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Amendamentul 1
Mireille D'Ornano

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 susținerea 
și promovarea valorilor și intereselor 
Uniunii și ale statelor sale membre 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.

Or. fr

Amendamentul 2
Luke Ming Flanagan

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În conformitate cu articolul 8 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană, 
Uniunea dezvoltă relații privilegiate cu 
țările învecinate în vederea stabilirii unui
spațiu de prosperitate și de bună vecinătate, 
întemeiat pe valorile Uniunii și caracterizat 
prin relații strânse și pașnice, bazate pe 
cooperare. Prezentul regulament ar trebui 
să contribuie la acest obiectiv.

(3) În conformitate cu articolul 8 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană, 
Uniunea dezvoltă o relație specială cu 
țările învecinate, cu scopul de a stabili un
spațiu de prosperitate și de bună vecinătate, 
întemeiat pe valorile Uniunii și caracterizat 
prin relații strânse și pașnice, bazate pe 
cooperare, acordând atenție, de asemenea, 
oricărei posibile exploatări neloiale sau 
neetice a resurselor țărilor vecine
respective de către entități ale Uniunii, 
private sau publice. Prezentul regulament 
ar trebui să contribuie la acest obiectiv.

Or. en
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Amendamentul 3
Luke Ming Flanagan

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Uniunea asigură coerența politicilor 
din domeniul dezvoltării în conformitate cu 
articolul 208 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene. Uniunea ar 
trebui să țină seama de obiectivele 
cooperării pentru dezvoltare în politicile 
care sunt susceptibile să afecteze țările în 
curs de dezvoltare, acesta urmând să fie un 
element crucial al strategiei care vizează 
îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare 
durabilă stabilite în Agenda 2030 pentru 
dezvoltare durabilă (denumită în 
continuare „Agenda 2030”) adoptată de 
Organizația Națiunilor Unite în septembrie 
201545. Pentru a asigura coerența politicilor 
în favoarea dezvoltării durabile, astfel cum 
este prevăzut în Agenda 2030, este necesar 
să fie luat în considerare impactul tuturor 
politicilor asupra dezvoltării durabile, la 
toate nivelurile - la nivel național, la 
nivelul Uniunii, în alte țări și la nivel 
mondial.

(5) Uniunea asigură coerența politicilor 
din domeniul dezvoltării în conformitate cu 
articolul 208 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene. Uniunea ar 
trebui să țină seama de obiectivele 
cooperării pentru dezvoltare în politicile 
care sunt susceptibile să afecteze țările în 
curs de dezvoltare, acesta urmând să fie un 
element crucial al strategiei care vizează 
îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare 
durabilă stabilite în Agenda 2030 pentru 
dezvoltare durabilă (denumită în 
continuare „Agenda 2030”) adoptată de 
Organizația Națiunilor Unite în 
septembrie 201545. Pentru a asigura 
coerența politicilor în favoarea dezvoltării 
durabile, astfel cum este prevăzut în 
Agenda 2030, este necesar să fie luat în 
considerare impactul tuturor politicilor 
asupra dezvoltării durabile, la toate 
nivelurile - la nivel național, la nivelul 
Uniunii, în alte țări și la nivel mondial. Cu 
toate acestea, trebuie remarcat faptul că 
dezvoltarea durabilă nu este echivalentă 
cu o „creștere infinită”, care este 
imposibilă pe o planetă cu resurse finite.

_________________ _________________

45 Transformarea lumii în care trăim: 
Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă”, 
adoptată la Summitul Organizației 
Națiunilor Unite privind dezvoltarea 
durabilă la 25 septembrie 2015 
(A/RES/70/1).

45 „Transformarea lumii în care trăim: 
Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă”, 
adoptată la Summitul Organizației 
Națiunilor Unite privind dezvoltarea 
durabilă la 25 septembrie 2015 
(A/RES/70/1).

Or. en

Amendamentul 4
Mireille D'Ornano
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Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Uniunea asigură coerența politicilor 
din domeniul dezvoltării în conformitate cu 
articolul 208 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene. Uniunea ar 
trebui să țină seama de obiectivele 
cooperării pentru dezvoltare în politicile 
care sunt susceptibile să afecteze țările în 
curs de dezvoltare, acesta urmând să fie un 
element crucial al strategiei care vizează 
îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare 
durabilă stabilite în Agenda 2030 pentru 
dezvoltare durabilă (denumită în 
continuare „Agenda 2030”) adoptată de 
Organizația Națiunilor Unite în septembrie 
201545. Pentru a asigura coerența politicilor 
în favoarea dezvoltării durabile, astfel cum 
este prevăzut în Agenda 2030, este necesar 
să fie luat în considerare impactul tuturor 
politicilor asupra dezvoltării durabile, la 
toate nivelurile - la nivel național, la 
nivelul Uniunii, în alte țări și la nivel 
mondial.

(5) Uniunea asigură coerența politicilor 
din domeniul dezvoltării în conformitate cu 
articolul 208 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene. Uniunea ar 
trebui să țină seama de obiectivele 
cooperării pentru dezvoltare în politicile 
care sunt susceptibile să afecteze țările în 
curs de dezvoltare, în special în politicile 
comerciale, acesta urmând să fie un 
element crucial al strategiei care vizează 
îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare 
durabilă stabilite în Agenda 2030 pentru 
dezvoltare durabilă (denumită în 
continuare „Agenda 2030”) adoptată de 
Organizația Națiunilor Unite în 
septembrie 201545. Pentru a asigura 
coerența politicilor în favoarea dezvoltării 
durabile, astfel cum este prevăzut în 
Agenda 2030, este necesar să fie luat în 
considerare impactul tuturor politicilor 
asupra dezvoltării durabile, la toate 
nivelurile - la nivel național, la nivelul 
Uniunii, în alte țări și la nivel mondial.

_________________ _________________

45 Transformarea lumii în care trăim: 
Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă”, 
adoptată la Summitul Organizației 
Națiunilor Unite privind dezvoltarea 
durabilă la 25 septembrie 2015 
(A/RES/70/1).

45 „Transformarea lumii în care trăim: 
Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă”, 
adoptată la Summitul Organizației 
Națiunilor Unite privind dezvoltarea 
durabilă la 25 septembrie 2015 
(A/RES/70/1).

Or. fr

Amendamentul 5
Luke Ming Flanagan

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Contextul global de acțiune este (7) Contextul global de acțiune este 
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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.

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 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. Cu toate 
acestea, pentru a îndeplini aceste 
obiective, ar trebui să se pună accentul 
mai degrabă pe dezvoltarea unor lanțuri 
de aprovizionare alimentare și de 
producție locale decât pe acorduri 
comerciale intercontinentale majore. 
Aceasta ar prezenta avantaje multiple, 
printre care reducerea traficului de 
transport și, prin urmare, reducerea 
emisiilor, reducerea consumului de 
carburanți folosiți pentru transport, 
reducerea producției de autovehicule, 
precum și creșterea, în același timp, a 
ocupării forței de muncă sustenabile la 
nivel local.

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

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

Or. en

Amendamentul 6
Mireille D'Ornano

Propunere de regulament
Considerentul 7

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 

(7) Contextul global de acțiune este 
încercarea de a realiza o ordine globală 
bazată pe norme, al cărei principiu 
fundamental să fie multilateralismul și 
cooperarea armonioasă între state 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 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 
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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.

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.

_________________ _________________

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

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

Or. fr

Amendamentul 7
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Punerea în aplicare a prezentului 
regulament ar trebui să fie ghidată de cele 
cinci priorități stabilite în Strategia globală 
pentru politica externă și de securitate a 
Uniunii (denumită în continuare „Strategia 
globală”)59, prezentată la 19 iunie 2016, 
care reprezintă viziunea Uniunii și 
constituie cadrul pentru o acțiune externă 
unită și responsabilă, desfășurată în 
parteneriat cu ceilalți, în scopul promovării 
valorilor și intereselor Uniunii. Uniunea ar 
trebui să consolideze parteneriatele, 
precum și să promoveze dialogul politic și 
răspunsurile colective la provocările de 
interes global. Acțiunile întreprinse de 
Uniune ar trebui să sprijine interesele și 
valorile sale în toate aspectele lor, inclusiv 
menținerea păcii, prevenirea conflictelor, 
consolidarea securității internaționale, 
combaterea cauzelor profunde ale migrației 

(8) Punerea în aplicare a prezentului 
regulament ar trebui să fie ghidată de cele 
cinci priorități stabilite în Strategia globală 
pentru politica externă și de securitate a 
Uniunii (denumită în continuare „Strategia 
globală”)59, prezentată la 19 iunie 2016, 
care reprezintă viziunea Uniunii și 
constituie cadrul pentru o acțiune externă 
unită și responsabilă, desfășurată în 
parteneriat cu ceilalți, în scopul promovării 
valorilor și intereselor Uniunii. Uniunea ar 
trebui să consolideze parteneriatele, 
precum și să promoveze dialogul politic și 
răspunsurile colective la provocările de 
interes global. Acțiunile întreprinse de 
Uniune ar trebui să sprijine interesele și 
valorile sale în toate aspectele lor, inclusiv 
menținerea păcii, prevenirea conflictelor, 
consolidarea securității internaționale, 
combaterea cauzelor profunde ale migrației 
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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.

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 
dreptului internațional și a drepturilor 
cetățenilor.

_________________ _________________

59 „Viziune comună, acțiuni comune: O 
Europă mai puternică. O strategie globală 
pentru politica externă și de securitate a 
Uniunii Europene”, iunie 2016.

59 „Viziune comună, acțiuni comune: O 
Europă mai puternică. O strategie globală 
pentru politica externă și de securitate a 
Uniunii Europene”, iunie 2016.

Or. fr

Amendamentul 8
Mireille D'Ornano

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, principiul 
de a nu lăsa pe nimeni în urmă și 
consolidarea rezilienței se află în centrul 
politicii de cooperare pentru dezvoltare. Cu 
toate acestea, atât la nivelul Uniunii, cât 
și la nivelul statelor membre, fondurile 
financiare disponibile necesare pentru 
realizarea acestor obiective în domeniul 
cooperării pentru dezvoltare nu sunt 



PE628.396v01-00 10/40 AM\1163886RO.docx

RO

suficiente.

_________________ _________________

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.

Or. fr

Amendamentul 9
Mireille D'Ornano

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) În conformitate cu angajamentele 
internaționale ale Uniunii privind 
eficacitatea dezvoltării, astfel cum au fost 
adoptate la Busan în 2011, reînnoite în 
cadrul Forumului la nivel înalt de la 
Nairobi din 2016 și reamintite în Consens, 
cooperarea pentru dezvoltare a Uniunii ar 
trebui să aplice principiile eficacității 
dezvoltării, și anume însușirea priorităților 
de dezvoltare de către țările în curs de 
dezvoltare, concentrarea pe rezultate, 
parteneriatele incluzive pentru dezvoltare, 
precum și transparența și asumarea 
răspunderii.

(12) În conformitate cu angajamentele 
internaționale ale Uniunii privind 
eficacitatea dezvoltării, astfel cum au fost 
adoptate la Busan în 2011, reînnoite în 
cadrul Forumului la nivel înalt de la 
Nairobi din 2016 și reamintite în Consens, 
cooperarea pentru dezvoltare a Uniunii ar 
trebui să aplice principiile eficacității 
dezvoltării, și anume însușirea priorităților 
de dezvoltare de către țările în curs de 
dezvoltare, concentrarea pe rezultate, 
parteneriatele incluzive pentru dezvoltare, 
precum și transparența în raport cu 
cetățenii țărilor din Uniune și asumarea 
răspunderii.

Or. fr

Amendamentul 10
Christophe Hansen

Propunere de regulament
Considerentul 17
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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 
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).

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

Or. en

Amendamentul 11
Mireille D'Ornano

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
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).

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

Or. fr

Amendamentul 12
Luke Ming Flanagan

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 

(Nu privește versiunea în limba română.)
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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).

Or. en

Amendamentul 13
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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
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).

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

Or. fr

Amendamentul 14
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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 

(19) Politica europeană de vecinătate, 
astfel cum a fost revizuită în 201562, înscrie 
stabilizarea țărilor din vecinătatea 
europeană 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, drepturile cetățenilor, cu un 
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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.

accent deosebit pe sporirea sprijinului 
acordat societății civile, evitând totodată 
orice amestec în afacerile interne ale unui 
stat; 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.

_________________ _________________

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.

Or. fr

Amendamentul 15
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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 UE-ACP pentru perioada de 
după 2020, inclusiv prin intermediul unei 

(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, în 
special cu privire la migrație. 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 UE-ACP pentru perioada de după 
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abordări continentale în ceea ce privește 
Africa.

2020, inclusiv prin intermediul unei 
abordări continentale în ceea ce privește 
Africa.

Or. fr

Amendamentul 16
Luke Ming Flanagan

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Acțiunile finanțate în temeiul 
prezentului regulament ar trebui să se 
desfășoare în principal prin intermediul 
programelor geografice, pentru a maximiza 
impactul asistenței Uniunii și pentru a 
apropia cât mai mult acțiunea Uniunii de 
țările partenere și de populațiile acestora. 
Această abordare generală ar trebui să fie 
completată cu programe tematice și cu 
acțiuni de răspuns rapid, dacă este cazul.

(23) Acțiunile finanțate în temeiul 
prezentului regulament ar trebui să se 
desfășoare în principal prin intermediul 
programelor geografice, pentru a maximiza 
impactul asistenței Uniunii și pentru a 
apropia cât mai mult acțiunea Uniunii de 
țările partenere și de populațiile acestora. 
Acestea ar trebui să fie monitorizate de 
către Uniune pentru a garanta că 
asistența ajunge la destinația intenționată.
Această abordare generală ar trebui să fie 
completată cu programe tematice și cu 
acțiuni de răspuns rapid, dacă este cazul.

Or. en

Amendamentul 17
Mireille D'Ornano

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Conform Consensului, Uniunea și 
statele sale membre ar trebui să 
consolideze programarea în comun pentru 
a-și spori impactul colectiv, prin punerea în 
comun a resurselor și a capacităților lor. 
Programarea în comun ar trebui să se 
bazeze pe faptul că țările partenere se 
angajează în acest proces, și-l însușesc și 
își asumă responsabilitatea. Uniunea și 

(24) Conform Consensului, Uniunea și 
statele sale membre ar trebui să 
consolideze programarea în comun pentru 
a-și spori impactul colectiv, prin punerea în 
comun a resurselor și a capacităților lor. 
Programarea în comun ar trebui să se 
bazeze pe faptul că țările partenere se 
angajează în acest proces, și-l însușesc și 
își asumă responsabilitatea. Uniunea și 
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statele sale membre ar trebui să încerce să 
ofere sprijin țărilor partenere prin 
intermediul unei puneri în aplicare în 
comun ori de câte ori este cazul.

statele sale membre ar trebui să încerce să 
ofere sprijin țărilor partenere prin 
intermediul unei puneri în aplicare în 
comun, liber consimțite de statele membre,
ori de câte ori este cazul.

Or. fr

Amendamentul 18
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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 
cetățenilor ar trebui să fie luate în 
considerare în cursul punerii în aplicare a 
prezentului regulament, asistența acordată 
de Uniune în cadrul programelor tematice 
pentru securitate și migrație 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.

Or. fr

Amendamentul 19
Luke Ming Flanagan

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Reflectând importanța combaterii 
schimbărilor climatice în concordanță cu 
angajamentele Uniunii de a pune în 
aplicare Acordul de la Paris și de a 
îndeplini obiectivele de dezvoltare durabilă 
ale Organizației Națiunilor Unite, prezentul 

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

regulament ar trebui să contribuie la 
integrarea acțiunilor climatice în politicile 
Uniunii, precum și la atingerea țintei 
globale ca 25 % din cheltuielile de la 
bugetul Uniunii să sprijine obiectivele 
legate de climă. Se așteaptă ca acțiunile 
întreprinse în temeiul prezentului 
regulament să contribuie cu 25 % din 
pachetul financiar global aferent 
regulamentului la atingerea obiectivelor 
legate de climă. În acest sens și în măsura 
în care este relevant și/sau posibil, 
investițiile Uniunii ar trebui să vizeze 
încurajarea independenței alimentare și 
în materie de producție a comunităților 
locale. Acțiunile relevante vor fi 
identificate în cursul punerii în aplicare a 
prezentului regulament, iar contribuția 
totală adusă de prezentul regulament ar 
trebui să facă parte din evaluările și din 
procesele de revizuire relevante.

Or. en

Amendamentul 20
Anneli Jäätteenmäki

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(28) Reflectând importanța combaterii 
schimbărilor climatice în concordanță cu 
angajamentele Uniunii de a pune în 
aplicare Acordul de la Paris și de a 
îndeplini obiectivele de dezvoltare durabilă 
ale Organizației Națiunilor Unite, prezentul 
regulament ar trebui să contribuie la 
integrarea acțiunilor climatice în politicile 
Uniunii, precum și la atingerea țintei 
globale ca 30 % din cheltuielile de la 
bugetul Uniunii să sprijine obiectivele 
legate de climă. Se așteaptă ca acțiunile 
întreprinse în temeiul prezentului 
regulament să contribuie cu 30 % din 
pachetul financiar global aferent 
regulamentului la atingerea obiectivelor 
legate de climă. Acțiunile relevante vor fi 
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identificate în cursul punerii în aplicare a 
prezentului regulament, iar contribuția 
totală adusă de prezentul regulament ar 
trebui să facă parte din evaluările și din 
procesele de revizuire relevante.

identificate în cursul punerii în aplicare a 
prezentului regulament, iar contribuția 
totală adusă de prezentul regulament ar 
trebui să facă parte din evaluările și din 
procesele de revizuire relevante.

Or. en

Amendamentul 21
Mireille D'Ornano

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

holistică și structurată a migrației, 
valorificând la maximum sinergiile și 
aplicând efectul de levier necesar.

Or. fr

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

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(29) Este esențial să se continue 
intensificarea cooperării cu țările partenere 
și să se abordeze în mod eficace 
fenomenul migrației. Această cooperare ar 
trebui să contribuie la asigurarea accesului 
la protecție internațională, la abordarea 
cauzelor profunde ale emigrării către 
Europa, la îmbunătățirea gestionării 
frontierelor și la continuarea eforturilor de 
combatere a traficului de persoane și a 
introducerii ilegale de migranți, precum și 
la activitățile desfășurate în domeniile 
returnării, readmisiei și reintegrării, pe 
baza răspunderii reciproce și a respectării 
depline a obligațiilor umanitare. Prin 
urmare, cooperarea eficace a țărilor terțe cu 
Uniunea în acest domeniu ar trebui să fie 
parte integrantă din principiile generale 
prevăzute de prezentul regulament. O mai 
mare coerență între politicile privind 
imigrația și politicile de cooperare pentru 
dezvoltare este importantă pentru a asigura 
faptul că ajutorul pentru dezvoltare susține 
țările partenere în eforturile lor de 
gestionare a fluxurilor de migrație într-un 
mod mai eficace. În acest scop, această 
cooperare ar trebui condiționată de un 
control strict din partea statului membru 
în cauză asupra frontierelor sale și asupra 
fluxurilor de migrație care îi tranzitează 
teritoriul. Prezentul regulament ar trebui să 
contribuie la o abordare coordonată, 
holistică și structurată a imigrației, 
valorificând la maximum sinergiile și 
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aplicând efectul de levier necesar. aplicând efectul de levier necesar.

Or. fr

Amendamentul 23
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(30) Prezentul regulament ar trebui să îi 
permită Uniunii să răspundă provocărilor, 
necesităților și oportunităților legate de 
migrație, în complementaritate cu politica 
Uniunii privind migrația. În acest scop și 
fără a aduce atingere împrejurărilor 
neprevăzute, se preconizează că 10 % din 
pachetul financiar aferent acestuia ar urma 
să fie alocat pentru abordarea cauzelor 
profunde ale imigrației masive și ale 
strămutării forțate și pentru a sprijini 
gestionarea fluxurilor de migrație, inclusiv 
a migrației de revenire a migranților 
clandestini și a refuzului dreptului de azil.

Or. fr

Amendamentul 24
Christophe Hansen

Propunere de regulament
Considerentul 30 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30a) Prezentul regulament ar trebui să 
contribuie la gestionarea sustenabilă a 
resurselor naturale cum ar fi apa, solul și 
pădurile. Prin urmare, ar trebui să se 
promoveze tehnici de minerit sustenabile 
și sigure, gestionarea sustenabilă a 
pădurilor și practici agricole sustenabile.

Or. en
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Amendamentul 25
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Propunere de regulament
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Acțiunile externe sunt adesea puse 
în aplicare într-un mediu foarte volatil, care 
impune adaptarea permanentă și rapidă la 
necesitățile în continuă schimbare ale 
partenerilor Uniunii și la provocările 
globale care afectează drepturile omului, 
democrația și buna guvernanță, 
securitatea și stabilitatea, schimbările
climatice și mediul, oceanele, precum și 
criza migrației și cauzele profunde ale 
acesteia. Concilierea principiului 
previzibilității cu necesitatea de a reacționa 
rapid la noile nevoi presupune așadar o 
adaptare a execuției financiare a 
programelor. Pentru a spori capacitatea UE 
de a reacționa la nevoi neprevăzute, pe 
baza experienței încununate de succes a 
Fondului european de dezvoltare (FED), ar 
trebui ca o anumită sumă să fie lăsată 
nealocată astfel încât să poată constitui o 
rezervă pentru provocările și prioritățile 
emergente. Aceasta ar trebui să fie 
mobilizată în conformitate cu procedurile 
stabilite în prezentul regulament.

(39) Acțiunile externe sunt adesea puse 
în aplicare într-un mediu foarte volatil, care 
impune adaptarea permanentă și rapidă la 
necesitățile în continuă schimbare ale 
partenerilor Uniunii și la provocările 
globale legate de drepturile cetățenilor, 
democrație și bună guvernanță, securitate 
și stabilitate, schimbări climatice și mediu, 
oceane, precum și criza migrației și 
cauzele profunde ale acesteia. Concilierea 
principiului previzibilității cu necesitatea 
de a reacționa rapid la noile nevoi 
presupune așadar o adaptare a execuției 
financiare a programelor. Pentru a spori 
capacitatea UE de a reacționa la nevoi 
neprevăzute, pe baza experienței 
încununate de succes a Fondului european 
de dezvoltare (FED), ar trebui ca o anumită 
sumă să fie lăsată nealocată astfel încât să 
poată constitui o rezervă pentru provocările 
și prioritățile emergente. Aceasta ar trebui 
să fie mobilizată în conformitate cu 
procedurile stabilite în prezentul 
regulament.

Or. fr

Amendamentul 26
Mireille D'Ornano

Propunere de regulament
Considerentul 42

Textul propus de Comisie Amendamentul

(42) În scopul de a consolida atât 
însușirea de către țările partenere a 
propriilor procese de dezvoltare, cât și 
sustenabilitatea ajutorului extern, Uniunea 

(42) În scopul de a consolida atât 
însușirea de către țările partenere a 
propriilor procese de dezvoltare, cât și 
sustenabilitatea ajutorului extern, Uniunea



AM\1163886RO.docx 21/40 PE628.396v01-00

RO

ar trebui, după caz, să favorizeze 
recurgerea la instituțiile, la sistemele și la 
procedurile proprii ale țărilor partenere 
pentru toate aspectele legate de ciclul de 
viață al proiectului de cooperare.

trebuie să favorizeze recurgerea la 
instituțiile, la sistemele și la procedurile 
proprii ale țărilor partenere pentru toate 
aspectele legate de ciclul de viață al 
proiectului de cooperare.

Or. fr

Amendamentul 27
Luke Ming Flanagan

Propunere de regulament
Considerentul 47

Textul propus de Comisie Amendamentul

(47) În temeiul punctelor 22 și 23 din 
Acordul interinstituțional din 13 aprilie 
2016 privind o mai bună legiferare78, este 
necesar ca acest program să fie evaluat pe 
baza informațiilor colectate cu ajutorul 
cerințelor de monitorizare specifice, 
evitând, totodată, reglementarea excesivă și 
sarcinile administrative, în special pentru 
statele membre. După caz, aceste cerințe 
pot include indicatori cuantificabili, care 
servesc drept bază pentru evaluarea pe 
teren a efectelor programului. Este deosebit 
de important ca, pe parcursul lucrărilor sale 
pregătitoare, Comisia să organizeze 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experți, și ca respectivele consultări să se 
desfășoare în conformitate cu principiile 
prevăzute în Acordul interinstituțional din 
13 aprilie 2016 privind o mai bună 
legiferare. În special, pentru a se asigura o 
participare egală la pregătirea actelor 
delegate, Parlamentul European și 
Consiliul primesc toate documentele în 
același timp cu experții din statele membre, 
iar experții acestor instituții au acces 
sistematic la reuniunile grupurilor de 
experți ale Comisiei însărcinate cu 
pregătirea actelor delegate.

(47) În temeiul punctelor 22 și 23 din 
Acordul interinstituțional din 
13 aprilie 2016 privind o mai bună 
legiferare78, este necesar ca acest program 
să fie evaluat pe baza informațiilor 
colectate cu ajutorul cerințelor de 
monitorizare specifice, evitând, totodată, 
reglementarea excesivă și sarcinile 
administrative, în special pentru statele 
membre. După caz, aceste cerințe pot 
include indicatori cuantificabili, care 
servesc drept bază pentru evaluarea pe 
teren a efectelor programului. Este deosebit 
de important ca, pe parcursul lucrărilor sale 
pregătitoare, Comisia să organizeze 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experți, și ca respectivele consultări să se 
desfășoare în conformitate cu principiile 
prevăzute în Acordul interinstituțional din 
13 aprilie 2016 privind o mai bună 
legiferare. În special, pentru a asigura 
participarea egală la pregătirea actelor 
delegate, Parlamentul European și 
Consiliul ar trebui să primească toate 
documentele în același timp cu experții din 
statele membre, iar experții acestor 
instituții au acces sistematic la reuniunile 
grupurilor de experți ale Comisiei 
însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

_________________ _________________

78 Acordul interinstituțional între 
Parlamentul European, Consiliul Uniunii 

78 Acordul interinstituțional între 
Parlamentul European, Consiliul Uniunii 
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Europene și Comisia Europeană privind o 
mai bună legiferare, 13 aprilie 2016, JO L 
123, 12.5.2016, p. 1-14.

Europene și Comisia Europeană privind o 
mai bună legiferare, 13 aprilie 2016, JO L 
123, 12.5.2016, p. 1-14.

Or. en

Amendamentul 28
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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, contribuirea la 
stabilitate și pace și abordarea altor 
provocări globale precum migrația și 
mobilitatea;

Or. fr

Amendamentul 29
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) drepturile omului și democrația; (a) drepturile cetățenilor și democrația;

Or. fr

Amendamentul 30
Christophe Hansen

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) provocările globale. (d) provocările globale, inclusiv 
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atenuarea schimbărilor climatice și 
adaptarea la acestea;

Or. en

Amendamentul 31
Christophe Hansen

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Pachetul financiar pentru punerea 
în aplicare a prezentului regulament în 
perioada 2021-2027 este de 89 200 de 
milioane EUR în prețuri curente.

1. Pachetul financiar pentru punerea 
în aplicare a prezentului regulament în 
perioada 2021-2027 este 
de 91 200 de milioane EUR în prețuri 
curente.

Or. en

Justificare

A se vedea, de asemenea, articolul 6 alineatul (2b).

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

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

– 1 500 de milioane EUR pentru 
gestionarea crizei migrației,

Or. fr

Amendamentul 33
Christophe Hansen

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera b – liniuța 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

– 3 000 de milioane EUR pentru 
provocările globale,

– 5 000 de milioane EUR pentru 
provocările globale,

Or. en

Justificare

A se vedea, de asemenea, articolul 6 alineatul (1).

Amendamentul 34
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Uniunea urmărește să promoveze, 
să dezvolte și să consolideze principiile 
democrației, statului de drept și respectării 
drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale pe care este fondată, prin 
dialog și cooperare cu țările și regiunile 
partenere.

1. Uniunea urmărește să promoveze, 
să dezvolte și să consolideze principiile 
democrației, respectării drepturilor 
cetățenilor și a libertăților fundamentale, 
prin dialog și cooperare cu țările și 
regiunile partenere.

Or. fr

Amendamentul 35
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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 

eliminat
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obligațiilor lor internaționale în domeniul 
drepturilor omului. Prezentul regulament 
promovează egalitatea de gen și 
capacitarea femeilor.

Or. fr

Amendamentul 36
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în cazul în care cerințele nu pot fi 
satisfăcute prin recurgerea la actori 
nemilitari pentru a îndeplini în mod 
adecvat obiectivele Uniunii în temeiul 
prezentului regulament și în care există o 
amenințare la adresa existenței unor 
instituții de stat funcționale sau la adresa 
protecției drepturilor omului și a 
libertăților fundamentale, iar instituțiile de 
stat nu pot face față amenințării respective 
și

(a) în cazul în care cerințele nu pot fi 
satisfăcute prin recurgerea la actori 
nemilitari pentru a îndeplini în mod 
adecvat obiectivele Uniunii în temeiul 
prezentului regulament și în care există o 
amenințare la adresa existenței unor 
instituții de stat funcționale sau la adresa 
protecției drepturilor cetățenilor și a 
libertăților fundamentale, iar instituțiile de 
stat nu pot face față amenințării respective 
și

Or. fr

Amendamentul 37
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) programele tematice privind
drepturile omului și democrația, precum 
și societatea civilă, menționate la articolul 
4 alineatul (3) literele (a) și (b), 
furnizează asistență independent de 
consimțământul guvernelor și al altor 
autorități publice din țările terțe vizate. 
Aceste programe tematice sprijină în 
principal organizațiile societății civile.

eliminat
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Or. fr

Amendamentul 38
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 39
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Abordarea bazată pe performanță 
nu se aplică sprijinului acordat societății 
civile, contactelor interpersonale, printre 
care se numără și cooperarea dintre 
autoritățile locale, sprijinului acordat 
pentru îmbunătățirea respectării drepturilor 
omului și nici măsurilor de sprijin în 
context de criză. În cazul unei degradări 
grave sau persistente a democrației, a 
respectării drepturilor omului sau a 
statului de drept, sprijinul pentru aceste 

2. Abordarea bazată pe performanță 
nu se aplică sprijinului acordat societății 
civile, contactelor interpersonale, printre 
care se numără și cooperarea dintre 
autoritățile locale, sprijinului acordat 
pentru îmbunătățirea respectării drepturilor 
omului și nici măsurilor de sprijin în 
context de criză.
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acțiuni poate fi majorat.

Or. fr

Amendamentul 40
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În cazul în care există motive de 
extremă urgență temeinic justificate, cum 
ar fi crizele, inclusiv dezastrele naturale 
sau cele provocate de om, și amenințările 
imediate la adresa democrației, a statului 
de drept, a drepturilor omului sau a 
libertăților fundamentale, Comisia poate 
adopta planuri de acțiune și măsuri sau 
modificări ale planurilor de acțiune 
existente și ale măsurilor existente, sub 
formă de acte de punere în aplicare cu 
aplicabilitate imediată, în conformitate cu 
procedura menționată la articolul 35 
alineatul (4).

4. În cazul în care există motive de 
extremă urgență temeinic justificate, cum 
ar fi crizele, inclusiv dezastrele naturale 
sau cele provocate de om, Comisia poate 
adopta planuri de acțiune și măsuri sau 
modificări ale planurilor de acțiune 
existente și ale măsurilor existente, sub 
formă de acte de punere în aplicare cu 
aplicabilitate imediată, în conformitate cu 
procedura menționată la articolul 35 
alineatul (4).

Or. fr

Amendamentul 41
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. fr
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Amendamentul 42
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 43
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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 

eliminat
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ai drepturilor omului din țări terțe.

Or. fr

Amendamentul 44
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 45
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

programelor pentru stabilitate și pace, 
precum și pentru acțiunile de răspuns rapid, 
este deschisă fără restricții.

Or. fr

Amendamentul 46
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. fr

Amendamentul 47
Anneli Jäätteenmäki

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

favorabilă incluziunii, pe reziliența față de 
efectele adverse ale schimbărilor
climatice, pe crearea de locuri de muncă 
decente, pe oportunitățile economice, pe 
aptitudini și spirit antreprenorial, pe 
sectoarele socioeconomice, pe 
microîntreprinderi și întreprinderile mici și 
mijlocii, precum și pentru a aborda cauzele 
socioeconomice specifice profunde ale 
migrației neregulamentare, în conformitate 
cu documentele indicative de programare 
relevante. Se acordă o atenție deosebită 
țărilor despre care se consideră că se 
confruntă cu situații de fragilitate sau de 
conflict, țărilor cel mai puțin dezvoltate și 
țărilor sărace puternic îndatorate.

Or. en

Amendamentul 48
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) consolidarea protecției libertăților 
fundamentale;

Or. fr

Amendamentul 49
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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;

Or. fr
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Amendamentul 50
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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 celor mai 
vulnerabile persoane, să faciliteze 
implicarea lor în viața socială, civică și 
economică și să asigure contribuția lor 
deplină la creșterea economică favorabilă 
incluziunii și la dezvoltarea durabilă;

Or. fr

Amendamentul 51
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 52
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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

(r) Promovarea demnității și a 
rezilienței persoanelor strămutate forțat pe 
termen lung și a integrării acestora în viața 
economică și socială a țărilor-gazdă și a 
comunităților-gazdă.

(r) Promovarea demnității și a 
rezilienței persoanelor strămutate forțat pe
termen lung și a integrării temporare a
acestora în viața economică și socială a 
țărilor-gazdă și a comunităților--gazdă și o 
cât mai bună pregătire a readmisiei lor în 
țările de origine.

Or. fr

Amendamentul 53
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 54
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) Abordarea și atenuarea cauzelor 
profunde ale migrației neregulamentare și 
ale strămutării forțate prin parteneriate cu 
țările terțe, în special în ceea ce privește 
readmisia cetățenilor lor;
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Or. fr

Amendamentul 55
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 56
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(e) Consolidarea capacității științifice, 
tehnice, umane și instituționale pentru 
gestionarea migrației pentru a proteja 
statele europene de efectele sale adverse;

Or. fr

Amendamentul 57
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) Sprijinirea unor politici privind 
migrația eficace și bazate pe drepturile 
omului, inclusiv a programelor de 

(f) Sprijinirea unor politici privind 
migrația eficace asigurând o bună 
gestionare a frontierelor Uniunii și 
migrația de revenire a tuturor 
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protecție; imigranților clandestini;

Or. fr

Amendamentul 58
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) Promovarea condițiilor pentru 
facilitarea migrației legale și a mobilității 
bine gestionate, a contactelor 
interpersonale, a maximizării impactului 
migrației asupra dezvoltării;

(g) Promovarea condițiilor pentru 
facilitarea migrației de revenire și a 
mobilității bine gestionate, a contactelor 
interpersonale, maximizarea impactului 
migrației de revenire asupra dezvoltării 
statelor;

Or. fr

Amendamentul 59
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(h) Asigurarea protecției refugiaților 
primiți temporar pe teritoriul european;

Or. fr

Amendamentul 60
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) Sprijinirea unor soluții bazate pe 
dezvoltare în cazul persoanelor strămutate 
forțat și a comunităților lor gazdă;

(i) Sprijinirea unor soluții bazate pe 
dezvoltarea procesului de returnare în 
cazul persoanelor strămutate forțat în țările 
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lor de origine;

Or. fr

Amendamentul 61
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) Susținerea implicării diasporei în 
țările de origine;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 62
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) Facilitarea accesului universal la 
energie durabilă și promovarea unei 
economii cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon, rezilientă la schimbările climatice, 
circulară și eficientă din punctul de vedere 
al utilizării resurselor, în conformitate cu 
Acordul de la Paris privind schimbările 
climatice;

(j) Facilitarea accesului universal la 
energie durabilă și promovarea unei 
economii cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon, rezilientă la schimbările climatice, 
circulară și eficientă din punctul de vedere 
al utilizării resurselor;

Or. fr

Amendamentul 63
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

— Contribuția la promovarea valorilor — Contribuția la promovarea valorilor 
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fundamentale ale democrației, statului de 
drept, universalității și indivizibilității 
drepturilor omului, a respectului pentru 
demnitatea umană, a principiilor 
nediscriminării, egalității și solidarității, 
precum și contribuția la respectarea 
principiilor Cartei Organizației Națiunilor 
Unite și a dreptului internațional.

fundamentale ale democrației, a respectului 
pentru demnitatea umană, a principiilor 
nediscriminării, egalității și solidarității, 
precum și contribuția la respectarea 
principiilor Cartei Organizației Națiunilor 
Unite și a dreptului internațional.

Or. fr

Amendamentul 64
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 1 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

— Favorizarea cooperării și a 
parteneriatului cu societatea civilă în 
legătură cu aspecte referitoare la 
drepturile omului și democrație, inclusiv 
în situații sensibile și urgente. Se 
elaborează o strategie globală și coerentă 
la toate nivelurile în vederea realizării 
obiectivelor de mai jos.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 65
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 1 – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

— Protejarea drepturilor omului și a 
libertăților fundamentale pentru toți, 
contribuția la construirea unor societăți în 
care să prevaleze participarea, 
nediscriminarea, toleranța, justiția și 
asumarea răspunderii, solidaritatea și 
egalitatea. Respectarea drepturilor omului 
și a libertăților fundamentale pentru toți va 
fi monitorizată, promovată și consolidată 

— Protejarea drepturilor omului și a 
libertăților fundamentale pentru toți, 
contribuția la construirea unor societăți în 
care să prevaleze participarea, 
nediscriminarea, toleranța, justiția și 
asumarea răspunderii, solidaritatea și 
egalitatea. Respectarea drepturilor omului 
și a libertăților fundamentale pentru toți va 
fi monitorizată. Domeniul de aplicare al 
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în conformitate cu principiile 
universalității, indivizibilității și 
interdependenței drepturilor omului. 
Domeniul de aplicare al programului 
include drepturile civile, politice, 
economice, sociale și culturale. Problemele 
legate de drepturile omului vor fi abordate 
în același timp cu impulsionarea societății 
civile și cu protecția și capacitarea 
apărătorilor drepturilor omului, inclusiv 
în ceea ce privește marja lor de acțiune 
din ce în ce mai redusă.

programului include drepturile civile, 
politice, economice, sociale și culturale.

Or. fr

Amendamentul 66
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 1 – liniuța 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

— Promovarea multilateralismului 
eficace și a parteneriatului strategic și 
contribuția la consolidarea capacităților 
cadrelor internaționale, regionale și 
naționale de a promova și proteja 
drepturile omului, democrația și statul de 
drept. Parteneriatele strategice vor fi 
stimulate, acordându-se o atenție 
deosebită Oficiului Înaltului Comisar al 
Națiunilor Unite pentru Drepturile 
Omului (OHCHR), Curții Penale 
Internaționale (CPI) și mecanismelor 
regionale și naționale relevante de 
protejare a drepturilor omului. În plus, 
programul va promova educația și 
cercetarea pe tema drepturilor omului și a 
democrației, inclusiv prin intermediul 
Campusului global pentru drepturile 
omului și democrație (Global Campus for 
Human Rights and Democracy).

eliminat

Or. fr

Amendamentul 67
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Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 3 – subpunctul 1 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) prevenirea conflictelor și răspunsul 
în caz de criză;

(d) prevenirea conflictelor și răspunsul 
în caz de criză, în special în caz de crize 
legate de migrație;

Or. fr

Amendamentul 68
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Sprijinirea acțiunilor globale care 
urmăresc reducerea tuturor dimensiunilor 
inegalității, cum ar fi decalajele dintre 
fete/femei și băieți/bărbați, pentru a 
garanta că toată lumea are șanse egale de a 
participa la viața economică și socială.

(c) Sprijinirea acțiunilor globale care 
urmăresc promovarea complementarității
dintre bărbați și femei și garantarea 
faptului că toată lumea are șanse egale de a 
participa la viața economică și socială.

Or. fr

Amendamentul 69
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) Încercarea de a găsi o abordare 
globală în ceea ce privește provocarea 
reprezentată de demografia africană.

Or. fr

Amendamentul 70
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Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o situație care constituie o 
amenințare la adresa democrației, a ordinii 
publice, a protecției drepturilor omului și 
a libertăților fundamentale sau a securității 
și a siguranței persoanelor, în special a 
celor expuse violenței pe criterii de gen în 
situații de instabilitate;

(b) o situație care constituie o 
amenințare la adresa democrației, a ordinii 
publice și a libertăților fundamentale sau a 
securității și a siguranței persoanelor, în 
special a celor expuse violenței pe criterii 
de gen în situații de instabilitate;

Or. fr

Amendamentul 71
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Propunere de regulament
Anexa V – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) contribuția, prin promovarea 
dezvoltării durabile, la abordarea cauzelor 
profunde specifice ale migrației 
neregulamentare, consolidarea rezilienței 
comunităților-gazdă și de tranzit și 
contribuția la reintegrarea durabilă a 
migranților care se întorc în țările lor de 
origine, acordând atenția cuvenită 
consolidării statului de drept, a bunei 
guvernanțe și a drepturilor omului.

(f) contribuția, prin promovarea 
dezvoltării durabile, la abordarea cauzelor 
profunde specifice ale migrației 
neregulamentare, consolidarea rezilienței 
comunităților-gazdă și de tranzit și 
contribuția la reintegrarea durabilă a 
migranților care se întorc în țările lor de 
origine, acordând atenția cuvenită 
promovării bunei guvernanțe și a 
respectării drepturilor cetățenilor.

Or. fr
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