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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Propunerea Comisiei Europene de instituire a „Instrumentului de vecinătate, dezvoltare și 
cooperare internațională (NDICI)” (2021-2027 ) ar urma să integreze mai multe 
instrumente de acțiune externă ale UE din actualul CFM, dintre care cele mai multe vor expira 
la 31 decembrie 2020:

• Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare (ICD);

• Instrumentul european de vecinătate (IEV);

• Instrumentul de parteneriat pentru cooperarea cu țările terțe (IP);

• Instrumentul european pentru democrație și drepturile omului (IEDDO);

• Instrumentul care contribuie la stabilitate și pace (IcSP);

• Fondul de garantare pentru acțiuni externe.

• NDICI va integra, de asemenea, actualul Fond extrabugetar european de dezvoltare 
(FED), inclusiv Fondul de investiții ACP al FED.

Promovarea valorilor fundamentale și a drepturilor omului este elementul central al acestor 
instrumente.

Cu un buget majorat de 89,2 miliarde EUR, instrumentul NDICI va fi principalul instrument 
al UE pentru a contribui la eradicarea sărăciei și a sprijini democrația și dezvoltarea durabilă 
în țările partenere.

Propunerea de regulament cuprinde trei componente principale: componenta geografică, 
componenta tematică și componenta de răspuns rapid.

Componenta geografică (pachet financiar 68 de miliarde EUR) 

Cu un accent deosebit pe țările din vecinătatea Uniunii și pe Africa Subsahariană, aceasta va 
viza marile probleme globale, cum ar fi dezvoltarea umană, inclusiv egalitatea de șanse între 
femei și bărbați, schimbările climatice, protecția mediului, migrația și securitatea alimentară.

Componenta tematică (pachet financiar propus 7 miliarde EUR) 

Va completa componenta geografică prin sprijinul acordat peste tot în lume drepturilor 
omului și democrației, societății civile, stabilității și păcii și în ceea ce privește probleme 
globale precum sănătatea, educația și formarea, femeile și copii, munca decentă și protecția 
socială, cultura, migrația, mediul și schimbările climatice, energia durabilă, creșterea 
economică durabilă și favorabilă incluziunii, sectorul privat și autoritățile locale. 

Componenta de răspuns rapid (pachet financiar propus 4 miliarde EUR) 

Va permite UE să intervină rapid și eficient în prevenirea conflictelor și să reacționeze în 
situații de criză sau de instabilitate. Ea va contribui la creșterea rezilienței țărilor partenere, 
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precum și la luarea de măsuri prompte pentru a răspunde nevoilor și priorităților politicii 
externe a UE. Și această componentă are acoperire mondială. În cadrul acestei componente nu 
este nevoie de programare. Punerea în aplicare se realizează prin adoptarea directă a unor 
măsuri de asistență, planuri de acțiune și măsuri individuale excepționale.

Provocări emergente și rezerve de fonduri nealocate pentru priorități (pachet financiar 
propus: 10,2 miliarde EUR)

Va asigura un răspuns adecvat la prioritățile urgente, în special în domeniul migrației și 
stabilității.

---

Raportoarea confirmă că arhitectura instrumentelor actuale s-a dovedit ineficientă, parțial din 
cauza lipsei sale de flexibilitate, pentru a răspunde prompt la provocările emergente. Din acest 
motiv, ea consideră că este necesară o nouă revizuire pentru a crește capacitatea de reacție a 
UE și pentru a mări la maximum impactul intervențiilor combinate. 

Cu toate acestea, consideră că noua arhitectură nu ar trebui să afecteze rolul și implicarea 
Parlamentului European în programarea și punerea în aplicare a noului instrument și în 
procesul de control.  

Deși regulamentul va sprijini financiar acțiunile legate de mobilitatea educației în relație cu 
țări terțe în cadrul programului Erasmus, precum și cooperarea și dialogul politic dintre UE și 
țările respective în domeniul educației și culturii, raportoarea consideră că obiectivele stabilite 
pentru aceste domenii ar trebui să fie mult mai ambițioase.

În plus, ea consideră că în proiectul de regulament ar trebui acordat un loc mai important 
educației și culturii, asigurând accesul tuturor la o educație de calitate, incluzivă și echitabilă, 
și promovării relațiilor culturale internaționale prin intermediul diplomației culturale. 

Importanța educației ca unul dintre principalele componente ale Agendei 2030 pentru 
dezvoltare durabilă se reflectă în ODD 4 („Asigurarea unui învățământ de calitate favorabil 
incluziunii și echitabil și promovarea oportunităților de învățare pe tot parcursul vieții pentru 
toți”). O educație mai bună este, într-adevăr, o condiție prealabilă pentru eradicarea sărăciei, 
dezvoltarea umană, incluziunea socială și egalitatea de gen.

În ceea ce privește cultura, importanța promovării cooperării culturale, inclusiv a diplomației 
culturale, este din ce în ce mai mult recunoscută ca o modalitate de a promova înțelegerea 
reciprocă, respectarea drepturilor omului și valorile comune.

Prin urmare, raportoarea este de părere că un cuantum orientativ de 15 % din bugetul propus 
ar trebui alocat acțiunilor din domeniul educației și culturii.

***
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AMENDAMENTE

Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru afaceri externe și Comisiei 
pentru dezvoltare, care sunt comisii competente, să ia în considerare următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Obiectivul general al programului 
„Instrumentul de vecinătate, cooperare 
pentru dezvoltare și cooperare 
internațională” (denumit în continuare 
„Instrumentul”) ar trebui să fie susținerea 
și promovarea valorilor și intereselor 
Uniunii în întreaga lume, pentru a urmări 
realizarea obiectivelor și principiilor 
acțiunii externe a Uniunii, astfel cum este 
prevăzut la articolul 3 alineatul (5) și la 
articolele 8 și 21 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană.

(1) Obiectivul general al programului 
„Instrumentul de vecinătate, cooperare 
pentru dezvoltare și cooperare 
internațională” (denumit în continuare 
„Instrumentul”) ar trebui să fie respectarea 
și promovarea valorilor fundamentale, în 
special a democrației și a drepturile 
omului, în întreaga lume, pentru a urmări 
realizarea obiectivelor și principiilor 
acțiunii externe a Uniunii, astfel cum este 
prevăzut la articolul 3 alineatul (5) și la 
articolele 8 și 21 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În conformitate cu articolul 21 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană, 
Uniunea urmărește să asigure coerența 
între diferitele domenii ale acțiunii sale 
externe, precum și între acestea și celelalte 
politici ale sale și acționează pentru 
asigurarea unui nivel înalt de cooperare în 
toate domeniile relațiilor internaționale. 
Gama largă de acțiuni pe care le permite 
prezentul regulament ar trebui să contribuie 
la obiectivele stabilite în articolul 
menționat din tratat.

(2) În conformitate cu articolul 21 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană, 
Uniunea urmărește să asigure coerența 
între diferitele domenii ale acțiunii sale 
externe, precum și între acestea și celelalte 
politici ale sale și acționează pentru 
asigurarea unui nivel înalt de cooperare în 
toate domeniile relațiilor internaționale, 
inclusiv în dimensiunea lor culturală, în 
domeniul culturii, educației și cercetării, 
cu o abordare bazată pe contacte 
interpersonale. Gama largă de acțiuni pe 
care le permite prezentul regulament ar 
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trebui să contribuie la obiectivele stabilite 
în articolul menționat din tratat.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În concordanță cu Comunicarea 
comună intitulată „Către o strategie a UE 
pentru relațiile culturale internaționale”, 
aprobată prin rezoluția Parlamentului 
European din 5 iulie 2017, instrumentele 
de finanțare europene și, în special, 
prezentul program, ar trebui să 
recunoască importanța culturii în relațiile 
internaționale și rolul său în promovarea 
valorilor europene, prin acțiuni specifice 
urmărind ca acțiunile Uniunii să aibă un 
impact clar pe scena mondială.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) În conformitate cu articolul 167 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, Uniunea și statele membre 
favorizează cooperarea cu țările terțe și cu 
organizațiile internaționale care au 
competențe în domeniul culturii. 
Prezentul regulament ar trebui să 
contribuie la obiectivele stabilite în 
articolul respectiv din tratat.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 3 c (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3c) Dispozițiile prezentului 
regulament ar trebui să fie în 
concordanță cu Regulamentul (UE) nr. 
2016/801 al Parlamentului European și al 
Consiliului1a.
____________________
1a Directiva (UE) 2016/801 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 11 mai 2016 privind condițiile de 
intrare și de ședere a resortisanților 
țărilor terțe pentru cercetare, studii, 
formare profesională, servicii de 
voluntariat, programe de schimb de elevi 
sau proiecte educaționale și muncă au 
pair (JO L 132, 21.5.2016, p. 21).

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Obiectivul principal al politicii de 
cooperare pentru dezvoltare a Uniunii, 
astfel cum se prevede la articolul 208 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, este reducerea și, pe termen 
lung, eradicarea sărăciei. Politica de 
cooperare pentru dezvoltare a Uniunii 
contribuie, de asemenea, la obiectivele 
acțiunii externe a Uniunii, în special 
promovarea dezvoltării durabile pe plan 
economic, social și de mediu a țărilor în 
curs de dezvoltare, cu scopul primordial de 
a eradica sărăcia, astfel cum se prevede la 
articolul 21 alineatul (2) litera (d) din 
Tratatul privind Uniunea Europeană.

(4) Obiectivul principal al politicii de 
cooperare pentru dezvoltare a Uniunii, 
astfel cum se prevede la articolul 208 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, este reducerea și, pe termen 
lung, eradicarea sărăciei. Politica de 
cooperare pentru dezvoltare a Uniunii 
contribuie, de asemenea, la obiectivele 
acțiunii externe a Uniunii, în special 
promovarea dezvoltării durabile pe plan 
economic, social, cultural, educațional și 
de mediu a țărilor în curs de dezvoltare, cu 
scopul primordial de a eradica sărăcia, 
astfel cum se prevede la articolul 21 
alineatul (2) litera (d) din Tratatul privind 
Uniunea Europeană.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 7
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Contextul global de acțiune este 
încercarea de a realiza o ordine globală 
bazată pe norme, al cărei principiu 
fundamental să fie multilateralismul și în 
centrul căreia să se afle Organizația 
Națiunilor Unite. Agenda 2030, împreună 
cu Acordul de la Paris privind schimbările 
climatice57și Agenda pentru acțiune de la 
Addis Abeba58, reprezintă răspunsul 
comunității internaționale la provocările și 
tendințele globale în materie de dezvoltare 
durabilă. Agenda 2030, care are în centrul 
ei obiectivele de dezvoltare durabilă, 
constituie un cadru transformator pentru 
eradicarea sărăciei și realizarea dezvoltării 
durabile la nivel mondial. Agenda 2030 are 
aplicabilitate universală, oferind un cadru 
comun de acțiune cuprinzător care se 
aplică Uniunii, statelor sale membre și 
partenerilor săi. Aceasta asigură un 
echilibru între dimensiunile economice, 
sociale și de mediu ale dezvoltării durabile, 
recunoscând corelațiile esențiale dintre 
obiectivele și țintele sale. Agenda 2030 are 
obiectivul de a nu lăsa pe nimeni în urmă. 
Punerea în aplicare a Agendei 2030 se va 
face în strânsă coordonare cu celelalte 
angajamente internaționale relevante ale 
Uniunii. Acțiunile întreprinse în temeiul 
prezentului regulament ar trebui să acorde 
o atenție deosebită corelațiilor dintre 
diversele obiective de dezvoltare durabilă 
și acțiunilor integrate care pot genera 
beneficii conexe și care pot îndeplini mai 
multe obiective în mod coerent.

(7) Contextul global de acțiune este 
încercarea de a realiza o ordine globală 
bazată pe norme, al cărei principiu 
fundamental să fie multilateralismul și în 
centrul căreia să se afle Organizația 
Națiunilor Unite. Agenda 2030, împreună 
cu Acordul de la Paris privind schimbările 
climatice57 și Agenda pentru acțiune de la 
Addis Abeba58, reprezintă răspunsul 
comunității internaționale la provocările și 
tendințele globale în materie de dezvoltare 
durabilă. Agenda 2030, care are în centrul 
ei obiectivele de dezvoltare durabilă, 
constituie un cadru transformator pentru 
eradicarea sărăciei și realizarea dezvoltării 
durabile la nivel mondial. Agenda 2030 are 
aplicabilitate universală, oferind un cadru 
comun de acțiune cuprinzător care se 
aplică Uniunii, statelor sale membre și 
partenerilor săi. Aceasta asigură un 
echilibru între dimensiunile economice, 
sociale, culturale, educaționale și de 
mediu ale dezvoltării durabile, recunoscând 
corelațiile esențiale dintre obiectivele și 
țintele sale. Agenda 2030 are obiectivul de 
a nu lăsa pe nimeni în urmă. Punerea în 
aplicare a Agendei 2030 se va face în 
strânsă coordonare cu celelalte 
angajamente internaționale relevante ale 
Uniunii. Acțiunile întreprinse în temeiul 
prezentului regulament ar trebui să acorde 
o atenție deosebită sprijinirii corelațiilor 
dintre diversele obiective de dezvoltare 
durabilă și acțiunilor care pot genera 
beneficii conexe și care pot îndeplini mai 
multe obiective în mod coerent, în 
conformitate cu obiectivul de dezvoltare 
durabilă nr. 4.

_________________ _________________
57 Semnat la New York la 22 aprilie 2016. 57 Semnat la New York la 22 aprilie 2016.
58 „Agenda de acțiune de la Addis Abeba 
din cadrul celei de a treia Conferințe 
internaționale privind finanțarea pentru 
dezvoltare”, adoptată la 16 iunie 2015 și 
aprobată de Adunarea Generală a 

58 „Agenda de acțiune de la Addis Abeba 
din cadrul celei de a treia Conferințe 
internaționale privind finanțarea pentru 
dezvoltare”, adoptată la 16 iunie 2015 și 
aprobată de Adunarea Generală a 
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Organizației Națiunilor Unite la 
27 iulie 2015 (A/RES/69/313). 

Organizației Națiunilor Unite la 
27 iulie 2015 (A/RES/69/313).

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Cultura joacă un rol special atât 
ca pilon independent de dezvoltare 
durabilă, cât și ca factor-cheie care 
permite atingerea obiectivelor de 
dezvoltare durabilă. Cultura favorizează 
inovarea și schimbările de comportament, 
prin crearea unor noi stiluri de viață și a 
unor paradigme de dezvoltare durabilă și 
permite abordări comunitare sau cu bază 
locală, necesare pentru înțelegerea locală 
a dezvoltării durabile. Participarea 
culturală încurajează comportamente 
responsabile din perspectiva mediului, 
îmbunătățește sănătatea și calitatea vieții 
din punct de vedere fizic și mintal, 
facilitează și promovează dialogul 
intercultural, respectarea celuilalt și 
integrarea socială a minorităților, 
îmbunătățește participarea și 
performanțele școlare ale tinerilor, 
permițând și facilitând atingerea multor 
obiective de dezvoltare durabilă. Prezentul 
regulament ar trebui să utilizeze 
capacitatea transformațională a culturii și 
a educației în vederea atingerii 
obiectivelor de dezvoltare durabilă.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Punerea în aplicare a prezentului 
regulament ar trebui să fie ghidată de cele 
cinci priorități stabilite în Strategia globală 
pentru politica externă și de securitate a 

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

Uniunii (denumită în continuare „Strategia 
globală”)59, prezentată la 19 iunie 2016, 
care reprezintă viziunea Uniunii și 
constituie cadrul pentru o acțiune externă 
unită și responsabilă, desfășurată în 
parteneriat cu ceilalți, în scopul promovării 
valorilor și intereselor Uniunii. Uniunea ar 
trebui să consolideze parteneriatele, 
precum și să promoveze dialogul politic și 
răspunsurile colective la provocările de 
interes global. Acțiunile întreprinse de 
Uniune ar trebui să sprijine interesele și 
valorile sale în toate aspectele lor, inclusiv 
menținerea unei păci durabile, prevenirea 
conflictelor, consolidarea securității 
internaționale, combaterea cauzelor 
profunde ale migrației neregulamentare și 
strămutărilor de populație și acordarea de 
asistență populațiilor, țărilor și regiunilor 
care se confruntă cu dezastre naturale sau 
provocate de om, favorizarea unei educații 
de calitate, incluzive și echitabile și 
oportunităților de învățare continuă 
pentru toți, susținerea unei politici 
comerciale libere, echitabile și 
sustenabile, a spiritului antreprenorial, 
diplomația economică și culturală și 
cooperarea economică, rolul culturii în 
relațiile internaționale, implicarea 
tineretului și o abordare bazată pe relații 
între persoane, promovarea inovării, a 
soluțiilor și tehnologiilor digitale, întărirea 
dimensiunii internaționale a politicilor 
Uniunii, precum și protejarea 
patrimoniului cultural, în special în 
zonele de conflict. Atunci când își apără 
interesele, Uniunea ar trebui să aplice și să 
promoveze principiile de respectare a unor 
standarde sociale și de mediu ridicate, a 
statului de drept, a dreptului internațional și 
a drepturilor omului. Mai mult, rolul 
parteneriatelor public-privat în temeiul 
prezentului regulament ar trebui 
valorificat mai mult, în special în ceea ce 
privește cooperarea culturală și 
diplomația publică la scară mondială.

_________________ _________________
59 O strategie globală pentru politica 59 O strategie globală pentru politica 
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externă și de securitate a Uniunii 
Europene”, iunie 2016.

externă și de securitate a Uniunii 
Europene”, iunie 2016.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Noul Consens european privind 
dezvoltarea (denumit în continuare 
„Consensul”)60, semnat la 7 iunie 2017, 
oferă cadrul pentru o abordare comună a 
politicii de cooperare pentru dezvoltare din 
partea Uniunii și a statelor sale membre 
pentru a pune în aplicare Agenda 2030 și 
Agenda de acțiune de la Addis Abeba. 
Eradicarea sărăciei, combaterea 
discriminării și a inegalităților, principiul 
de a nu lăsa pe nimeni în urmă și 
consolidarea rezilienței se află în centrul 
politicii de cooperare pentru dezvoltare.

(9) Noul Consens european privind 
dezvoltarea (denumit în continuare 
„Consensul”)60, semnat la 7 iunie 2017, 
oferă cadrul pentru o abordare comună a 
politicii de cooperare pentru dezvoltare din 
partea Uniunii și a statelor sale membre 
pentru a pune în aplicare Agenda 2030 și 
Agenda de acțiune de la Addis Abeba. 
Eradicarea sărăciei, combaterea 
discriminării și a inegalităților, asigurarea 
accesului la educația de calitate, 
principiul de a nu lăsa pe nimeni în urmă și 
consolidarea rezilienței se află în centrul 
politicii de cooperare pentru dezvoltare.

_________________ _________________
60 Noul Consens european privind 
dezvoltarea - „Lumea noastră, demnitatea 
noastră, viitorul nostru”, Declarația 
comună a Consiliului și a reprezentanților 
guvernelor statelor membre reuniți în 
cadrul Consiliului, a Parlamentului 
European și a Comisiei Europene, 
8 iunie 2017.

60 Noul Consens european privind 
dezvoltarea - „Lumea noastră, demnitatea 
noastră, viitorul nostru”, Declarația 
comună a Consiliului și a reprezentanților 
guvernelor statelor membre reuniți în 
cadrul Consiliului, a Parlamentului 
European și a Comisiei Europene, 
8 iunie 2017.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Cultura, inclusiv dialogul 
intercultural, joacă un rol-cheie în 
relațiile externe și politicile de dezvoltare, 
în special în prevenirea și rezolvarea 
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conflictelor, restabilirea păcii și 
capacitarea populațiilor locale. O 
strategie culturală ambițioasă și solidă, 
care să includă diplomația culturală, se 
dovedește astfel necesară pentru a realiza 
un nou consens european privind 
dezvoltarea.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) În conformitate cu obiectivele de 
dezvoltare durabilă, prezentul regulament 
ar trebui să contribuie la consolidarea 
monitorizării și raportării, punând accentul 
pe rezultate, ceea ce acoperă realizările, 
efectele și impactul în țările partenere care 
beneficiază de asistență financiară externă 
din partea Uniunii. În special, astfel cum s-
a convenit în Consens, se preconizează că 
acțiunile întreprinse în temeiul prezentului 
regulament vor contribui pentru ca un 
procent de 20 % din asistența oficială 
pentru dezvoltare finanțată în temeiul 
prezentului regulament să fie alocat 
incluziunii sociale și dezvoltării umane, 
inclusiv egalității de gen și capacitării 
femeilor.

(13) În conformitate cu obiectivele de 
dezvoltare durabilă, prezentul regulament 
ar trebui să contribuie la consolidarea 
monitorizării și raportării, punând accentul 
pe rezultate, ceea ce acoperă realizările, 
efectele și impactul în țările partenere care 
beneficiază de asistență financiară externă 
din partea Uniunii. În special, astfel cum s-
a convenit în Consens, se preconizează că 
acțiunile întreprinse în temeiul prezentului 
regulament vor contribui pentru ca un 
procent de 20 % din asistența oficială 
pentru dezvoltare finanțată în temeiul 
prezentului regulament să fie alocat 
incluziunii sociale și dezvoltării umane, 
inclusiv educației, culturii și sportului, 
egalității de gen și capacitării femeilor, a 
tinerilor și a copiilor în vederea realizării 
unei dezvoltări durabile.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Prezentul regulament ar trebui să 
reflecte necesitatea de a se concentra 
asupra priorităților strategice, atât din 
punct de vedere geografic (vecinătatea UE 

(17) Prezentul regulament ar trebui să 
reflecte necesitatea de a se concentra 
asupra priorităților strategice, atât din 
punct de vedere geografic – vecinătatea UE 
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și Africa, precum și țările fragile și care au 
cel mai mult nevoie de ajutor), cât și din 
punct de vedere tematic (securitatea, 
migrația, schimbările climatice și drepturile 
omului).

și Africa, precum și țările fragile și care au 
cel mai mult nevoie de ajutor – cât și din 
punct de vedere tematic – securitatea, 
migrația, schimbările climatice, educația, 
cultura și patrimoniul, participarea 
cetățenească, buna guvernare, egalitatea 
de gen, egalitatea de șanse, incluziunea 
tinerilor și drepturile omului).

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(19) Politica europeană de vecinătate, 
astfel cum a fost revizuită în 2015, înscrie 
stabilizarea țărilor din vecinătatea UE și 
consolidarea rezilienței acestora, în special 
prin stimularea dezvoltării economice, 
printre principalele priorități politice ale 
Uniunii. Pentru a-și atinge obiectivul, 
politica europeană de vecinătate revizuită 
s-a axat pe patru domenii prioritare: buna 
guvernanță, democrația, statul de drept și 
drepturile omului, cu un accent deosebit pe 
sporirea sprijinului acordat societății civile, 
promovarea educației și formării 
profesionale de calitate și a abordării 
interpersonale, a dezvoltării economice și 
sociale durabile; securitatea; migrația și 
mobilitatea, inclusiv abordarea cauzelor 
profunde ale migrației neregulamentare și 
ale strămutării de populație și strămutării 
forțate, inclusiv prin educație și cooperare 
culturală. Politica europeană de vecinătate 
se caracterizează prin diferențiere și printr-
o asumare reciprocă sporită a 
responsabilității; în cadrul acestei politici 
sunt recunoscute diferite niveluri de 
angajare și sunt luate în considerare 
interesele fiecărei țări cu privire la natura 
parteneriatului său cu Uniunea și la 
elementele pe care trebuie să se 
concentreze acest parteneriat.

_________________ _________________
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62 Comunicarea comună către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic și 
Social European și Comitetul Regiunilor - 
„Revizuirea politicii europene de 
vecinătate”, 18 noiembrie 2015.

62 Comunicarea comună către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic și 
Social European și Comitetul Regiunilor - 
„Revizuirea politicii europene de 
vecinătate”, 18 noiembrie 2015.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Prezentul regulament ar trebui să 
susțină punerea în aplicare a unui acord de 
asociere modernizat cu grupul statelor din 
Africa, zona Caraibilor și Pacific (ACP) și 
să permită UE și partenerilor ACP să 
dezvolte în continuare alianțe puternice cu 
privire la provocările globale majore. Mai 
precis, prezentul regulament ar trebui să 
sprijine continuarea cooperării instituite 
între Uniunea Europeană și Uniunea 
Africană, în conformitate cu Strategia 
comună Africa-UE, și să se sprijine pe 
viitorul acord UEACP pentru perioada de 
după 2020, inclusiv prin intermediul unei 
abordări continentale în ceea ce privește 
Africa.

(20) Prezentul regulament ar trebui să 
susțină punerea în aplicare a unui acord de 
asociere modernizat cu grupul statelor din 
Africa, zona Caraibilor și Pacific (ACP) și 
să permită UE și partenerilor ACP să 
dezvolte în continuare alianțe puternice cu 
privire la provocările globale majore. Mai 
precis, prezentul regulament ar trebui să 
sprijine continuarea cooperării instituite 
între Uniunea Europeană și Uniunea 
Africană, în conformitate cu Strategia 
comună Africa-UE, inclusiv angajamentul 
Africii și al UE de a promova drepturile 
copiilor și capacitarea tineretului 
european și african, și să se sprijine pe 
viitorul acord UE-ACP pentru perioada de 
după 2020, inclusiv prin intermediul unei 
abordări continentale în ceea ce privește 
Africa.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Finanțarea în temeiul prezentului 
regulament ar trebui să fie utilizată pentru 
acțiunile care se înscriu în dimensiunea 
internațională a programului Erasmus, a 
căror punere în aplicare ar trebui să se 
desfășoare în conformitate cu 
Regulamentul privind Erasmus68.

(22) Finanțarea în temeiul prezentului 
regulament ar trebui să fie utilizată pentru 
acțiunile care se înscriu în dimensiunea 
internațională a programului Erasmus și a 
programului Europa creativă, a căror 
punere în aplicare ar trebui să se desfășoare 
în conformitate cu Regulamentul privind 



AD\1174439RO.docx 15/36 PE629.439v02-00

RO

Erasmus68 și cu Regulamentul privind 
Europa creativă68a.

_________________ _________________
68 Propunere de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului de 
instituire a „Erasmus”, programul Uniunii 
pentru educație, formare, tineret și sport, și 
de abrogare a Regulamentului (UE) 
nr. 1288/2013 [COM(2018) 367 final].

68 Propunere de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului de 
instituire a „Erasmus”, programul Uniunii 
pentru educație, formare, tineret și sport, și 
de abrogare a Regulamentului (UE) 
nr. 1288/2013 [COM(2018) 367 final].
68a COM (2018) final Propunerea de 
regulament al Parlamentului European și 
al Consiliului de instituire a programului 
„Europa creativă” (2021-2027) și de 
abrogare a Regulamentului (UE) nr. 
1295/2013.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) În timp ce democrația și drepturile 
omului, inclusiv egalitatea de gen și 
capacitarea femeilor, ar trebui să fie luate 
în considerare în cursul punerii în aplicare 
a prezentului regulament, asistența 
acordată de Uniune în cadrul programelor 
tematice pentru drepturile omului și 
democrație și pentru organizațiile societății 
civile ar trebui să joace un rol 
complementar și suplimentar specific, în 
virtutea naturii sale globale și a faptului că 
această asistență nu este dependentă de 
acordul guvernelor și autorităților publice 
din țările terțe vizate.

(25) În timp ce democrația și drepturile 
omului, inclusiv egalitatea de gen și 
capacitarea femeilor și a tinerilor, ar trebui 
să fie luate în considerare în cursul punerii 
în aplicare a prezentului regulament, 
asistența acordată de Uniune în cadrul 
programelor tematice pentru drepturile 
omului și democrație și pentru organizațiile 
societății civile ar trebui să joace un rol 
complementar și suplimentar specific, în 
virtutea naturii sale globale și a faptului că 
această asistență nu este dependentă de 
acordul guvernelor și autorităților publice 
din țările terțe vizate.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Considerentul 28 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(28a) Având în vedere relevanța 
abordării educației și culturii în 
concordanță cu Agenda 2030 pentru 
dezvoltare durabilă și strategia UE pentru 
relațiile culturale internaționale, 
prezentul regulament ar trebui să 
contribuie la asigurarea unei educații de 
calitate favorabile incluziunii și 
echitabile, să promoveze șanse de învățare 
pe tot parcursul vieții pentru toți și să 
încurajeze relațiile culturale 
internaționale, având în vedere rolul UE 
pe plan mondial.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(34) Scopul FEDD+ ar trebui să fie 
sprijinirea investițiilor ca mijloc de a 
contribui la realizarea obiectivelor de 
dezvoltare durabilă, prin favorizarea 
dezvoltării economice, culturale și sociale 
durabile și favorabile incluziunii, prin 
sprijinirea de sisteme educaționale 
moderne și întărirea structurilor culturale 
și prin promovarea rezilienței 
socioeconomice a țărilor partenere; Acesta 
ar trebui să pună un accent deosebit pe 
eradicarea sărăciei, inclusiv a celei 
educaționale, pe promovarea unei 
educații și unei formări de calitate și 
favorabile incluziunii, pe creșterea 
economică durabilă și favorabilă 
incluziunii, pe asigurarea unui larg acces 
la cultură, pe crearea de locuri de muncă 
decente, pe oportunitățile economice, pe 
aptitudini și spirit antreprenorial, inclusiv 
în domeniul social, pe sectoarele 
socioeconomice, pe microîntreprinderi și 
întreprinderi mici și mijlocii, precum și 
prin abordarea anumitor cauze 
socioeconomice profunde ale migrației 
neregulamentare și strămutărilor de 
populație, în conformitate cu documentele 
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indicative de programare relevante. Ar 
trebui să se acordă o atenție deosebită 
țărilor considerate fragile sau confruntate 
cu situații de conflict, țărilor cel mai puțin 
dezvoltate și țărilor sărace puternic 
îndatorate.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Considerentul 34 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34a) Este, de asemenea, esențial, în 
concordanță cu valorile europene 
fundamentale, ca FEDD+ să fie utilizat 
pentru a îmbunătăți accesul tuturor 
copiilor din zonele de urgență umanitară 
la educație, precum și pentru a sprijini 
crearea unor coridoare de educație cu 
scopul de a se asigura respectarea 
dreptului la educație al copiilor supuși 
strămutării forțate sau siliți să emigreze.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Considerentul 34 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34b) Dimensiunea internațională a 
Programului Erasmus Plus ar trebui să 
fie consolidată, cu scopul de a crește 
oportunitățile de mobilitate și cooperare 
ale persoanelor și organizațiilor din țările 
mai puțin dezvoltate ale lumii - sprijinind 
construirea de capacități în țările terțe, 
dezvoltarea aptitudinilor, schimburile 
interpersonale, oferind totodată mai multe 
ocazii de cooperare și mobilitate în relație 
cu țările dezvoltate și emergente.

Amendamentul 22
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Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) la nivel mondial, consolidarea și 
sprijinirea democrației, a statului de drept 
și a drepturilor omului, susținerea 
organizațiilor societății civile, contribuirea 
la stabilitate și pace și abordarea altor 
provocări globale precum migrația și 
mobilitatea;

(b) la nivel mondial, consolidarea și 
sprijinirea democrației, a statului de drept 
și a drepturilor omului, să depună eforturi 
pentru îmbunătățirea calității educației și 
să o facă accesibilă tuturor, susținerea 
organizațiilor societății civile, contribuirea 
la stabilitate și pace și abordarea altor 
provocări globale precum migrația și 
mobilitatea;

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) promovarea unei educații de 
calitate și favorabile incluziunii și a 
relațiilor culturale internaționale, ca 
factori-cheie care permit îndeplinirea 
obiectivelor de dezvoltare și cooperare 
internațională, reduc inegalitățile și 
sărăcia, le permit cetățenilor să ducă o 
viață mai sănătoasă și mai sustenabilă și 
promovează toleranța și cunoașterea 
pentru a construi societăți mai pașnice;

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) a contribui la consolidarea 
rezilienței statelor, societăților, 
comunităților și persoanelor și la crearea 
unei legături între ajutorul umanitar și 
acțiunea pentru dezvoltare;

(b) a contribui la consolidarea 
rezilienței statelor, societăților, 
comunităților, societății civile și 
persoanelor și la crearea unei legături între 
ajutorul umanitar și acțiunea pentru 
dezvoltare;
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Amendamentul 25

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Pentru a promova dimensiunea 
internațională a educației și culturii, o 
sumă orientativă echivalentă cu cel puțin 
15 % din pachetul financiar menționat la 
alineatul (1) se alocă acțiunilor privind 
cooperarea și dialogul în materie de 
politici în domeniul culturii, educației, 
tineretului și sportului cu țările terțe;

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Se aplică o abordare bazată pe 
drepturi, care înglobează toate drepturile 
omului, fie ele civile și politice sau 
economice, sociale și culturale, scopul 
fiind de a integra principiile drepturilor 
omului, de a sprijini titularii de drepturi 
atunci când și le revendică, punând 
accentul pe grupurile mai sărace și mai 
vulnerabile, și de a sprijini țările partenere 
în punerea în aplicare a obligațiilor lor 
internaționale în domeniul drepturilor 
omului. Prezentul regulament promovează 
egalitatea de gen și capacitarea femeilor.

2. Se aplică o abordare bazată pe 
drepturi, care înglobează toate drepturile 
omului, fie ele civile și politice sau 
economice, sociale și culturale, scopul 
fiind de a integra principiile drepturilor 
omului, de a sprijini titularii de drepturi 
atunci când și le revendică, punând 
accentul pe grupurile mai sărace, mai 
vulnerabile și marginalizate, inclusiv pe 
minorități, și de a sprijini țările partenere 
în punerea în aplicare a obligațiilor lor 
internaționale în domeniul drepturilor 
omului. Uniunea sprijină în mod special 
educația și sportul ca instrumente care 
stimulează dezvoltarea, contribuie la 
eradicarea sărăciei, promovează 
edificarea păcii, incluziunea socială și 
cetățenia activă și asigură accesul la 
cultură. Prezentul regulament promovează 
egalitatea de gen și capacitarea femeilor, 
tinerilor și copiilor.

Amendamentul 27
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Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Pentru a asigura un efect maxim 
al regulamentului asupra populației, în 
special asupra grupurilor celor mai 
vulnerabile, Uniunea ar trebui să sprijine 
nu numai cooperarea instituțională, ci și 
inițiativele la nivel local, contactele 
interpersonale și organizațiile societății 
civile.

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Uniunea sprijină, după caz, punerea în 
aplicare a cooperării și dialogului la nivel 
bilateral, regional și multilateral, a 
acordurilor de parteneriat și a cooperării 
tripartite.

Uniunea sprijină, după caz, punerea în 
aplicare a cooperării și dialogului la nivel 
bilateral, regional și multilateral, a 
acordurilor de parteneriat și a cooperării 
tripartite, inclusiv printr-un dialog 
structurat între instituții și societatea 
civilă și prin exerciții de învățare 
reciprocă cu participarea organizațiilor 
societății civile din diferite țări și regiuni.

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cooperarea dintre Uniune și statele 
membre, pe de o parte, și țările partenere, 
pe de altă parte, promovează și se bazează 
pe principiile eficacității dezvoltării, acolo 
unde este cazul, și anume: însușirea 
priorităților de dezvoltare de către țările 
partenere, concentrarea pe rezultate, 
parteneriatele pentru dezvoltare favorabile 
incluziunii, transparența și răspunderea 

Cooperarea dintre Uniune și statele 
membre, pe de o parte, și țările partenere, 
pe de altă parte, promovează și se bazează 
pe principiile eficacității dezvoltării, acolo 
unde este cazul, și anume: însușirea 
priorităților de dezvoltare de către țările 
partenere, concentrarea pe rezultate, 
parteneriatele pentru dezvoltare favorabile 
incluziunii, transparența, răspunderea și 
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reciprocă. Uniunea promovează o 
mobilizare și o utilizare eficace și eficientă 
a resurselor.

respectul reciproce. Uniunea promovează 
o mobilizare și o utilizare eficace și 
eficientă a resurselor.

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 6 

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Programele și acțiunile în temeiul 
prezentului regulament integrează 
schimbările climatice, protecția mediului și 
egalitatea de gen și țin cont de legăturile 
dintre obiectivele de dezvoltare durabilă, în 
vederea promovării unor acțiuni integrate 
care pot genera beneficii conexe și care pot 
îndeplini obiective multiple într-un mod 
coerent. Aceste programe și acțiuni se 
bazează pe o analiză a riscurilor și 
vulnerabilităților, integrează abordarea 
privind reziliența și țin seama de conflicte. 
Acestea sunt ghidate de principiul de a nu 
lăsa pe nimeni în urmă.

6. Programele și acțiunile în temeiul 
prezentului regulament integrează 
schimbările climatice, protecția mediului, 
educația și cultura și egalitatea de gen și 
țin cont de legăturile dintre obiectivele de 
dezvoltare durabilă, în vederea promovării 
unor acțiuni integrate care pot genera 
beneficii conexe și care pot îndeplini 
obiective multiple într-un mod coerent. 
Aceste programe și acțiuni se bazează pe o 
analiză a riscurilor și a vulnerabilităților, 
incluzând înțelegerea diferitelor forme de 
discriminare, a discriminării multiple și a 
impactului acestora asupra unor grupuri 
specifice, printre care femeile și tinerii, 
integrează o abordare preventivă robustă 
și țin seama de conflicte. Acestea sunt 
ghidate de principiul de a nu lăsa pe nimeni 
în urmă.

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Se urmărește o abordare mai 
coordonată, holistică și mai structurată cu 
privire la migrație cu partenerii, iar 
eficacitatea acesteia este evaluată cu 
regularitate.

7. Se urmărește o abordare mai 
coordonată, holistică și mai structurată cu 
privire la migrație cu partenerii, fără a se 
aduce atingere celorlalte obiective ale 
acțiunii externe a UE, iar eficacitatea 
acesteia este evaluată cu regularitate.
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Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Pentru a contribui la dezvoltarea 
durabilă, care necesită crearea unor 
societăți stabile, pașnice și favorabile 
incluziunii, asistența acordată de Uniune în 
temeiul prezentului regulament poate fi 
utilizată în contextul unei reforme mai 
ample a sectorului de securitate sau pentru 
a dezvolta capacitatea actorilor militari din 
țările partenere în circumstanțele 
excepționale prevăzute la alineatul (4), 
pentru a realiza activități de dezvoltare și 
activități de securitate pentru dezvoltare.

2. Pentru a contribui la dezvoltarea 
durabilă, care necesită crearea unor 
societăți stabile, cu conștiință culturală, 
pașnice și favorabile incluziunii, asistența 
acordată de Uniune în temeiul prezentului 
regulament poate fi utilizată în contextul 
unei reforme mai ample a sectorului de 
securitate sau pentru a dezvolta capacitatea 
actorilor militari din țările partenere în 
circumstanțele excepționale prevăzute la 
alineatul (4), pentru a realiza activități de 
dezvoltare și activități de securitate pentru 
dezvoltare.

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Prezentul regulament contribuie la 
acțiunile instituite în temeiul 
Regulamentului (UE) nr. .../... (Erasmus). 
Pe baza prezentului regulament se 
elaborează un document de programare 
unic pentru o perioadă de șapte ani, 
incluzând fondurile prevăzute în 
Regulamentul (UE) nr. .../... (IPA III). 
Pentru utilizarea acestor fonduri se aplică 
Regulamentul (UE) nr. .../... (Erasmus).

7. Prezentul regulament contribuie 
financiar la acțiunile instituite în temeiul 
Regulamentului (UE) nr. .../... (Erasmus) și 
al Regulamentului (UE) nr. .../.... (Europa 
creativă) Pe baza acestor regulamente se 
elaborează un document de programare 
unic pentru o perioadă de șapte ani, 
incluzând fondurile prevăzute în 
Regulamentul (UE) nr. .../... (IPA III). 
Regulamentul (UE) nr. .../... (Erasmus) și 
regulamentul (UE) nr. .../... (Europa 
creativă) se aplică utilizării acestor 
fonduri, asigurându-se în același timp 
conformitatea cu prezentul regulament și 
cu Regulamentul (UE) nr. .../... (IPA III).

Amendamentul 34

Propunere de regulament
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Articolul 16 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) nevoile țării partenere, determinate 
pe baza unor indicatori precum populația 
și nivelul de dezvoltare;

(a) nevoile, determinate pe baza unor 
criterii specifice și a unei analize 
aprofundate, luând în considerare 
populația, sărăcia, inegalitatea, 
dezvoltarea umană, vulnerabilitatea 
economică și de mediu, drepturile omului, 
democrația și spațiul civic, egalitatea de 
gen și reziliența statelor și a societăților;

Amendamentul 35

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) granturile acordate Oficiului 
Înaltului Comisar al Națiunilor Unite 
pentru Drepturile Omului, Global Campus, 
Centrului European Interuniversitar pentru 
Drepturile Omului și Democratizare, care 
propune un master european în domeniul 
drepturilor omului și democratizării, 
precum și rețelei de universități asociate 
acestui centru care propun diplome 
postuniversitare în domeniul drepturilor 
omului, inclusiv bursele pentru studenți și 
pentru apărători ai drepturilor omului din 
țări terțe.

(c) granturile acordate Oficiului 
Înaltului Comisar al Națiunilor Unite 
pentru Drepturile Omului, Global Campus, 
Centrului European Interuniversitar pentru 
Drepturile Omului și Democratizare, care 
propune un master european în domeniul 
drepturilor omului și democratizării, 
precum și rețelei de universități asociate 
acestui centru care propun diplome 
postuniversitare în domeniul drepturilor 
omului, inclusiv posibilitățile de mobilitate 
și de burse pentru studenți, cercetători, 
cadre didactice și apărători ai drepturilor 
omului din țări terțe.

Amendamentul 36

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 limitat 

Progresele înregistrate în ceea ce privește 
rezultatele preconizate ar trebui să fie 
monitorizate pe baza unor indicatori clari, 
transparenți și, după caz, măsurabili. În 
concordanță cu obiectivele de dezvoltare 
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pentru a facilita raportarea în timp util. durabilă, indicatorii sunt defalcați cel 
puțin în funcție de gen și vârstă. Numărul 
indicatorilor trebuie să fie limitat pentru a 
facilita raportarea în timp util.

Amendamentul 37

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) Întărirea rolului educației în 
răspândirea valorilor libertății, toleranței 
și nediscriminării și în promovarea 
rolului culturii în îmbunătățirea 
înțelegerii reciproce în cadrul societăților, 
în edificarea păcii și în combaterea 
radicalizării;

Amendamentul 38

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, în conformitate cu Convenția 
asupra eliminării tuturor formelor de 
discriminare față de femei și cu 
protocoalele opționale la aceasta, 
drepturile persoanelor care aparțin 
minorităților, astfel cum figurează în 
Declarația ONU cu privire la drepturile 
persoanelor aparținând minorităților 
naționale, etnice, religioase și lingvistice, 
drepturile populațiilor indigene, astfel 
cum figurează în Declarația ONU privind 
drepturile popoarelor indigene, și 
drepturile persoanelor lesbiene, 
homosexuale, bisexuale, transsexuale și 
intersexuale (LGBTI), inclusiv măsurile 
de dezincriminare a homosexualității, de 
combatere a violenței și persecuțiilor 
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homofobe și transfobe și de promovare a 
libertății de întrunire, de asociere și de 
exprimare a persoanelor LGBTI;

Amendamentul 39

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) Promovarea culturii, a 
patrimoniului cultural și a exprimărilor 
creative și artistice, precum și cooperarea 
și parteneriatele între instituțiile și 
sectoarele culturale și creative, 
amplificând dimensiunea economică, 
socială și externă a cooperării la nivel 
european, întărind competitivitatea 
sectoarelor culturale și creative; 

Amendamentul 40

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) Promovarea și sprijinirea 
recunoașterii de către instituțiile de 
învățământ și formare profesională din 
statele membre a diplomelor și a 
perioadelor de învățare petrecute în 
străinătate de cetățenii din țări terțe.

Amendamentul 41

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) Promovarea și sprijinirea 
mobilității profesioniștilor din domeniul 
cultural și creativ, a artiștilor, a 
cercetătorilor, a cadrelor didactice, a 
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voluntarilor, a studenților, precum și a 
personalului din instituțiile culturale, de 
învățământ și sportive.

Amendamentul 42

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(eb) Sprijinirea implicării și participării 
active a tinerilor, precum și a 
parteneriatelor între organizațiile de 
tineret;

Amendamentul 43

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, inclusiv a celei 
educaționale, combaterea discriminării și a 
inegalităților și aplicarea principiului de a 
nu lăsa pe nimeni în urmă;

Amendamentul 44

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 copiilor, femeilor și 
tinerilor, inclusiv dreptul acestora la acces 
la cultură și educație, 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;



AD\1174439RO.docx 27/36 PE629.439v02-00

RO

Amendamentul 45

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 și promovarea 
șanselor de învățare pe tot parcursul vieții 
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, inclusiv 
tehnologiile limbajului și utilizarea 
metodologiilor de învățare online 
(MOOC), cât și a celor combinate;

Amendamentul 46

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ma) Susținerea de coridoare 
educaționale pentru a garanta că studenții 
provenind din țări care se află în stare de 
război pot să ajungă la universități din 
Uniune;

Amendamentul 47

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(n) Sprijinirea acțiunilor de consolidare 
a capacităților și a mobilității de studiu 
către, dinspre sau între țările partenere, 
precum și a cooperării și a dialogului 
politic cu instituțiile, organizațiile și 

(n) Sprijinirea acțiunilor de mobilitate 
de studiu, consolidare a capacităților și 
cooperare culturală către, dinspre sau între 
Uniune și țările terțe, precum și a 
cooperării și a dialogului politic cu 
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autoritățile și organismele locale de punere 
în aplicare din țările respective;

instituțiile, organizațiile și autoritățile și 
organismele locale de punere în aplicare 
din țările respective;

Amendamentul 48

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(oa) 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 realizarea obiectivelor în materie de 
sănătate, educație și incluziune socială 
ale Agendei 2030;

Amendamentul 49

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(q) Promovarea dialogului intercultural 
și a diversității culturale în toate formele 
sale, precum și conservarea și promovarea 
patrimoniului cultural și valorificarea 
potențialului industriilor creative pentru o 
dezvoltare durabilă, socială și economică;

(q) Promovarea dialogului intercultural 
și a diversității culturale în toate formele 
sale, precum și conservarea și promovarea 
patrimoniului cultural și valorificarea 
potențialului sectoarelor culturale și 
creative pentru o dezvoltare durabilă, 
socială și economică;

Amendamentul 50

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) Promovarea educației pentru 
dezvoltare durabilă pentru a capacita 
oamenii să transforme societatea și să 
construiască un viitor durabil.
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Amendamentul 51

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 5 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) Promovarea coeziunii economice, 
sociale și teritoriale interne, crearea unor 
legături mai strânse între zonele urbane și 
cele rurale și facilitarea dezvoltării 
sectorului turismului ca levier pentru 
dezvoltarea durabilă;

(g) Promovarea coeziunii economice, 
sociale și teritoriale interne, crearea unor 
legături mai strânse între zonele urbane și 
cele rurale și facilitarea dezvoltării atât a 
industriilor creative, cât și a sectorului 
turismului cultural ca levier pentru 
dezvoltarea durabilă;

Amendamentul 52

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 5 – 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 și a inovării, inclusiv a 
dezvoltării diplomației prin știință;

Amendamentul 53

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 5 – litera p

Textul propus de Comisie Amendamentul

(p) Promovarea dialogului intercultural 
și a diversității culturale în toate formele 
sale, precum și conservarea și promovarea 
patrimoniului cultural;

(p) Promovarea dialogului intercultural 
și a diversității culturale în toate formele 
sale și conservarea și promovarea 
patrimoniului cultural, precum și a artei și 
a expresiilor culturale contemporane.

Amendamentul 54

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 6 – litera ba (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) Sprijinirea prevenirii conflictelor 
prin educație pentru pace, promovarea 
cooperării internaționale în domeniul 
culturii, științei și cercetării.

Amendamentul 55

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 7 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) Colaborarea cu autoritățile locale 
și sprijinirea rolului lor de factori politici 
și de decizie pentru a stimula dezvoltarea 
locală și guvernanța îmbunătățită;

(e) Contactul mai eficace cu cetățenii 
din țările terțe, inclusiv prin valorificarea 
pe deplin a diplomației economice, 
culturale, prin sport și publice;

Amendamentul 56

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 7 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) Contactul mai eficace cu cetățenii 
din țările terțe, inclusiv prin valorificarea 
pe deplin a diplomației economice, 
culturale și publice;

(f) Contactul mai eficace cu cetățenii 
din țările terțe, inclusiv prin valorificarea 
pe deplin a diplomației economice, prin 
sport și publice și a relațiilor culturale;

Amendamentul 57

Propunere de regulament
Anexa II – partea B – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Promovarea unui parteneriat 
consolidat cu societățile între Uniune și 
țările partenere, inclusiv prin intermediul 
contactelor interpersonale;

(c) Promovarea unui parteneriat 
consolidat cu societățile între Uniune și 
țările partenere, inclusiv prin intermediul 
contactelor interpersonale, în special în 
ceea ce privește activitățile culturale, 
educaționale, profesionale și sportive.
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Amendamentul 58

Propunere de regulament
Anexa III – secțiunea 4 – partea A – punctul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Promovarea eforturilor globale 
comune pentru asigurarea unei educații și 
a unei formări de calitate incluzive și 
echitabile la toate nivelurile, inclusiv în 
situații de urgență și de criză;

(a) Promovarea eforturilor globale 
comune pentru a combate sărăcia 
educațională și pentru stimularea unei 
educații și a unei formări de calitate 
incluzive și echitabile la toate nivelurile, 
pentru toate vârstele, în special pentru 
băieți și fete și promovarea de șanse de 
învățare pe tot parcursul vieții pentru toți, 
inclusiv în situații de urgență și de criză, cu 
punerea la dispoziție de cote în creștere 
prevăzute în programul de acces la 
educație și la servicii educaționale;

Amendamentul 59

Propunere de regulament
Anexa III – secțiunea 4 – partea A – punctul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) 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 realizarea obiectivelor în materie de 
sănătate, educație și incluziune socială 
ale Agendei 2030;

Amendamentul 60

Propunere de regulament
Anexa III – secțiunea 4 – partea A – punctul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Consolidarea cunoștințelor, a 
competențelor și a valorilor prin 

(b) Consolidarea cunoștințelor, a 
cercetării și inovării, a competențelor și a 
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intermediul parteneriatelor și alianțelor 
care vizează cetățenia activă și societăți 
productive, incluzive și reziliente;

valorilor prin intermediul parteneriatelor și 
alianțelor care vizează cetățenia activă și 
societăți educate, democratice, incluzive și 
reziliente;

Amendamentul 61

Propunere de regulament
Anexa III – secțiunea 4 – partea A – punctul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Sportul
(a) Sprijinirea cooperării și 
parteneriatelor între organizațiile 
sportive.

Amendamentul 62

Propunere de regulament
Anexa III – secțiunea 4 – partea A – punctul 6 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Promovarea inițiativelor care 
vizează diversitatea culturală și dialogul 
intercultural pentru relații intercomunitare 
pașnice;

(a) Promovarea inițiativelor care 
vizează diversitatea culturală și dialogul 
intercultural și interconfesional pentru 
relații intercomunitare pașnice;

Amendamentul 63

Propunere de regulament
Anexa III – secțiunea 4 – partea A – punctul 6 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Susținerea culturii ca motor al 
dezvoltării sociale și economice durabile și 
consolidarea cooperării privind patrimoniul 
cultural.

(b) Susținerea culturii și a exprimării 
creative și artistice pentru valoarea lor 
intrinsecă și ca motor al dezvoltării 
sociale, personale și economice durabile și 
consolidarea cooperării privind patrimoniul 
cultural, arta contemporană și alte forme 
de exprimare culturală;
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Amendamentul 64

Propunere de regulament
Anexa III – secțiunea 4 – partea A – punctul 6 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) Sprijinirea cooperării culturale cu 
UE, inclusiv prin schimburi, parteneriate 
și alte inițiative care implică partenerii 
locali și societatea civilă, alături de 
actorii, sectoarele și instituțiile europene 
din domeniul cultural.

Amendamentul 65

Propunere de regulament
Anexa III – secțiunea 4 – partea A – punctul 6 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) Sprijinirea recunoașterii 
profesionalismului autorilor, artiștilor și 
operatorilor din sectoarele culturale și 
creative pentru a dezvolta dialogul 
intercultural, inovarea culturală și 
artistică și incluziunea socială și a acționa 
la nivel internațional;

Amendamentul 66

Propunere de regulament
Anexa III – secțiunea 4 – partea A – punctul 6 – litera bc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bc) Intensificarea cooperării pentru 
protejarea, conservarea și consolidarea 
patrimoniului cultural;

Amendamentul 67

Propunere de regulament
Anexa III – secțiunea 4 – partea A – punctul 6 – litera bd (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(bd) Creșterea circulației 
transnaționale și internaționale, a 
distribuției online și offline, precum și a 
distribuției în cinematografe a operelor 
audiovizuale europene în noul mediu 
digital;

Amendamentul 68

Propunere de regulament
Anexa IV – partea 3 – paragraful 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) promovarea recunoașterii generale 
și a vizibilității Uniunii și a rolului său pe 
scena internațională prin intermediul 
comunicării strategice, al diplomației 
publice, al contactelor interpersonale, al 
diplomației culturale și al cooperării în 
domeniul educației și în domeniul 
universitar, precum și prin activități de 
informare menite să promoveze valorile și 
interesele Uniunii.

(d) promovarea recunoașterii generale 
și a vizibilității Uniunii și a rolului său pe 
scena internațională prin intermediul 
comunicării strategice, al diplomației 
publice, al contactelor interpersonale, al 
culturii în relațiile internaționale, al 
cooperării în domeniul educației și în 
domeniul universitar, al promovării 
patrimoniului cultural european, precum 
și prin activități de informare menite să 
promoveze valorile și interesele Uniunii.
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