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Amendamentul 1
Luke Ming Flanagan

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Articolul 49 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană prevede că orice stat 
european care respectă valorile -
demnitatea umană, libertatea, democrația, 
egalitatea, statul de drept, drepturile 
omului, inclusiv drepturile persoanelor 
aparținând unor minorități, și care se 
angajează să le promoveze poate solicita să 
devină membru al Uniunii. Un stat 
european care a solicitat aderarea la 
Uniune poate deveni membru doar după ce 
se confirmă că întrunește criteriile de 
aderare convenite în cadrul Consiliului 
European de la Copenhaga din iunie 1993 
(„criteriile de la Copenhaga”) și cu condiția 
ca Uniunea să aibă capacitatea de a integra 
noul membru. Aceste criterii se referă la 
stabilitatea instituțiilor care garantează 
democrația, statul de drept, respectarea 
drepturilor omului și respectarea și 
protejarea minorităților, existența unei 
economii de piață funcționale, precum și la 
capacitatea de a face față presiunilor 
concurenței și forțelor pieței din cadrul 
Uniunii și la capacitatea de asumare nu 
numai a drepturilor, dar și a obligațiilor 
care îi revin în temeiul tratatelor, inclusiv 
prin aderarea la țelurile uniunii politice, 
economice și monetare.

(3) Articolul 49 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană prevede că orice stat 
european care respectă valorile -
demnitatea umană, libertatea, democrația, 
egalitatea, statul de drept, drepturile 
omului, inclusiv drepturile persoanelor 
aparținând unor minorități, și care se 
angajează să le promoveze poate solicita să 
devină membru al Uniunii. Un stat 
european care a solicitat aderarea la 
Uniune poate deveni membru doar după ce 
se confirmă că întrunește criteriile de 
aderare convenite în cadrul Consiliului 
European de la Copenhaga din iunie 1993 
(„criteriile de la Copenhaga”) și cu condiția 
ca Uniunea să aibă capacitatea de a integra 
noul membru. Aceste criterii se referă la 
stabilitatea instituțiilor care garantează 
democrația, statul de drept, respectarea 
drepturilor omului și respectarea și 
protejarea minorităților, existența unei 
economii de piață funcționale, precum și la 
capacitatea de a face față presiunilor 
concurenței și forțelor pieței din cadrul 
Uniunii și la capacitatea de asumare nu 
numai a drepturilor, dar și a obligațiilor 
care îi revin în temeiul tratatelor, inclusiv 
prin aderarea la țelurile uniunii politice, 
economice și monetare. Cu toate acestea, 
ar trebui remarcat faptul că aceste 
obligații nu se încheie în momentul 
aderării, iar țările care au fost admise în 
Uniunea Europeană și care nu au reușit 
să mențină acele valori astfel cum se 
prezintă mai sus se confruntă cu cenzura;

Or. en
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Amendamentul 2
Mireille D'Ornano

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Articolul 49 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană prevede că orice stat 
european care respectă valorile -
demnitatea umană, libertatea, democrația, 
egalitatea, statul de drept, drepturile 
omului, inclusiv drepturile persoanelor 
aparținând unor minorități, și care se 
angajează să le promoveze poate solicita să 
devină membru al Uniunii. Un stat 
european care a solicitat aderarea la 
Uniune poate deveni membru doar după ce 
se confirmă că întrunește criteriile de 
aderare convenite în cadrul Consiliului 
European de la Copenhaga din iunie 1993 
(„criteriile de la Copenhaga”) și cu condiția 
ca Uniunea să aibă capacitatea de a integra 
noul membru. Aceste criterii se referă la 
stabilitatea instituțiilor care garantează 
democrația, statul de drept, respectarea 
drepturilor omului și respectarea și 
protejarea minorităților, existența unei 
economii de piață funcționale, precum și la 
capacitatea de a face față presiunilor 
concurenței și forțelor pieței din cadrul 
Uniunii și la capacitatea de asumare nu 
numai a drepturilor, dar și a obligațiilor 
care îi revin în temeiul tratatelor, inclusiv 
prin aderarea la țelurile uniunii politice, 
economice și monetare.

(3) Articolul 49 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană prevede că orice stat 
european care respectă valorile -
demnitatea umană, libertatea, democrația, 
egalitatea, statul de drept, drepturile 
omului, inclusiv drepturile persoanelor 
aparținând unor minorități, și care se 
angajează să le promoveze poate solicita să 
devină membru al Uniunii. Un stat 
european care a solicitat aderarea la 
Uniune poate deveni membru doar după ce 
se confirmă că întrunește criteriile de 
aderare convenite în cadrul Consiliului 
European de la Copenhaga din iunie 1993 
(„criteriile de la Copenhaga”) și cu condiția 
ca Uniunea să aibă capacitatea de a integra 
noul membru, condiție esențială de care s-
a ținut cont prea puțin în trecut. Aceste 
criterii se referă la stabilitatea instituțiilor 
care garantează democrația, statul de drept, 
respectarea drepturilor omului și 
respectarea și protejarea minorităților, 
existența unei economii de piață 
funcționale, precum și la capacitatea de a 
face față presiunilor concurenței și forțelor 
pieței din cadrul Uniunii și la capacitatea 
de asumare nu numai a drepturilor, dar și a 
obligațiilor care îi revin în temeiul 
tratatelor, inclusiv prin aderarea la țelurile 
uniunii politice, economice și monetare.

Or. fr

Amendamentul 3
Mireille D'Ornano

Propunere de regulament
Considerentul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Procesul de extindere se bazează pe 
criterii consacrate și pe condiții echitabile 
și riguroase. Fiecare beneficiar este evaluat 
pe baza propriilor merite. Prin evaluarea 
progreselor realizate și identificarea 
deficiențelor se oferă beneficiarilor 
enumerați în anexa I stimulente și orientări 
pentru continuarea reformelor de amploare 
necesare. Pentru ca dorința de aderare să 
devină realitate, rămâne esențial un 
angajament ferm față de principiul 
„abordării cu prioritate a elementelor 
fundamentale”15. Progresul în direcția 
aderării depinde de respectul fiecărui 
solicitant pentru valorile Uniunii și de 
capacitatea sa de a realiza reformele 
necesare pentru alinierea sistemelor sale 
politice, instituționale, juridice, 
administrative și economice la normele, 
standardele, politicile și practicile din 
Uniune.

(4) Procesul de extindere se bazează, în 
teorie, pe criterii consacrate și pe condiții 
echitabile și riguroase, deși, în practică, s-
a dovedit a fi mult mai neclar și în mare 
măsură neconform cu respectarea acestor 
criterii. Fiecare beneficiar este evaluat pe 
baza propriilor merite. Prin evaluarea 
progreselor realizate și identificarea 
deficiențelor se oferă beneficiarilor 
enumerați în anexa I stimulente și orientări 
pentru continuarea reformelor de amploare 
necesare. Pentru ca dorința de aderare să 
devină realitate, rămâne esențial un 
angajament ferm față de principiul 
„abordării cu prioritate a elementelor 
fundamentale”15. Progresul în direcția 
aderării depinde de respectul fiecărui 
solicitant pentru valorile Uniunii și de 
capacitatea sa de a realiza reformele 
necesare pentru alinierea sistemelor sale 
politice, instituționale, juridice, 
administrative și economice la normele, 
standardele, politicile și practicile din 
Uniune.

_________________ _________________

15 „Abordarea cu prioritate a elementelor 
fundamentale” leagă statul de drept și 
drepturile fundamentale de celelalte două 
domenii esențiale ale procesului de 
aderare: guvernanța economică – un accent 
sporit pe dezvoltarea economică și 
îmbunătățirea competitivității – și 
consolidarea instituțiilor democratice și a 
reformei administrației publice. Fiecare 
dintre cele trei elemente fundamentale are 
o importanță crucială pentru procesele de
reformă ale țărilor candidate și ale 
candidaților potențiali și răspunde unor 
preocupări majore ale cetățenilor.

15 „Abordarea cu prioritate a elementelor 
fundamentale” leagă statul de drept și 
drepturile fundamentale de celelalte două 
domenii esențiale ale procesului de 
aderare: guvernanța economică – un accent 
sporit pe dezvoltarea economică și 
îmbunătățirea competitivității – și 
consolidarea instituțiilor democratice și a 
reformei administrației publice. Fiecare 
dintre cele trei elemente fundamentale are 
o importanță crucială pentru procesele de 
reformă ale țărilor candidate și ale 
candidaților potențiali și răspunde unor 
preocupări majore ale cetățenilor.

Or. fr

Amendamentul 4
Luke Ming Flanagan
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Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Politica de extindere a Uniunii 
constituie o investiție în pacea, securitatea 
și stabilitatea Europei. Aceasta oferă 
oportunități economice și comerciale 
sporite, în avantajul reciproc al UE și al 
statelor care aspiră să devină membre ale 
Uniunii. Perspectiva aderării la Uniune are 
un puternic efect de transformare, punând 
bazele unor schimbări democratice, 
politice, economice și societale pozitive.

(5) Politica de extindere a Uniunii 
constituie o investiție în pacea, securitatea 
și stabilitatea Europei. Aceasta oferă 
oportunități economice și comerciale 
sporite, în avantajul reciproc al UE și al 
statelor care aspiră să devină membre ale 
Uniunii. Perspectiva aderării la Uniune are 
un puternic efect de transformare, punând 
bazele unor schimbări democratice, 
politice, economice și societale pozitive. 
Politica de extindere ar trebui, totuși, să 
facă obiectul unei evaluări continue, 
pentru a se asigura că Uniunea nu 
înregistrează o creștere prea rapidă, până 
la punctul în care aceasta devine aproape 
imposibil de gestionat, ci mai degrabă că 
este o creștere controlată și sustenabilă;

Or. en

Amendamentul 5
Mireille D'Ornano

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Politica de extindere a Uniunii 
constituie o investiție în pacea, securitatea 
și stabilitatea Europei. Aceasta oferă 
oportunități economice și comerciale 
sporite, în avantajul reciproc al UE și al 
statelor care aspiră să devină membre ale 
Uniunii. Perspectiva aderării la Uniune are
un puternic efect de transformare, punând 
bazele unor schimbări democratice, 
politice, economice și societale pozitive.

(5) Politica de extindere a Uniunii 
constituie o investiție în pacea, securitatea 
și stabilitatea Europei. Aceasta oferă 
oportunități economice și comerciale 
sporite, în avantajul reciproc al UE și al 
statelor care aspiră să devină membre ale 
Uniunii. Perspectiva aderării la Uniune ar 
trebui să aibă un puternic efect de 
transformare, punând bazele unor 
schimbări democratice, politice, economice 
și societale pozitive, chiar dacă faptele 
sunt în contradicție cu această teorie, 
astfel cum arată exemplul Turciei.
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Amendamentul 6
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Politica de extindere a Uniunii 
constituie o investiție în pacea, securitatea 
și stabilitatea Europei. Aceasta oferă 
oportunități economice și comerciale 
sporite, în avantajul reciproc al UE și al 
statelor care aspiră să devină membre ale 
Uniunii. Perspectiva aderării la Uniune are 
un puternic efect de transformare, punând 
bazele unor schimbări democratice,
politice, economice și societale pozitive.

(5) Politica de extindere a Uniunii 
constituie o investiție în pacea, securitatea 
și stabilitatea Europei. Aceasta oferă 
oportunități economice și comerciale 
sporite, în avantajul reciproc al UE și al 
statelor care aspiră să devină membre ale 
Uniunii. Perspectiva aderării la Uniune are 
un puternic efect de transformare, punând 
bazele unor schimbări politice, economice 
și societale.

Or. fr

Amendamentul 7
Mireille D'Ornano

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În comunicarea sa O perspectivă 
credibilă de aderare pentru Balcanii de 
Vest și un angajament sporit al UE în 
regiune16, Comisia Europeană a reafirmat 
perspectiva certă, bazată pe merit, a 
aderării la UE a țărilor din Balcanii de 
Vest. Acesta este un mesaj ferm de 
încurajare pentru toate țările din Balcanii 
de Vest și un semn al angajamentului UE 
față de viitorul lor european.

(6) În comunicarea sa O perspectivă 
credibilă de aderare pentru Balcanii de 
Vest și un angajament sporit al UE în 
regiune16, Comisia Europeană a reafirmat 
perspectiva certă, bazată pe merit, a 
aderării la UE a țărilor din Balcanii de 
Vest. Acesta este un mesaj ferm de 
încurajare pentru toate țările din Balcanii 
de Vest și un semn al angajamentului UE 
față de viitorul lor european, în pofida unei 
consolidări puternice a opoziției cu privire 
la o nouă extindere, constatată în opinia 
publică în diferite state membre.

_________________ _________________
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16 COM(2018) 65 final, care poate fi 
consultată accesând linkul: 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/communication-credible-
enlargement-perspective-western-
balkans_ro.pdf

16 COM(2018)0065, care poate fi 
consultată accesând linkul: 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/communication-credible-
enlargement-perspective-western-
balkans_ro.pdf

Or. fr

Amendamentul 8
Luke Ming Flanagan

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În comunicarea sa O perspectivă 
credibilă de aderare pentru Balcanii de 
Vest și un angajament sporit al UE în 
regiune16, Comisia Europeană a reafirmat 
perspectiva certă, bazată pe merit, a 
aderării la UE a țărilor din Balcanii de 
Vest. Acesta este un mesaj ferm de 
încurajare pentru toate țările din Balcanii 
de Vest și un semn al angajamentului UE 
față de viitorul lor european.

(6) În comunicarea sa O perspectivă 
credibilă de aderare pentru Balcanii de 
Vest și un angajament sporit al UE în 
regiune16, Comisia Europeană a reafirmat 
perspectiva certă, bazată pe merit, a 
aderării la UE a țărilor din Balcanii de 
Vest. Acesta este un mesaj ferm de 
încurajare pentru toate țările din Balcanii 
de Vest și un semn al angajamentului UE 
față de viitorul lor european. Cu toate 
acestea, trebuie să se asigure un echilibru 
în raport cu capacitatea UE de a absorbi 
extinderea.

_________________ _________________

16 COM(2018) 65 final, care poate fi 
consultată accesând linkul: 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/communication-credible-
enlargement-perspective-western-
balkans_ro.pdf

16 COM(2018)0065, care poate fi 
consultată accesând linkul: 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/communication-credible-
enlargement-perspective-western-
balkans_ro.pdf

Or. en

Amendamentul 9
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Propunere de regulament
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Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Ar trebui, de asemenea, să se
acorde asistență în conformitate cu 
acordurile încheiate de Uniune cu 
beneficiarii enumerați în anexa I, iar 
aceasta ar trebui să se concentreze în 
special pe sprijinul acordat beneficiarilor 
enumerați în anexa I pentru a-și 
consolida instituțiile democratice și statul 
de drept, a-și reforma sistemul judiciar și 
administrația publică, a respecta 
drepturile fundamentale și a promova 
egalitatea de gen, toleranța, incluziunea 
socială și nediscriminarea. Asistența ar 
trebui să sprijine, de asemenea, principiile 
și drepturile esențiale definite în Pilonul 
european al drepturilor sociale17. Asistența 
ar trebui să sprijine în continuare eforturile 
lor de a promova cooperarea regională, 
macroregională și transfrontalieră, precum 
și dezvoltarea teritorială, inclusiv prin 
punerea în aplicare a strategiilor 
macroregionale ale Uniunii. De asemenea, 
asistența ar trebui să promoveze 
dezvoltarea economică și socială și 
guvernanța economică a acestor 
beneficiari, elemente care stau la baza 
agendei privind o creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii, inclusiv 
prin punerea în aplicare a politicilor de 
dezvoltare regională, privind agricultura și 
dezvoltarea rurală, sociale și de ocupare a 
forței de muncă și privind dezvoltarea 
economiei și a societății digitale, în 
concordanță, de asemenea, cu inițiativa 
emblematică Agenda digitală pentru 
Balcanii de Vest.

(7) Ar trebui, de asemenea, să se 
acorde asistență în conformitate cu 
acordurile încheiate de Uniune cu 
beneficiarii enumerați în anexa I. Asistența 
ar trebui să sprijine principiile și drepturile 
esențiale definite în Pilonul european al 
drepturilor sociale17. Asistența ar trebui să 
sprijine în continuare eforturile lor de a 
promova cooperarea regională, 
macroregională și transfrontalieră, precum 
și dezvoltarea teritorială, inclusiv prin 
punerea în aplicare a strategiilor 
macroregionale ale Uniunii. De asemenea, 
asistența ar trebui să promoveze 
dezvoltarea economică și socială și 
guvernanța economică a acestor 
beneficiari, elemente care stau la baza 
agendei privind o creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii, inclusiv 
prin punerea în aplicare a politicilor de 
dezvoltare regională, privind agricultura și 
dezvoltarea rurală, sociale și de ocupare a 
forței de muncă și privind dezvoltarea 
economiei și a societății digitale, în 
concordanță, de asemenea, cu inițiativa 
emblematică Agenda digitală pentru 
Balcanii de Vest.

_________________ _________________

17 Pilonul european al drepturilor sociale, 
proclamat în mod solemn de Parlamentul 
European, Consiliu și Comisie la Summitul 
social pentru creștere și locuri de muncă 
echitabile de la Göteborg, care s-a 
desfășurat în data de 17 noiembrie 2017.

17 Pilonul european al drepturilor sociale, 
proclamat în mod solemn de Parlamentul 
European, Consiliu și Comisie la Summitul 
social pentru creștere și locuri de muncă 
echitabile de la Göteborg, care s-a 
desfășurat în data de 17 noiembrie 2017.
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Amendamentul 10
Luke Ming Flanagan

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Este esențial să se intensifice în 
continuare cooperarea în materie de 
migrație, inclusiv în ceea ce privește 
gestionarea frontierelor, asigurarea 
accesului la protecție internațională, 
schimbul de informații relevante, 
consolidarea beneficiilor pentru dezvoltare 
ale migrației, facilitarea migrației legale și 
a migrației forței de muncă, îmbunătățirea 
controalelor la frontieră și continuarea 
eforturilor noastre în lupta împotriva 
migrației neregulamentare, a traficului de 
ființe umane și a introducerii ilegale de 
migranți.

(10) Este esențial să se intensifice în 
continuare cooperarea în materie de 
migrație, inclusiv în ceea ce privește 
gestionarea frontierelor, asigurarea 
accesului la protecție internațională, 
schimbul de informații relevante, 
consolidarea beneficiilor pentru dezvoltare 
ale migrației, facilitarea migrației legale și 
a migrației forței de muncă, îmbunătățirea 
controalelor la frontieră și continuarea 
eforturilor noastre în lupta împotriva 
migrației neregulamentare, a traficului de 
ființe umane și a introducerii ilegale de 
migranți, în același timp, respectând pe 
deplin responsabilitățile Uniunii în 
temeiul Cartei Drepturilor Omului a 
Organizației Națiunilor Unite.

Or. en

Amendamentul 11
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Consolidarea statului de drept, 
inclusiv combaterea corupției și a 
criminalității organizate, și buna 
guvernanță, inclusiv reforma
administrației publice, rămân provocări-
cheie pentru majoritatea beneficiarilor 
enumerați în anexa I și sunt esențiale 
pentru ca beneficiarii să se apropie de 

(11) Combaterea corupției și a 
criminalității organizate, precum și buna 
gestiune a administrației publice, rămân 
provocări-cheie pentru majoritatea 
beneficiarilor enumerați în anexa I și sunt 
esențiale pentru ca beneficiarii să se 
apropie de Uniune și pentru asumarea 
ulterioară deplină de către aceștia a 
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Uniune și pentru asumarea ulterioară 
deplină de către aceștia a obligațiilor care 
le revin în calitate de membri. Având în 
vedere faptul că reformele urmărite în 
aceste domenii se realizează pe termen mai 
lung și că este necesar să se constituie 
evidențe, asistența financiară acordată în 
temeiul prezentului regulament ar trebui să 
abordeze cerințele care le incumbă 
beneficiarilor enumerați în anexa I cât 
mai curând posibil.

obligațiilor care le revin în calitate de 
membri. Având în vedere faptul că 
reformele urmărite în aceste domenii se 
realizează pe termen mai lung și că este 
necesar să se constituie evidențe, asistența 
financiară acordată în temeiul prezentului 
regulament ar trebui să abordeze eforturile 
depuse de beneficiari cât mai curând 
posibil.

Or. fr

Amendamentul 12
Nicola Caputo

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. it

Amendamentul 13
Anneli Jäätteenmäki

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(13) Beneficiarii enumerați în anexa I 
trebuie să fie mai bine pregătiți pentru a 
aborda provocările globale, precum 
dezvoltarea durabilă și schimbările 
climatice, și pentru a se alinia la eforturile 
Uniunii în direcția abordării acestor 
aspecte. Reflectând importanța combaterii 
schimbărilor climatice, în concordanță cu 
angajamentele Uniunii de a pune în 
aplicare Acordul de la Paris și obiectivele 
de dezvoltare durabilă, acest program ar 
trebui să contribuie la integrarea acțiunilor 
în domeniul climei în politicile Uniunii și 
la atingerea țintei globale ca 30 % din 
cheltuielile de la bugetul UE să sprijine 
obiectivele în domeniul climei. Acțiunile 
întreprinse în cadrul programului ar trebui 
să asigure alocarea a16 % din pachetul 
financiar global al programului la 
obiectivele climatice. Acțiunile relevante 
vor fi identificate în timpul pregătirii și 
punerii în aplicare a programului, iar 
contribuția totală din acest program ar 
trebui să constituie o parte a evaluărilor 
relevante și a proceselor de revizuire.

Or. en

Amendamentul 14
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Mireille D'Ornano

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Acțiunile din cadrul acestui 
instrument ar trebui să sprijine punerea în 
aplicare a Agendei pe 2030 a Organizației 
Națiunilor Unite pentru dezvoltare 
durabilă, o agendă universală pentru care 
UE și statele sale membre sunt pe deplin 
angajate și pe care toți beneficiarii 
enumerați în anexa I au adoptat-o.

(14) Acțiunile din cadrul acestui 
instrument ar trebui să sprijine în mod 
obligatoriu și cel puțin punerea în aplicare 
a Agendei pe 2030 a Organizației 
Națiunilor Unite pentru dezvoltare 
durabilă, o agendă universală pentru care 
UE și statele sale membre sunt pe deplin 
angajate și pe care toți beneficiarii 
enumerați în anexa I au adoptat-o.

Or. fr

Amendamentul 15
Nicola Caputo

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. it

Amendamentul 16
Marijana Petir

Propunere de regulament
Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Strategiile și politicile sectoriale 
naționale trebuie să asigure cel mai înalt 
nivel de protecție a mediului și a naturii;
acest aspect ar trebui să facă în mod clar 
parte integrantă din strategiile și politicile 
respective, în urma punerii în practică a 
unor proceduri adecvate de evaluare a 
impactului asupra mediului precum și a 
unor consultări publice, a căror durată nu 
ar trebui să fie mai scurtă de 30 de zile; de 
asemenea, evaluarea trebuie să țină 
seama și de impactul potențial 
transfrontalier asupra mediului și a 
naturii;

Or. hr

Amendamentul 17
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Prezentului regulament ar trebui să 
i se aplice normele financiare orizontale 
adoptate de Parlamentul European și de 
Consiliu în temeiul articolului 322 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene. Aceste norme sunt prevăzute în 
Regulamentul financiar și determină în 

(23) Prezentului regulament ar trebui să 
i se aplice normele financiare orizontale 
adoptate de Parlamentul European și de 
Consiliu în temeiul articolului 322 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene. Aceste norme sunt prevăzute în 
Regulamentul financiar și determină în 
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special procedura de stabilire și execuție a 
bugetului prin granturi, achiziții publice, 
premii, execuție indirectă, asistență 
financiară, sprijin bugetar, fonduri 
fiduciare, instrumente financiare și garanții 
bugetare și prevăd controale ale 
responsabilității actorilor financiari. 
Normele adoptate în temeiul articolului 
322 din TFUE vizează, de asemenea, 
protecția bugetului Uniunii în cazul 
existenței unor deficiențe generalizate în 
ceea ce privește statul de drept în statele 
membre și în țările terțe, întrucât 
respectarea statului de drept este esențială 
pentru buna gestiune financiară și pentru 
eficacitatea finanțării din partea UE.

special procedura de stabilire și execuție a 
bugetului prin granturi, achiziții publice, 
premii, execuție indirectă, asistență 
financiară, sprijin bugetar, fonduri 
fiduciare, instrumente financiare și garanții 
bugetare și prevăd controale ale 
responsabilității actorilor financiari.

Or. fr

Amendamentul 18
Mireille D'Ornano

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Acțiunile externe sunt adesea puse 
în aplicare într-un mediu foarte volatil, care 
necesită o adaptare continuă și rapidă la 
necesitățile în schimbare ale partenerilor 
Uniunii și la provocările globale, cum ar fi 
drepturile omului, democrația și buna 
guvernanță, securitatea și stabilitatea, 
schimbările climatice și mediul și migrația 
neregulamentară și cauzele profunde ale 
acesteia. Reconcilierea principiului 
previzibilității cu necesitatea de a reacționa 
rapid la noile necesități presupune, în 
consecință, adaptarea execuției financiare a 
programelor. Pentru a spori capacitatea 
Uniunii de a răspunde unor necesități 
neprevăzute, respectându-se, în același 
timp, principiul întocmirii anuale a 
bugetului Uniunii, prezentul regulament ar 
trebui să mențină posibilitatea de a aplica 
mecanismele de flexibilitate deja permise 

(26) Acțiunile externe sunt adesea puse 
în aplicare într-un mediu foarte volatil, care 
necesită o adaptare continuă și rapidă la 
necesitățile în schimbare ale partenerilor 
Uniunii și la provocările globale, cum ar fi 
drepturile omului, democrația și buna 
guvernanță, securitatea și stabilitatea, 
schimbările climatice și mediul și migrația 
neregulamentară și cauzele profunde ale 
acesteia, mai exact deficiențele în 
dezvoltarea țărilor de origine ale 
migranților. Reconcilierea principiului 
previzibilității cu necesitatea de a reacționa 
rapid la noile necesități presupune, în 
consecință, adaptarea execuției financiare a 
programelor. Pentru a spori capacitatea 
Uniunii de a răspunde unor necesități 
neprevăzute, respectându-se, în același 
timp, principiul întocmirii anuale a 
bugetului Uniunii, prezentul regulament ar 
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de Regulamentul financiar pentru alte 
politici, și anume reportări și reangajări ale 
fondurilor angajate, pentru a se asigura o 
utilizare eficientă a fondurilor UE atât 
pentru cetățenii UE, cât și pentru 
beneficiarii enumerați în anexa I, 
maximizând astfel fondurile UE 
disponibile pentru intervențiile din cadrul 
acțiunilor externe ale UE.

trebui să mențină posibilitatea de a aplica 
mecanismele de flexibilitate deja permise 
de Regulamentul financiar pentru alte 
politici, și anume reportări și reangajări ale 
fondurilor angajate, pentru a se asigura o 
utilizare eficientă a fondurilor UE atât 
pentru cetățenii UE, cât și pentru 
beneficiarii enumerați în anexa I, 
maximizând astfel fondurile UE 
disponibile pentru intervențiile din cadrul 
acțiunilor externe ale UE.

Or. fr

Amendamentul 19
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) consolidarea statului de drept, a 
democrației, a respectării drepturilor 
omului, drepturilor fundamentale și 
legislației internaționale, a societății civile 
și a securității, precum și îmbunătățirea 
gestionării imigrației, în special a 
protecției frontierelor și a migrației de 
revenire a solicitanților cărora li se refuză 
definitiv dreptul de azil;

Or. fr

Amendamentul 20
Marijana Petir

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) consolidarea statului de drept, a 
democrației, a respectării drepturilor 
omului, drepturilor fundamentale și 

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

care aparțin minorităților, a drepturilor 
fundamentale și a legislației internaționale, 
a societății civile și a securității, precum și 
îmbunătățirea gestionării migrației, 
inclusiv a frontierelor;

Or. hr

Amendamentul 21
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 22
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) condițiile alocării de fonduri 
pentru gestionarea corespunzătoare de 
către statul beneficiar a frontierelor sale 
și a fluxurilor de migrație care tranzitează 
teritoriul său;
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Or. fr

Amendamentul 23
Marijana Petir

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste strategii și politici sectoriale 
trebuie să facă obiectul evaluării adecvate 
a impactului asupra mediului și a naturii.

Strategiile și politicile sectoriale, bazate pe 
proceduri de evaluare care implică 
consultări publice, trebuie să conțină 
recomandări adecvate pentru reducerea 
potențialului impact negativ asupra 
mediului și a naturii care ar putea apărea 
ca urmare a punerii lor în aplicare, 
inclusiv o procedură transfrontalieră, în 
cazul în care acest impact se poate 
manifesta dincolo de granițele naționale 
și să prevadă o monitorizare 
corespunzătoare în funcție de nevoile 
identificate.

Procedura transfrontalieră trebuie să 
includă punerea în aplicare a unei 
proceduri de evaluare a impactului, 
precum și consultări publice în țara 
vecină în cauză, cu scopul de a reduce la 
minimum impactul asupra mediului și a 
naturii ca urmare a punerii în aplicare a 
unei astfel de strategii sau politici 
sectoriale.

Durata consultărilor publice nu poate fi 
mai scurtă de 30 de zile.

Or. hr

Amendamentul 24
Marijana Petir

Propunere de regulament
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Anexa II – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) Instituirea și promovarea de la o 
etapă timpurie a funcționării corecte a 
instituțiilor necesare pentru garantarea 
statului de drept: intervențiile în acest 
domeniu trebuie să vizeze: instituirea unor 
sisteme judiciare independente, 
responsabile și eficiente, care să includă o 
recrutare transparentă și bazată pe merit, a 
unor sisteme de evaluare și promovare și a 
unor proceduri disciplinare eficace pentru 
cazurile de încălcări; promovarea și 
protejarea drepturilor omului, a drepturilor 
persoanelor aparținând unor minorități -
inclusiv ale persoanelor de etnie romă- și a 
libertăților fundamentale, inclusiv a 
libertății presei și a protecției datelor.

Or. hr

Amendamentul 25
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Propunere de regulament
Anexa II – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Instituirea și promovarea de la o 
etapă timpurie a funcționării corecte a 
instituțiilor necesare pentru garantarea 

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

statului de drept. intervențiile în acest 
domeniu trebuie să vizeze instituirea unor 
sisteme judiciare independente, 
responsabile și eficiente, care să includă o 
recrutare transparentă și bazată pe merit și 
promovarea cooperării judiciare, a unor 
sisteme de evaluare și promovare și a unor 
proceduri disciplinare eficace pentru 
cazurile de încălcări; asigurarea instituirii 
de sisteme robuste pentru protecția 
granițelor, gestionarea fluxurilor 
migratoare și acordarea de azil 
persoanelor, în urma unei analize 
riguroase a solicitării lor; dezvoltarea de 
instrumente eficace de prevenire și de 
combatere a criminalității organizate, a 
traficului de ființe umane, a introducerii 
ilegale de migranți, a spălării de bani/a 
finanțării terorismului și a corupției; 
promovarea drepturilor cetățenilor, 
combaterea exciziei, protecția animalelor 
de producție și a libertăților fundamentale, 
inclusiv a libertății presei și a protecției 
datelor.

Or. fr

Amendamentul 26
Marijana Petir

Propunere de regulament
Anexa II – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) Consolidarea capacității de a face 
față provocărilor în materie de securitate 
și migrație, în special prin: instituirea 
unui sistem solid de protecție a 
frontierelor, prevenirea și combaterea 
fenomenelor de migrație ilegală, o politică 
eficace în materie de returnare și 
remisiuni, acordarea azilului celor care 
au dreptul la acesta, instituirea unor 
instrumente eficace pentru a combate 
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criminalitatea organizată, traficul de 
persoane, introducerea ilegală de 
migranți, spălarea de bani, finanțarea 
terorismului, precum și combaterea 
corupției, precum și 
consolidarea cooperării cu Uniunea 
pentru a lupta împotriva terorismului, a 
radicalizării și a amenințărilor hibride.

Or. hr

Amendamentul 27
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Propunere de regulament
Anexa II – paragraful 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr
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Amendamentul 28
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) Promovarea incluziunii sociale și 
combaterea sărăciei: intervențiile din acest 
domeniu trebuie să vizeze modernizarea 
sistemelor de protecție socială pentru a 
oferi o protecție eficace, eficientă și 
adecvată pe parcursul tuturor etapelor din 
viața unei persoane, stimulând incluziunea 
socială, promovând egalitatea de șanse și 
abordând inegalitățile și sărăcia. 
Intervențiile în acest domeniu trebuie, de 
asemenea, să vizeze: integrarea 
comunităților marginalizate, precum etnia 
romă, combaterea discriminării pe criterii 
de gen, origine rasială sau etnică, religie 
sau credință, handicap, vârstă sau orientare 
sexuală, creșterea accesului la servicii 
accesibile, durabile și de înaltă calitate, 
precum educația și îngrijirea copiilor 
preșcolari, locuințe, asistență medicală și 
servicii sociale esențiale și de îngrijire pe 
termen lung, inclusiv prin modernizarea 
sistemelor de protecție socială.

(i) Promovarea incluziunii sociale și 
combaterea sărăciei: intervențiile din acest 
domeniu trebuie să vizeze modernizarea 
sistemelor de protecție socială pentru a 
oferi o protecție eficace, eficientă și 
adecvată pe parcursul tuturor etapelor din 
viața unei persoane, stimulând incluziunea 
socială, promovând egalitatea de șanse și 
abordând inegalitățile și sărăcia. 
Intervențiile în acest domeniu trebuie, de 
asemenea, să vizeze: combaterea 
discriminării pe criterii de gen, origine 
rasială sau etnică, religie sau credință, 
handicap, vârstă sau orientare sexuală; și
creșterea accesului la servicii accesibile, 
durabile și de înaltă calitate, precum 
educația și îngrijirea copiilor preșcolari, 
locuințe, asistență medicală și servicii 
sociale esențiale și de îngrijire pe termen 
lung, inclusiv prin modernizarea sistemelor 
de protecție socială.

Or. fr

Amendamentul 29
Marijana Petir

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) Promovarea incluziunii sociale și 
combaterea sărăciei: intervențiile din acest 
domeniu trebuie să vizeze modernizarea 
sistemelor de protecție socială pentru a 

(i) Promovarea incluziunii sociale, în 
special a minorităților și combaterea 
sărăciei: intervențiile din acest domeniu 
trebuie să vizeze modernizarea sistemelor 
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oferi o protecție eficace, eficientă și 
adecvată pe parcursul tuturor etapelor din 
viața unei persoane, stimulând incluziunea 
socială, promovând egalitatea de șanse și 
abordând inegalitățile și sărăcia. 
Intervențiile în acest domeniu trebuie, de 
asemenea, să vizeze: integrarea 
comunităților marginalizate, precum etnia 
romă, combaterea discriminării pe criterii 
de gen, origine rasială sau etnică, religie 
sau credință, handicap, vârstă sau orientare 
sexuală, creșterea accesului la servicii 
accesibile, durabile și de înaltă calitate, 
precum educația și îngrijirea copiilor 
preșcolari, locuințe, asistență medicală și 
servicii sociale esențiale și de îngrijire pe 
termen lung, inclusiv prin modernizarea 
sistemelor de protecție socială.

de protecție socială pentru a oferi o 
protecție eficace, eficientă și adecvată pe 
parcursul tuturor etapelor din viața unei 
persoane, stimulând incluziunea socială, 
promovând egalitatea de șanse și abordând 
inegalitățile și sărăcia. Intervențiile în acest 
domeniu trebuie, de asemenea, să vizeze: 
integrarea comunităților marginalizate, 
precum etnia romă; combaterea 
discriminării pe criterii de gen, origine 
rasială sau etnică, religie sau credință, 
handicap, vârstă sau orientare sexuală;
creșterea accesului la servicii accesibile, 
durabile și de înaltă calitate, precum 
educația și îngrijirea copiilor preșcolari, 
locuințe, asistență medicală și servicii 
sociale esențiale și de îngrijire pe termen 
lung, inclusiv prin modernizarea sistemelor 
de protecție socială.

Or. hr

Amendamentul 30
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Propunere de regulament
Anexa II – paragraful 1 – litera p

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(p) Creșterea capacității sectoarelor 
agroalimentar și de pescuit de a face față 
presiunii concurenței care poate veni din 
partea statelor beneficiare IPA III și de 
care trebuie să se protejeze, forțelor pieței, 
precum și de a se alinia treptat la normele 
și la standardele Uniunii, urmărind totodată 
atingerea unor obiective economice, 
sociale și de mediu în ceea ce privește 
dezvoltarea teritorială echilibrată a zonelor 
rurale și de coastă.

Or. fr

Amendamentul 31
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Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Propunere de regulament
Anexa III – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) promovarea ocupării forței de 
muncă, a mobilității forței de muncă și a 
incluziunii sociale și culturale 
transfrontaliere, printre altele prin: 
integrarea piețelor muncii transfrontaliere, 
inclusiv prin mobilitatea transfrontalieră,
inițiativele comune locale în domeniul 
ocupării forței de muncă, servicii de 
informare și de consiliere și formări 
comune, egalitatea între femei și bărbați,
egalitatea de șanse, integrarea 
comunităților de imigranți și a grupurilor 
vulnerabile, investiții în serviciile publice 
de ocupare a forței de muncă și sprijinirea 
investițiilor în servicii sociale și de sănătate 
publice;

(a) promovarea ocupării forței de 
muncă, a mobilității forței de muncă și a 
incluziunii sociale și culturale 
transfrontaliere, printre altele prin: 
integrarea piețelor muncii prin mobilitatea 
transfrontalieră a cetățenilor europeni;
inițiativele comune locale în domeniul 
ocupării forței de muncă; servicii de 
informare și de consiliere și formări 
comune; egalitatea între femei și bărbați;
egalitatea de șanse; investiții în serviciile 
publice de ocupare a forței de muncă; și 
sprijinirea investițiilor în servicii sociale și 
de sănătate publice;

Or. fr

Amendamentul 32
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Propunere de regulament
Anexa IV – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. fr
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