexe în ceea 
ce privește clima, prin alocarea a cel puțin 
50% din finanțare pentru investiții ce 
contribuie la politicile climatice, la 
energia regenerabilă și la utilizarea 
eficientă a resurselor;

Or. en

Amendamentul 999
Patrizia Toia

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) vizează sectoarele în care 
finanțarea privată este afectată de 
disfuncționalitățile pieței sau de aspecte 
instituționale;

Or. it

Justificare

Finanțarea în cadrul garanției trebuie să fie utilizată în cazul disfuncționalității pieței sau al 
situațiilor instituționale;

Amendamentul 1000
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) promovează protecția socială în 
țara beneficiară, prin conformitatea cu 
drepturile lucrătorilor și cu standardele 
privind munca decentă;
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Or. en

Amendamentul 1001
Eduard Kukan

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) asigură partajarea adecvată a 
riscurilor de către contrapartea eligibilă și 
alți parteneri potențiali;

Or. en

Amendamentul 1002
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) acordă adiționalitate financiară și 
de dezvoltare.

Or. en

Amendamentul 1003
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Cécile Kashetu Kyenge

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) acordă adiționalitate financiară și 
de dezvoltare.

Or. en
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Amendamentul 1004
Judith Sargentini, Michel Reimon

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) 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

Amendamentul 1005
Patrizia Toia

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) maximizează mobilitatea 
capitalului privat local și se concentrează 
asupra proiectelor de investiții cu grad 
ridicat de risc;

Or. it

Justificare

Scopul garanției trebuie să fie acela de a mobiliza atât capitalul privat local, cât și investițiile 
străine cu grad ridicat de risc.

Amendamentul 1006
Eduard Kukan

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

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(cb) maximizează, acolo unde este 
relevant, mobilizarea capitalului din 
sectorul privat;

Or. en

Amendamentul 1007
Judith Sargentini, Michel Reimon, Maria Heubuch

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cc) 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, a Principiilor de la Maastricht 
privind obligațiile extrateritoriale ale 
statelor din domeniul drepturilor 
economice, sociale și culturale și a 
Orientărilor voluntare ale FAO privind 
guvernanța responsabilă a proprietății 
funciare, a locurilor de pescuit și a 
pădurilor în contextul securității 
alimentare naționale, precum și a 
Principiilor FAO privind investițiile 
responsabile în sisteme agricole și 
alimentare;

Or. en

Amendamentul 1008
Patrizia Toia

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

(cc) vizează respectarea criteriilor 
pentru acordarea de asistență oficială 
pentru dezvoltare (AOD) stabilite de 
Comitetul de asistență pentru dezvoltare 
al OCDE, în special în ceea ce privește 
dezvoltarea sectorului privat.

Or. it

Justificare

Respectarea criteriilor de asistență oficială pentru dezvoltare (AOD) este esențială pentru 
atingerea obiectivelor regulamentului.

Amendamentul 1009
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Garanția FEDD nu sprijină 
operațiunile de finanțare și de investiții 
care: (a) sunt legate de sectorul militar 
sau de securitate; (b) sprijină dezvoltarea 
energiei nucleare și a combustibililor 
fosili și promovează o mai mare 
dependență de carbon a economiilor și a 
societăților; (c) au costuri externe de 
mediu semnificative, cum ar fi cele care 
implică degradarea zonelor protejate, a 
habitatelor vulnerabile și a siturilor de 
patrimoniu pentru care nu este pus în 
aplicare niciun plan de dezvoltare 
durabilă și de gestionare; (d) conduc la 
încălcarea drepturilor omului în țările 
partenere, cum ar fi privarea 
comunităților de dreptul de acces și 
control asupra resurselor naturale, 
precum terenurile, contribuie la 
strămutarea forțată a populațiilor sau 
implică munca forțată ori munca copiilor.

Or. en
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Amendamentul 1010
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. Se elaborează și se adoptată o listă 
cuprinzătoare cu excluderile, valorificând 
cele mai bune practici internaționale 
existente, în urma consultării tuturor 
părților interesate relevante, inclusiv a 
societății civile, pentru a garanta că 
operațiunile FEDD+ respectă principii 
ecologice, sociale și de guvernanță stricte, 
în conformitate cu acordurile și 
angajamentele internaționale ale UE.

Or. en

Amendamentul 1011
Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) instrumentele de pe piața de 
capital;

eliminat

Or. en

Amendamentul 1012
Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 3 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) orice altă formă de finanțare sau 
de îmbunătățire a calității creditului, 

eliminat
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asigurare și participații sub formă de 
capital sau de cvasicapital.

Or. en

Amendamentul 1013
Eduard Kukan

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Contrapărțile eligibile pot furniza 
instrumentele enumerate la alineatul (1) 
în cadrul unei componente de investiții 
sau al unui proiect individual de investiții 
administrat de o contraparte eligibilă. 
Acestea pot fi furnizate în beneficiul 
țărilor partenere, inclusiv al țărilor care 
se confruntă cu situații de fragilitate sau 
de conflict sau al țărilor cu dificultăți de 
reconstrucție și de redresare post-conflict, 
în beneficiul instituțiilor acestor țări 
partenere, inclusiv al băncilor și 
instituțiilor financiare publice naționale și 
locale private, precum și în beneficiul 
entităților din sectorul privat al acestor 
țări partenere. În țările care se confruntă 
cu situații de fragilitate sau de conflict, 
precum și în alte țări, atunci când acest 
lucru este justificat, se poate acorda 
sprijin pentru investițiile din sectorul 
public care au efecte relevante asupra 
dezvoltării sectorului privat.

Or. en

Amendamentul 1014
Judith Sargentini, Michel Reimon

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 5 – paragraful 1
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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.
În operațiunile lor de finanțare și de 
investiții, contrapărțile eligibile respectă 
dreptul aplicabil al Uniunii și standardele 
convenite la nivelul Uniunii și la nivel 
internațional și, prin urmare, nu sprijină 
proiecte în temeiul prezentului 
regulament care contribuie la spălarea 
banilor, finanțarea terorismului, evitarea 
obligațiilor fiscale, frauda fiscală și 
evaziunea fiscală sau promovarea 
combustibililor fosili. În plus, 
contrapărțile eligibile nu desfășoară 
operațiuni noi sau reînnoite cu entități 
înregistrate sau stabilite în jurisdicțiile 
enumerate în cadrul politicii relevante a 
Uniunii privind jurisdicțiile necooperante 
sau care sunt identificate ca țări terțe cu 
grad înalt de risc în sensul articolului 9 
alineatul (2) din Directiva (UE) 2015/849 
a Parlamentului European și a 
Consiliului sau care nu respectă efectiv 
standardele fiscale ale Uniunii sau cele 
convenite la nivel internațional 
referitoare la transparență și la schimbul 
de informații.

Or. en

Amendamentul 1015
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 5 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Parlamentul European sau Consiliul pot 
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invita contrapărțile eligibile, organizațiile 
societății civile și comunitățile locale la 
un schimb de opinii în legătură cu 
operațiunile de finanțare și de investiții 
care fac obiectul prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 1016
Eduard Kukan

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 5 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia asigură un tratament echitabil 
pentru toate contrapărțile eligibile și 
evitarea conflictelor de interese pe 
parcursul perioadei de punere în aplicare a 
FEDD+. Pentru a asigura 
complementaritatea, Comisia poate solicita 
orice informație relevantă de la 
contrapărțile eligibile cu privire la 
operațiunile lor care nu fac obiectul 
FEDD+.

Comisia asigură un tratament echitabil și 
acces egal la finanțare pentru toate 
contrapărțile eligibile și evitarea 
conflictelor de interese pe parcursul 
perioadei de punere în aplicare a FEDD+. 
Pentru a asigura complementaritatea, 
Comisia poate solicita orice informație 
relevantă de la contrapărțile eligibile cu 
privire la operațiunile lor care nu fac 
obiectul FEDD+.

Or. en

Amendamentul 1017
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Patrizia Toia, Cécile 
Kashetu Kyenge

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Parlamentul European sau 
Consiliul pot invita contrapărțile eligibile, 
organizațiile societății civile și 
comunitățile locale la un schimb de opinii 
în legătură cu operațiunile de finanțare și 
de investiții care fac obiectul prezentului 
regulament.
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Or. en

Amendamentul 1018
Judith Sargentini, Michel Reimon

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 6 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) principiile unor proceduri de 
achiziție corecte și deschise.

Or. en

Amendamentul 1019
Eduard Kukan

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia instituie componente de investiții 
pentru regiuni, pentru țări partenere 
specifice sau pentru ambele, pentru 
sectoare specifice, pentru proiecte specifice 
sau categorii specifice de beneficiari finali 
sau pentru ambele, aceste componente 
urmând să fie finanțate prin prezentul 
regulament și să intre sub incidența 
garanției pentru acțiunea externă până la o 
sumă fixată. Comisia informează 
Parlamentul European și Consiliul cu 
privire la modul în care componentele de 
investiții respectă prezentul articol și cu 
privire la prioritățile detaliate ale acestora 
în materie de finanțare. Toate cererile de 
sprijin financiar în cadrul componentelor 
de investiții se adresează Comisiei.

Ținând seama în mod corespunzător de 
consilierea oferită de consiliul strategic,
Comisia instituie, după ce se consultă cu
consiliile operaționale și după informarea 
Parlamentului European și a Consiliului,
componente de investiții pentru anumite
regiuni, pentru țări partenere specifice sau 
pentru ambele, pentru sectoare specifice, 
pentru proiecte specifice sau categorii 
specifice de beneficiari finali sau pentru 
ambele, aceste componente urmând să fie 
finanțate prin prezentul regulament și să 
intre sub incidența garanției pentru 
acțiunea externă până la o sumă fixată. 
Comisia informează Parlamentul European 
și Consiliul cu privire la modul în care 
componentele de investiții respectă 
prezentul articol și cu privire la prioritățile 
detaliate ale acestora în materie de 
finanțare. Toate cererile de sprijin financiar 
în cadrul componentelor de investiții se 
adresează Comisiei.
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Or. en

Amendamentul 1020
Judith Sargentini, Michel Reimon

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 articolul 27 
alineatul (2). Comisia publică în fiecare an 
rezultatul tuturor instrumentelor de 
garantare și al proiectelor individuale în 
cadrul evaluării sale pentru fiecare 
componentă de investiții.

Or. en

Amendamentul 1021
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

8a. Comisia instituie un tablou de 
bord al indicatorilor pentru a îndruma 
selecția proiectelor. Partenerii de execuție 
completează tabloul de bord pentru toate 
operațiunile din cadrul FEDD+. Comisia 
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evaluează toate operațiunile sprijinite de 
garanție comparativ cu criteriile de 
eligibilitate și utilizează tabloul de bord 
pentru a efectua o verificare independentă 
a calității privind procesul de diligență și 
evaluarea realizate de partenerii de 
execuție la nivelul proiectului. Dacă este 
necesar, Comisia solicită clarificări și 
modificări din partea partenerilor de 
execuție. Tabloul de bord pentru toate 
proiectele se publică după aprobarea 
utilizării garanției de către Comisie și 
partenerii de execuție.

Or. en

Amendamentul 1022
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Cécile Kashetu Kyenge

Propunere de regulament
Articolul 27 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 27a

Guvernanța FEDD+

1. FEDD+ este compus din platforme 
regionale de investiții instituite pe baza 
metodelor de lucru, procedurilor și 
structurilor mecanismelor existente de 
finanțare mixtă externă ale Uniunii, care 
pot combina operațiunile lor de finanțare 
mixtă cu operațiunile care beneficiază de 
garanția pentru acțiunea externă din 
cadrul FEDD+.

2. Gestionarea FEDD+ este asigurată de 
Comisie.

3. În gestionarea FEDD+, Comisiei îi este 
oferită consultanță de către un consiliu 
strategic, cu excepția operațiunilor care 
acoperă politica de extindere a Uniunii și 
care sunt finanțate prin [IPA III], pentru 
care Comisiei îi este oferită consultanță 
de către un consiliu strategic al Cadrului 
de investiții pentru Balcanii de Vest 
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(CIBV).

4. Consiliul strategic oferă consultanță 
Comisiei cu privire la orientările 
strategice și la prioritățile investițiilor care 
beneficiază de garanția pentru acțiunea 
externă din cadrul FEDD+ și contribuie 
la alinierea lor atât cu principiile 
directoare și obiectivele acțiunii externe a 
Uniunii, ale politicii de dezvoltare a 
Uniunii și ale politicii europene de 
vecinătate, cât și cu obiectivele prevăzute 
la articolul 3 și cu scopul FEDD+, astfel 
cum este stabilit la articolul 26. Acesta 
susține, de asemenea, Comisia în procesul 
de stabilire a obiectivelor de investiții 
globale în ceea ce privește utilizarea 
garanției pentru acțiunea externă pentru 
a sprijini operațiunile FEDD+ și 
monitorizează existența unei acoperiri 
geografice și tematice adecvate și 
diversificate a componentelor de investiții, 
acordând totodată o atenție specială 
țărilor identificate ca fiind afectate de 
situații de fragilitate sau de conflict, 
țărilor cel mai puțin dezvoltate și țărilor 
sărace puternic îndatorate.

5. Consiliul strategic sprijină, de 
asemenea, coordonarea, 
complementaritatea și coerența de 
ansamblu dintre platformele regionale de 
investiții, dintre cei trei piloni ai Planului 
european de investiții, dintre Planul 
european de investiții și celelalte eforturi 
ale Uniunii în ceea ce privește migrația și 
punerea în aplicare a Agendei 2030, 
precum și cu alte programe stabilite în 
prezentul regulament, alte instrumente de 
finanțare ale Uniunii și fonduri fiduciare.

6. Consiliul strategic este alcătuit din 
reprezentanți ai Comisiei și ai Înaltului 
Reprezentant, ai tuturor statelor membre 
și ai Băncii Europene de Investiții. 
Parlamentul European are statutul de 
observator și trimite regulat observatori, 
inclusiv experți juridici, la întrunirile 
consiliului. Contribuitorilor, 
contrapărților eligibile, țărilor partenere, 
organizațiilor regionale relevante și altor 
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părți interesate li se poate acorda statutul 
de observator, după caz. Consiliul 
strategic este consultat înainte de 
includerea oricărui nou observator. 
Consiliul strategic este prezidat în comun 
de Comisie și de Înaltul Reprezentant.

7. Consiliul strategic se întrunește de cel 
puțin două ori pe an și, atunci când este 
posibil, adoptă avize prin consens. Pot fi 
organizate reuniuni suplimentare în orice 
moment de către președinte sau la cererea 
unei treimi dintre membrii săi. În cazul în 
care nu se poate ajunge la un consens, 
drepturile de vot se aplică astfel cum au 
fost convenite în prima reuniune a 
consiliului strategic și prevăzute în 
regulamentul său de procedură. 
Drepturile de vot țin seama în mod 
corespunzător de sursa de finanțare. 
Regulamentul de procedură stabilește 
cadrul privind rolul observatorilor. 
Procesele verbale și ordinile de zi ale 
reuniunilor consiliului strategic sunt 
făcute publice, după adoptarea lor.

8. Comisia prezintă consiliului strategic 
un raport anual cu privire la progresele 
realizate în ceea ce privește aplicarea 
FEDD+. Consiliul strategic al Cadrului 
de investiții pentru Balcanii de Vest 
(CIBV) prezintă, în completarea 
respectivului raport, progresele realizate 
cu privire la aplicarea instrumentului de 
garantare în regiunea vizată de politica de 
extindere. Consiliul strategic organizează 
cu regularitate consultări cu părțile 
interesate relevante cu privire la 
orientarea strategică și aplicarea FEDD+.

9. Comisia instituie un tablou de bord al 
indicatorilor pentru a îndruma selecția 
proiectelor. Partenerii de execuție 
completează tabloul de bord pentru toate 
operațiunile din cadrul FEDD+. Comisia 
evaluează toate operațiunile sprijinite de 
garanție comparativ cu criteriile de 
eligibilitate și utilizează tabloul de bord 
pentru a efectua o verificare independentă 
a calității privind procesul de diligență și 
evaluarea realizate de partenerii de 
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execuție la nivelul proiectului. Dacă este 
necesar, Comisia solicită clarificări și 
modificări din partea partenerilor de 
execuție. Tabloul de bord pentru toate 
proiectele se publică după aprobarea 
utilizării garanției de către Comisie și 
partenerii de execuție.

10. Existența a două consilii strategice nu 
are influență asupra necesității de a 
dispune de un singur cadru unificat de 
gestionare a riscurilor FEDD+.

11. În perioada de aplicare a FEDD+, 
consiliul strategic adoptă și publică cât 
mai rapid orientări care stabilesc modul 
în care este asigurată conformitatea 
operațiunilor FEDD cu obiectivele și 
criteriile de eligibilitate prevăzute la 
articolele 26a și 27.

12. În orientările sale strategice, consiliul 
strategic ține seama în mod corespunzător 
de rezoluțiile relevante ale Parlamentului 
European, precum și de deciziile și 
concluziile relevante ale Consiliului.

13. Consiliile operaționale ale 
platformelor regionale de investiții 
sprijină Comisia, la nivelul aplicării, în 
stabilirea obiectivelor de investiții 
regionale și sectoriale și a componentelor 
de investiții regionale, sectoriale și 
tematice și formulează avize privind 
operațiunile de finanțare mixtă și privind 
utilizarea garanției pentru acțiunea 
externă care acoperă operațiunile 
FEDD+.

Or. en

Amendamentul 1023
Judith Sargentini, Michel Reimon

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(c) o mențiune cu privire la obiectivele 
și scopul prezentului regulament, o 
evaluare a nevoilor și indicarea rezultatelor 
preconizate, luând în considerare 
promovarea responsabilității sociale a 
întreprinderilor și comportament 
responsabil în afaceri;

(c) o mențiune cu privire la obiectivele 
și scopul prezentului regulament, o 
evaluare a nevoilor, o evaluare a 
impactului și indicarea rezultatelor 
preconizate, luând în considerare nevoia de 
a asigura un comportament responsabil în 
afaceri;

Or. en

Amendamentul 1024
Judith Sargentini, Michel Reimon

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 3 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) obligațiile de monitorizare, 
raportare și evaluare;

(g) obligațiile de monitorizare, inclusiv 
indicatori defalcați în funcție de gen,
raportare și evaluare;

Or. en

Amendamentul 1025
Judith Sargentini, Michel Reimon

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 3 – litera ga (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 
social și asupra drepturilor omului, 
asupra forței de muncă și asupra 
mediului, și să solicite clarificări și 
ajustări partenerilor de execuție;

Or. en
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Amendamentul 1026
Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cazul investițiilor de capital, 
sumele investite și costurile lor de 
finanțare asociate;

eliminat

Or. en

Amendamentul 1027
Eduard Kukan

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. 4. La încheierea de acorduri de 
garanție pentru acțiunea externă cu 
contrapărți eligibile, Comisia ține seama 
în mod corespunzător de:

(a) consilierea și îndrumările din partea 
consiliilor strategice și operaționale 
regionale;

(b) obiectivele componentei de investiții;

(c) experiența și capacitatea operațională, 
financiară și de gestionare a riscurilor a 
contrapărții eligibile;

(d) valoarea resurselor proprii, precum și 
a cofinanțării din sectorul privat, pe care 
contrapartea eligibilă este pregătită să le 
mobilizeze pentru componenta de 
investiții.

Or. en

Amendamentul 1028
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Judith Sargentini, Michel Reimon

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 social și asupra drepturilor 
omului, asupra forței de muncă și asupra 
mediului, precum și a altor criterii de 
selecție prevăzute la articolul 27.

Or. en

Amendamentul 1029
Judith Sargentini, Michel Reimon

Propunere de regulament
Articolul 29 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 29a

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.

Or. en
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Amendamentul 1030
Lola Sánchez Caldentey, Guillaume Balas, Sabine Lösing, Ricardo Serrão Santos, 
Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Articolul 30 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Având în vedere posibilele reclamații ale 
părților terțe din țările partenere, inclusiv 
ale comunităților și ale persoanelor fizice 
afectate de proiectele sprijinite prin 
FEDD+ și garanția pentru acțiunea 
externă, Comisia și delegațiile Uniunii 
Europene publică pe site-urile lor 
trimiteri directe la mecanismele de 
soluționare a plângerilor de care dispun 
contrapărțile relevante care au încheiat 
acorduri cu Comisia. Comisia instituie, de 
asemenea, un mecanism centralizat de 
soluționare a reclamațiilor pentru a oferi 
posibilitatea de a primi direct plângeri 
legate de tratarea reclamațiilor de către 
contrapărțile eligibile. Comisia ia în 
considerare informațiile respective în 
perspectiva unei viitoare cooperări cu 
contrapărțile în cauză.

Or. en

Amendamentul 1031
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 30 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 30a

Activități excluse și jurisdicții 
necooperante

1. Garanția pentru acțiunea externă nu 
sprijină operațiunile de finanțare și de 
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investiții care:

(a) sunt legate de sectorul militar sau de 
securitatea statelor.

(b) sprijină dezvoltarea energiei nucleare, 
cu excepția împrumuturilor acordate în 
conformitate cu Regulamentul privind 
IESN, și a combustibililor fosili și 
promovează o mai mare dependență de 
carbon a economiilor și a societăților.

(c) au costuri externe de mediu 
semnificative, cum ar fi cele care implică 
degradarea zonelor protejate, a 
habitatelor vulnerabile și a siturilor de 
patrimoniu pentru care nu este pus în 
aplicare niciun plan de dezvoltare 
durabilă și de gestionare.

(d) conduc la încălcarea drepturilor 
omului în țările partenere, cum ar fi 
privarea comunităților de dreptul de acces 
și control asupra resurselor naturale, 
precum terenurile, contribuie la 
strămutarea forțată a populațiilor sau 
implică munca forțată ori munca copiilor.

2. În operațiunile lor de finanțare și de 
investiții, contrapărțile eligibile respectă 
dreptul aplicabil al Uniunii și standardele 
convenite la nivelul Uniunii și la nivel 
internațional și, prin urmare, nu sprijină, 
în temeiul prezentului regulament, 
proiecte care contribuie la spălarea 
banilor, finanțarea terorismului, evitarea 
obligațiilor fiscale, evaziunea fiscală, 
planificarea fiscală agresivă, favorizarea 
traficului de bunuri culturale sau 
promovarea combustibililor fosili.

În plus, contrapărțile eligibile nu 
desfășoară operațiuni noi sau reînnoite cu 
entități înregistrate sau stabilite în 
jurisdicțiile enumerate în cadrul politicii 
relevante a Uniunii privind jurisdicțiile 
necooperante sau care sunt identificate ca 
țări terțe cu grad înalt de risc în sensul 
articolului 9 alineatul (2) din Directiva 
(UE) 2015/849 a Parlamentului European 
și a Consiliului sau care nu respectă 
efectiv standardele fiscale ale Uniunii sau 
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cele convenite la nivel internațional 
referitoare la transparență și la schimbul 
de informații.

Or. fr

Amendamentul 1032
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Cécile Kashetu Kyenge

Propunere de regulament
Articolul 30 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 30a

Mecanismul de soluționare a 
reclamațiilor și de despăgubire

Având în vedere posibilele reclamații ale 
părților terțe din țările partenere, inclusiv 
ale comunităților și ale persoanelor fizice 
afectate de proiectele sprijinite prin 
FEDD+ și garanția pentru acțiunea 
externă, Comisia și delegațiile Uniunii 
Europene publică pe site-urile lor 
trimiteri directe la mecanismele de 
soluționare a plângerilor de care dispun 
contrapărțile relevante care au încheiat 
acorduri cu Comisia. Comisia instituie, de 
asemenea, un mecanism centralizat de 
soluționare a reclamațiilor pentru a oferi 
posibilitatea de a primi direct plângeri 
legate de tratarea reclamațiilor de către 
contrapărțile eligibile. Comisia ia în 
considerare informațiile respective în 
perspectiva unei viitoare cooperări cu 
contrapărțile în cauză.

Or. en

Amendamentul 1033
Marietje Schaake

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În anexa VII sunt prevăzuți
indicatori pentru raportările privind 
progresele înregistrate în cadrul 
prezentului regulament în direcția 
îndeplinirii obiectivelor specifice stabilite 
la articolul 3, în conformitate cu 
indicatorii referitori la obiectivele de 
dezvoltare durabilă. Valorile indicatorilor 
la 1 ianuarie 2021 sunt utilizate ca bază 
pentru evaluarea măsurii în care 
obiectivele au fost atinse.

1. Se dezvoltă unul sau mai mulți
indicatori de performanță și de progres 
pentru fiecare obiectiv prevăzut în cadrele 
sau în strategiile de programare pentru 
monitorizarea punerii în aplicare și a 
progresului.

Or. en

Amendamentul 1034
Marietje Schaake

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În mod regulat, Comisia își monitorizează 
acțiunile și evaluează progresele 
înregistrate în direcția obținerii rezultatelor 
preconizate, referindu-se la realizări și 
efecte.

Anual, Comisia își monitorizează acțiunile 
și cooperarea cu țara parteneră și 
evaluează progresele înregistrate în direcția 
obținerii rezultatelor preconizate, 
referindu-se la realizări și efecte.

Or. en

Amendamentul 1035
Marietje Schaake

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Progresele înregistrate în ceea ce privește 
rezultatele preconizate ar trebui să fie 
monitorizate pe baza unor indicatori clari, 
transparenți și, după caz, măsurabili. 
Numărul indicatorilor trebuie să fie 

Progresele înregistrate în ceea ce privește 
rezultatele preconizate ar trebui să fie 
monitorizate pe baza unor indicatori clari, 
transparenți și măsurabili.
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limitat pentru a facilita raportarea în timp 
util.

Or. en

Amendamentul 1036
Judith Sargentini, Michel Reimon

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Raportul anual cuprinde
informații, pentru anul precedent, cu 
privire la măsurile finanțate, rezultatele 
exercițiilor de monitorizare și de evaluare, 
implicarea partenerilor relevanți, precum 
și la punerea în aplicare a 
angajamentelor bugetare și executarea 
creditelor de plată, defalcate pe țări, 
regiuni și sectoare de cooperare. Acesta 
evaluează rezultatele finanțării acordate de 
Uniune recurgând, pe cât posibil, la 
indicatori specifici și măsurabili privind 
contribuția finanțării la realizarea 
obiectivelor prezentului regulament. În 
cazul cooperării pentru dezvoltare, raportul 
evaluează, de asemenea, dacă acest lucru 
este posibil și relevant, respectarea 
principiilor eficacității dezvoltării, inclusiv 
pentru instrumentele financiare inovatoare.

5. Raportul include informații privind 
rezultatele obținute în ceea ce privește 
obiectivele stabilite la articolul 3 alineatul 
(3) referitoare la asistența oficială pentru 
dezvoltare în proporție de 97 % și la 
articolul 6 alineatul (4) referitoare la 
dezvoltarea umană și incluziunea socială, 
schimbările climatice și mediul, precum și 
la egalitatea de gen și capacitarea 
femeilor și fetelor, inclusiv o estimare 
anuală a cheltuielilor globale pentru 
aceste domenii, cu ajutorul unor markeri 
și al unor indicatori relevanți. Raportul 
include o evaluare a progreselor 
înregistrate în ceea ce privește integrarea 
aspectelor transversale menționate la 
articolul 8 alineatul (6). Acesta evaluează 
rezultatele finanțării acordate de Uniune 
recurgând, pe cât posibil, la indicatori 
specifici și măsurabili privind contribuția 
finanțării la realizarea obiectivelor 
prezentului regulament. În cazul cooperării 
pentru dezvoltare, raportul evaluează, de 
asemenea, respectarea principiilor 
eficacității dezvoltării, inclusiv pentru 
instrumentele financiare inovatoare și 
adiționalitatea cheltuielilor, inclusiv 
pentru instrumentele financiare 
inovatoare.

Or. en
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Amendamentul 1037
Marietje Schaake

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Raportul anual cuprinde informații, 
pentru anul precedent, cu privire la 
măsurile finanțate, rezultatele exercițiilor 
de monitorizare și de evaluare, implicarea 
partenerilor relevanți, precum și la punerea 
în aplicare a angajamentelor bugetare și 
executarea creditelor de plată, defalcate pe 
țări, regiuni și sectoare de cooperare. 
Acesta evaluează rezultatele finanțării 
acordate de Uniune recurgând, pe cât 
posibil, la indicatori specifici și măsurabili 
privind contribuția finanțării la realizarea 
obiectivelor prezentului regulament. În 
cazul cooperării pentru dezvoltare, raportul 
evaluează, de asemenea, dacă acest lucru 
este posibil și relevant, respectarea 
principiilor eficacității dezvoltării, inclusiv 
pentru instrumentele financiare inovatoare.

5. Raportul anual cuprinde informații, 
pentru anul precedent, cu privire la 
măsurile finanțate, progrese, rezultate, 
nivelul de cooperare al țării partenere, 
rezultatele exercițiilor de monitorizare și de 
evaluare, implicarea partenerilor relevanți, 
precum și la punerea în aplicare a 
angajamentelor bugetare și executarea 
creditelor de plată, defalcate pe țări, regiuni 
și sectoare de cooperare. Acesta evaluează 
rezultatele finanțării acordate de Uniune 
recurgând la indicatori specifici și 
măsurabili privind contribuția finanțării la 
realizarea obiectivelor prezentului 
regulament. În cazul cooperării pentru 
dezvoltare, raportul evaluează, de 
asemenea, dacă acest lucru este posibil și 
relevant, respectarea principiilor eficacității 
dezvoltării, inclusiv pentru instrumentele 
financiare inovatoare.

Or. en

Amendamentul 1038
Judith Sargentini, Michel Reimon

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Raportul anual elaborat în 2021 va 
cuprinde informații consolidate din 
rapoartele anuale privind perioada 2014-
2020 cu privire la toate tipurile de finanțare 
care intră sub incidența regulamentelor
menționate la articolul 40 alineatul (2), 
incluzând veniturile alocate externe și 
contribuțiile la fondurile fiduciare și 

6. Raportul anual elaborat în 2021 va 
cuprinde informații consolidate din 
rapoartele anuale privind perioada 2014-
2020 cu privire la toate tipurile de finanțare 
care intră sub incidența regulamentelor 
menționate la articolul 40 alineatul (2), 
incluzând veniturile alocate externe și 
realizând o defalcare a cheltuielilor în 
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realizând o defalcare a cheltuielilor în 
funcție de țară, de utilizarea instrumentelor 
financiare, de angajamente și de plăți. 
Raportul reflectă principalele învățăminte 
desprinse și acțiunile întreprinse pentru a 
da curs recomandărilor formulate după 
exercițiile de evaluare externă realizate în 
anii anteriori.

funcție de țară, de utilizarea instrumentelor 
financiare, de angajamente și de plăți. 
Raportul reflectă principalele învățăminte 
desprinse și acțiunile întreprinse pentru a 
da curs recomandărilor formulate după 
exercițiile de evaluare externă realizate în 
anii anteriori. Acesta include o evaluare a 
nivelului capacității personalului de la 
sediul central și de la nivelul delegațiilor 
UE în vederea atingerii tuturor 
obiectivelor prevăzute de prezentul 
regulament.

Or. en

Amendamentul 1039
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Doru-Claudian 
Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului un raport anual 
privind operațiunile de finanțare și 
investiții acoperite de garanția pentru 
acțiunea externă și privind funcționarea 
FEDD+, gestionarea acestuia și 
contribuția sa efectivă la obiectivele sale. 
Acest raport este făcut public și este 
însoțit de un aviz al Curții de Conturi. 
Raportul cuprinde următoarele elemente:

(a) o evaluare a rezultatelor care
contribuie la scopul și obiectivele FEDD+ 
prevăzute la articolul 26 alineatul (1);

(b) o evaluare a operațiunilor actuale de 
finanțare și de investiții acoperite de 
garanția pentru acțiunea externă la nivel 
de sector, de țară și de regiune, precum și 
a conformității acestora cu prezentul 
regulament, inclusiv a măsurilor privind 
riscurile și a impactului lor asupra 
stabilității financiare și economice a 
partenerilor;
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(c) o evaluare pe bază agregată privind 
adiționalitatea și valoarea adăugată, 
mobilizarea resurselor din sectorul privat, 
randamentul estimat și cel efectiv, precum 
și rezultatele și impactul operațiunilor de 
finanțare și de investiții care sunt 
acoperite de garanția pentru acțiunea 
externă, inclusiv impactul asupra creării 
de locuri de muncă decente și a capacității 
de a asigura un venit de subzistență, a 
eradicării sărăciei și a reducerii 
inegalităților; această evaluare include o 
analiză în funcție de gen a operațiunilor 
acoperite, pe bază de dovezi și de date 
defalcate în funcție de gen, atunci când 
este posibil, precum și o analiză a tipului 
sectorului privat sprijinit, inclusiv a 
cooperativelor și a întreprinderilor 
sociale;

(d) o evaluare a respectării cerințelor 
privind utilizarea garanției pentru 
acțiunea externă, precum și a realizării 
principalilor indicatori de performanță 
stabiliți pentru fiecare propunere 
prezentată;

(e) o evaluare a efectului de levier obținut 
prin operațiunile acoperite de garanția 
pentru acțiunea externă;

(f) suma transferată beneficiarilor și o 
evaluare, pe bază agregată, a 
operațiunilor de finanțare și de investiții, 
pentru fiecare contraparte eligibilă;

(g) o evaluare a adiționalității și a valorii 
adăugate ale operațiunilor de finanțare și 
de investiții ale contrapărților eligibile, 
precum și a riscului agregat aferent 
acestor operațiuni;

(h) informații detaliate privind cererile de 
activare a garanției pentru acțiunea 
externă, pierderile, rentabilitățile, sumele 
recuperate și orice alte plăți încasate, 
precum și expunerea globală la risc;

(i) rapoartele financiare privind 
operațiunile de finanțare și de investiții 
ale contrapărților eligibile care fac 
obiectul prezentului regulament, auditate 
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de un auditor extern independent;

(j) o evaluare a sinergiilor și a 
complementarității dintre operațiunile 
acoperite de garanția pentru acțiunea 
externă și cel de al doilea și al treilea 
pilon al PIE, pe baza rapoartelor 
relevante existente, în special în ceea ce 
privește progresele înregistrate în legătură 
cu buna guvernanță, inclusiv în 
combaterea corupției și a fluxurilor 
financiare ilicite, cu respectarea 
drepturilor omului, a statului de drept și a 
politicilor care țin seama de egalitatea de 
gen, precum și cu stimularea spiritului 
antreprenorial și a piețelor financiare 
locale;

(k) o evaluare a respectării de către 
operațiunile aferente garanției pentru 
acțiunea externă a principiilor eficacității 
dezvoltării convenite la nivel 
internațional;

(l) o evaluare a remunerării garanțiilor și 
a aplicării dispozițiilor legate de 
activitățile excluse și jurisdicțiile 
necooperante.

Or. en

Amendamentul 1040
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. Este vizată garanția la nivel 
agregat, inclusiv impactul asupra creării 
de locuri de muncă decente, a eradicării 
sărăciei și a reducerii inegalităților; 
această evaluare include o analiză în 
funcție de gen a operațiunilor acoperite, 
pe bază de dovezi și de date defalcate în 
funcție de gen, atunci când este posibil, 
precum și o analiză a tipului sectorului 
privat sprijinit, inclusiv a cooperativelor și 
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a întreprinderilor sociale;

Or. en

Amendamentul 1041
Judith Sargentini, Michel Reimon

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. Comisia pune la dispoziție 
informații referitoare la cooperarea pentru 
dezvoltare conform standardelor 
internaționale recunoscute.

8. Comisia pune la dispoziție 
informații referitoare la cooperarea pentru 
dezvoltare conform standardelor 
internaționale recunoscute, utilizând 
cadrul unui standard comun dezvoltat de 
Inițiativa internațională privind 
transparența ajutorului.

Or. en

Amendamentul 1042
Judith Sargentini, Michel Reimon

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

O evaluare intermediară a prezentului 
regulament se realizează imediat ce sunt 
disponibile suficiente informații cu privire 
la punerea în aplicare a acestuia, dar nu 
mai târziu de patru ani de la începerea 
punerii în aplicare a instrumentului.

O evaluare intermediară a prezentului 
regulament se realizează imediat ce sunt 
disponibile suficiente informații cu privire 
la punerea în aplicare a acestuia, dar nu 
mai târziu de patru ani de la începerea 
punerii în aplicare a instrumentului.
Prin evaluarea intermediară se evaluează 
și funcționarea arhitecturii simplificate și 
raționalizate a instrumentelor financiare 
europene în raport cu obiectivele 
politicilor de bază ale Uniunii și cu 
principiile transparenței, responsabilității, 
eficienței, coerenței și flexibilității 
fondurilor UE alocate pentru acțiunea 
externă.
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Or. en

Amendamentul 1043
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

O evaluare intermediară a prezentului 
regulament se realizează imediat ce sunt 
disponibile suficiente informații cu privire 
la punerea în aplicare a acestuia, dar nu 
mai târziu de patru ani de la începerea 
punerii în aplicare a instrumentului.

O evaluare intermediară a prezentului 
regulament se realizează imediat ce sunt 
disponibile suficiente informații cu privire 
la punerea în aplicare a acestuia, dar nu 
mai târziu de patru ani de la începerea 
punerii în aplicare a instrumentului. Este 
organizată o consultare cu principalele 
părți interesate și cu beneficiarii, inclusiv 
cu organizațiile societății civile; se acordă 
o atenție deosebită pentru ca persoanele 
cele mai marginalizate să fie reprezentate.

Or. en

Amendamentul 1044
Marietje Schaake

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

O evaluare intermediară a prezentului 
regulament se realizează imediat ce sunt 
disponibile suficiente informații cu privire 
la punerea în aplicare a acestuia, dar nu 
mai târziu de patru ani de la începerea 
punerii în aplicare a instrumentului.

O evaluare intermediară a prezentului 
regulament se realizează imediat ce sunt 
disponibile suficiente informații cu privire 
la punerea în aplicare a acestuia, dar nu 
mai târziu de patru ani de la începerea 
punerii în aplicare a instrumentului. 
Parlamentul European poate furniza 
informații pentru această evaluare.

Or. en

Amendamentul 1045
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Judith Sargentini, Michel Reimon
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă este posibil, în evaluări se utilizează 
principiile de bune practici ale 
Comitetului de asistență pentru dezvoltare 
al Organizației pentru Cooperare și 
Dezvoltare Economică, scopul urmărit 
fiind de a stabili dacă obiectivele au fost 
atinse și de a formula recomandări în 
vederea îmbunătățirii acțiunilor viitoare.

În evaluări se utilizează principiile de bune 
practici ale Comitetului de asistență pentru 
dezvoltare al Organizației pentru 
Cooperare și Dezvoltare Economică, 
scopul urmărit fiind de a stabili dacă 
obiectivele au fost atinse și de a formula 
recomandări în vederea îmbunătățirii 
acțiunilor viitoare.

Or. en

Amendamentul 1046
Judith Sargentini, Michel Reimon

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

La finalul punerii în aplicare a 
regulamentului, dar nu mai târziu de patru
ani de la sfârșitul perioadei indicate la 
articolul 1, Comisia efectuează o evaluare 
finală a regulamentului. Această evaluare 
analizează contribuția Uniunii la 
îndeplinirea obiectivelor prezentului 
regulament, pe baza unor indicatori care 
măsoară rezultatele obținute și a tuturor 
constatărilor și concluziilor privind 
impactul prezentului regulament.

La finalul punerii în aplicare a 
regulamentului, dar nu mai târziu de doi 
ani de la sfârșitul perioadei indicate la 
articolul 1, Comisia efectuează o evaluare
finală a regulamentului. Această evaluare 
analizează contribuția Uniunii la 
îndeplinirea obiectivelor prezentului 
regulament, pe baza unor indicatori care 
măsoară rezultatele obținute și a tuturor 
constatărilor și concluziilor privind 
impactul prezentului regulament.
Raportul final de evaluare integrează 
dimensiunea de gen și include un capitol 
privind egalitatea de gen.

Or. en

Amendamentul 1047
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Marietje Schaake

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

La finalul punerii în aplicare a 
regulamentului, dar nu mai târziu de patru 
ani de la sfârșitul perioadei indicate la 
articolul 1, Comisia efectuează o evaluare 
finală a regulamentului. Această evaluare 
analizează contribuția Uniunii la 
îndeplinirea obiectivelor prezentului 
regulament, pe baza unor indicatori care 
măsoară rezultatele obținute și a tuturor 
constatărilor și concluziilor privind 
impactul prezentului regulament.

La finalul punerii în aplicare a 
regulamentului, dar nu mai târziu de patru 
ani de la sfârșitul perioadei indicate la 
articolul 1, Comisia efectuează o evaluare 
finală a regulamentului. Această evaluare 
analizează contribuția Uniunii la 
îndeplinirea obiectivelor prezentului 
regulament, pe baza unor indicatori care 
măsoară rezultatele obținute și a tuturor 
constatărilor și concluziilor privind 
impactul prezentului regulament, inclusiv 
constatările rapoartelor anuale 
menționate la articolul 31 alineatul (4).

Or. en

Amendamentul 1048
Judith Sargentini, Michel Reimon

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Raportul final de evaluare se referă, de 
asemenea, la eficiența, valoarea adăugată, 
posibilitățile de simplificare, coerența 
internă și externă, precum și menținerea 
relevanței obiectivelor prezentului 
regulament.

Raportul final de evaluare se referă, de 
asemenea, la eficiența, valoarea adăugată, 
funcționarea arhitecturii simplificate și 
raționalizate, coerența internă și externă, o 
evaluare a conformității cu coerența 
politicilor pentru dezvoltare, precum și 
menținerea relevanței obiectivelor 
prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 1049
Clare Moody
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Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Raportul final de evaluare se referă, de 
asemenea, la eficiența, valoarea adăugată, 
posibilitățile de simplificare, coerența 
internă și externă, precum și menținerea 
relevanței obiectivelor prezentului 
regulament.

Raportul final de evaluare se referă, de 
asemenea, la eficiența, valoarea adăugată, 
posibilitățile de simplificare, coerența 
internă și externă, măsura în care publicul 
din țările beneficiare este conștient de 
sprijinul financiar din partea UE, precum 
și menținerea relevanței obiectivelor 
prezentului regulament.

Or. en

Justificare

UE se confruntă cu provocarea constantă reprezentată de faptul că publicul din țările 
beneficiare nu este conștient de măsura în care UE sprijină societatea civilă, proiectele de 
infrastructură, prevenirea conflictelor etc. Instrumentul ar trebui să fie evaluat inclusiv în 
ceea ce privește măsura în care acesta poate informa publicul din țările beneficiare cu privire 
la beneficiile oferite de UE.

Amendamentul 1050
Judith Sargentini, Michel Reimon

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Raportul final de evaluare conține și 
informații consolidate din rapoartele anuale 
relevante cu privire la toate tipurile de 
finanțare care intră sub incidența 
prezentului regulament, incluzând 
veniturile alocate externe și contribuțiile la 
fondurile fiduciare și realizând o defalcare 
a cheltuielilor în funcție de țara beneficiară, 
de utilizarea instrumentelor financiare, de 
angajamente și de plăți.

Raportul final de evaluare conține și 
informații consolidate din rapoartele anuale 
relevante cu privire la toate tipurile de 
finanțare care intră sub incidența 
prezentului regulament, incluzând 
veniturile alocate externe și realizând o 
defalcare a cheltuielilor în funcție de țara 
beneficiară, de utilizarea instrumentelor 
financiare, de angajamente și de plăți.

Or. en

Amendamentul 1051
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Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 2 – paragraful 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

În procesul de evaluare a finanțării Uniunii 
acordate în temeiul prezentului regulament, 
Comisia implică, într-o măsură adecvată,
toate părțile interesate relevante și poate, 
după caz, să urmărească efectuarea unor 
evaluări comune împreună cu statele 
membre și cu partenerii din domeniul 
dezvoltării, în strânsă colaborare cu țările 
partenere.

În procesul de evaluare a finanțării Uniunii 
acordate în temeiul prezentului regulament, 
Comisia implică toate părțile interesate și 
beneficiarii relevanți, inclusiv 
organizațiile societății civile și poate, după 
caz, să urmărească efectuarea unor evaluări 
comune împreună cu statele membre și cu 
partenerii din domeniul dezvoltării, în 
strânsă colaborare cu țările partenere.

Or. en

Amendamentul 1052
Judith Sargentini, Michel Reimon

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În cazuri justificate în mod 
corespunzător și în cazul în care acțiunea 
care urmează a fi pusă în aplicare are un 
caracter mondial, transregional sau 
regional, Comisia poate hotărî, în cadrul 
programelor indicative multianuale 
relevante sau în cadrul planurilor de 
acțiune sau măsurilor relevante, să extindă 
domeniul de aplicare al acțiunilor la țările 
și teritoriile care nu fac obiectul 
prezentului regulament în temeiul 
articolului 4, în scopul de a asigura 
coerența și eficacitatea finanțării din partea 
Uniunii sau pentru a încuraja cooperarea 
regională sau transregională.

1. În cazuri justificate în mod 
corespunzător și în cazul în care acțiunea 
care urmează a fi pusă în aplicare are un 
caracter mondial, transregional sau 
regional sau răspunde unei priorități de 
politică externă neprevăzute, Comisia 
poate hotărî, în cadrul programelor 
indicative multianuale relevante sau în 
cadrul planurilor de acțiune sau măsurilor 
relevante, să extindă domeniul de aplicare 
al acțiunilor la țările și teritoriile care nu 
fac obiectul prezentului regulament în 
temeiul articolului 4, în scopul de a asigura 
coerența și eficacitatea finanțării din partea 
Uniunii sau pentru a încuraja cooperarea 
regională sau transregională.

Or. en
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Amendamentul 1053
Louis-Joseph Manscour, Vincent Peillon

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În cazuri justificate în mod 
corespunzător și în cazul în care acțiunea 
care urmează a fi pusă în aplicare are un 
caracter mondial, transregional sau 
regional, Comisia poate hotărî, în cadrul 
programelor indicative multianuale 
relevante sau în cadrul planurilor de 
acțiune sau măsurilor relevante, să extindă 
domeniul de aplicare al acțiunilor la țările 
și teritoriile care nu fac obiectul 
prezentului regulament în temeiul 
articolului 4, în scopul de a asigura 
coerența și eficacitatea finanțării din partea 
Uniunii sau pentru a încuraja cooperarea 
regională sau transregională.

1. În conformitate cu articolul 4, în 
cazuri justificate în mod corespunzător și 
în cazul în care acțiunea care urmează a fi 
pusă în aplicare are un caracter mondial, 
transregional sau regional, Comisia poate 
hotărî, în cadrul programelor indicative 
multianuale relevante sau în cadrul 
planurilor de acțiune sau măsurilor 
relevante, să extindă domeniul de aplicare 
al acțiunilor la țările și teritoriile care nu 
fac obiectul prezentului regulament, în 
scopul de a asigura coerența și eficacitatea 
finanțării din partea Uniunii sau pentru a 
încuraja cooperarea regională sau 
transregională.

Or. fr

Amendamentul 1054
Jean-Luc Schaffhauser

Propunere de regulament
Articolul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 34 eliminat

Exercitarea delegării de competențe

1. Se conferă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în condițiile 
prevăzute la prezentul articol.

2. Competența de a adopta acte delegate 
menționată la articolul 4 alineatul (6), 
articolul 26 alineatul (3), articolul 27 
alineatul (9) și articolul 31 alineatul (9) se 
conferă Comisiei pe perioada de 
valabilitate a prezentului regulament.
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3. Delegarea de competențe menționată la 
articolul 4 alineatul (6), articolul 26 
alineatul (3), articolul 27 alineatul (9) și 
la articolul 31 alineatul (9) poate fi 
revocată oricând de Parlamentul 
European sau de Consiliu. Decizia de 
revocare pune capăt delegării de 
competențe specificate în decizia 
respectivă. Decizia produce efecte din ziua 
care urmează datei publicării acesteia în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau 
de la o dată ulterioară menționată în 
decizie. Decizia nu aduce atingere actelor 
delegate care sunt deja în vigoare.

4. Înaintea adoptării unui act delegat, 
Comisia se consultă cu experții desemnați 
de fiecare stat membru, în conformitate 
cu principiile stabilite în 
Acordul interinstituțional privind o mai 
bună legiferare din 13 aprilie 2016.

5. De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia îl notifică simultan 
Parlamentului European și Consiliului.

6. Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 4 alineatul (6), al articolului 
26 alineatul (3), al articolului 27 
alineatul (9) și al articolului 31 
alineatul (9) intră în vigoare numai în 
cazul în care nici Parlamentul European 
și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni 
în termen de două luni de la notificarea 
acestuia către Parlamentul European și 
Consiliu sau în cazul în care, înaintea 
expirării termenului respectiv, 
Parlamentul European și Consiliul au 
informat Comisia că nu vor formula 
obiecțiuni. Termenul respectiv se 
prelungește cu două luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a 
Consiliului.

Or. fr

Amendamentul 1055
Judith Sargentini, Michel Reimon
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în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Competența de a adopta acte 
delegate menționată la articolul 4 
alineatul (6), articolul 26 alineatul (3), 
articolul 27 alineatul (9) și articolul 31 
alineatul (9) se conferă Comisiei pe 
perioada de valabilitate a prezentului 
regulament.

2. Competența de a adopta acte 
delegate menționată la articolul 4 
alineatul (6), articolul 19 alineatul (4) 
litera (a), articolul 23b (nou), articolul 26 
alineatul (3), articolul 27 alineatul (9) și 
articolul 31 alineatul (9) se conferă 
Comisiei pe perioada de valabilitate a 
prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 1056
Marietje Schaake

Propunere de regulament
Articolul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 35 eliminat

Comitetul

1. Comisia este asistată de Comitetul 
pentru vecinătate, cooperare pentru 
dezvoltare și cooperare internațională. 
Acest comitet este un comitet în sensul 
Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

2. Atunci când se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

3. În cazul în care avizul comitetului 
trebuie obținut prin procedură scrisă, 
procedura se încheie fără rezultat dacă, 
înainte de expirarea termenului de 
trimitere a avizului, acest lucru este 
hotărât de președintele comitetului sau 
solicitat de o majoritate simplă a 
membrilor comitetului.

4. Atunci când se face trimitere la 
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prezentul alineat, se aplică articolul 8 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011, 
coroborat cu articolul 5 din regulamentul 
respectiv.

5. Decizia adoptată rămâne în vigoare pe 
întreaga durată a documentului, a 
programului de acțiune sau a măsurii 
adoptate sau modificate.

6. La lucrările comitetului cu privire la 
aspectele legate de Banca Europeană de 
Investiții participă un observator din 
partea băncii.

Or. en

Amendamentul 1057
Jean-Luc Schaffhauser

Propunere de regulament
Articolul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 35 eliminat

Comitetul

1. Comisia este asistată de Comitetul 
pentru vecinătate, cooperare pentru 
dezvoltare și cooperare internațională. 
Acest comitet este un comitet în sensul 
Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

2. Atunci când se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

3. În cazul în care avizul comitetului 
trebuie obținut prin procedură scrisă, 
procedura se încheie fără rezultat dacă, 
înainte de expirarea termenului de 
trimitere a avizului, acest lucru este 
hotărât de președintele comitetului sau 
solicitat de o majoritate simplă a 
membrilor comitetului.

4. Atunci când se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 8 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011, 
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coroborat cu articolul 5 din regulamentul 
respectiv.

5. Decizia adoptată rămâne în vigoare pe 
întreaga durată a documentului, a 
programului de acțiune sau a măsurii 
adoptate sau modificate.

6. La lucrările comitetului cu privire la 
aspectele legate de Banca Europeană de 
Investiții participă un observator din 
partea băncii.

Or. fr

Amendamentul 1058
Judith Sargentini, Michel Reimon

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. 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.

Or. en

Amendamentul 1059
Judith Sargentini, Michel Reimon

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. 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. Aceste informații iau 
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 1060
Judith Sargentini, Michel Reimon

Propunere de regulament
Articolul 38 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament se aplică în 
conformitate cu Decizia 2010/427/UE.

Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru 
afaceri externe și politica de securitate 
(denumit în continuare „Înaltul 
Reprezentant”) asigură coordonarea 
politică de ansamblu a acțiunii externe a 
Uniunii, în special prin intermediul 
prezentului regulament.

Or. en
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Amendamentul 1061
Michel Reimon, Judith Sargentini
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

teritoriul care nu se autoguvernează din 
Sahara Occidentală

Or. en

Amendamentul 1062
Michael Gahler

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Buna guvernanță, democrația, statul 
de drept și drepturile omului

1. Buna guvernanță, democrația, statul 
de drept și drepturile omului (alocare 
financiară indicativă: cel puțin 20 %)

Or. en

Amendamentul 1063
Marietje Schaake

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Consolidarea democrației și a 
proceselor democratice, a guvernanței și a 
supravegherii, inclusiv a proceselor 
electorale credibile și transparente;

(a) Consolidarea democrației și a 
proceselor democratice favorabile 
incluziunii, a unui sistem judiciar 
independent, a guvernanței și a 
supravegherii, inclusiv a proceselor 
electorale credibile și transparente;
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Or. en

Amendamentul 1064
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Consolidarea democrației și a 
proceselor democratice, a guvernanței și a 
supravegherii, inclusiv a proceselor 
electorale credibile și transparente;

(a) Consolidarea democrației și a 
proceselor democratice, a guvernanței și a 
supravegherii, inclusiv a proceselor 
electorale credibile, pașnice și 
transparente;

Or. en

Amendamentul 1065
Michel Reimon, Judith Sargentini
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Consolidarea democrației și a 
proceselor democratice, a guvernanței și a 
supravegherii, inclusiv a proceselor 
electorale credibile și transparente;

(a) Consolidarea democrației și a 
proceselor democratice, a guvernanței și a 
supravegherii, inclusiv a proceselor 
electorale credibile, pașnice și 
transparente;

Or. en

Amendamentul 1066
Michel Reimon, Judith Sargentini
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(b) Consolidarea protecției drepturilor 
omului și a libertăților fundamentale;

(b) Consolidarea promovării, a
protecției și a respectării drepturilor 
omului și a libertăților fundamentale, a 
păcii, a democrației și a statului de drept, 
precum și a instrumentelor internaționale 
aferente, inclusiv contribuind la punerea 
în aplicare a acordurilor și cadrelor la 
nivel global și regional;

Or. en

Amendamentul 1067
Marietje Schaake

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Consolidarea protecției drepturilor 
omului și a libertăților fundamentale;

(b) Consolidarea protecției drepturilor 
omului și a libertăților fundamentale, 
sprijinirea și protejarea apărătorilor 
drepturilor omului;

Or. en

Amendamentul 1068
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Consolidarea protecției drepturilor 
omului și a libertăților fundamentale;

(b) Consolidarea protecției și 
promovarea drepturilor omului și a 
libertăților fundamentale,

Or. en

Amendamentul 1069
Thierry Cornillet, Mirja Vehkaperä
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Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) Îmbunătățirea procentului de 
înregistrări în registrele de stare civilă (de 
la naștere la deces) în rândul cetățenilor, 
pentru a le permite acestora să își 
acceseze drepturile fundamentale prin 
sisteme fiabile de înregistrare care 
utilizează cele mai recente dezvoltări 
tehnologice și administrative pentru a 
garanta, printre altele, că toate nașterile, 
decesele și căsătoriile sunt înregistrate 
electronic și de la distanță și sunt 
centralizate, pentru a permite publicarea 
de duplicate recunoscute oficial atunci 
când este necesar;

Or. en

Justificare

When a citizen is not registered at birth then, officially, they do not exist. This contravenes the 
Universal Declaration of Human Rights. Without this civil status it is impossible for children 
to go to school, for people to get a job without being exploited, to access their social and 
legal rights or to participate in the democratic development of their country through voting. 
This perpetuates poverty and exploitation. In conflict areas it also makes these unregistered 
children at risk of being recruited by militia to become child soldiers. In 2017 Plan 
International estimated the number of "ghost children" at 230 million worldwide: 
https://www.plan-international.fr/info/actualites/news/2016-04-14-enfants-fantomes-et-
esclaves-infographie

Amendamentul 1070
Marietje Schaake

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Promovarea combaterii tuturor 
formelor de discriminare și susținerea 
principiului egalității, în special egalitatea 
de gen și drepturile persoanelor care 
aparțin minorităților;

(c) Promovarea combaterii tuturor 
formelor de discriminare și susținerea 
principiului egalității, în special egalitatea 
de gen, drepturile și capacitarea femeilor 
și a fetelor, precum și drepturile copiilor, 
ale tineretului și ale persoanelor care 
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aparțin minorităților, ale persoanelor 
LGBTI și ale populațiilor indigene;

Or. en

Amendamentul 1071
Kati Piri

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Promovarea combaterii tuturor 
formelor de discriminare și susținerea 
principiului egalității, în special egalitatea 
de gen și drepturile persoanelor care 
aparțin minorităților;

(c) Promovarea combaterii tuturor 
formelor de discriminare și susținerea 
principiului egalității, în special egalitatea 
de gen, drepturile și capacitarea femeilor 
și a fetelor, precum și drepturile copiilor, 
ale tineretului și ale persoanelor care 
aparțin minorităților, ale persoanelor 
LGBTI și ale populațiilor indigene;

Or. en

Amendamentul 1072
Urmas Paet

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Promovarea combaterii tuturor 
formelor de discriminare și susținerea 
principiului egalității, în special egalitatea 
de gen și drepturile persoanelor care 
aparțin minorităților;

(c) Promovarea combaterii tuturor 
formelor de discriminare și susținerea 
principiului egalității, în special egalitatea 
de gen și drepturile copiilor și ale 
persoanelor care aparțin minorităților;

Or. en

Amendamentul 1073
Louis Michel
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Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Promovarea combaterii tuturor 
formelor de discriminare și susținerea 
principiului egalității, în special egalitatea 
de gen și drepturile persoanelor care 
aparțin minorităților;

(c) (Nu privește versiunea în limba 
română.)

Or. fr

Amendamentul 1074
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) Sprijinirea unei societăți civile 
prospere și a rolului acesteia în procesele 
de reformă și în transformările 
democratice, precum și promovarea unui 
mediu favorabil pentru implicarea 
societății civile și a cetățenilor în procesul 
de luare a deciziilor politice;

(d) Sprijinirea unei societăți civile 
prospere și consolidarea rolului acesteia în 
tranzițiile politice, în procesele de reformă 
și în transformările democratice, precum și 
promovarea unui mediu favorabil pentru 
implicarea societății civile și a cetățenilor 
în viața politică și în procesul de luare a 
deciziilor politice;

Or. en

Amendamentul 1075
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) Sprijinirea unei societăți civile 
prospere și a rolului acesteia în procesele 
de reformă și în transformările 
democratice, precum și promovarea unui 
mediu favorabil pentru implicarea 
societății civile și a cetățenilor în procesul 

(d) Sprijinirea unei societăți civile 
prospere și consolidarea rolului acesteia în 
tranzițiile politice, în procesele de reformă 
și în transformările democratice, precum și 
promovarea unui mediu favorabil pentru 
implicarea societății civile și a cetățenilor 



AM\1172163RO.docx 107/141 PE632.092v01-00

RO

de luare a deciziilor politice; în procesul de luare a deciziilor politice;

Or. en

Amendamentul 1076
Michel Reimon, Judith Sargentini
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) Sprijinirea unei societăți civile 
prospere și a rolului acesteia în procesele 
de reformă și în transformările 
democratice, precum și promovarea unui 
mediu favorabil pentru implicarea 
societății civile și a cetățenilor în procesul 
de luare a deciziilor politice;

(d) Sprijinirea unei societăți civile 
prospere și a rolului acesteia în procesele 
de reformă și în transformările 
democratice, precum și promovarea unui 
mediu favorabil pentru implicarea 
societății civile și a cetățenilor în procesul 
de luare a deciziilor politice și pentru a le 
dezvolta capacitatea de evaluare a acestui 
proces;

Or. en

Amendamentul 1077
Marietje Schaake

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) Consolidarea dezvoltării unor 
instituții publice democratice la nivel 
național și subnațional, inclusiv a unui 
sistem judiciar independent, eficace, 
eficient și responsabil, promovarea statului 
de drept și a accesului la justiție pentru toți;

(g) Consolidarea dezvoltării unor 
instituții publice democratice la nivel 
național și subnațional, inclusiv a unui 
sistem judiciar independent, eficace, 
eficient și responsabil, promovarea statului 
de drept, a justiției internaționale, a 
responsabilității și a accesului la justiție 
pentru toți;

Or. en
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Amendamentul 1078
Michel Reimon, Judith Sargentini
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) Consolidarea dezvoltării unor 
instituții publice democratice la nivel 
național și subnațional, inclusiv a unui 
sistem judiciar independent, eficace, 
eficient și responsabil, promovarea statului 
de drept și a accesului la justiție pentru toți;

(g) Consolidarea dezvoltării unor 
instituții publice democratice la nivel 
internațional, național și subnațional, 
inclusiv a unui sistem judiciar independent, 
eficace, eficient și responsabil, promovarea 
statului de drept și a accesului la justiție 
pentru toți;

Or. en

Amendamentul 1079
Louis Michel

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) Sprijinirea proceselor de reformă a 
administrației publice, inclusiv prin 
utilizarea abordărilor de guvernare 
electronică axate pe cetățeni; consolidarea 
cadrelor juridice și instituționale, a 
sistemelor naționale de statistică, a 
capacităților și a bunei gestionări a 
finanțelor publice, precum și contribuția la 
combaterea corupției;

(h) Sprijinirea proceselor de reformă a 
administrației publice, inclusiv prin 
utilizarea abordărilor de guvernare 
electronică axate pe cetățeni; consolidarea 
cadrelor juridice și instituționale, a 
sistemelor naționale de statistică, a 
capacităților și a bunei gestionări a 
finanțelor publice, precum și contribuția la 
combaterea corupției, a evitării obligațiilor 
fiscale și a planificării fiscale agresive;

Or. fr

Amendamentul 1080
Elly Schlein, Norbert Neuser

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 1 – litera h
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) Sprijinirea proceselor de reformă a 
administrației publice, inclusiv prin 
utilizarea abordărilor de guvernare 
electronică axate pe cetățeni; consolidarea 
cadrelor juridice și instituționale, a 
sistemelor naționale de statistică, a 
capacităților și a bunei gestionări a 
finanțelor publice, precum și contribuția la 
combaterea corupției;

(h) Sprijinirea proceselor de reformă a 
administrației publice, inclusiv prin 
utilizarea abordărilor de guvernare 
electronică axate pe cetățeni; consolidarea 
cadrelor juridice și instituționale, a 
sistemelor naționale de statistică, a 
capacităților și a bunei gestionări a 
finanțelor publice, precum și contribuția la 
combaterea corupției, a evaziunii fiscale și 
a evitării obligațiilor fiscale;

Or. en

Amendamentul 1081
Linda McAvan, Norbert Neuser

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 1 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) Creșterea transparenței instituțiilor 
publice și a obligației acestora de a-și 
asuma răspunderea, consolidarea 
achizițiilor publice și a gestionării 
finanțelor publice, dezvoltarea guvernării 
electronice și ameliorarea furnizării de 
servicii;

(j) Creșterea transparenței instituțiilor 
publice și a obligației acestora de a-și 
asuma răspunderea, consolidarea 
achizițiilor publice și a gestionării 
finanțelor publice, inclusiv prin 
încurajarea dezvoltării de criterii și 
obiective de durabilitate (ecologică, 
socială și economică), dezvoltarea 
guvernării electronice și ameliorarea 
furnizării de servicii;

Or. en

Amendamentul 1082
Norbert Neuser, Vincent Peillon, Juan Fernando López Aguilar, Doru-Claudian 
Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 1 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(j) Creșterea transparenței instituțiilor 
publice și a obligației acestora de a-și 
asuma răspunderea, consolidarea 
achizițiilor publice și a gestionării 
finanțelor publice, dezvoltarea guvernării 
electronice și ameliorarea furnizării de 
servicii;

(j) Creșterea transparenței instituțiilor 
publice și a obligației acestora de a-și 
asuma răspunderea, consolidarea 
achizițiilor publice și a gestionării 
finanțelor publice, inclusiv dezvoltarea de 
criterii și obiective durabile (ecologice, 
sociale și economice), dezvoltarea 
guvernării electronice și ameliorarea 
furnizării de servicii;

Or. en

Amendamentul 1083
Michel Reimon, Judith Sargentini
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 1 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) Creșterea transparenței instituțiilor 
publice și a obligației acestora de a-și 
asuma răspunderea, consolidarea 
achizițiilor publice și a gestionării 
finanțelor publice, dezvoltarea guvernării 
electronice și ameliorarea furnizării de 
servicii;

(j) Creșterea transparenței instituțiilor 
publice, inclusiv a forțelor armate și a 
serviciilor secrete, și a obligației acestora 
de a-și asuma răspunderea, consolidarea 
achizițiilor publice și a gestionării 
finanțelor publice, inclusiv prin 
încurajarea dezvoltării de criterii 
durabile, dezvoltarea guvernării 
electronice și ameliorarea furnizării de 
servicii;

Or. en

Amendamentul 1084
Michel Reimon, Judith Sargentini
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 1 – litera ka (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ka) Promovarea democrației 
parlamentare
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Or. en

Amendamentul 1085
Michel Reimon, Judith Sargentini
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Eradicarea sărăciei în toate 
aspectele sale, combaterea discriminării și 
a inegalităților și aplicarea principiului de a 
nu lăsa pe nimeni în urmă;

(a) Eradicarea sărăciei în toate 
aspectele sale, combaterea discriminării și 
a inegalităților și aplicarea principiului de a 
nu lăsa pe nimeni în urmă, precum și 
abordarea prioritară a persoanelor aflate 
cel mai în urmă, acordând prioritate 
investițiilor în serviciile publice de 
sănătate, nutriție, educație și protecție 
socială;

Or. en

Amendamentul 1086
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Intensificarea eforturilor pentru 
adoptarea unor politici și realizarea unor 
investiții corespunzătoare care să 
promoveze drepturile femeilor și tinerilor, 
să faciliteze implicarea lor în viața socială, 
civică și economică și să asigure 
contribuția lor deplină la creșterea 
economică favorabilă incluziunii și la 
dezvoltarea durabilă;

(b) Intensificarea eforturilor pentru 
adoptarea unor politici și realizarea unor 
investiții corespunzătoare care să 
promoveze, să protejeze și să respecte
drepturile femeilor și ale tinerilor și 
copiilor, să faciliteze implicarea și 
participarea lor semnificativă în viața 
socială, civică și economică și să asigure 
contribuția lor deplină la creșterea 
economică favorabilă incluziunii și la 
dezvoltarea durabilă;

Or. en
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Amendamentul 1087
Kati Piri

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Intensificarea eforturilor pentru 
adoptarea unor politici și realizarea unor 
investiții corespunzătoare care să 
promoveze drepturile femeilor și tinerilor, 
să faciliteze implicarea lor în viața socială, 
civică și economică și să asigure 
contribuția lor deplină la creșterea 
economică favorabilă incluziunii și la
dezvoltarea durabilă;

(b) Intensificarea eforturilor pentru 
adoptarea unor politici și realizarea unor 
investiții corespunzătoare care să 
promoveze, să protejeze și să respecte
drepturile femeilor și ale tinerilor și 
copiilor, să faciliteze implicarea și 
participarea lor semnificativă în viața 
socială, civică și economică și să asigure 
contribuția lor deplină la dezvoltarea 
durabilă;

Or. en

Amendamentul 1088
Urmas Paet

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Intensificarea eforturilor pentru 
adoptarea unor politici și realizarea unor 
investiții corespunzătoare care să 
promoveze drepturile femeilor și tinerilor, 
să faciliteze implicarea lor în viața socială, 
civică și economică și să asigure 
contribuția lor deplină la creșterea 
economică favorabilă incluziunii și la 
dezvoltarea durabilă;

(b) Intensificarea eforturilor pentru 
adoptarea unor politici și realizarea unor 
investiții corespunzătoare care să
promoveze, să protejeze și să respecte
drepturile femeilor și ale tinerilor și 
copiilor, să faciliteze implicarea și 
participarea lor semnificativă în viața 
socială, civică și economică și să asigure 
contribuția lor deplină la creșterea 
economică favorabilă incluziunii și la 
dezvoltarea durabilă;

Or. en
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Amendamentul 1089
Marietje Schaake

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Intensificarea eforturilor pentru 
adoptarea unor politici și realizarea unor 
investiții corespunzătoare care să 
promoveze drepturile femeilor și tinerilor, 
să faciliteze implicarea lor în viața socială, 
civică și economică și să asigure 
contribuția lor deplină la creșterea 
economică favorabilă incluziunii și la 
dezvoltarea durabilă;

(b) Intensificarea eforturilor pentru 
adoptarea unor politici și realizarea unor 
investiții corespunzătoare care să 
promoveze, să protejeze și să respecte
drepturile femeilor, ale tinerilor și ale 
copiilor, să faciliteze implicarea și 
participarea lor semnificativă în viața 
socială, civică și economică și să asigure 
contribuția lor deplină la creșterea 
economică favorabilă incluziunii și la 
dezvoltarea durabilă;

Or. en

Amendamentul 1090
Mirja Vehkaperä

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Intensificarea eforturilor pentru 
adoptarea unor politici și realizarea unor 
investiții corespunzătoare care să 
promoveze drepturile femeilor și tinerilor, 
să faciliteze implicarea lor în viața socială, 
civică și economică și să asigure 
contribuția lor deplină la creșterea 
economică favorabilă incluziunii și la 
dezvoltarea durabilă;

(b) Intensificarea eforturilor pentru 
adoptarea unor politici și realizarea unor 
investiții corespunzătoare care să 
promoveze drepturile femeilor și tinerilor 
și drepturile persoanelor cu handicap, să 
faciliteze implicarea lor în viața socială, 
civică și economică și să asigure 
contribuția lor deplină la creșterea 
economică favorabilă incluziunii și la 
dezvoltarea durabilă;

Or. en

Amendamentul 1091
Michel Reimon, Judith Sargentini
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în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Promovarea protejării și exercitării 
drepturilor femeilor și fetelor, inclusiv 
drepturile economice, drepturile în materie 
de muncă și drepturile sociale și sănătatea 
sexuală și reproductivă și drepturile 
aferente, precum și prevenirea violenței 
sexuale și a violenței pe criterii de gen în 
toate formele sale;

(c) Promovarea protejării și exercitării 
drepturilor femeilor și fetelor, inclusiv 
drepturile economice, drepturile în materie 
de muncă și drepturile sociale și sănătatea 
sexuală și reproductivă și drepturile 
aferente, precum și prevenirea și 
protejarea lor împotriva violenței sexuale 
și a violenței pe criterii de gen în toate 
formele sale; aceasta include promovarea 
accesului tuturor la informații 
cuprinzătoare privind sănătatea sexuală și 
reproductivă și la o educație sexuală 
cuprinzătoare; promovarea cooperării în 
materie de cercetare și inovare pentru 
instrumente noi și îmbunătățite, destinate 
asistenței medicale în materie de sănătate 
sexuală și reproductivă, inclusiv 
planificare familială, în special în zonele 
cu resurse reduse;

Or. en

Amendamentul 1092
Marietje Schaake

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Promovarea protejării și exercitării 
drepturilor femeilor și fetelor, inclusiv 
drepturile economice, drepturile în materie 
de muncă și drepturile sociale și sănătatea 
sexuală și reproductivă și drepturile 
aferente, precum și prevenirea violenței 
sexuale și a violenței pe criterii de gen în 
toate formele sale;

(c) Promovarea protejării și exercitării 
drepturilor și a capacitării femeilor și 
fetelor, inclusiv drepturile economice, 
drepturile în materie de muncă și drepturile 
sociale și sănătatea sexuală și reproductivă 
și drepturile aferente, precum și prevenirea 
și protejarea lor împotriva violenței 
sexuale și a violenței pe criterii de gen în 
toate formele sale; aceasta include 
promovarea accesului tuturor la 
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informații cuprinzătoare privind 
sănătatea sexuală și reproductivă și la o 
educație sexuală cuprinzătoare;

Or. en

Amendamentul 1093
Louis Michel

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Promovarea protejării și exercitării 
drepturilor femeilor și fetelor, inclusiv 
drepturile economice, drepturile în materie 
de muncă și drepturile sociale și sănătatea 
sexuală și reproductivă și drepturile 
aferente, precum și prevenirea violenței 
sexuale și a violenței pe criterii de gen în 
toate formele sale;

(c) Promovarea protejării și exercitării 
drepturilor femeilor și fetelor, inclusiv 
drepturile economice, proprietatea 
funciară, drepturile în materie de muncă și 
drepturile sociale și sănătatea sexuală și 
reproductivă și drepturile aferente, precum 
și prevenirea violenței sexuale și a 
violenței pe criterii de gen în toate formele 
sale;

Or. fr

Amendamentul 1094
Mirja Vehkaperä

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) Acordarea unei atenții deosebite 
persoanelor dezavantajate, vulnerabile și 
marginalizate, printre care se numără 
copiii, persoanele în vârstă, persoanele cu 
handicap, persoanele LGBTI și popoarele 
indigene. Acest lucru include promovarea 
tranziției de la îngrijirea instituționalizată a 
copiilor la îngrijirea acestora în cadrul 
comunității;

(d) Acordarea unei atenții deosebite 
persoanelor dezavantajate, vulnerabile și 
marginalizate, printre care se numără 
copiii, persoanele în vârstă, persoanele cu 
handicap, persoanele LGBTI și popoarele 
indigene. Acest lucru include promovarea 
tranziției de la îngrijirea instituționalizată a 
copiilor cu și fără handicap la îngrijirea 
acestora în cadrul comunității;

Or. en
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Amendamentul 1095
Michel Reimon, Judith Sargentini
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) Promovarea unei abordări integrate 
pentru sprijinirea comunităților, în special 
a celor mai sărace comunități, în vederea 
îmbunătățirii accesului la nevoi și servicii 
de bază;

(e) Promovarea unei abordări integrate 
pentru sprijinirea comunităților, în special 
a celor mai sărace comunități, în vederea 
îmbunătățirii accesului universal la nevoi 
și servicii de bază;

Or. en

Amendamentul 1096
Michel Reimon, Judith Sargentini
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) Sprijinirea garantării unui mediu 
sigur și încurajator pentru copii, care 
reprezintă un element important pentru 
promovarea unei populații tinere sănătoase 
și capabile să își valorifice pe deplin 
potențialul;

(f) Asigurarea celui mai bun început 
în viață pentru copii, în special pentru cei 
mai marginalizați, investind în 
dezvoltarea copiilor preșcolari, și 
garantarea accesului la servicii de bază 
precum sănătatea, hrana, educația și 
protecția socială pentru copiii afectați de 
sărăcie sau de inegalități; Sprijinirea 
garantării unui mediu sigur și încurajator 
pentru copii, care reprezintă un element 
important pentru promovarea unei 
populații tinere sănătoase și capabile să își 
valorifice pe deplin potențialul, acordând o 
atenție deosebită nevoilor fetelor;

Or. en
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Amendamentul 1097
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) Sprijinirea garantării unui mediu 
sigur și încurajator pentru copii, care 
reprezintă un element important pentru 
promovarea unei populații tinere sănătoase 
și capabile să își valorifice pe deplin 
potențialul;

(f) Asigurarea celui mai bun început 
în viață pentru copii, în special pentru cei 
rămași cel mai în urmă, investind cât mai 
devreme în dezvoltarea lor pe perioada 
copilăriei și garantarea accesului la 
servicii sociale de bază precum sănătatea,
hrana, educația și protecția socială pentru 
copiii afectați de sărăcie sau de 
inegalități. Sprijinirea garantării unui 
mediu sigur și încurajator pentru copii, care 
reprezintă un element important pentru 
promovarea unei populații tinere sănătoase 
și capabile să își valorifice pe deplin 
potențialul, acordând o atenție deosebită 
nevoilor fetelor;

Or. en

Amendamentul 1098
Urmas Paet

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) Sprijinirea garantării unui mediu 
sigur și încurajator pentru copii, care 
reprezintă un element important pentru 
promovarea unei populații tinere sănătoase 
și capabile să își valorifice pe deplin 
potențialul;

(f) Asigurarea celui mai bun început 
în viață pentru copii, în special pentru cei 
rămași cel mai în urmă, investind cât mai 
devreme în dezvoltarea lor pe perioada 
copilăriei și garantarea accesului la 
servicii sociale de bază precum sănătatea, 
hrana, educația și protecția socială pentru 
copiii afectați de sărăcie sau de 
inegalități. Sprijinirea garantării unui 
mediu sigur și încurajator pentru copii, care 
reprezintă un element important pentru 
promovarea unei populații tinere sănătoase 
și capabile să își valorifice pe deplin 
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potențialul, acordând o atenție deosebită 
nevoilor fetelor;

Or. en

Amendamentul 1099
Kati Piri

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) Sprijinirea garantării unui mediu 
sigur și încurajator pentru copii, care 
reprezintă un element important pentru 
promovarea unei populații tinere sănătoase 
și capabile să își valorifice pe deplin 
potențialul;

(f) Asigurarea celui mai bun început 
în viață pentru copii, în special pentru cei 
rămași cel mai în urmă, investind cât mai 
devreme în dezvoltarea lor pe perioada 
copilăriei, și garantarea accesului la 
servicii sociale de bază precum sănătatea, 
hrana, educația și protecția socială pentru 
copiii afectați de sărăcie sau de 
inegalități; sprijinirea garantării unui 
mediu sigur și încurajator pentru copii, care 
reprezintă un element important pentru 
promovarea unei populații tinere sănătoase 
și capabile să își valorifice pe deplin 
potențialul, acordând o atenție deosebită 
fetelor;

Or. en

Amendamentul 1100
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Patrizia Toia, Cécile 
Kashetu Kyenge, Elly Schlein

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) Sprijinirea garantării unui mediu 
sigur și încurajator pentru copii, care 
reprezintă un element important pentru 
promovarea unei populații tinere sănătoase 
și capabile să își valorifice pe deplin 

(f) Asigurarea celui mai bun început 
în viață pentru copii, în special pentru cei 
rămași cel mai în urmă, investind cât mai 
devreme în dezvoltarea lor pe perioada 
copilăriei, și garantarea accesului la 
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potențialul; servicii sociale de bază precum sănătatea, 
hrana, educația și protecția socială pentru 
copiii afectați de sărăcie sau de 
inegalități; sprijinirea garantării unui 
mediu sigur și încurajator pentru copii, care 
reprezintă un element important pentru 
promovarea unei populații tinere sănătoase 
și capabile să își valorifice pe deplin 
potențialul;

Or. en

Amendamentul 1101
Marietje Schaake

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) Asigurarea celui mai bun început 
în viață pentru copii, în special pentru cei 
rămași cel mai în urmă, investind în 
dezvoltarea lor pe perioada copilăriei, și 
garantarea accesului la servicii sociale de 
bază precum sănătatea, hrana, educația și 
protecția socială pentru copiii afectați de 
sărăcie sau de inegalități.

Or. en

Amendamentul 1102
Michel Reimon, Judith Sargentini
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) Sprijinirea accesului universal la 
alimente suficiente, accesibile ca preț, 
sigure și hrănitoare, mai ales pentru 
persoanele aflate în cele mai vulnerabile 
situații, și consolidarea securității 

(g) Sprijinirea accesului universal la 
alimente suficiente, accesibile ca preț, 
sigure și hrănitoare, mai ales pentru 
persoanele aflate în cele mai vulnerabile 
situații, printre care copiii cu vârste mai 
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alimentare și a nutriției, în special în țările 
care se confruntă cu crize prelungite sau 
recurente;

mici de cinci ani, adolescenții, fetele și 
femeile, mai ales în perioada de sarcină și 
de alăptare, consolidarea securității 
alimentare și a nutriției, în special în țările 
care se confruntă cu crize prelungite sau 
recurente și stimularea unor abordări 
multisectoriale care să integreze nutriția 
și care să vizeze agricultura, drepturile și 
capacitarea femeilor și a fetelor, 
sănătatea, protecția socială și educația;

Or. en

Amendamentul 1103
Urmas Paet

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) Sprijinirea accesului universal la 
alimente suficiente, accesibile ca preț, 
sigure și hrănitoare, mai ales pentru 
persoanele aflate în cele mai vulnerabile 
situații, și consolidarea securității 
alimentare și a nutriției, în special în țările 
care se confruntă cu crize prelungite sau 
recurente;

(g) Sprijinirea accesului universal la 
alimente suficiente, accesibile ca preț, 
sigure și hrănitoare, mai ales pentru 
persoanele aflate în cele mai vulnerabile 
situații, în special copiii cu vârste mai mici 
de cinci ani, adolescenții, fetele și femeile, 
mai ales în perioada de sarcină și de 
alăptare, consolidarea securității 
alimentare și a nutriției, în special în țările 
care se confruntă cu crize prelungite sau 
recurente și stimularea unor abordări 
multisectoriale care să integreze nutriția 
și care să vizeze agricultura, drepturile și 
capacitarea femeilor și a fetelor, 
sănătatea, protecția socială și educația;

Or. en

Amendamentul 1104
Michel Reimon, Judith Sargentini
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 2 – litera h
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) Sprijinirea accesului universal la 
apă potabilă sigură și suficientă, la 
salubrizare și igienă, precum și gestionarea 
durabilă și integrată a resurselor de apă;

(h) Sprijinirea accesului universal la 
apă potabilă sigură și suficientă, la 
salubrizare și igienă, precum și gestionarea 
durabilă și integrată a resurselor de apă, ca 
elemente cheie ale sănătății, educației, 
nutriției, rezilienței la schimbările 
climatice și egalității de gen;

Or. en

Amendamentul 1105
Michel Reimon, Judith Sargentini
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 2 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) Realizarea acoperirii universale cu 
sisteme de asigurări de sănătate, cu acces 
echitabil la servicii de sănătate de calitate 
și accesibile ca preț, inclusiv prin 
sprijinirea dezvoltării unor sisteme de 
sănătate puternice, de calitate și reziliente, 
precum și consolidarea capacității de alertă 
timpurie, de reducere a riscurilor, de 
gestionare și de recuperare;

(i) Realizarea acoperirii universale cu 
sisteme de asigurări de sănătate, cu acces 
echitabil la servicii de sănătate de calitate 
și accesibile ca preț, inclusiv la servicii de 
sănătate sexuală și reproductivă și 
inclusiv prin sprijinirea dezvoltării unor 
sisteme de sănătate puternice, de calitate și 
reziliente, investind în capacitatea de 
cercetare și dezvoltare în domeniul 
sănătății pentru a îmbunătăți siguranța, 
calitatea și disponibilitatea 
medicamentelor și a produselor esențiale, 
precum și consolidarea capacității de alertă 
timpurie, de reducere a riscurilor, de 
gestionare și de recuperare; promovarea 
cooperării în cercetare și inovare pentru 
instrumente de sănătate noi sau 
îmbunătățite, ca mijloc de a soluționa 
provocările presante în materie de 
sănătate, precum bolile tropicale asociate 
sărăciei și neglijate, rezistența 
antimicrobiană sau bolile și epidemiile 
emergente;

Or. en
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Amendamentul 1106
Marietje Schaake

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 2 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) Realizarea acoperirii universale cu 
sisteme de asigurări de sănătate, cu acces 
echitabil la servicii de sănătate de calitate 
și accesibile ca preț, inclusiv prin 
sprijinirea dezvoltării unor sisteme de 
sănătate puternice, de calitate și reziliente, 
precum și consolidarea capacității de alertă 
timpurie, de reducere a riscurilor, de 
gestionare și de recuperare;

(i) Realizarea acoperirii universale cu 
sisteme de asigurări de sănătate, cu acces 
echitabil la servicii de sănătate de calitate 
și accesibile ca preț, inclusiv la servicii de 
sănătate sexuală și reproductivă și 
inclusiv prin sprijinirea dezvoltării unor 
sisteme de sănătate puternice, de calitate și 
reziliente, precum și consolidarea 
capacității de alertă timpurie, de reducere a 
riscurilor, de gestionare și de recuperare;

Or. en

Amendamentul 1107
Mirja Vehkaperä

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 2 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) Realizarea acoperirii universale cu 
sisteme de asigurări de sănătate, cu acces 
echitabil la servicii de sănătate de calitate 
și accesibile ca preț, inclusiv prin 
sprijinirea dezvoltării unor sisteme de 
sănătate puternice, de calitate și reziliente, 
precum și consolidarea capacității de alertă 
timpurie, de reducere a riscurilor, de 
gestionare și de recuperare;

(i) Realizarea acoperirii universale cu 
sisteme de asigurări de sănătate, cu acces 
echitabil la servicii de sănătate de calitate 
și accesibile ca preț, inclusiv prin 
sprijinirea dezvoltării unor sisteme de 
sănătate favorabile incluziunii, puternice, 
de calitate și reziliente, accesibile pentru 
toți, precum și consolidarea capacității de 
alertă timpurie, de reducere a riscurilor, de 
gestionare și de recuperare;

Or. en

Amendamentul 1108
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Thierry Cornillet, Mirja Vehkaperä

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 2 – litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) Sprijinirea guvernelor și a 
administrațiilor naționale, regionale și 
locale în vederea creării infrastructurii 
necesare, cum ar fi, printre altele, 
resursele fizice, tehnologice și umane, 
utilizând cele mai recente dezvoltări 
tehnologice și administrative pentru a 
permite înregistrarea corectă a tuturor 
actelor de stare civilă (de la naștere până 
la deces) și publicarea de duplicate 
recunoscute oficial, atunci când este 
necesar, pentru a garanta că toți cetățenii 
există în mod oficial și că aceștia își pot 
accesa drepturile fundamentale;

Or. en

Justificare

When a citizen is not registered at birth then, officially, they do not exist. This contravenes the 
Universal Declaration of Human Rights. Without this civil status it is impossible for children 
to go to school, for people to get a job without being exploited, to access their social and 
legal rights or to participate in the democratic development of their country through voting. 
This perpetuates poverty and exploitation. In conflict areas it also makes these unregistered 
children at risk of being recruited by militia to become child soldiers. In 2017 Plan 
International estimated the number of "ghost children" at 230 million worldwide: 
https://www.plan-international.fr/info/actualites/news/2016-04-14-enfants-fantomes-et-
esclaves-infographie

Amendamentul 1109
Michel Reimon, Judith Sargentini
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 2 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) Promovarea dezvoltării urbane 
durabile și favorabile incluziunii pentru 
abordarea inegalităților urbane, punând 

(k) Promovarea dezvoltării urbane 
durabile și favorabile incluziunii pentru 
abordarea inegalităților urbane, punând 
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accentul pe persoanele care au cea mai 
mare nevoie de sprijin;

accentul pe persoanele care au cea mai 
mare nevoie de sprijin și adoptând o 
abordare care ia în considerare 
dimensiunea de gen;

Or. en

Amendamentul 1110
Norbert Neuser, Vincent Peillon, Juan Fernando López Aguilar, Cécile Kashetu Kyenge

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 2 – litera m

Textul propus de Comisie Amendamentul

(m) Promovarea unei educații formale, 
informale și nonformale de calitate, 
incluzive și echitabile pentru toți, la toate 
nivelurile, inclusiv în ceea ce privește 
formarea tehnică și profesională și inclusiv 
în situații de urgență și de criză, prin 
utilizarea tehnologiilor digitale pentru 
îmbunătățirea procesului de învățare și 
predare;

(m) Promovarea unei educații formale, 
informale și nonformale de calitate, 
incluzive și echitabile pentru toți, la toate 
nivelurile, inclusiv în ceea ce privește 
formarea tehnică și profesională, 
contribuind la obiectivul de a cheltui 15 % 
din ajutorul pentru dezvoltare pentru 
educație până în 2030 și cel puțin 50 % 
din această sumă pentru învățământul 
gratuit de bază, în special în țările cel mai 
puțin dezvoltate, și inclusiv în situații de 
urgență și de criză, prin utilizarea 
tehnologiilor digitale pentru îmbunătățirea 
procesului de învățare și predare;

Or. en

Amendamentul 1111
Kati Piri

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 2 – litera m

Textul propus de Comisie Amendamentul

(m) Promovarea unei educații formale, 
informale și nonformale de calitate, 
incluzive și echitabile pentru toți, la toate 
nivelurile, inclusiv în ceea ce privește 
formarea tehnică și profesională și inclusiv 

(m) Promovarea unei educații formale, 
informale și nonformale de calitate, 
incluzive și echitabile pentru toți, la toate 
nivelurile, inclusiv în ceea ce privește 
dezvoltarea copiilor preșcolari, formarea 
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în situații de urgență și de criză, prin 
utilizarea tehnologiilor digitale pentru 
îmbunătățirea procesului de învățare și 
predare;

tehnică și profesională și inclusiv în situații 
de urgență și de criză, prin utilizarea 
tehnologiilor digitale pentru îmbunătățirea 
procesului de învățare și predare;

Or. en

Amendamentul 1112
Urmas Paet

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 2 – litera m

Textul propus de Comisie Amendamentul

(m) Promovarea unei educații formale, 
informale și nonformale de calitate, 
incluzive și echitabile pentru toți, la toate 
nivelurile, inclusiv în ceea ce privește 
formarea tehnică și profesională și inclusiv 
în situații de urgență și de criză, prin 
utilizarea tehnologiilor digitale pentru 
îmbunătățirea procesului de învățare și 
predare;

(m) Promovarea unei educații formale, 
informale și nonformale de calitate, 
incluzive și echitabile pentru toți, la toate 
nivelurile, inclusiv în ceea ce privește 
dezvoltarea copiilor preșcolari, formarea 
tehnică și profesională și inclusiv în situații 
de urgență și de criză, prin utilizarea 
tehnologiilor digitale pentru îmbunătățirea 
procesului de învățare și predare;

Or. en

Amendamentul 1113
Michel Reimon, Judith Sargentini
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 2 – litera na (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(na) Promovarea consolidării 
capacității și a cooperării în domeniile 
științei, tehnologiei și cercetării, abordând 
în special provocările societale legate de 
sărăcie care afectează în mod 
disproporționat țările partenere și zonele 
neglijate în materie de cercetare și 
dezvoltare cu investiții limitate din partea 
sectorului privat, precum și datele 
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deschise și stimularea inovării sociale;

Or. en

Amendamentul 1114
Louis Michel

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 2 – litera o

Textul propus de Comisie Amendamentul

(o) Promovarea cooperării în domeniile 
științei, tehnologiei și cercetării, precum și 
a datelor deschise și a inovării;

(o) Promovarea consolidării 
capacității și a cooperării în domeniile 
științei, tehnologiei și cercetării, precum și 
a datelor deschise și a inovării, în 
coordonare cu Programul-cadru pentru 
cercetare și inovare al Uniunii Europene, 
în special pentru combaterea exodului 
creierelor;

Or. fr

Amendamentul 1115
Thierry Cornillet, Mirja Vehkaperä

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 2 – litera o

Textul propus de Comisie Amendamentul

(o) Promovarea cooperării în domeniile 
științei, tehnologiei și cercetării, precum și 
a datelor deschise și a inovării;

(o) Promovarea cooperării în domeniile 
științei, tehnologiei și cercetării, precum și 
a datelor deschise, a datelor masive și a 
inteligenței artificiale și a inovării;

Or. en

Amendamentul 1116
Bogusław Sonik, Maurice Ponga

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 2 – litera qa (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(qa) Sprijinirea acțiunilor și 
promovarea cooperării în domeniul 
sportului pentru a contribui la 
capacitarea femeilor și a tinerilor, a 
persoanelor și a comunităților, precum și 
la obiectivele de sănătate, educație și 
incluziune socială ale Agendei 2030.

Or. en

Amendamentul 1117
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Cécile Kashetu Kyenge, 
Elly Schlein

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 2 – litera ra (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ra) Sprijinirea acțiunilor și 
promovarea cooperării în domeniul 
sportului pentru a contribui la 
capacitarea femeilor și a tinerilor, a 
persoanelor și a comunităților, precum și 
la obiectivele de sănătate, educație și 
incluziune socială ale Agendei 2030;

Or. en

Amendamentul 1118
Michel Reimon, Judith Sargentini
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Migrația și mobilitatea 3. Se elimină

Or. en
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Amendamentul 1119
Marietje Schaake

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Consolidarea parteneriatelor în 
materie de migrație și mobilitate pe baza 
unei abordări integrate și echilibrate, care 
să acopere toate aspectele legate de 
migrație, inclusiv acordarea de asistență 
pentru punerea în aplicare a acordurilor 
și înțelegerilor bilaterale sau regionale, 
inclusiv a parteneriatelor pentru 
mobilitate;

(a) Consolidarea parteneriatelor în 
materie de migrație și mobilitate pe baza 
unei abordări integrate și echilibrate, care 
să acopere aspectele externe legate de 
migrație;

Or. en

Amendamentul 1120
Michel Reimon, Judith Sargentini
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Consolidarea parteneriatelor în 
materie de migrație și mobilitate pe baza 
unei abordări integrate și echilibrate, care 
să acopere toate aspectele legate de 
migrație, inclusiv acordarea de asistență 
pentru punerea în aplicare a acordurilor 
și înțelegerilor bilaterale sau regionale, 
inclusiv a parteneriatelor pentru 
mobilitate;

(a) Consolidarea parteneriatelor în 
materie de migrație și mobilitate pe baza 
unei abordări integrate și echilibrate, care 
să acopere toate aspectele de dezvoltare 
legate de migrație, maximizând beneficiile 
migrației din punctul de vedere al 
dezvoltării, inclusiv crearea de căi sigure 
și legale și de parteneriate pentru 
mobilitate;

Or. en

Amendamentul 1121
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Cécile Kashetu Kyenge
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Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Consolidarea parteneriatelor în 
materie de migrație și mobilitate pe baza 
unei abordări integrate și echilibrate, care 
să acopere toate aspectele legate de 
migrație, inclusiv acordarea de asistență 
pentru punerea în aplicare a acordurilor și 
înțelegerilor bilaterale sau regionale, 
inclusiv a parteneriatelor pentru mobilitate;

(a) Consolidarea parteneriatelor în 
materie de migrație și mobilitate pe baza 
unei abordări integrate și echilibrate, care 
să acopere toate aspectele legate de 
migrație, inclusiv acordarea de asistență 
pentru punerea în aplicare a parteneriatelor 
pentru mobilitate;

Or. en

Amendamentul 1122
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Consolidarea parteneriatelor în 
materie de migrație și mobilitate pe baza 
unei abordări integrate și echilibrate, care 
să acopere toate aspectele legate de 
migrație, inclusiv acordarea de asistență 
pentru punerea în aplicare a acordurilor și 
înțelegerilor bilaterale sau regionale, 
inclusiv a parteneriatelor pentru mobilitate;

(a) Consolidarea parteneriatelor în 
materie de migrație și mobilitate pe baza 
unei abordări integrate și echilibrate, care 
să acopere toate aspectele legate de 
migrație, inclusiv acordarea de asistență 
pentru punerea în aplicare a acordurilor și 
înțelegerilor bilaterale sau regionale, 
inclusiv a parteneriatelor pentru mobilitate, 
precum și în conformitate cu dreptul 
internațional și cu obligațiile privind 
drepturile omului prevăzute în Pactul 
internațional cu privire la drepturile civile 
și politice (PIDCP), în Convenția 
europeană a drepturilor omului (CEDO) 
și în Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene;

Or. it

Justificare

este important să se menționeze sursele de drept internațional în acest domeniu.
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Amendamentul 1123
Michel Reimon, Judith Sargentini
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 3 – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) Promovarea transferurilor de tip 
remitere mai rapide, mai ieftine și mai 
sigure atât în țările de expediere, cât și în 
țările de destinație, valorificând astfel 
potențialul lor din perspectiva dezvoltării.

Or. en

Amendamentul 1124
Michel Reimon, Judith Sargentini
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Abordarea și atenuarea cauzelor 
profunde ale migrației neregulamentare și 
ale strămutării forțate;

eliminat

Or. en

Amendamentul 1125
Elly Schlein, Norbert Neuser

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Abordarea și atenuarea cauzelor 
profunde ale migrației neregulamentare și 
ale strămutării forțate;

(c) Abordarea și atenuarea cauzelor 
profunde ale migrației nesigure și ale 
strămutării forțate;

Or. en
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Amendamentul 1126
Michel Reimon, Judith Sargentini
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) Combaterea migrației 
nereglementate, a traficului de persoane și 
a introducerii ilegale de migranți și 
intensificarea cooperării privind 
gestionarea integrată a frontierelor;

(d) Sprijinirea în vederea abordării și 
a reducerii vulnerabilităților în ceea ce 
privește migrația și consolidarea 
răspunsului transnațional la introducerea 
ilegală de migranți și prevenirea și 
combaterea traficului de persoane

Or. en

Amendamentul 1127
Elly Schlein, Norbert Neuser

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) Combaterea migrației 
nereglementate, a traficului de persoane și 
a introducerii ilegale de migranți și 
intensificarea cooperării privind 
gestionarea integrată a frontierelor;

(d) Sprijinirea reducerii 
vulnerabilităților în ceea ce privește 
migrația și combaterea traficului de 
persoane și a introducerii ilegale de 
migranți;

Or. en

Amendamentul 1128
Marietje Schaake

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) Combaterea migrației 
nereglementate, a traficului de persoane și 

(d) Combaterea migrației 
nereglementate, a traficului de persoane și 
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a introducerii ilegale de migranți și 
intensificarea cooperării privind 
gestionarea integrată a frontierelor;

a introducerii ilegale de migranți, în 
conformitate cu dreptul internațional și 
european;

Or. en

Amendamentul 1129
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Cécile Kashetu Kyenge

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) Combaterea migrației 
nereglementate, a traficului de persoane și 
a introducerii ilegale de migranți și 
intensificarea cooperării privind 
gestionarea integrată a frontierelor;

(d) Combaterea traficului de persoane 
și a introducerii ilegale de migranți și 
intensificarea cooperării privind 
gestionarea integrată a frontierelor;

Or. en

Amendamentul 1130
Michel Reimon, Judith Sargentini
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 3 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) Consolidarea capacității științifice, 
tehnice, umane și instituționale pentru 
gestionarea migrației;

eliminat

Or. en

Amendamentul 1131
Elly Schlein, Norbert Neuser

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 3 – litera e
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) Consolidarea capacității științifice, 
tehnice, umane și instituționale pentru 
gestionarea migrației;

(e) Consolidarea capacității științifice, 
tehnice, umane și instituționale cu scopul 
de a facilita o migrație sigură, organizată 
și responsabilă;

Or. en

Amendamentul 1132
Elly Schlein, Norbert Neuser

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 3 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) Asigurarea protecției migranților și 
a persoanelor strămutate forțat;

(h) Asigurarea protecției migranților și 
a persoanelor strămutate forțat, asigurând 
recunoașterea și determinarea statutului 
persoanelor care au nevoie de protecție 
internațională în cadrul fluxurilor de 
migrație mixte;

Or. en

Amendamentul 1133
Michel Reimon, Judith Sargentini
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 3 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) Asigurarea protecției migranților și 
a persoanelor strămutate forțat;

(h) Asigurarea protecției migranților și 
a persoanelor strămutate forțat; asigurarea 
recunoașterii și determinării statutului 
persoanelor care au nevoie de protecție 
internațională în cadrul fluxurilor de 
migrație mixte;

Or. en
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Amendamentul 1134
Louis Michel

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 3 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) Susținerea implicării diasporei în 
țările de origine;

(j) Susținerea rolului de interfață pe 
care îl joacă diaspora în țările de origine;

Or. fr

Amendamentul 1135
Michel Reimon, Judith Sargentini
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Contribuția la eforturile partenerilor 
de a-și îndeplini angajamentele asumate în 
domeniul schimbărilor climatice în 
conformitate cu Acordul de la Paris privind 
schimbările climatice, inclusiv prin 
punerea în aplicare a contribuției stabilite 
la nivel național (CSN) și a planurilor de 
acțiuni pentru atenuarea schimbărilor 
climatice și adaptarea la acestea, inclusiv a 
sinergiilor dintre adaptare și atenuare;

(b) Contribuția la eforturile partenerilor 
de a-și îndeplini angajamentele asumate în
domeniul schimbărilor climatice în 
conformitate cu Acordul de la Paris privind 
schimbările climatice, inclusiv prin 
punerea în aplicare a contribuției stabilite 
la nivel național (CSN) și a planurilor de 
acțiuni pentru atenuarea schimbărilor 
climatice și adaptarea la acestea, inclusiv a 
sinergiilor dintre adaptare și atenuare, 
precum și de a-și îndeplini angajamentele 
ce rezultă din alte acorduri de mediu 
multilaterale, precum Convenția privind 
diversitatea biologică și Convenția 
Națiunilor Unite pentru combaterea 
deșertificării;

Or. en

Amendamentul 1136
Michel Reimon, Judith Sargentini
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 4 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) Consolidarea cooperării în 
domeniul energiei durabile; promovarea și 
intensificarea cooperării în ceea ce privește 
eficiența energetică și utilizarea surselor 
regenerabile de energie;

(d) Consolidarea cooperării în 
domeniul energiei durabile; promovarea și 
intensificarea cooperării în ceea ce privește 
eficiența energetică și utilizarea surselor 
regenerabile de energie; promovarea 
accesului la servicii energetice fiabile, 
sigure, accesibile, curate și durabile, în 
special a soluțiilor locale și 
descentralizate care asigură accesul la 
energie pentru persoanele care trăiesc în 
condiții de sărăcie și în regiuni 
îndepărtate;

Or. en

Amendamentul 1137
Linda McAvan

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 4 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) Consolidarea capacităților de 
integrare a durabilității mediului și a 
obiectivelor legate de schimbările 
climatice, precum și urmărirea creșterii 
economice ecologice în strategiile de 
dezvoltare naționale și locale, inclusiv 
sprijinirea criteriilor de durabilitate în 
achizițiile publice;

Or. en

Amendamentul 1138
Louis Michel

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 4 – litera da (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) Promovarea responsabilității 
sociale a întreprinderilor, a unui cadru 
obligatoriu privind obligația de diligență 
pentru întreprinderi și aplicarea 
sistematică a „principiului precauției” și a 
principiului „poluatorul plătește”;

Or. fr

Amendamentul 1139
Norbert Neuser, Vincent Peillon, Juan Fernando López Aguilar, Cécile Kashetu Kyenge

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 4 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) Promovarea responsabilității 
sociale a întreprinderilor, a procesului de 
diligență în lanțurile de aprovizionare și 
aplicarea sistematică a „abordării 
precauționare” și a principiului 
„poluatorul plătește”;

Or. en

Amendamentul 1140
Michel Reimon, Judith Sargentini
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 4 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) Promovarea responsabilității 
sociale a întreprinderilor, a procesului de 
diligență în lanțurile de aprovizionare și 
aplicarea sistematică a „abordării 
precauționare” și a principiului 
„poluatorul plătește”;

Or. en
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Amendamentul 1141
Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 4 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) Promovarea responsabilității 
sociale a întreprinderilor, a procesului de 
diligență în lanțurile de aprovizionare și 
aplicarea sistematică a principiului 
precauției;

Or. en

Amendamentul 1142
Michel Reimon, Judith Sargentini
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 4 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) Promovarea practicilor agricole 
durabile din punctul de vedere al 
mediului, inclusiv a agroecologiei, care 
contribuie în mod dovedit la protecția 
ecosistemelor și a biodiversității și care 
sporesc reziliența socială și de mediu la 
schimbările climatice pe termen lung;

Or. en

Amendamentul 1143
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Cécile Kashetu Kyenge, 
Elly Schlein

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 4 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) Consolidarea implicării 
comunităților locale în combaterea 

(f) Consolidarea implicării 
comunităților locale și a popoarelor 
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schimbărilor climatice, în conservarea 
ecosistemelor și în gestionarea resurselor 
naturale; promovarea dezvoltării urbane 
durabile și a rezilienței în zonele urbane;

indigene în combaterea schimbărilor 
climatice, în lupta împotriva pierderii 
biodiversității și a infracțiunilor împotriva 
speciilor sălbatice, în conservarea 
ecosistemelor și în gestionarea resurselor 
naturale, inclusiv prin îmbunătățirea 
drepturilor de proprietate funciară și a 
gestionării resurselor acvatice; 
promovarea dezvoltării urbane durabile și a 
rezilienței în zonele urbane.

Or. en

Amendamentul 1144
Lola Sánchez Caldentey, Guillaume Balas, Sabine Lösing, Ricardo Serrão Santos, 
Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 4 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) Consolidarea implicării 
comunităților locale în combaterea 
schimbărilor climatice, în conservarea 
ecosistemelor și în gestionarea resurselor 
naturale; promovarea dezvoltării urbane 
durabile și a rezilienței în zonele urbane;

(f) Consolidarea implicării 
comunităților locale și a popoarelor 
indigene în combaterea schimbărilor 
climatice, în lupta împotriva pierderii 
biodiversității și a infracțiunilor împotriva 
speciilor sălbatice, în conservarea 
ecosistemelor și în gestionarea resurselor 
naturale, inclusiv prin îmbunătățirea 
utilizării terenurilor și a gestionării 
resurselor acvatice. promovarea 
dezvoltării urbane durabile și a rezilienței 
în zonele urbane

Or. en

Amendamentul 1145
Michel Reimon, Judith Sargentini
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 4 – litera f
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) Consolidarea implicării 
comunităților locale în combaterea 
schimbărilor climatice, în conservarea 
ecosistemelor și în gestionarea resurselor 
naturale; promovarea dezvoltării urbane 
durabile și a rezilienței în zonele urbane;

(f) Consolidarea implicării 
comunităților locale în combaterea 
schimbărilor climatice, în lupta împotriva 
pierderii biodiversității și a infracțiunilor 
împotriva speciilor sălbatice, în 
conservarea ecosistemelor și în gestionarea 
resurselor naturale, inclusiv prin 
îmbunătățirea drepturilor de proprietate 
funciară și a gestionării resurselor 
acvatice; promovarea dezvoltării urbane 
durabile și a rezilienței în zonele urbane;

Or. en

Amendamentul 1146
Michel Reimon, Judith Sargentini
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 4 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) Încetarea comerțului cu minereuri 
din zone de conflict și a abuzurilor 
împotriva minerilor și sprijinirea 
dezvoltării comunităților locale în 
conformitate cu Regulamentul 2017/821 
de stabilire a unor obligații de diligență 
necesară în cadrul lanțului de 
aprovizionare și cu măsurile de însoțire, 
precum și extinderea acestei abordări la 
minereurile care nu sunt încă vizate în 
prezent, cum ar fi, de exemplu, cobaltul.

Or. en

Amendamentul 1147
Lola Sánchez Caldentey, Guillaume Balas

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 4 – litera g
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) Promovarea conservării, a 
gestionării și utilizării durabile și a 
refacerii resurselor naturale, ecosisteme 
sănătoase și stoparea pierderii 
biodiversității, precum și protecția speciilor 
sălbatice de faună și floră;

(g) Promovarea conservării, a 
gestionării și utilizării durabile și a 
refacerii resurselor naturale, ecosisteme 
sănătoase și stoparea pierderii 
biodiversității, precum și protecția speciilor 
sălbatice de faună și floră, inclusiv 
combaterea braconajului și a traficului de 
specii sălbatice;

Or. en

Amendamentul 1148
Lola Sánchez Caldentey, Guillaume Balas, Sabine Lösing, Ricardo Serrão Santos, 
Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 4 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) Abordarea pierderii biodiversității, 
punerea în aplicare a unor inițiative 
internaționale și la nivelul UE în acest 
sens, în special prin promovarea 
conservării, a utilizării durabile și a 
gestionării ecosistemelor terestre și 
maritime și a biodiversității asociate.

Or. en

Amendamentul 1149
Manolis Kefalogiannis

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 4 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) Promovarea gestionării durabile și 
integrate a resurselor de apă și a cooperării 
transfrontaliere în domeniul apei;

(h) Promovarea gestionării durabile și 
integrate a resurselor de apă și a cooperării 
transfrontaliere în domeniul apei, în 
conformitate cu dreptul internațional;
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Or. en

Amendamentul 1150
Michel Reimon, Judith Sargentini
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 4 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) Limitarea despăduririlor și 
promovarea aplicării reglementărilor 
forestiere, a guvernării și a schimburilor 
comerciale (FLEGT) și combaterea 
exploatării forestiere ilegale și a comerțului 
ilegal cu lemne și produse din lemn;

(j) Stoparea despăduririlor și 
promovarea asigurării respectării 
legislației, a guvernanței și a schimburilor 
comerciale în domeniul forestier (FLEGT) 
și combaterea exploatării forestiere ilegale 
și a comerțului ilegal cu lemne și produse 
din lemn; sprijinirea negocierii și a 
punerii în aplicare a acordurilor de 
parteneriat voluntar;

Or. en
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