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Amendamentul 92
Jérôme Lavrilleux

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 dezvoltării durabile, 
combaterea tuturor formelor de 
inegalitate, în special a inegalității de gen, 
și menținerea 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.

Or. fr

Amendamentul 93
Clare Moody

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

articolul 21 alineatul (2) litera (d) din 
Tratatul privind Uniunea Europeană, 
precum și menținerea păcii, prevenirea 
conflictelor și consolidarea securității 
internaționale, astfel cum se prevede la 
articolul 21 alineatul (2) litera (c) din 
Tratatul privind Uniunea Europeană.

Or. en

Amendamentul 94
Eleonora Forenza

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 95
Eleonora Forenza
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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, 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. De 
asemenea, este necesar să se ia în 
considerare impactul tuturor politicilor 
asupra dinamicii conflictelor, promovând 
o abordare a analizelor de conflict care să 
integreze dimensiunea de gen în toate 
acțiunile și programele prevăzute de 
regulament, în scopul evitării efectelor 
negative asupra femeilor, a fetelor și a 
persoanelor LGBTIQ și în vederea 
maximizării efectelor pozitive.

__________________ __________________

45Transformarea 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).

45Transformarea 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
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Amendamentul 96
Clare Moody

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 
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.

(7) Contextul global de acțiune este 
încercarea de a realiza o ordine globală 
bazată pe norme, al cărei principiu 
fundamental să fie multilateralismul și în 
centrul căreia să se afle Organizația 
Națiunilor Unite. Agenda 2030, împreună 
cu Acordul de la Paris privind schimbările 
climatice57 și Agenda pentru acțiune de la 
Addis Abeba58, reprezintă răspunsul 
comunității internaționale la provocările și 
tendințele globale în materie de dezvoltare 
durabilă. Agenda 2030, care are în centrul 
ei obiectivele de dezvoltare durabilă, 
constituie un cadru transformator pentru 
eradicarea sărăciei, realizarea dezvoltării 
durabile la nivel mondial și promovarea 
unor societăți pașnice, juste și favorabile 
incluziunii. 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, iar obiectivul 
5 al Agendei vizează, în mod specific, să 
pună capăt tuturor formelor de 
discriminare împotriva femeilor și a 
fetelor. Scopul este de a adopta și 
consolida legislația aplicabilă care 
promovează egalitatea de gen. 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 
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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. en

Amendamentul 97
Eleonora Forenza

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 
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 

(7) Contextul global de acțiune este 
încercarea de a realiza o ordine globală 
bazată pe norme, al cărei principiu 
fundamental să fie multilateralismul și în 
centrul căreia să se afle Organizația 
Națiunilor Unite. Agenda 2030, împreună 
cu Acordul de la Paris privind schimbările 
climatice57 și Agenda pentru acțiune de la 
Addis Abeba58, reprezintă răspunsul 
comunității internaționale la provocările și 
tendințele globale în materie de dezvoltare 
durabilă. Agenda 2030, care are în centrul 
ei obiectivele de dezvoltare durabilă, 
constituie un cadru transformator pentru 
eradicarea sărăciei și realizarea dezvoltării 
durabile la nivel mondial, precum și 
pentru promovarea unor societăți pașnice, 
juste și favorabile incluziunii pentru toate 
tipurile de identități de gen. 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, 
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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.

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, fără a le 
submina pe celelalte.

__________________ __________________

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 98
Angelika Mlinar

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 
climatice57 și Agenda pentru acțiune de la 
Addis Abeba58, reprezintă răspunsul 
comunității internaționale la provocările și 
tendințele globale în materie de dezvoltare 

(7) Contextul global de acțiune este 
încercarea de a realiza o ordine globală 
bazată pe norme, al cărei principiu 
fundamental să fie multilateralismul și în 
centrul căreia să se afle Organizația 
Națiunilor Unite. Agenda 2030, împreună 
cu Acordul de la Paris privind schimbările 
climatice57 și Agenda pentru acțiune de la 
Addis Abeba58, reprezintă răspunsul 
comunității internaționale la provocările și 
tendințele globale în materie de dezvoltare 
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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.

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, precum și 
pentru promovarea unor societăți pașnice, 
juste și favorabile incluziunii. 
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.

__________________ __________________

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 99
Eleonora Forenza

Propunere de regulament
Considerentul 8
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(8) Punerea în aplicare a prezentului 
regulament ar trebui să fie ghidată de cele 
cinci priorități stabilite în Strategia globală 
pentru politica externă și de securitate a 
Uniunii (denumită în continuare „Strategia 
globală”)59, prezentată la 19 iunie 2016, 
care reprezintă viziunea Uniunii și 
constituie cadrul pentru o acțiune externă 
unită și responsabilă, desfășurată în 
parteneriat cu ceilalți, în scopul promovării 
valorilor și intereselor Uniunii. Uniunea ar 
trebui să consolideze parteneriatele, 
precum și să promoveze dialogul politic și 
răspunsurile colective la provocările de 
interes global. Acțiunile întreprinse de 
Uniune ar trebui să sprijine valorile sale în 
toate aspectele lor, contribuind astfel la 
eradicarea sărăciei, la combaterea 
inegalității în toate formele ei, în special a 
disparităților de gen, la menținerea păcii, 
la prevenirea conflictelor, la consolidarea 
siguranței internaționale, la combaterea 
cauzelor profunde ale strămutării forțate și 
la acordarea de asistență populațiilor, 
țărilor și regiunilor care se confruntă cu o 
presiune sporită a migrației și cu dezastre 
naturale sau provocate de om, la susținerea 
unei politici comerciale echitabile, care să 
respecte drepturile omului și să fie justă 
din perspectiva genului, la diplomația 
economică și la cooperarea economică, la 
promovarea soluțiilor și tehnologiilor 
digitale, precum și la 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. Dintr-o perspectivă feministă, 
Uniunea ar trebuie să recunoască rolul 
fundamental al femeilor ca promotori ai 
păcii: în mod tradițional, acestea nu și-au 
construit niciodată identitatea politică pe 
discursuri naționaliste, ci mai degrabă pe 
solidaritatea internațională, alianțe și 
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crearea de relații cu alte femei cu origini 
diferite, dezvoltând o atitudine de 
respectare a diversității și susținând 
dialogul intercultural.

__________________ __________________

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. en

Amendamentul 100
Clare Moody

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(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 și prevenirea conflictelor, 
prin implicarea unei game largi de experți 
și de părți interesate în negocierile legate 
de consolidarea păcii, inclusiv a femeilor 
și a societății civile, consolidarea 
securității internaționale, combaterea 
cauzelor profunde ale strămutării forțate și 
acordarea de asistență populațiilor, țărilor 
și regiunilor care se confruntă cu dezastre 
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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.

naturale sau provocate de om, acordând o 
atenție specială celor mai vulnerabile 
persoane care sunt afectate, în mod 
disproporționat, de asemenea dezastre, 
inclusiv femeilor și fetelor, persoanelor 
LGBTI și persoanelor cu handicap,
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.

__________________ __________________

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. en

Amendamentul 101
Angelika Mlinar

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 

(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 
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răspunsurile colective la provocările de 
interes global. Acțiunile întreprinse de 
Uniune ar trebui să sprijine interesele și 
valorile sale în toate aspectele lor, inclusiv 
menținerea păcii, prevenirea conflictelor, 
consolidarea securității internaționale, 
combaterea cauzelor profunde ale migrației 
neregulamentare și acordarea de asistență 
populațiilor, țărilor și regiunilor care se 
confruntă cu dezastre naturale sau 
provocate de om, susținerea politicii 
comerciale, diplomația economică și 
cooperarea economică, promovarea 
soluțiilor și tehnologiilor digitale, precum 
și întărirea dimensiunii internaționale a 
politicilor Uniunii. Atunci când își apără 
interesele, Uniunea ar trebui să aplice și să 
promoveze principiile de respectare a unor 
standarde sociale și de mediu ridicate, a 
statului de drept, a dreptului internațional și 
a drepturilor omului.

răspunsurile colective la provocările de 
interes global. Acțiunile întreprinse de 
Uniune ar trebui să sprijine interesele și 
valorile sale în toate aspectele lor, inclusiv 
menținerea păcii, prevenirea conflictelor, 
consolidarea securității internaționale, 
combaterea cauzelor profunde ale migrației 
neregulamentare și acordarea de asistență 
populațiilor, țărilor și regiunilor care se 
confruntă cu dezastre naturale sau 
provocate de om, susținerea politicii 
comerciale, diplomația economică și 
cooperarea economică, promovarea 
soluțiilor și tehnologiilor digitale, precum 
și întărirea dimensiunii internaționale a 
politicilor Uniunii și promovarea unor 
societăți juste și favorabile incluziunii. 
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.

__________________ __________________

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. en

Amendamentul 102
Clare Moody

Propunere de regulament
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Punerea în aplicare a prezentului 
regulament ar trebui, de asemenea, să 
includă Rezoluția 1325 a Consiliului de 
Securitate al Națiunilor Unite privind 
femeile, pacea și securitatea, recunoscând 
obiectivul principal al acesteia de a 
proteja femeile și de a spori considerabil 
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participarea lor la procesele politice și 
decizionale. La masa negocierilor de pace, 
unde se iau decizii cruciale privind 
redresarea și guvernanța post-conflict, 
femeile sunt vizibil subreprezentate, în 
pofida faptului că atunci când femeile au 
un rol explicit în procesele de pace crește 
cu 20 % probabilitatea ca un acord să 
dureze cel puțin 2 ani și cu 35 % 
probabilitatea ca un acord să dureze cel 
puțin 15 ani. Participarea efectivă a 
femeilor în procesele de luare a deciziilor 
la toate nivelurile este esențială în vederea 
dezvoltării unor răspunsuri care să 
integreze dimensiunea de gen în 
abordarea inegalităților existente. UE se 
asigură că RCSONU 1325 se reflectă în 
toate activitățile sale în acest domeniu.

Or. en

Amendamentul 103
Jérôme Lavrilleux

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 104
Clare Moody

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 105
Angelika Mlinar

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) În conformitate cu obiectivele de 
dezvoltare durabilă, prezentul regulament 
ar trebui să contribuie la consolidarea 
monitorizării și raportării, punând accentul 

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

pe rezultate, ceea ce acoperă realizările, 
efectele și impactul în țările partenere care 
beneficiază de asistență financiară externă 
din partea Uniunii. În special, astfel cum s-
a convenit în Consens, se preconizează că 
acțiunile întreprinse în temeiul prezentului 
regulament vor contribui pentru ca un 
procent de 20 % din asistența oficială 
pentru dezvoltare finanțată în temeiul 
prezentului regulament să fie alocat 
incluziunii sociale și dezvoltării umane, 
inclusiv egalității de gen și capacitării 
fetelor și femeilor.

Or. en

Amendamentul 106
Angelika Mlinar

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 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, drepturile 
omului și egalitatea de gen).

Or. en

Amendamentul 107
Eleonora Forenza

Propunere de regulament
Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Prezentul regulament ar trebui să 
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abordeze reacțiile ostile în creștere 
împotriva drepturilor femeilor și a 
egalității de gen la nivel global, precum și 
să sprijine și să asigure o capacitate de 
operare suficientă organizațiilor care 
acționează în domeniul sănătății sexuale 
și reproductive și al drepturilor aferente 
(accesul la informații, educație și servicii 
de calitate și accesibile), precum și în 
domeniul violenței bazate pe gen, inclusiv, 
dar nu numai în domeniul combaterii 
practicilor tradiționale dăunătoare, 
precum mutilarea genitală a femeilor, 
așa-numitele infracțiuni de onoare, violul 
și violența sexuală, violența domestică, 
căsătoriile între copii și discriminarea de 
gen tolerată de stat.

Or. en

Amendamentul 108
Clare Moody

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Politica europeană de vecinătate, 
astfel cum a fost revizuită în 201562, înscrie 
stabilizarea țărilor din vecinătatea UE și 
consolidarea rezilienței acestora, în special 
prin stimularea dezvoltării economice, 
printre principalele priorități politice ale 
Uniunii. Pentru a-și atinge obiectivul, 
politica europeană de vecinătate revizuită 
s-a axat pe patru domenii prioritare: buna 
guvernanță, democrația, statul de drept și 
drepturile omului, cu un accent deosebit pe 
sporirea sprijinului acordat societății civile; 
dezvoltarea economică; securitatea; 
migrația și mobilitatea, inclusiv abordarea 
cauzelor profunde ale migrației 
neregulamentare și ale strămutării forțate 
a populației. Politica europeană de 
vecinătate se caracterizează prin 
diferențiere și printr-o asumare reciprocă 

(19) Politica europeană de vecinătate, 
astfel cum a fost revizuită în 201562, înscrie 
stabilizarea țărilor din vecinătatea UE și 
consolidarea rezilienței acestora, în special 
prin stimularea dezvoltării economice, 
printre principalele priorități politice ale 
Uniunii. Pentru a-și atinge obiectivul, 
politica europeană de vecinătate revizuită 
s-a axat pe patru domenii prioritare: buna 
guvernanță, democrația, statul de drept și 
drepturile omului, cu un accent deosebit pe 
sporirea sprijinului acordat societății civile; 
dezvoltarea economică; securitatea; 
migrația și mobilitatea, inclusiv abordarea 
cauzelor profunde ale strămutării forțate a 
populației și abordarea impactului inegal 
pe care acest lucru îl are asupra femeilor 
și fetelor. Politica europeană de vecinătate 
se caracterizează prin diferențiere și printr-
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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.

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. en

Amendamentul 109
Eleonora Forenza

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Uniunea ar trebui să urmărească un 
nivel maxim de eficiență în utilizarea 
resurselor disponibile, pentru a optimiza 
impactul acțiunii sale externe. Pentru a 
realiza acest lucru, ar trebui să se asigure 
coerența între instrumentele de finanțare 
externă ale Uniunii și complementaritatea 
acestora, fiind vizate, în special, 
Instrumentul de asistență pentru preaderare 
III63, Instrumentul pentru ajutor umanitar64, 
Decizia privind țările și teritoriile de peste 
mări65, Instrumentul european pentru 
securitate nucleară care completează 
Instrumentul de vecinătate, cooperare 
pentru dezvoltare și cooperare 
internațională pe baza Tratatului 
Euratom66, politica externă și de securitate
comună și Instrumentul european pentru 
pace67, nou propus, care este finanțat în 
afara bugetului Uniunii, și ar trebui să fie 
create sinergii cu alte politici și programe 

(21) Uniunea ar trebui să urmărească un 
nivel maxim de eficiență în utilizarea 
resurselor disponibile, pentru a optimiza 
impactul acțiunii sale externe. Pentru a 
realiza acest lucru, ar trebui să se asigure 
coerența între instrumentele de finanțare 
externă ale Uniunii și complementaritatea 
acestora, fiind vizate, în special, 
Instrumentul de asistență pentru preaderare 
III63, Instrumentul pentru ajutor umanitar64, 
Decizia privind țările și teritoriile de peste 
mări65, Instrumentul european pentru 
securitate nucleară care completează 
Instrumentul de vecinătate, cooperare 
pentru dezvoltare și cooperare 
internațională pe baza Tratatului 
Euratom66, politica externă și de siguranță
comună și Instrumentul european pentru 
pace67, nou propus, care este finanțat în 
afara bugetului Uniunii, și ar trebui să fie 
create sinergii cu alte politici și programe 
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ale Uniunii. Aceasta include coerența și 
complementaritatea cu asistența 
macrofinanciară, acolo unde este cazul. 
Pentru a maximiza impactul acțiunilor 
combinate în vederea atingerii unui 
obiectiv comun, prezentul regulament ar 
trebui să permită combinarea formelor de 
finanțare cu alte programe ale Uniunii, atât 
timp cât contribuțiile nu acoperă aceleași 
costuri.

ale Uniunii. Aceasta include coerența și 
complementaritatea cu asistența 
macrofinanciară, acolo unde este cazul. 
Pentru a maximiza impactul acțiunilor 
combinate în vederea atingerii unui 
obiectiv comun, prezentul regulament ar 
trebui să permită combinarea formelor de 
finanțare cu alte programe ale Uniunii, atât 
timp cât contribuțiile nu acoperă aceleași 
costuri.

__________________ __________________

63 Propunere de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului de 
instituire a Instrumentului de asistență 
pentru preaderare (IPA III) [COM(2018)
465].

63 Propunere de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului de 
instituire a Instrumentului de asistență 
pentru preaderare (IPA III) 
[COM(2018)0465].

64 Regulamentul (CE) nr. 1257/96 al 
Consiliului din 20 iunie 1996 privind 
ajutorul umanitar (JO L 163, 2.7.1996, 
p. 1).

64 Regulamentul (CE) nr. 1257/96 al 
Consiliului din 20 iunie 1996 privind 
ajutorul umanitar (JO L 163, 2.7.1996, 
p. 1).

65 Propunere de decizie a Consiliului 
privind asocierea țărilor și teritoriilor de 
peste mări la Uniunea Europeană, inclusiv 
relațiile dintre Uniunea Europeană, pe de o 
parte, și Groenlanda și 
Regatul Danemarcei, pe de altă parte 
(„Decizia de asociere peste mări”) 
[COM(2018) 461 final].

65 Propunere de decizie a Consiliului 
privind asocierea țărilor și teritoriilor de 
peste mări la Uniunea Europeană, inclusiv 
relațiile dintre Uniunea Europeană, pe de o 
parte, și Groenlanda și 
Regatul Danemarcei, pe de altă parte 
(„Decizia de asociere peste mări”) 
[COM(2018)0461].

66 Propunere de regulament al Consiliului 
de instituire a unui Instrument european 
pentru securitate nucleară, care 
completează Instrumentul de vecinătate, 
cooperare pentru dezvoltare și cooperare 
internațională pe baza Tratatului Euratom 
[COM(2018) 462 final].

66 Propunere de regulament al Consiliului 
de instituire a unui Instrument european 
pentru securitate nucleară, care 
completează Instrumentul de vecinătate, 
cooperare pentru dezvoltare și cooperare 
internațională pe baza Tratatului Euratom 
[COM(2018)0462].

67 Propunerea Înaltului Reprezentant al 
Uniunii pentru afaceri externe și politica de 
securitate adresată Consiliului privind o 
decizie a Consiliului de instituire a 
Instrumentului european pentru pace 
[C(2018) 3800 final].

67 Propunerea Înaltului Reprezentant al 
Uniunii pentru afaceri externe și politica de 
securitate adresată Consiliului privind o 
decizie a Consiliului de instituire a 
Instrumentului european pentru pace 
[C(2018)3800].

Or. en
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Amendamentul 110
Jérôme Lavrilleux

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. 
Această abordare generală ar trebui să fie 
completată cu programe tematice și cu 
acțiuni de răspuns rapid și, dacă este cazul, 
să se sprijine pe dimensiunea de gen.

Or. fr

Amendamentul 111
Angelika Mlinar

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(25) În timp ce democrația și drepturile 
omului, inclusiv egalitatea de gen, 
capacitarea femeilor și a fetelor, 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.

Or. en
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Amendamentul 112
Clare Moody

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(25) În timp ce democrația și drepturile 
omului, inclusiv egalitatea de gen, 
capacitarea femeilor și a tineretului, 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.

Or. en

Amendamentul 113
Eleonora Forenza

Propunere de regulament
Considerentul 26 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26a) În conformitate cu Consensul 
privind dezvoltarea, prezentul regulament 
va aprofunda parteneriatele cu 
organizațiile societății civile implicate în 
dezvoltarea durabilă, promovând un 
spațiu de operare și un mediu favorabil 
care să le permită să își îndeplinească 
rolurile multiple de promotori ai 
drepturilor omului, inclusiv ai drepturilor 
femeilor și fetelor, precum și de promotori 
ai democrației, statului de drept și justiției 
sociale, de apărători ai deținătorilor de 
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drepturi, de susținători independenți ai 
monitorizării și tragerii la răspundere a 
autorităților, de entități care se asigură de 
punerea în aplicare și de agenți ai 
schimbării, inclusiv prin educația pentru 
dezvoltare și acțiuni de sensibilizare. 
Prezentul regulament va promova spațiul 
independent al societății civile și va 
intensifica sprijinul pentru consolidarea 
capacității organizațiilor societății civile, 
pentru a le întări implicarea și influența 
în procesul de dezvoltare, contribuind la 
progresele politice, sociale, de mediu și 
economice.

Or. en

Amendamentul 114
Clare Moody

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 
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 

(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 
identificate în cursul punerii în aplicare a 
prezentului regulament și vor include 
măsuri menite să contribuie la progresul 
acțiunilor în domeniul schimbărilor 
climatice, al păcii și al securității.
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procesele de revizuire relevante. Contribuția totală adusă de prezentul 
regulament ar trebui să facă parte din 
evaluările și din procesele de revizuire 
relevante.

Or. en

Amendamentul 115
Eleonora Forenza

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 efectivă 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 

(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. Având în vedere lipsa 
actuală a unui mecanism care să permită 
solicitarea de protecție din motive 
umanitare în afara Uniunii, persoanele 
care solicită azil sunt obligate să intre în 
Europa în moduri neregulamentare, 
riscându-și astfel propria viață și 
sănătatea. Aceasta este cauza majoră a 
consecințelor genderizate pentru femei, 
fete și persoanele LGBTI, care sunt 
afectate de numeroase forme de violență 
și viol, având în vedere că reprezintă ținte 
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contribuie la o abordare coordonată, 
holistică și structurată a migrației, 
valorificând la maximum sinergiile și 
aplicând efectul de levier necesar.

ale celor care introduc ilegal migranți și 
ale traficanților de persoane în scopul 
exploatării sexuale și economice. În acest 
sens, cooperarea cu țările terțe trebuie să 
se axeze pe îmbunătățirea dialogului și a 
condițiilor pentru a asigura efectuarea în 
siguranță a călătoriilor. 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 abordarea cauzelor profunde 
ale migrației nesigure. Prezentul 
regulament ar trebui să contribuie la o 
abordare coordonată, holistică și structurată 
a migrației, care să ia în considerare 
drepturile omului și dimensiunea de gen,
valorificând la maximum sinergiile.

Or. en

Amendamentul 116
Clare Moody

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, completând politica Uniunii 
Europene 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. 

Or. en
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Amendamentul 117
Clare Moody

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(34) Scopul FEDD+ ar trebui să fie 
sprijinirea investițiilor ca mijloc de a 
contribui la realizarea obiectivelor de 
dezvoltare durabilă, prin favorizarea 
dezvoltării economice și sociale durabile și 
favorabile incluziunii și prin promovarea 
rezilienței socioeconomice a țărilor 
partenere, cu un accent deosebit pe 
eradicarea sărăciei, pe promovarea unor 
societăți pașnice, juste și favorabile 
incluziunii, pe creșterea economică 
durabilă și favorabilă incluziunii, pe 
crearea de locuri de muncă decente și pe 
oportunitățile economice, în special pentru 
persoanele cele mai vulnerabile, inclusiv 
femei și fete, persoane LGBTI, victime ale 
conflictelor și persoane cu handicap, prin 
sprijinirea sectoarelor socioeconomice, a 
microîntreprinderilor și întreprinderilor
mici și mijlocii și a cooperativelor, în 
special a celor deținute de femei, precum 
și prin abordarea anumitor cauze legate de 
schimbările climatice și de degradarea 
mediului și a cauzelor socioeconomice ale 
strămutării forțate, care afectează, în mod 
disproporționat, femeile și fetele, în 
conformitate cu documentele indicative de 
programare relevante. Ar trebui să se 
acorde o atenție deosebită țărilor 
considerate fragile sau confruntate cu 
situații de conflict, țărilor cel mai puțin 
dezvoltate și țărilor sărace puternic 
îndatorate.

Or. en
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Amendamentul 118
Eleonora Forenza

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 119
Clare Moody

Propunere de regulament
Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) FEDD+ ar trebui să valorifice pe 
deplin adiționalitatea fondurilor, să 

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

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

Or. en

Amendamentul 120
Eleonora Forenza

Propunere de regulament
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Ar trebui să fie instituită o garanție 
pentru acțiunea externă pe baza actualei 
garanții FEDD și a Fondului de garantare 
pentru acțiuni externe. Garanția pentru 
acțiunea externă ar trebui să sprijine 
operațiunile FEDD+ acoperite de garanții 
bugetare, asistența macrofinanciară și 
împrumuturile acordate țărilor terțe în baza 
Deciziei 77/270/Euratom a Consiliului71. 
Aceste operațiuni ar trebui să fie sprijinite 
prin credite alocate în temeiul prezentului 
regulament, precum și în temeiul 
Regulamentului (UE) nr. .../... (IPA III) și 
al Regulamentului (UE) nr. .../... 
(Regulamentul privind instrumentul 

(36) Ar trebui să fie instituită o garanție 
pentru acțiunea externă pe baza actualei 
garanții FEDD și a Fondului de garantare 
pentru acțiuni externe. Garanția pentru 
acțiunea externă ar trebui să sprijine 
operațiunile FEDD+ acoperite de garanții 
bugetare, asistența macrofinanciară și 
împrumuturile acordate țărilor terțe în baza 
Deciziei 77/270/Euratom a Consiliului71. 
Aceste operațiuni ar trebui să fie sprijinite 
prin credite alocate în temeiul prezentului 
regulament, precum și în temeiul 
Regulamentului (UE) nr. .../... (IPA III) și 
al Regulamentului (UE) nr. .../... 
(Regulamentul privind instrumentul 
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european pentru securitate nucleară -
IESN), care ar trebui să acopere, de 
asemenea, provizionarea și datoriile 
rezultate din împrumuturile de asistență 
macrofinanciară și, respectiv, din 
împrumuturile acordate țărilor terțe 
menționate la articolul 10 alineatul (2) din 
Regulamentul privind IESN. În momentul 
finanțării operațiunilor FEDD+, ar trebui să 
se acorde prioritate acelor operațiuni care 
au un impact puternic asupra creării de 
locuri de muncă și ale căror raporturi între 
costuri și beneficii consolidează 
sustenabilitatea investițiilor. Operațiunile 
sprijinite cu ajutorul garanției pentru 
acțiunea externă ar trebui să fie însoțite de 
o evaluare ex ante aprofundată a aspectelor 
de mediu, financiare și sociale, după caz și
în conformitate cu cerințele privind o mai 
bună legiferare. Garanția pentru acțiunea 
externă nu ar trebui să fie utilizată pentru a 
furniza servicii publice esențiale, acestea 
fiind în continuare o responsabilitate a 
autorităților publice.

european pentru securitate nucleară -
IESN), care ar trebui să acopere, de 
asemenea, provizionarea și datoriile 
rezultate din împrumuturile de asistență 
macrofinanciară și, respectiv, din 
împrumuturile acordate țărilor terțe 
menționate la articolul 10 alineatul (2) din 
Regulamentul privind IESN. În momentul 
finanțării operațiunilor FEDD+, ar trebui să 
se acorde prioritate acelor operațiuni care 
au un impact puternic asupra creării de 
locuri de muncă decente, care să vizeze 
persoanele cele mai vulnerabile, precum 
femeile și persoanele LGBTI și acelor 
operațiuni ale căror raporturi între costuri 
și beneficii consolidează sustenabilitatea 
investițiilor și care furnizează cele mai 
ridicate garanții de sustenabilitate și un 
impact pe termen lung asupra dezvoltării, 
care să ia în considerare perspectiva de 
gen. Operațiunile sprijinite cu ajutorul 
garanției pentru acțiunea externă ar trebui 
să fie însoțite de o evaluare ex ante și ex-
post aprofundată a aspectelor de mediu, 
financiare, de gen și sociale, inclusiv a 
impactului lor asupra drepturilor și a 
nivelului de trai al comunităților afectate, 
a efectului asupra inegalităților, în special 
asupra inegalităților de gen, identificând 
modalitățile de abordare a acestora, în 
conformitate cu cerințele privind o mai 
bună legiferare. Garanția pentru acțiunea 
externă nu ar trebui să fie utilizată pentru a 
furniza servicii publice esențiale, acestea 
fiind în continuare o responsabilitate a 
autorităților publice.

__________________ __________________

71 Decizia 77/270/EURATOM a 
Consiliului din 29 martie 1977 de 
mandatare a Comisiei să acorde 
împrumuturi Euratom pentru a contribui la 
finanțarea centralelor nucleare (JO L 88, 
6.4.1977, p. 9).

71 Decizia 77/270/EURATOM a 
Consiliului din 29 martie 1977 de 
mandatare a Comisiei să acorde 
împrumuturi Euratom pentru a contribui la 
finanțarea centralelor nucleare (JO L 88, 
6.4.1977, p. 9).

Or. en
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Amendamentul 121
Clare Moody

Propunere de regulament
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Ar trebui să fie instituită o garanție 
pentru acțiunea externă pe baza actualei 
garanții FEDD și a Fondului de garantare 
pentru acțiuni externe. Garanția pentru 
acțiunea externă ar trebui să sprijine
operațiunile FEDD+ acoperite de garanții 
bugetare, asistența macrofinanciară și 
împrumuturile acordate țărilor terțe în baza 
Deciziei 77/270/Euratom a Consiliului71. 
Aceste operațiuni ar trebui să fie sprijinite 
prin credite alocate în temeiul prezentului
regulament, precum și în temeiul 
Regulamentului (UE) nr. .../... (IPA III) și 
al Regulamentului (UE) nr. .../... 
(Regulamentul privind instrumentul 
european pentru securitate nucleară -
IESN), care ar trebui să acopere, de 
asemenea, provizionarea și datoriile 
rezultate din împrumuturile de asistență 
macrofinanciară și, respectiv, din 
împrumuturile acordate țărilor terțe 
menționate la articolul 10 alineatul (2) din 
Regulamentul privind IESN. În momentul 
finanțării operațiunilor FEDD+, ar trebui să 
se acorde prioritate acelor operațiuni care 
au un impact puternic asupra creării de 
locuri de muncă și ale căror raporturi între 
costuri și beneficii consolidează 
sustenabilitatea investițiilor. Operațiunile 
sprijinite cu ajutorul garanției pentru 
acțiunea externă ar trebui să fie însoțite de 
o evaluare ex ante aprofundată a aspectelor 
de mediu, financiare și sociale, după caz și
în conformitate cu cerințele privind o mai 
bună legiferare. Garanția pentru acțiunea 
externă nu ar trebui să fie utilizată pentru a 
furniza servicii publice esențiale, acestea 
fiind în continuare o responsabilitate a 
autorităților publice.

(36) Ar trebui să fie instituită o garanție 
pentru acțiunea externă pe baza actualei 
garanții FEDD și a Fondului de garantare 
pentru acțiuni externe. Garanția pentru 
acțiunea externă ar trebui să sprijine 
operațiunile FEDD+ acoperite de garanții 
bugetare, asistența macrofinanciară și 
împrumuturile acordate țărilor terțe în baza 
Deciziei 77/270/Euratom a Consiliului71. 
Aceste operațiuni ar trebui să fie sprijinite 
prin credite alocate în temeiul prezentului 
regulament, precum și în temeiul 
Regulamentului (UE) nr. .../... (IPA III) și 
al Regulamentului (UE) nr. .../... 
(Regulamentul privind instrumentul 
european pentru securitate nucleară -
IESN), care ar trebui să acopere, de 
asemenea, provizionarea și datoriile 
rezultate din împrumuturile de asistență 
macrofinanciară și, respectiv, din 
împrumuturile acordate țărilor terțe 
menționate la articolul 10 alineatul (2) din 
Regulamentul privind IESN. În momentul 
finanțării operațiunilor FEDD+, ar trebui să 
se acorde prioritate acelor operațiuni care 
au un impact puternic asupra creării de 
locuri de muncă, acordând o atenție 
specială creării de locuri de muncă pentru 
persoanele cele mai vulnerabile, precum 
femeile, persoanele LGBTI și persoanele 
cu handicap. În momentul finanțării 
operațiunilor FEDD+, ar trebui să se 
acorde prioritate acelor operațiuni care 
au un impact puternic asupra creării de 
locuri de muncă și ale căror raporturi între 
costuri și beneficii consolidează 
sustenabilitatea investițiilor. Operațiunile 
sprijinite cu ajutorul garanției pentru 
acțiunea externă ar trebui să fie însoțite de 
o evaluare ex ante aprofundată a aspectelor 
de mediu, financiare și sociale, inclusiv a 
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impactului unic asupra femeilor și a 
impactului asupra comunităților afectate 
și izolate, identificând totodată 
modalitățile eficiente de abordare a 
acestora, în conformitate cu cerințele 
privind o mai bună legiferare. Garanția 
pentru acțiunea externă nu ar trebui să fie 
utilizată pentru a furniza servicii publice 
esențiale, acestea fiind în continuare o 
responsabilitate a autorităților publice.

__________________ __________________

71 Decizia 77/270/EURATOM a 
Consiliului din 29 martie 1977 de 
mandatare a Comisiei să acorde 
împrumuturi Euratom pentru a contribui la 
finanțarea centralelor nucleare (JO L 88, 
6.4.1977, p. 9).

71 Decizia 77/270/EURATOM a 
Consiliului din 29 martie 1977 de 
mandatare a Comisiei să acorde 
împrumuturi Euratom pentru a contribui la 
finanțarea centralelor nucleare (JO L 88, 
6.4.1977, p. 9).

Or. en

Amendamentul 122
Clare Moody

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 

(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, care 
afectează, în mod disproporționat, femeile 
și fetele și care supune grupurile 
vulnerabile, inclusiv persoanele LGBTI, 
unui risc mai mare de vătămare. 
Concilierea principiului previzibilității cu 
necesitatea de a reacționa rapid la noile 
nevoi presupune așadar o adaptare a 
execuției financiare a programelor. Pentru 
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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.

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. en

Amendamentul 123
Jérôme Lavrilleux

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 

(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 ar 
trebui să includă indicatori cuantificabili,
precum date defalcate pe gen, 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 
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experți ale Comisiei însărcinate cu 
pregătirea actelor delegate.

sistematic la reuniunile grupurilor de 
experți ale Comisiei însărcinate cu 
pregătirea actelor delegate.

__________________ __________________

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

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

Or. fr

Amendamentul 124
Clare Moody

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) sprijinirea și promovarea dialogului 
și a cooperării cu țările și regiunile terțe din 
vecinătatea UE, din Africa Subsahariană, 
din Asia și Pacific, precum și din America 
și zona Caraibilor;

(a) sprijinirea și promovarea dialogului 
și a cooperării cu țările și regiunile terțe din 
vecinătatea UE, din Africa Subsahariană, 
din Asia și Pacific, precum și din America 
și zona Caraibilor, cu obiectivul de a se 
realiza dezvoltarea durabilă, eradicarea 
sărăciei și combaterea inegalităților;

Or. en

Amendamentul 125
Angelika Mlinar

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) sprijinirea și promovarea dialogului 
și a cooperării cu țările și regiunile terțe din 
vecinătatea UE, din Africa Subsahariană, 
din Asia și Pacific, precum și din America 
și zona Caraibilor;

(a) sprijinirea și promovarea dialogului 
și a cooperării cu țările și regiunile terțe din 
vecinătatea UE, din Africa Subsahariană, 
din Asia și Pacific, precum și din America 
și zona Caraibilor, cu obiectivul de a se 
realiza dezvoltarea durabilă, eradicarea 
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sărăciei și combaterea inegalităților;

Or. en

Amendamentul 126
Eleonora Forenza

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) la nivel mondial, consolidarea și 
sprijinirea democrației, a statului de drept 
și a drepturilor omului, susținerea 
organizațiilor societății civile, 
consolidarea păcii, prevenirea conflictelor 
și promovarea unor societăți juste și 
favorabile incluziunii pentru toate tipurile 
de identități de gen, contribuirea la 
stabilitate și pace și abordarea altor 
provocări globale precum migrația și 
mobilitatea;

Or. en

Amendamentul 127
Angelika Mlinar

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) la nivel mondial, consolidarea și 
sprijinirea democrației, a statului de drept, 
a drepturilor omului și a egalității de gen;
susținerea organizațiilor societății civile, 
consolidarea păcii, prevenirea conflictelor 
și promovarea unor societăți juste și 
favorabile incluziunii, contribuirea la 
stabilitate și abordarea altor provocări 
globale precum migrația, mobilitatea și 
schimbările climatice;
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Or. en

Amendamentul 128
Jérôme Lavrilleux

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b
Regulamentul 2018/0243
Articolul 3 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 129
Clare Moody

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 130
Jordi Solé

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 131
Eleonora Forenza

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) asigurarea unui răspuns rapid în 
următoarele cazuri: situații de criză, de 
instabilitate și de conflict; probleme de 
reziliență și asigurarea legăturii dintre 
ajutorul umanitar și acțiunile pentru 
dezvoltare și răspunsul la nevoile și 
prioritățile politicii externe.

(c) asigurarea unui răspuns rapid în 
următoarele cazuri: situații de criză, de 
instabilitate și de conflict; probleme de 
reziliență și asigurarea legăturii dintre 
ajutorul umanitar și acțiunile pentru 
dezvoltare și pace.

Or. en

Amendamentul 132
Jérôme Lavrilleux

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a
Regulamentul 2018/0243
Articolul 4 – alineatul 3 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Drepturile omului și democrația; (a) Drepturile omului, egalitatea de 
gen și democrația;

Or. fr

Amendamentul 133
Jordi Solé

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) egalitatea de gen și capacitarea 
femeilor și a fetelor;

Or. en

Amendamentul 134
Eleonora Forenza

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) stabilitatea și pacea; (c) consolidarea păcii, prevenirea 
conflictelor și stabilitatea;

Or. en

Amendamentul 135
Clare Moody

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) stabilitatea și pacea; (c) consolidarea păcii, prevenirea 
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conflictelor și stabilitatea;

Or. en

Amendamentul 136
Jérôme Lavrilleux

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 5 a (nou)
Regulamentul 2018/0243
Articolul 4 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Acțiunile puse în aplicare prin 
programe tematice sau prin operațiuni de 
răspuns rapid iau în considerare 
dimensiunea de gen și se bazează pe date 
defalcate pe gen.

Or. fr

Amendamentul 137
Jérôme Lavrilleux

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera b – liniuța 1
Regulamentul 2018/0243
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 
drepturile omului, egalitatea de gen, 
capacitarea femeilor și a fetelor și 
democrație,

Or. fr

Amendamentul 138
Jordi Solé
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Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera b – liniuța 1 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– 750 de milioane EUR pentru 
egalitatea de gen și capacitarea femeilor 
și a fetelor,

Or. en

Amendamentul 139
Clare Moody

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera b – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– 1 000 de milioane EUR pentru 
stabilitate și pace,

– 1 000 de milioane EUR pentru 
consolidarea păcii, prevenirea conflictelor 
și stabilitate,

Or. en

Amendamentul 140
Eleonora Forenza

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera b – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– 1 000 de milioane EUR pentru 
stabilitate și pace,

– 1 000 de milioane EUR pentru 
consolidarea păcii, prevenirea conflictelor 
și stabilitate,

Or. en

Amendamentul 141
Angelika Mlinar
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Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera b – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– 1 000 de milioane EUR pentru
stabilitate și pace,

– consolidarea păcii, prevenirea 
conflictelor și stabilitate,

Or. en

Amendamentul 142
Eleonora Forenza

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acordurile de asociere, acordurile de 
parteneriat și cooperare, acordurile 
multilaterale și alte acorduri prin care se 
stabilește o relație cu caracter obligatoriu 
din punct de vedere juridic cu țările 
partenere, precum și concluziile Consiliului 
European și concluziile Consiliului, 
declarațiile summiturilor sau concluziile 
reuniunilor la nivel înalt cu țările partenere, 
rezoluțiile relevante ale Parlamentului 
European, comunicările Comisiei sau 
comunicările comune ale Comisiei și ale 
Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru 
afaceri externe și politica de securitate 
constituie cadrul general de politică pentru 
punerea în aplicare a 
prezentului regulament.

Acordurile de asociere, acordurile de 
parteneriat și cooperare, acordurile 
multilaterale și alte acorduri prin care se 
stabilește o relație cu caracter obligatoriu 
din punct de vedere juridic cu țările 
partenere, precum și concluziile Consiliului 
European și concluziile Consiliului, 
declarațiile summiturilor sau concluziile 
reuniunilor la nivel înalt cu țările partenere, 
rezoluțiile relevante ale Parlamentului 
European, comunicările Comisiei sau 
comunicările comune ale Comisiei și ale 
Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru 
afaceri externe și politica de securitate 
constituie cadrul general de politică pentru 
punerea în aplicare a 
prezentului regulament. Acesta include, 
printre altele, Strategia globală a UE, 
abordarea integrată a UE în materie de 
conflicte și crize externe, Consensul 
european privind dezvoltarea, Planul de 
acțiune pentru egalitatea de gen, 
abordarea cuprinzătoare a punerii în 
aplicare de către UE a Rezoluțiilor 1325 și 
1820 ale Consiliului de Securitate al 
Organizației Națiunilor Unite privind 
femeile, pacea și securitatea, Platforma de 
acțiune de la Beijing și programul de 
acțiune al Conferinței internaționale 
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pentru Populație și Dezvoltare (CIPD) și 
rezultatele conferințelor de examinare a 
acestora.

Or. en

Amendamentul 143
Angelika Mlinar

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acordurile de asociere, acordurile de 
parteneriat și cooperare, acordurile 
multilaterale și alte acorduri prin care se 
stabilește o relație cu caracter obligatoriu 
din punct de vedere juridic cu țările 
partenere, precum și concluziile Consiliului 
European și concluziile Consiliului, 
declarațiile summiturilor sau concluziile 
reuniunilor la nivel înalt cu țările partenere, 
rezoluțiile relevante ale Parlamentului 
European, comunicările Comisiei sau 
comunicările comune ale Comisiei și ale 
Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru 
afaceri externe și politica de securitate 
constituie cadrul general de politică pentru 
punerea în aplicare a 
prezentului regulament.

Acordurile de asociere, acordurile de 
parteneriat și cooperare, acordurile 
multilaterale și alte acorduri prin care se 
stabilește o relație cu caracter obligatoriu 
din punct de vedere juridic cu țările 
partenere, precum și concluziile Consiliului 
European și concluziile Consiliului, 
declarațiile summiturilor sau concluziile 
reuniunilor la nivel înalt cu țările partenere, 
rezoluțiile relevante ale Parlamentului 
European, comunicările Comisiei sau 
comunicările comune ale Comisiei și ale 
Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru 
afaceri externe și politica de securitate 
constituie cadrul general de politică pentru 
punerea în aplicare a 
prezentului regulament. Acesta include, 
printre altele, Strategia globală a UE, 
abordarea integrată a UE în materie de 
conflicte și crize externe, Consensul 
european privind dezvoltarea, abordarea 
cuprinzătoare a punerii în aplicare de 
către UE a Rezoluțiilor 1325 și 1820 ale 
Consiliului de Securitate al Organizației 
Națiunilor Unite privind femeile, pacea și 
securitatea și Planul de acțiune pentru 
egalitatea de gen.

Or. en
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Amendamentul 144
Clare Moody

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acordurile de asociere, acordurile de 
parteneriat și cooperare, acordurile 
multilaterale și alte acorduri prin care se 
stabilește o relație cu caracter obligatoriu 
din punct de vedere juridic cu țările 
partenere, precum și concluziile Consiliului 
European și concluziile Consiliului, 
declarațiile summiturilor sau concluziile 
reuniunilor la nivel înalt cu țările partenere, 
rezoluțiile relevante ale Parlamentului 
European, comunicările Comisiei sau 
comunicările comune ale Comisiei și ale 
Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru 
afaceri externe și politica de securitate 
constituie cadrul general de politică pentru 
punerea în aplicare a 
prezentului regulament.

Acordurile de asociere, acordurile de 
parteneriat și cooperare, acordurile 
multilaterale și alte acorduri prin care se 
stabilește o relație cu caracter obligatoriu 
din punct de vedere juridic cu țările 
partenere, precum și concluziile Consiliului 
European și concluziile Consiliului, 
declarațiile summiturilor sau concluziile 
reuniunilor la nivel înalt cu țările partenere, 
rezoluțiile relevante ale Parlamentului 
European, comunicările Comisiei sau 
comunicările comune ale Comisiei și ale 
Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru 
afaceri externe și politica de securitate 
constituie cadrul general de politică pentru 
punerea în aplicare a 
prezentului regulament. Acesta include, 
printre altele, Strategia globală a UE, 
abordarea integrată a UE în materie de 
conflicte și crize externe, Consensul 
european privind dezvoltarea, abordarea 
cuprinzătoare a punerii în aplicare de 
către UE a Rezoluțiilor 1325 și 1820 ale 
Consiliului de Securitate al Organizației 
Națiunilor Unite privind femeile, pacea și 
securitatea și Planul de acțiune pentru 
egalitatea de gen.

Or. en

Amendamentul 145
Angelika Mlinar

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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, inclusiv minoritățile, fetele și 
femeile, persoanele în vârstă, copiii, 
persoanele LGBTI, populația indigenă și 
persoanele cu handicap, și de a sprijini 
țările partenere în punerea în aplicare a 
obligațiilor lor internaționale în domeniul 
drepturilor omului. Prezentul regulament 
promovează egalitatea de gen și 
capacitarea femeilor și a fetelor.

Or. en

Amendamentul 146
Jérôme Lavrilleux

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2
Regulamentul 2018/0243
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr
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Amendamentul 147
Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

2. Se aplică o abordare bazată pe 
drepturi, care înglobează toate drepturile 
omului, fie ele civile și politice sau 
economice, sociale și culturale, scopul 
fiind de a integra principiile drepturilor 
omului, de a sprijini titularii de drepturi 
atunci când și le revendică, punând 
accentul pe grupurile marginalizate,
inclusiv minoritățile, femeile și fetele, 
persoanele în vârstă, copiii, persoanele 
LGBTI, populația indigenă și persoanele 
cu handicap, și de a sprijini țările 
partenere în punerea în aplicare a 
obligațiilor lor internaționale în domeniul 
drepturilor omului.

Or. en

Amendamentul 148
Clare Moody

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

omului. Prezentul regulament promovează 
egalitatea de gen și capacitarea femeilor și 
a tineretului.

Or. en

Amendamentul 149
Jordi Solé

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 150
Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Prezentul regulament promovează 
punerea în aplicare deplină și eficace a 
Platformei de acțiune de la Beijing, a 
programului de acțiune al Conferinței 
internaționale pentru Populație și 
Dezvoltare (CIPD) și a rezultatelor 
conferințelor de examinare a acestora și 
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evidențiază angajamentul față de 
sănătatea sexuală și reproductivă și 
drepturile aferente (SRHR). Acesta 
promovează, protejează și respectă dreptul 
fiecărei persoane de a avea control deplin 
și de a decide în mod liber și responsabil 
cu privire la chestiunile legate de 
sexualitate și sănătatea sexuală și 
reproductivă care o privesc, fără 
discriminare, constrângere și violență. 
Prezentul regulament acordă o atenție 
specială nevoii de acces universal la 
informații și la o educație cuprinzătoare, 
de calitate și accesibilă financiar în 
materie de sănătate sexuală și 
reproductivă, inclusiv la o educație 
sexuală cuprinzătoare și la servicii de 
sănătate.

Or. en

Amendamentul 151
Clare Moody

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Prezentul regulament promovează 
egalitatea de gen și capacitarea femeilor 
și a fetelor și alocă finanțare destinată 
asigurării participării femeilor în 
procesele internaționale de luare a 
deciziilor, precum și la conceperea, 
implementarea și evaluarea tuturor 
proiectelor. Drepturile femeilor, 
promovarea egalității de gen și justiția 
climatică ar trebui integrate prin 
programe strategice naționale și 
regionale. Regulamentul asigură că 
RCSONU 1325 este inclusă în toate 
activitățile prevăzute referitoare la 
prevenirea conflictelor, consolidarea 
păcii, stabilitate și securitate.

Or. en
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Amendamentul 152
Jérôme Lavrilleux

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3 – paragraful 4
Regulamentul 2018/0243
Articolul 8 – alineatul 3 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

În relațiile cu țările partenere, se ține seama 
de rezultatele obținute de acestea în 
punerea în aplicare a angajamentelor, a 
acordurilor internaționale și a relațiilor 
contractuale cu Uniunea.

În relațiile cu țările partenere, se ține seama 
de rezultatele obținute de acestea în 
punerea în aplicare a angajamentelor, a 
acordurilor internaționale, în special a 
Acordului de la Paris, și a relațiilor 
contractuale cu Uniunea.

Or. fr

Amendamentul 153
Jérôme Lavrilleux

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4 – paragraful 1
Regulamentul 2018/0243
Articolul 8 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr
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Amendamentul 154
Angelika Mlinar

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu principiul de parteneriat 
incluziv, Comisia se asigură, acolo unde 
este necesar, că părțile interesate relevante 
din țările partenere, inclusiv organizațiile 
societății civile și autoritățile locale, sunt 
consultate în mod adecvat și au acces în 
timp util la informațiile relevante care să le 
permită să joace un rol semnificativ în 
procesele de elaborare, de punere în 
aplicare și de monitorizare conexă a 
programelor.

În conformitate cu principiul de parteneriat 
incluziv, Comisia se asigură, acolo unde 
este necesar, că părțile interesate relevante 
din țările partenere, inclusiv organizațiile 
societății civile, cum ar fi organizațiile 
pentru drepturile femeilor, și autoritățile 
locale, sunt consultate în mod adecvat și au 
acces în timp util la informațiile relevante 
care să le permită să joace un rol 
semnificativ în procesele de elaborare, de 
punere în aplicare și de monitorizare 
conexă a programelor.

Or. en

Amendamentul 155
Jérôme Lavrilleux

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4 – paragraful 2
Regulamentul 2018/0243
Articolul 8 – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu principiul de parteneriat 
incluziv, Comisia se asigură, acolo unde 
este necesar, că părțile interesate relevante 
din țările partenere, inclusiv organizațiile 
societății civile și autoritățile locale, sunt 
consultate în mod adecvat și au acces în 
timp util la informațiile relevante care să le 
permită să joace un rol semnificativ în 
procesele de elaborare, de punere în 
aplicare și de monitorizare conexă a 
programelor.

În conformitate cu principiul de parteneriat 
incluziv, Comisia se asigură că părțile 
interesate relevante din țările partenere, 
inclusiv organizațiile societății civile și 
autoritățile locale, sunt consultate în mod 
adecvat și au acces în timp util la 
informațiile relevante care să le permită să 
joace un rol semnificativ în procesele de 
elaborare, de punere în aplicare și de 
monitorizare conexă a programelor.

Or. fr
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Amendamentul 156
Eleonora Forenza

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 157
Angelika Mlinar

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Programele și acțiunile în temeiul 
prezentului regulament integrează 
schimbările climatice, protecția mediului și
egalitatea de gen și țin cont de legăturile 
dintre obiectivele de dezvoltare durabilă, în 
vederea promovării unor acțiuni integrate 
care pot genera beneficii conexe și care pot 
îndeplini obiective multiple într-un mod 
coerent. Aceste programe și acțiuni se 

6. Programele și acțiunile în temeiul 
prezentului regulament integrează 
prevenirea conflictelor și consolidarea 
păcii, schimbările climatice, protecția 
mediului, egalitatea de gen, precum și 
capacitarea femeilor și adecvarea la 
conflict și țin cont de legăturile dintre 
obiectivele de dezvoltare durabilă, în 
vederea promovării unor acțiuni integrate 
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bazează pe o analiză a riscurilor și 
vulnerabilităților, integrează abordarea 
privind reziliența și țin seama de conflicte. 
Acestea sunt ghidate de principiul de a nu 
lăsa pe nimeni în urmă.

care pot genera beneficii conexe și care pot 
îndeplini obiective multiple într-un mod 
coerent. Aceste programe și acțiuni se 
bazează pe o analiză a riscurilor și 
vulnerabilităților, integrează abordarea 
privind reziliența și țin seama de conflicte. 
Acestea sunt ghidate de principiile de a nu 
lăsa pe nimeni în urmă.

Or. en

Amendamentul 158
Clare Moody

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 159
Jérôme Lavrilleux

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 6
Regulamentul 2018/0243
Articolul 8 – alineatul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 160
Eleonora Forenza

Propunere de regulament
Articolul 9 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Consolidarea capacităților actorilor militari
în sprijinul dezvoltării și al securității
pentru dezvoltare

Consolidarea capacităților actorilor din 
domeniul păcii în sprijinul dezvoltării și al 
siguranței pentru dezvoltare

Or. en

Amendamentul 161
Clare Moody

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În conformitate cu articolul 41 
alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea 

1. În conformitate cu articolul 41 
alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea 
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Europeană, finanțarea din partea Uniunii 
acordată în temeiul prezentului regulament 
nu este utilizată pentru a finanța 
achiziționarea de arme sau de muniții sau 
operațiunile care au implicații militare ori 
în materie de apărare.

Europeană, finanțarea din partea Uniunii 
acordată în temeiul prezentului regulament 
nu este utilizată pentru a finanța 
achiziționarea de arme sau de muniții sau 
operațiunile care au implicații militare ori 
în materie de apărare. Orice echipament 
furnizat în cadrul prezentului regulament 
face obiectul unor controale stricte de 
transfer, astfel cum se prevede în poziția 
comună a UE privind exporturile de
arme.

Or. en

Amendamentul 162
Eleonora Forenza

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 163
Angelika Mlinar

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 164
Jérôme Lavrilleux

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4 – litera a
Regulamentul 2018/0243
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 care funcționează 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 care funcționează sau la 
adresa protecției drepturilor omului, a 
egalității de gen și a libertăților 
fundamentale, iar instituțiile de stat nu pot 
face față amenințării respective; și

Or. fr

Amendamentul 165
Clare Moody



AM\1168417RO.docx 53/103 PE629.552v02-00

RO

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. La conceperea și punerea în 
aplicare a măsurilor în temeiul prezentului 
articol, Comisia promovează asumarea 
responsabilității de către țara parteneră. 
Comisia elaborează, de asemenea, 
elementele și bunele practici necesare 
pentru a asigura sustenabilitatea pe termen 
mediu și lung și promovează statul de drept 
și principiile consacrate de drept 
internațional.

6. La conceperea și punerea în 
aplicare a măsurilor în temeiul prezentului 
articol, Comisia promovează asumarea 
responsabilității de către țara parteneră. 
Comisia elaborează, de asemenea, 
elementele și bunele practici necesare 
pentru a asigura sustenabilitatea pe termen 
mediu și lung și promovează statul de drept 
și principiile consacrate de drept 
internațional. De asemenea, aceasta 
implică, în mod activ, societatea civilă 
favorabilă incluziunii pe parcursul 
procesului aferent politicilor, asigurând 
participarea deplină a femeilor și a 
fetelor, inclusiv la evaluările riscurilor și 
la analizele de conflict.

Or. en

Amendamentul 166
Angelika Mlinar

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. Aceasta se asigură, de asemenea, 
că acțiunile care vizează reformarea 
forțelor militare contribuie la sporirea 
transparenței, a responsabilizării și a 
respectului acestora față de drepturile 
omului de care beneficiază femeile, 
bărbații, fetele și băieții care ajung sub 
jurisdicția lor.

Or. en
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Amendamentul 167
Angelika Mlinar

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Comisia instituie procedurile 
adecvate de evaluare a riscurilor, de 
monitorizare și de evaluare pentru măsurile 
adoptate în temeiul prezentului articol.

7. (a) Comisia efectuează analize de 
conflict ex ante riguroase și sistematice, 
care integrează pe deplin analiza de gen,
evaluarea riscurilor, procedurile de 
monitorizare și de evaluare pentru măsurile 
adoptate în temeiul prezentului articol. 
Evaluările examinează impactul 
(potențial) al fiecărei măsuri adoptate în 
temeiul prezentului articol, dincolo de 
capacitățile militare imediate ale țărilor 
partenere, pentru a asigura că acestea țin 
cont de conflicte și de dimensiunea de 
gen, că nu fac rău și că contribuie, în mod 
activ, la siguranța persoanelor și la pacea 
durabilă. Procesele de monitorizare și de 
evaluare se bazează, într-o mare măsură, 
pe analizele și pe mărturiile societății 
civile și ale diferitelor femei și fete în 
evaluarea impactului fiecărei măsuri 
asupra dinamicii conflictelor și a 
dimensiunii de gen, în contextul fiecărei 
țări relevante.

Or. en

Amendamentul 168
Angelika Mlinar

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Cooperarea și intervențiile în 
temeiul prezentului regulament fac obiectul 
unei programări, cu excepția acțiunilor de 
răspuns rapid menționate la articolul 4 
alineatul (4).

1. Toate acțiunile de cooperare și 
intervențiile în conformitate cu prezentul 
regulament țin cont de conflicte și de 
dimensiunea de gen. Cooperarea și 
intervențiile în temeiul prezentului 
regulament fac obiectul unei programări, 
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cu excepția acțiunilor de răspuns rapid 
menționate la articolul 4 alineatul (4).

Or. en

Amendamentul 169
Jordi Solé

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.

(d) programele tematice privind 
drepturile omului și democrația, precum și 
egalitatea de gen și capacitarea femeilor 
și a fetelor și societatea civilă, menționate 
la articolul 4 alineatul (3) literele (a), (aa)
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, 
inclusiv cele care apără drepturile 
femeilor.

Or. en

Amendamentul 170
Angelika Mlinar

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) programarea poate include 
activități de cooperare finanțate din 
diferitele alocări menționate la articolul 6 
alineatul (2) și din alte programe ale 
Uniunii în conformitate cu actele de bază 
ale acestora.

(c) angajamentele și performanțele 
partenerilor, stabilite pe baza unor criterii 
precum reforma politică, egalitatea de 
gen, buna guvernanță, drepturile omului 
și dezvoltarea economică și socială;

Or. en
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Amendamentul 171
Jérôme Lavrilleux

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 – litera a
Regulamentul 2018/0243
Articolul 11 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) nevoile partenerilor, stabilite pe 
baza unor criterii specifice, luând în 
considerare populația, sărăcia, inegalitatea, 
dezvoltarea umană, vulnerabilitatea 
economică și de mediu și reziliența statelor 
și a societăților;

(a) nevoile partenerilor, stabilite pe 
baza unor criterii specifice, luând în 
considerare populația, sărăcia, inegalitatea, 
dezvoltarea umană, situația drepturilor 
omului și a libertăților fundamentale,
vulnerabilitatea economică și de mediu și 
reziliența statelor și a societăților. Aceste 
criterii ar trebui să se bazeze pe date 
defalcate în funcție de vârstă și sex pentru 
a fi cât se poate de reprezentative;

Or. fr

Amendamentul 172
Jordi Solé

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) nevoile partenerilor, stabilite pe 
baza unor criterii specifice, luând în 
considerare populația, sărăcia, inegalitatea, 
dezvoltarea umană, vulnerabilitatea 
economică și de mediu și reziliența statelor 
și a societăților;

(a) nevoile partenerilor, stabilite pe 
baza unor criterii specifice, luând în 
considerare populația, sărăcia, inegalitatea, 
dezvoltarea umană, egalitate de gen, 
vulnerabilitatea economică și de mediu și 
reziliența statelor și a societăților;

Or. en

Amendamentul 173
Clare Moody
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Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) angajamentele și rezultatele 
obținute de parteneri, stabilite pe baza unor 
criterii precum reforma politică și 
dezvoltarea economică și socială;

(c) angajamentele și rezultatele 
obținute de parteneri, stabilite pe baza unor 
criterii precum reforma politică, egalitatea 
de gen, buna guvernanță, drepturile 
omului și dezvoltarea economică și 
socială;

Or. en

Amendamentul 174
Jordi Solé

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) impactul potențial al finanțării 
Uniunii asupra egalității de gen;

Or. en

Amendamentul 175
Jérôme Lavrilleux

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 6 – paragraful 2 a (nou)
Regulamentul 2018/0243
Articolul 11 – alineatul 6 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ar trebui să se acorde o atenție deosebită 
măsurilor de prevenire a conflictelor, de 
consolidare a păcii, de conciliere și 
reconstrucție post-conflict, de pregătire în 
caz de dezastre, precum și rolului femeilor 
și drepturilor copiilor în aceste procese.

Or. fr
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Amendamentul 176
Clare Moody

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Programele indicative multianuale 
stabilesc domeniile prioritare selectate 
pentru finanțare din partea Uniunii, 
obiectivele specifice, rezultatele 
preconizate, indicatori de performanță clari 
și specifici și alocările financiare 
indicative, atât la nivel global, cât și per 
domeniu prioritar.

2. Programele indicative multianuale 
stabilesc domeniile prioritare selectate 
pentru finanțare din partea Uniunii, 
obiectivele specifice, rezultatele 
preconizate, indicatori de performanță clari 
și specifici și alocările financiare 
indicative, atât la nivel global, cât și per 
domeniu prioritar, inclusiv pachetele 
financiare destinate societății civile și 
sprijinirii organizațiilor pentru femei.

Or. en

Amendamentul 177
Jérôme Lavrilleux

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2
Regulamentul 2018/0243
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Programele indicative multianuale 
stabilesc domeniile prioritare selectate 
pentru finanțare din partea Uniunii, 
obiectivele specifice, rezultatele 
preconizate, indicatori de performanță clari 
și specifici și alocările financiare 
indicative, atât la nivel global, cât și per 
domeniu prioritar.

2. Programele indicative multianuale 
stabilesc domeniile prioritare selectate 
pentru finanțare din partea Uniunii, 
obiectivele specifice, rezultatele 
preconizate, indicatori de performanță clari 
și specifici defalcați în funcție de vârstă și 
sex și alocările financiare indicative, atât la 
nivel global, cât și per domeniu prioritar.

Or. fr
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Amendamentul 178
Jordi Solé

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) un document comun stabilit între 
Uniune și partenerul sau partenerii în 
cauză, care să stabilească o evaluare a 
impactului de gen.

Or. en

Amendamentul 179
Jérôme Lavrilleux

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 1
Regulamentul 2018/0243
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Programele indicative multianuale aferente 
programelor tematice stabilesc strategia 
Uniunii, prioritățile selectate în vederea 
acordării de finanțare din partea Uniunii, 
obiectivele specifice, rezultatele 
preconizate, indicatori de performanță clari 
și specifici, precum și situația 
internațională și activitățile partenerilor 
principali în legătură cu tematica vizată.

Programele indicative multianuale aferente 
programelor tematice stabilesc strategia 
Uniunii, prioritățile selectate în vederea 
acordării de finanțare din partea Uniunii, 
obiectivele specifice, rezultatele 
preconizate, indicatori de performanță clari 
și specifici, care se bazează pe date 
defalcate pe gen, precum și situația 
internațională și activitățile partenerilor 
principali în legătură cu tematica vizată.

Or. fr

Amendamentul 180
Jordi Solé

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Programele indicative multianuale aferente 
programelor tematice stabilesc strategia 
Uniunii, prioritățile selectate în vederea 
acordării de finanțare din partea Uniunii, 
obiectivele specifice, rezultatele 
preconizate, indicatori de performanță clari 
și specifici, precum și situația 
internațională și activitățile partenerilor 
principali în legătură cu tematica vizată.

Programele indicative multianuale aferente 
programelor tematice stabilesc strategia 
Uniunii, prioritățile selectate în vederea 
acordării de finanțare din partea Uniunii, 
obiectivele specifice, rezultatele 
preconizate, evaluarea impactului de gen, 
indicatori de performanță clari și specifici, 
precum și situația internațională și 
activitățile partenerilor principali în 
legătură cu tematica vizată.

Or. en

Amendamentul 181
Angelika Mlinar

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Din motive de extremă urgență 
temeinic justificate, cum ar fi crizele sau 
amenințările imediate la adresa 
democrației, a statului de drept, a 
drepturilor omului sau a libertăților 
fundamentale, Comisia poate modifica 
programele indicative multianuale 
menționate la articolele 12 și 13 din 
prezentul regulament, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare adoptate în 
conformitate cu procedura de urgență 
menționată la articolul 35 alineatul (4).

5. Din motive de extremă urgență 
temeinic justificate, cum ar fi crizele sau 
amenințările imediate la adresa 
democrației, a păcii, a statului de drept, a 
drepturilor omului sau a libertăților 
fundamentale, Comisia poate modifica 
programele indicative multianuale 
menționate la articolele 12 și 13 din 
prezentul regulament, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare adoptate în 
conformitate cu procedura de urgență 
menționată la articolul 35 alineatul (4).

Or. en

Amendamentul 182
Jérôme Lavrilleux

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2 – litera a
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Regulamentul 2018/0243
Articolul 16 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) nevoile țării partenere, determinate 
pe baza unor indicatori precum populația și 
nivelul de dezvoltare, acordând o atenție 
deosebită decalajelor de gen și 
inegalităților pe criterii de gen;

Or. fr

Amendamentul 183
Jordi Solé

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 184
Clare Moody

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) angajamentul țării partenere față de 
construirea unei democrații solide și 
durabile și progresele înregistrate în acest 
proces;

(c) angajamentul țării partenere față de 
construirea păcii și a unei democrații 
solide și durabile și progresele înregistrate 
în acest proces;

Or. en
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Amendamentul 185
Angelika Mlinar

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) angajamentul țării partenere față de 
construirea unei democrații solide și 
durabile și progresele înregistrate în acest 
proces;

(c) angajamentul țării partenere față de 
construirea păcii și a unei democrații 
solide și durabile și progresele înregistrate 
în acest proces;

Or. en

Amendamentul 186
Jordi Solé

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) impactul asupra egalității de gen;

Or. en

Amendamentul 187
Angelika Mlinar

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 

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 
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ceea ce privește democrația, drepturile 
omului, statul de drept, cooperarea privind 
migrația, guvernanța economică și 
reformele. Progresele țărilor partenere sunt 
evaluate anual.

ceea ce privește pacea, democrația, 
drepturile omului, egalitatea de gen, statul 
de drept, cooperarea privind migrația, 
guvernanța economică și reformele. 
Progresele țărilor partenere sunt evaluate 
anual. 

Or. en

Amendamentul 188
Clare Moody

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 pacea, democrația, 
drepturile omului, egalitatea de gen, statul 
de drept, cooperarea privind migrația, 
guvernanța economică și reformele. 
Progresele țărilor partenere sunt evaluate 
anual.

Or. en

Amendamentul 189
Eleonora Forenza

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia adoptă planuri de acțiune 1. Comisia adoptă planuri de acțiune 
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sau măsuri anuale sau multianuale. Aceste 
măsuri pot lua forma unor măsuri 
individuale, a unor măsuri speciale, a unor 
măsuri de sprijin sau a unor măsuri 
excepționale de asistență. Planurile de 
acțiune și măsurile precizează, pentru 
fiecare acțiune în parte, obiectivele 
urmărite, rezultatele preconizate și 
principalele activități, metodele de punere 
în aplicare, bugetul și toate cheltuielile de 
sprijin asociate acestora.

sau măsuri anuale sau multianuale. Aceste 
măsuri pot lua forma unor măsuri 
individuale, a unor măsuri speciale, a unor 
măsuri de sprijin sau a unor măsuri 
excepționale de asistență. Planurile de 
acțiune și măsurile precizează, pentru 
fiecare acțiune în parte, obiectivele 
urmărite, rezultatele preconizate și 
principalele activități, metodele de punere 
în aplicare, bugetul și toate cheltuielile de 
sprijin asociate acestora. Acestea ar trebui, 
de asemenea, să evidențieze modul în care 
fiecare acțiune contribuie la dezvoltarea 
umană, la incluziunea socială, la 
egalitatea de gen și la capacitarea și 
drepturile femeilor și ale fetelor, precum 
și la combaterea schimbărilor climatice și 
la protejarea mediului, în conformitate cu 
articolul 3 alineatul (3), inclusiv alocările 
indicative. Ar trebui, de asemenea, să fie 
luate în considerare efectele lor negative 
potențiale asupra acestor obiective, iar 
planurile ar trebui ajustate în consecință.

Or. en

Amendamentul 190
Jordi Solé

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia adoptă planuri de acțiune 
sau măsuri anuale sau multianuale. Aceste 
măsuri pot lua forma unor măsuri 
individuale, a unor măsuri speciale, a unor 
măsuri de sprijin sau a unor măsuri 
excepționale de asistență. Planurile de 
acțiune și măsurile precizează, pentru 
fiecare acțiune în parte, obiectivele 
urmărite, rezultatele preconizate și 
principalele activități, metodele de punere 
în aplicare, bugetul și toate cheltuielile de 
sprijin asociate acestora.

1. Comisia adoptă planuri de acțiune 
sau măsuri anuale sau multianuale. Aceste 
măsuri pot lua forma unor măsuri 
individuale, a unor măsuri speciale, a unor 
măsuri de sprijin sau a unor măsuri 
excepționale de asistență. Planurile de 
acțiune și măsurile precizează, pentru 
fiecare acțiune în parte, obiectivele 
urmărite, rezultatele preconizate și 
principalele activități, metodele de punere 
în aplicare, bugetul și toate cheltuielile de 
sprijin asociate acestora. Planurile de 
acțiune specifică procentajul din buget 
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alocat obiectivelor referitoare la egalitatea 
de gen și la capacitarea femeilor și a 
fetelor.

Or. en

Amendamentul 191
Angelika Mlinar

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, și amenințările 
imediate la adresa democrației, a păcii, 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).

Or. en

Amendamentul 192
Jérôme Lavrilleux

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 5 – paragraful 2 a (nou)
Regulamentul 2018/0243
Articolul 21 – alineatul 5 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În mod similar, se efectuează o revizuire 
adecvată a situației egalității de gen în 
ceea ce privește măsurile adoptate în acest 
sens, pentru a se asigura faptul că acestea 
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respectă, cât mai mult posibil, actele 
legislative în vigoare în Uniune, cum ar fi 
Directiva 2006/54/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului83a și Directiva 
2004/113/CE a Consiliului83b.

__________________

83a Directiva 2006/54/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 5 iulie 2006 
privind punerea în aplicare a principiului 
egalității de șanse și al egalității de 
tratament între bărbați și femei în materie 
de încadrare în muncă și de muncă 
(reformă)

83b Directiva 2004/113/CE a Consiliului 
din 13 decembrie 2004 de aplicare a 
principiului egalității de tratament între 
femei și bărbați privind accesul la bunuri 
și servicii și furnizarea de bunuri și 
servicii

Or. fr

Amendamentul 193
Eleonora Forenza

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 

(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 a drepturilor femeilor 
și apărătorii drepturilor omului și ai 
drepturilor femeilor 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 
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obstacole obiective și neprevăzute; 12 luni în cazul în care punerea în aplicare 
a acestor granturi se confruntă cu obstacole 
obiective și neprevăzute;

Or. en

Amendamentul 194
Jérôme Lavrilleux

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3 – paragraful 2
Regulamentul 2018/0243
Articolul 23 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Sprijinul bugetar menționat la alineatul (1) 
litera (c), inclusiv cel realizat prin 
contractele de sprijin pentru performanțele 
reformelor sectoriale, se bazează pe 
asumarea responsabilității la nivel național, 
pe răspunderea reciprocă și pe 
angajamentele comune față de valorile 
universale, democrație, drepturile omului și 
statul de drept, egalitatea de gen 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 195
Jordi Solé

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3 – paragraful 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 196
Clare Moody

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul bugetar este diferențiat, astfel 
încât să răspundă mai bine contextului 
politic, economic și social al țării 
partenere, ținând seama de situațiile de 
fragilitate.

Sprijinul bugetar este diferențiat, astfel 
încât să răspundă mai bine contextului 
politic, economic și social al țării 
partenere, ținând seama de situațiile de 
fragilitate și de riscurile unice cu care se 
confruntă femeile, fetele și persoanele 
LGBTI.

Or. en

Amendamentul 197
Jordi Solé

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 
programelor pentru drepturile omului și 
democrație și al programelor pentru 

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 
programelor pentru drepturile omului și 
democrație, pentru egalitatea de gen și 
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stabilitate și pace, precum și pentru 
acțiunile de răspuns rapid, este deschisă 
fără restricții.

capacitarea femeilor și a fetelor și al 
programelor pentru stabilitate și pace, 
precum și pentru acțiunile de răspuns rapid, 
este deschisă fără restricții.

Or. en

Amendamentul 198
Eleonora Forenza

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

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 
programelor pentru drepturile omului și 
democrație, pentru organizațiile societății 
civile, pentru consolidarea păcii și al 
programelor pentru stabilitate și pace, 
precum și pentru acțiunile de răspuns rapid, 
este deschisă fără restricții.

Or. en

Amendamentul 199
Jordi Solé

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 200
Eleonora Forenza

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

Scopul FEDD+, ca pachet financiar 
integrat care furnizează capacitate 
financiară pe baza metodelor de execuție 
stabilite la articolul 23 alineatul (1) literele 
(a), (e), (f) și (g), este de a sprijini 
investițiile și de a extinde accesul la 
finanțare, pentru a favoriza o dezvoltare 
economică și socială durabilă și favorabilă 
incluziunii și pentru a promova reziliența 
socioeconomică a țărilor partenere. În 
vederea atingerii acestui obiectiv, ar 
trebui să se pună accentul în mod deosebit 
pe eradicarea sărăciei, pe progresul
durabil și favorabil incluziunii, pe crearea 
de locuri de muncă decente și pe 
oportunitățile economice, în special pentru 
femei și fete, pe aptitudini și spirit 
antreprenorial, pe sectoarele 
socioeconomice, acordând o atenție 
deosebită întreprinderilor sociale și 
cooperativelor în sensul potențialului 
acestora de a reduce sărăcia și 
inegalitățile, sprijinind întreprinderile mici 
și mijlocii, precum și abordând
schimbările climatice prin atenuare și 
adaptare, alături de cauzele 
socioeconomice specifice profunde ale 
migrației nesigure și ale strămutării 
forțate, în conformitate cu documentele 
indicative de programare relevante. Se 
acordă o atenție deosebită țărilor despre 
care se consideră că se confruntă cu situații 
de fragilitate sau de conflict, țărilor cel mai 
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puțin dezvoltate și țărilor sărace puternic 
îndatorate. Garanția FEDD+ nu ar trebui 
utilizată pentru a înlocui responsabilitatea 
guvernamentală referitoare la furnizarea 
de servicii publice esențiale, acestea 
rămânând o responsabilitate a 
autorităților publice.

Or. en

Amendamentul 201
Jordi Solé

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

Scopul FEDD+, ca pachet financiar 
integrat care furnizează capacitate 
financiară pe baza metodelor de execuție 
stabilite la articolul 23 alineatul (1) literele 
(a), (e), (f) și (g), este de a sprijini 
investițiile și de a extinde accesul la 
finanțare, pentru a favoriza o dezvoltare 
economică și socială durabilă și favorabilă 
incluziunii și pentru a promova reziliența 
socioeconomică a țărilor partenere, punând 
accentul în mod deosebit pe eradicarea 
sărăciei, pe capacitarea economică a 
femeilor, pe creșterea economică durabilă 
și favorabilă incluziunii, pe crearea de 
locuri de muncă decente, pe oportunitățile 
economice, pe aptitudini și spirit 
antreprenorial, pe sectoarele 
socioeconomice, pe microîntreprinderi și 
întreprinderile mici și mijlocii, precum și 
pentru a aborda cauzele socioeconomice 
specifice profunde ale migrației forțate din 
motive economice, 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.
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Or. en

Amendamentul 202
Jordi Solé

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 203
Jordi Solé

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 3 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) obligațiile de monitorizare, 
raportare și evaluare;

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

Or. en

Amendamentul 204
Eleonora Forenza

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. Comisia prezintă un raport privind 8. Comisia prezintă Parlamentului 
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instrumentele financiare, garanțiile 
bugetare și asistența financiară în 
conformitate cu articolele 241 și 250 din 
Regulamentul financiar. În acest scop, 
contrapărțile eligibile furnizează anual 
informațiile necesare pentru a permite 
Comisiei să respecte obligațiile de 
raportare.

European și Consiliului un raport anual 
privind finanțarea și operațiunile de 
investiții acoperite de garanția FEDD+, 
precum și funcționarea FEDD+, 
gestionarea și contribuția efectivă a 
acestuia la obiectivele sale. Un astfel de 
raport este public, diseminat pe scară 
largă și este însoțit de un aviz al Curții de 
Conturi. Acesta include, cel puțin, 
următoarele elemente.

Or. en

Amendamentul 205
Jérôme Lavrilleux

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 8
Regulamentul 2018/0243
Articolul 29 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. Comisia prezintă un raport privind 
instrumentele financiare, garanțiile 
bugetare și asistența financiară în 
conformitate cu articolele 241 și 250 din 
Regulamentul financiar. În acest scop, 
contrapărțile eligibile furnizează anual 
informațiile necesare pentru a permite 
Comisiei să respecte obligațiile de 
raportare.

8. Comisia prezintă un raport privind 
instrumentele financiare, garanțiile 
bugetare și asistența financiară în 
conformitate cu articolele 241 și 250 din 
Regulamentul financiar. Acest raport 
include, în special, o evaluare a 
rezultatelor acțiunilor întreprinse, în 
special în ceea ce privește egalitatea de 
gen, și se bazează pe date defalcate pe 
gen. În acest scop, contrapărțile eligibile 
furnizează anual informațiile necesare 
pentru a permite Comisiei să respecte 
obligațiile de raportare.

Or. fr

Amendamentul 206
Clare Moody

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 8
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Textul propus de Comisie Amendamentul

8. Comisia prezintă un raport privind 
instrumentele financiare, garanțiile 
bugetare și asistența financiară în 
conformitate cu articolele 241 și 250 din 
Regulamentul financiar. În acest scop, 
contrapărțile eligibile furnizează anual 
informațiile necesare pentru a permite 
Comisiei să respecte obligațiile de 
raportare.

8. Comisia prezintă un raport periodic 
privind instrumentele financiare, garanțiile 
bugetare și asistența financiară în 
conformitate cu articolele 241 și 250 din 
Regulamentul financiar. În acest scop, 
contrapărțile eligibile furnizează anual 
informațiile necesare pentru a permite 
Comisiei să respecte obligațiile de 
raportare.

Or. en

Amendamentul 207
Jordi Solé

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 208
Jordi Solé

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 209
Angelika Mlinar

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. O estimare anuală a cheltuielilor 
totale legate de politicile climatice și de 
biodiversitate este realizată pe baza 
documentelor indicative de programare 
adoptate. Fondurile alocate în temeiul 
prezentului regulament fac obiectul unui 
sistem anual de monitorizare care este 

7. O estimare anuală a cheltuielilor 
totale legate de politicile climatice și de 
biodiversitate, de prevenirea conflictelor și 
de consolidarea păcii și egalitatea de gen
este realizată pe baza documentelor 
indicative de programare adoptate. 
Fondurile alocate în temeiul prezentului 
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bazat pe metodologia Organizației pentru 
Cooperare și Dezvoltare Economică 
(„markerii Rio”), fără a exclude utilizarea 
unor metodologii mai precise în cazul în 
care acestea sunt disponibile, și care este 
integrat în metodologia existentă de 
gestionare a performanțelor programelor 
Uniunii, pentru a cuantifica cheltuielile 
legate de politicile climatice și de 
biodiversitate la nivelul planurilor de 
acțiune și al măsurilor menționate la 
articolul 19, cheltuieli care sunt înregistrate 
în evaluări și în raportul anual.

regulament fac obiectul unui sistem anual 
de monitorizare care este bazat pe 
metodologia Organizației pentru Cooperare 
și Dezvoltare Economică („markerii Rio”), 
fără a exclude utilizarea unor metodologii 
mai precise în cazul în care acestea sunt 
disponibile, și care este integrat în 
metodologia existentă de gestionare a 
performanțelor programelor Uniunii, 
pentru a cuantifica cheltuielile legate de 
politicile climatice și de biodiversitate, de 
prevenirea conflictelor și de consolidarea 
păcii și egalitatea de gen la nivelul 
planurilor de acțiune și al măsurilor 
menționate la articolul 19, cheltuieli care 
sunt înregistrate în evaluări și în raportul 
anual.

Or. en

Amendamentul 210
Clare Moody

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. O estimare anuală a cheltuielilor 
totale legate de politicile climatice și de 
biodiversitate este realizată pe baza 
documentelor indicative de programare 
adoptate. Fondurile alocate în temeiul 
prezentului regulament fac obiectul unui 
sistem anual de monitorizare care este 
bazat pe metodologia Organizației pentru 
Cooperare și Dezvoltare Economică 
(„markerii Rio”), fără a exclude utilizarea 
unor metodologii mai precise în cazul în 
care acestea sunt disponibile, și care este 
integrat în metodologia existentă de 
gestionare a performanțelor programelor 
Uniunii, pentru a cuantifica cheltuielile 
legate de politicile climatice și de 
biodiversitate la nivelul planurilor de 
acțiune și al măsurilor menționate la 
articolul 19, cheltuieli care sunt înregistrate 

7. O estimare anuală a cheltuielilor 
totale legate de politicile climatice și de 
biodiversitate, de prevenirea conflictelor și 
de consolidarea păcii și egalitatea de gen
este realizată pe baza documentelor 
indicative de programare adoptate. 
Fondurile alocate în temeiul prezentului 
regulament fac obiectul unui sistem anual 
de monitorizare care este bazat pe 
metodologia Organizației pentru Cooperare 
și Dezvoltare Economică („markerii Rio”), 
fără a exclude utilizarea unor metodologii 
mai precise în cazul în care acestea sunt 
disponibile, și care este integrat în 
metodologia existentă de gestionare a 
performanțelor programelor Uniunii, 
pentru a cuantifica cheltuielile legate de 
politicile climatice și de biodiversitate, de 
prevenirea conflictelor, de consolidarea 
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în evaluări și în raportul anual. păcii și egalitatea de gen la nivelul 
planurilor de acțiune și al măsurilor 
menționate la articolul 19, cheltuieli care 
sunt înregistrate în evaluări și în raportul 
anual.

Or. en

Amendamentul 211
Eleonora Forenza

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. O estimare anuală a cheltuielilor 
totale legate de politicile climatice și de 
biodiversitate este realizată pe baza 
documentelor indicative de programare 
adoptate. Fondurile alocate în temeiul 
prezentului regulament fac obiectul unui 
sistem anual de monitorizare care este 
bazat pe metodologia Organizației pentru 
Cooperare și Dezvoltare Economică 
(„markerii Rio”), fără a exclude utilizarea 
unor metodologii mai precise în cazul în 
care acestea sunt disponibile, și care este 
integrat în metodologia existentă de 
gestionare a performanțelor programelor 
Uniunii, pentru a cuantifica cheltuielile 
legate de politicile climatice și de 
biodiversitate la nivelul planurilor de 
acțiune și al măsurilor menționate la 
articolul 19, cheltuieli care sunt înregistrate 
în evaluări și în raportul anual.

7. O estimare anuală a cheltuielilor 
totale legate de politicile climatice și de 
biodiversitate, de prevenirea conflictelor și 
de consolidarea păcii și egalitatea de gen
este realizată pe baza documentelor 
indicative de programare adoptate. 
Fondurile alocate în temeiul prezentului 
regulament fac obiectul unui sistem anual 
de monitorizare care este bazat pe 
metodologia Organizației pentru Cooperare 
și Dezvoltare Economică („markerii Rio”), 
fără a exclude utilizarea unor metodologii 
mai precise în cazul în care acestea sunt 
disponibile, și care este integrat în 
metodologia existentă de gestionare a 
performanțelor programelor Uniunii, 
pentru a cuantifica cheltuielile legate de 
politicile climatice și de biodiversitate la 
nivelul planurilor de acțiune și al măsurilor 
menționate la articolul 19, cheltuieli care 
sunt înregistrate în evaluări și în raportul 
anual.

Or. en

Amendamentul 212
Jordi Solé
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Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Raportul final de evaluare integrează 
dimensiunea de gen și include un capitol 
privind egalitatea de gen.

Or. en

Amendamentul 213
Jordi Solé

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 214
Eleonora Forenza

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. Buna guvernanță, democrația, statul 
de drept și drepturile omului și egalitatea 
de gen
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Or. en

Amendamentul 215
Clare Moody

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 216
Angelika Mlinar

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 217
Clare Moody

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 218
Angelika Mlinar

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 219
Clare Moody

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) Consolidarea protecției și 
promovarea drepturilor omului și a 
libertăților fundamentale, a păcii, a 
democrației și a statului de drept, precum 
și a instrumentelor internaționale 
aferente;

Or. en

Amendamentul 220
Angelika Mlinar

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

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

(b) Consolidarea protecției și 
promovarea drepturilor omului și a 
libertăților fundamentale, a păcii, a 
democrației și a statului de drept, precum 
și a instrumentelor internaționale 
aferente;

Or. en

Amendamentul 221
Angelika Mlinar

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 222
Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 223
Clare Moody

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 224
Angelika Mlinar

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 225
Eleonora Forenza

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) Sprijinirea egalității de gen și a
unei societăți civile prospere, consolidarea
rolului acesteia în tranzițiile politice, 
precum și promovarea unui mediu 
favorabil pentru implicarea societății civile 
și a cetățenilor în procesul de luare a 
deciziilor politice;

Or. en

Amendamentul 226
Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

Pentru ca abordarea vizând egalitatea de gen să fie prezentă, este necesară o formulare mai 
exactă.

Amendamentul 227
Jérôme Lavrilleux

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 2 – litera c
Regulamentul 2018/0243
Anexa II – partea A – punctul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 228
Angelika Mlinar

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 229
Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Pentru ca abordarea vizând egalitatea de gen să fie prezentă, este necesară o formulare mai 
exactă.

Amendamentul 230
Clare Moody

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(na) Abordarea efectelor globale și 
transregionale ale schimbărilor climatice, 
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cu un potențial impact destabilizator 
asupra păcii și a securității;

Or. en

Amendamentul 231
Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 5 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) Sprijinirea accesului universal la 
servicii sociale de bază, inclusiv la 
servicii, informații și articole de sănătate, 
în special în ceea ce privește sănătatea 
sexuală și reproductivă, prin intermediul 
unor servicii adaptate nevoilor tinerilor și 
printr-o educație sexuală, nutriție, 
educație și protecție socială 
cuprinzătoare;

Or. en

Justificare

Pentru ca abordarea vizând egalitatea de gen să fie prezentă, este necesară o formulare mai 
exactă.

Amendamentul 232
Eleonora Forenza

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 6 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Securitate, stabilitate și pace 6. Siguranță, stabilitate și pace

Or. en
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Amendamentul 233
Clare Moody

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 6 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Securitate, stabilitate și pace 6. Pace, securitate și stabilitate

Or. en

Amendamentul 234
Clare Moody

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 6 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Contribuția la asigurarea păcii și
stabilității prin consolidarea rezilienței 
statelor, a societăților, a comunităților și a 
persoanelor la presiuni și șocuri politice, 
economice, de mediu, demografice și 
societale;

(a) Contribuția la asigurarea păcii, la 
prevenirea conflictelor și, astfel, la 
stabilitate, prin consolidarea rezilienței 
statelor, a societăților, a comunităților și a 
persoanelor la presiuni și șocuri politice, 
economice, de mediu, demografice și 
societale;

Or. en

Amendamentul 235
Eleonora Forenza

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 6 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Sprijinirea reformei sectorului de 
securitate care vizează să ofere treptat 
persoanelor și statului sisteme de securitate
mai eficace și responsabile pentru 
dezvoltarea durabilă;

(c) Sprijinirea reformei sectorului 
siguranței care vizează să ofere treptat 
persoanelor și statului sisteme mai eficace 
și responsabile în domeniul siguranței 
pentru dezvoltarea durabilă;

Or. en
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Amendamentul 236
Eleonora Forenza

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 6 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) Sprijinirea consolidării capacităților 
actorilor militari ca sprijin pentru 
dezvoltare și securitate pentru dezvoltare 
(CBSD);

(d) Sprijinirea consolidării capacităților 
actorilor din domeniul păcii ca sprijin 
pentru dezvoltare și siguranță pentru 
dezvoltare (CBSD);

Or. en

Amendamentul 237
Clare Moody

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 6 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) Sprijinirea inițiativelor regionale și 
internaționale care contribuie la securitate, 
stabilitate și pace;

(e) Sprijinirea inițiativelor locale,
regionale și internaționale care contribuie 
la securitate, stabilitate și pace;

Or. en

Amendamentul 238
Eleonora Forenza

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 6 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) Sprijinirea inițiativelor regionale și 
internaționale care contribuie la securitate, 
stabilitate și pace;

(e) Sprijinirea inițiativelor regionale și 
internaționale care contribuie la siguranță, 
stabilitate și pace;

Or. en
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Amendamentul 239
Eleonora Forenza

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 6 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) Prevenirea și combaterea 
radicalizării care duce la extremism violent 
și la terorism;

(f) Programe și acțiuni adaptate 
contextului care să vizeze prevenirea și 
combaterea radicalizării care duce la 
extremism violent și la terorism. Aceste 
programe ar trebui să țină cont de 
dimensiunea de gen și să fie axate pe 
oameni, să anticipeze și să răspundă 
nemulțumirilor locale existente și noi care 
duc la radicalizare și să evite sau să 
răspundă oricărui impact negativ;

Or. en

Amendamentul 240
Angelika Mlinar

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 6 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) Combaterea oricărei forme de 
violență, corupție și criminalitate 
organizate, precum și a spălării banilor;

(g) Abordarea nevoilor, inclusiv a 
nevoilor diverselor femei în situații 
afectate de conflicte sau în situații post-
conflict, în ceea ce privește reabilitarea și 
reintegrarea victimelor conflictelor 
armate;

Or. en

Amendamentul 241
Clare Moody

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

(ga) Abordarea nevoilor în ceea ce 
privește reabilitarea și reintegrarea 
victimelor conflictelor armate, inclusiv a 
nevoilor femeilor în situații de conflict 
sau în situații post-conflict;

Or. en

Amendamentul 242
Clare Moody

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 6 – litera ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) Abordarea nevoilor în ceea ce 
privește impactul socioeconomic al 
minelor antipersonal, al muniției 
neexplodate sau al resturilor explozive de 
război asupra populației civile, inclusiv 
abordarea nevoilor femeilor în situații de 
conflict sau în situații post-conflict;

Or. en

Amendamentul 243
Eleonora Forenza

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 6 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) Consolidarea securității maritime 
pentru a se asigura siguranța, securitatea, 
curățenia și gestionarea durabilă a 
oceanelor;

(j) Consolidarea siguranței maritime 
pentru a se asigura siguranța, securitatea, 
curățenia și gestionarea durabilă a 
oceanelor;

Or. en
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Amendamentul 244
Angelika Mlinar

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 6 – litera ka (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ka) (l) Sporirea rolului femeilor și al 
tineretului în consolidarea păcii și în 
prevenirea conflictelor, alături de 
includerea acestora, participarea politică 
și civilă semnificativă și recunoașterea 
socială, precum și sprijinirea punerii în 
aplicare a RCSONU 1325, în special în 
țări fragile, aflate în situații de conflict și 
de post-conflict.

Or. en

Amendamentul 245
Clare Moody

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 6 – litera ka (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ka) Promovarea unei culturi a non-
violenței, inclusiv prin sprijinirea 
educației formale și informale în materie 
de pace.

Or. en

Amendamentul 246
Clare Moody

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 6 – litera kb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(kb) Promovarea și facilitarea 
consolidării încrederii, a medierii, a 
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dialogului și a reconcilierii, a relațiilor de 
bună vecinătate și a altor măsuri menite 
să contribuie la prevenirea și soluționarea 
conflictelor, acordând o atenție specială 
tensiunilor intracomunitare emergente, 
precum și măsurilor de conciliere între 
segmente ale societății, precum și 
conflictelor și crizelor prelungite.

Or. en

Amendamentul 247
Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar

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 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.

— 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 în 
conformitate cu principiile universalității, 
indivizibilității și interdependenței 
drepturilor omului. Domeniul de aplicare al 
programului include drepturile civile, 
politice, economice, sociale și culturale și 
abordează, printre altele: combaterea 
rasismului, a xenofobiei și a 
discriminării; drepturile persoanelor 
lesbiene, gay, bisexuale, transgen și 
intersexuale (LGBTI), inclusiv măsuri 
pentru dezincriminarea homosexualității; 
drepturile femeilor, astfel cum sunt 
prevăzute în Convenția ONU asupra 
eliminării tuturor formelor de 
discriminare față de femei și în Protocolul 
opțional la aceasta, inclusiv măsuri de 
combatere a tuturor formelor de violență 
împotriva femeilor și a fetelor, în special a 
mutilării genitale a femeilor, a 
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căsătoriilor forțate sau aranjate, a 
infracțiunilor de onoare, a violenței 
sexuale și domestice și a traficului de 
femei și fete; drepturile copiilor, astfel 
cum sunt prevăzute în Convenția ONU cu 
privire la drepturile copilului și în 
protocoalele opționale la aceasta.

Or. en

Justificare

Pentru ca abordarea vizând egalitatea de gen să fie prezentă, este necesară o formulare mai 
exactă.

Amendamentul 248
Angelika Mlinar

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Sprijinirea egalității de gen și 
abordarea cauzelor profunde ale 
inegalităților de gen, consolidarea 
participării și a reprezentării diversității 
de femei și bărbați, inclusiv sprijinirea 
rolului tineretului în viața politică, 
economică și socială.

Or. en

Amendamentul 249
Eleonora Forenza

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. DOMENII DE INTERVENȚIE 
PENTRU STABILITATE ȘI PACE

3. DOMENII DE INTERVENȚIE 
PENTRU CONSOLIDAREA PĂCII, 
PREVENIREA CONFLICTELOR ȘI 
STABILITATE
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Or. en

Amendamentul 250
Clare Moody

Propunere de regulament
Anexă III – punctul 3 – subpunctul 1 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) acțiuni care promovează egalitatea 
de gen, precum și capacitarea femeilor și 
rolul acestora, al tineretului și al 
minorităților în viața economică și 
politică, în special în cadrul eforturilor de 
consolidare a păcii și de prevenire a 
conflictelor. Acestea includ abordarea 
cauzelor profunde ale inegalității de gen 
și ale conflictelor, sprijinirea punerii în 
aplicare a RCSONU 1325 și 2250, precum 
și participarea și reprezentarea femeilor și 
a tineretului în cadrul proceselor de pace 
formale și informale.

Or. en

Amendamentul 251
Angelika Mlinar

Propunere de regulament
Anexă III – punctul 3 – subpunctul 1 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) acțiuni care promovează egalitatea 
de gen, precum și capacitarea femeilor și 
rolul diverselor femei (de ex. 
marginalizate, din zonele rurale, tinere, 
cu handicap), precum și al diverselor 
persoane tinere și al minorităților în viața 
economică și politică, în special în cadrul 
eforturilor de consolidare a păcii și de 
prevenire a conflictelor.

Or. en
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Amendamentul 252
Clare Moody

Propunere de regulament
Anexă III – punctul 3 – subpunctul 1 – paragraful 1 – litera eb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(eb) acțiuni care promovează o cultură 
a non-violenței, inclusiv educația formală 
și informală în materie de pace.

Or. en

Amendamentul 253
Clare Moody

Propunere de regulament
Anexă III – punctul 3 – subpunctul 1 – paragraful 1 – litera ec (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ec) sprijinirea măsurilor de combatere 
a utilizării ilegale și a accesului la arme 
de foc, arme de calibru mic și armament 
ușor.

Or. en

Amendamentul 254
Eleonora Forenza

Propunere de regulament
Anexă III – punctul 3 – subpunctul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) amenințările la adresa ordinii 
publice, a securității și a siguranței 
persoanelor, printre care se numără 
terorismul, extremismul violent, 
criminalitatea organizată, criminalitatea 
informatică, amenințările hibride, precum 

(a) amenințările la adresa ordinii 
publice și a siguranței persoanelor, printre 
care se numără terorismul, extremismul 
violent, criminalitatea organizată, 
criminalitatea informatică, amenințările 
hibride, precum și traficul, comerțul și 
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și traficul, comerțul și tranzitul ilicit; tranzitul ilicit;

Or. en

Amendamentul 255
Eleonora Forenza

Propunere de regulament
Anexă III – punctul 3 – subpunctul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) amenințările la adresa spațiilor 
publice, a infrastructurii critice, a 
securității cibernetice, a sănătății publice 
sau a stabilității mediului, amenințările la 
adresa securității maritime, precum și 
amenințările cauzate de efectele 
schimbărilor climatice;

(b) amenințările la adresa spațiilor 
publice, a infrastructurii critice, a 
securității cibernetice, a sănătății publice 
sau a stabilității mediului, amenințările la 
adresa siguranței maritime, precum și 
amenințările cauzate de efectele 
schimbărilor climatice;

Or. en

Amendamentul 256
Jérôme Lavrilleux

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 4 – partea A – subpunctul 1 – litera aa (nouă)
Regulamentul 2018/0243
Anexa III – punctul 4 – partea A – punctul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) Promovarea, asigurarea și 
extinderea serviciilor de bază și a 
serviciilor de consiliere psihologică 
destinate victimelor violenței, în special 
femeilor și copiilor;

Or. fr

Amendamentul 257
Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar
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Propunere de regulament
Anexa III – punctul 4 – partea A – subpunctul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) Promovarea eforturilor globale 
comune pentru asigurarea unei educații și a 
unei formări de calitate incluzive și 
echitabile la toate nivelurile, inclusiv în 
ceea ce privește dezvoltarea în primii ani 
ai copilăriei, inclusiv prin accesul 
universal la o educație sexuală 
cuprinzătoare, în special în situații de 
urgență și de criză, acordând prioritate 
consolidării sistemelor publice de 
educație;

Or. en

Justificare

Pentru ca abordarea vizând egalitatea de gen să fie prezentă, este necesară o formulare mai 
exactă.

Amendamentul 258
Jérôme Lavrilleux

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 4 – partea A – subpunctul 2 – litera c
Regulamentul 2018/0243
Anexa III – punctul 4 – partea A – subpunctul 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 reducerea discriminărilor și a
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, politică și socială.

Or. fr
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Amendamentul 259
Eleonora Forenza

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 4 – partea A – subpunctul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Conducerea și sprijinirea 
eforturilor, parteneriatelor și alianțelor la 
nivel global care vizează eliminarea tuturor 
formelor de violență împotriva femeilor și 
a fetelor; aceasta include violența fizică, 
psihologică, sexuală, economică și de ale 
tipuri și discriminarea pe baza acestor 
criterii, inclusiv excluderea cu care se 
confruntă femeile în diferitele domenii ale 
vieții lor private și publice;

(a) Sprijinirea inițiativelor locale, 
naționale, regionale și conducerea
eforturilor, parteneriatelor și alianțelor la 
nivel global pentru drepturile femeilor, 
astfel cum sunt prevăzute în Convenția 
ONU asupra eliminării tuturor formelor 
de discriminare față de femei și în 
Protocolul opțional la aceasta, precum și 
a măsurilor care vizează combaterea și 
eliminarea tuturor formelor de violență 
împotriva femeilor și a fetelor; aceasta 
include violența fizică, psihologică, 
sexuală, economică și de ale tipuri și 
discriminarea pe baza acestor criterii, 
inclusiv excluderea cu care se confruntă 
femeile în diferitele domenii ale vieții lor 
private și publice; abordarea cauzelor 
profunde ale inegalităților de gen, ca 
mijloc de sprijinire a prevenirii 
conflictelor și a consolidării păcii; 
promovarea capacitării femeilor, inclusiv 
a rolurilor acestora în calitate de actori 
implicați în dezvoltare și de promotori ai 
păcii;

Or. en

Amendamentul 260
Angelika Mlinar

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 4 – partea A – subpunctul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Conducerea și sprijinirea 
eforturilor, parteneriatelor și alianțelor la 
nivel global care vizează eliminarea tuturor 
formelor de violență împotriva femeilor și 

(a) Sprijinirea inițiativelor locale, 
naționale, regionale și conducerea
eforturilor, parteneriatelor și alianțelor la 
nivel global pentru drepturile femeilor, 
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a fetelor; aceasta include violența fizică, 
psihologică, sexuală, economică și de ale 
tipuri și discriminarea pe baza acestor 
criterii, inclusiv excluderea cu care se 
confruntă femeile în diferitele domenii ale 
vieții lor private și publice;

astfel cum sunt prevăzute în Convenția 
ONU asupra eliminării tuturor formelor 
de discriminare față de femei și în 
Protocolul opțional la aceasta, precum și 
a măsurilor care vizează combaterea și 
eliminarea tuturor formelor de violență 
împotriva femeilor și a fetelor; aceasta 
include violența fizică, psihologică, 
sexuală, economică și de ale tipuri și 
discriminarea pe baza acestor criterii, 
inclusiv excluderea cu care se confruntă 
femeile în diferitele domenii ale vieții lor 
private și publice; abordarea cauzelor 
profunde ale inegalităților de gen, ca 
mijloc de sprijinire a prevenirii 
conflictelor și a consolidării păcii; 
promovarea capacitării femeilor, inclusiv 
a rolurilor acestora în calitate de actori 
implicați în dezvoltare și de promotori ai 
păcii;

Or. en

Amendamentul 261
Jérôme Lavrilleux

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 4 – partea A – subpunctul 3 – litera a
Regulamentul 2018/0243
Anexa III – punctul 4 – partea A – subpunctul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Conducerea și sprijinirea 
eforturilor, parteneriatelor și alianțelor la 
nivel global care vizează eliminarea tuturor 
formelor de violență împotriva femeilor și 
a fetelor; aceasta include violența fizică, 
psihologică, sexuală, economică și de ale 
tipuri și discriminarea pe baza acestor 
criterii, inclusiv excluderea cu care se 
confruntă femeile în diferitele domenii ale 
vieții lor private și publice;

(a) Conducerea și sprijinirea 
eforturilor, parteneriatelor și alianțelor la 
nivel global care vizează eliminarea tuturor 
formelor de violență și de discriminare
împotriva femeilor și a fetelor; aceasta 
include violența fizică, psihologică, 
sexuală, economică, politică și de ale tipuri 
și discriminarea pe baza acestor criterii, 
inclusiv excluderea cu care se confruntă 
femeile în diferitele domenii ale vieții lor 
private și publice;

Or. fr
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Amendamentul 262
Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 4 – partea A – subpunctul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Conducerea și sprijinirea 
eforturilor, parteneriatelor și alianțelor la 
nivel global care vizează eliminarea tuturor 
formelor de violență împotriva femeilor și 
a fetelor; aceasta include violența fizică, 
psihologică, sexuală, economică și de ale 
tipuri și discriminarea pe baza acestor 
criterii, inclusiv excluderea cu care se 
confruntă femeile în diferitele domenii ale 
vieții lor private și publice;

(a) Conducerea și sprijinirea 
eforturilor, parteneriatelor și alianțelor la 
nivel global care vizează eliminarea tuturor 
formelor de violență și de discriminare 
împotriva femeilor și a fetelor; aceasta 
include violența fizică, psihologică, 
sexuală, economică și de ale tipuri și 
discriminarea pe baza acestor criterii, 
inclusiv excluderea cu care se confruntă 
femeile în diferitele domenii ale vieții lor 
private și publice;

Or. en

Justificare

Pentru ca abordarea vizând egalitatea de gen să fie prezentă, este necesară o formulare mai 
exactă.

Amendamentul 263
Jérôme Lavrilleux

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 4 – partea A – subpunctul 3 – litera aa (nouă)
Regulamentul 2018/0243
Anexa III – punctul 4 – partea A – subpunctul 3 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) Promovarea protejării și 
exercitării drepturilor femeilor și fetelor, 
inclusiv a drepturilor economice, a 
drepturilor în materie de muncă, sociale și 
politice, precum și a protejării sănătății 
sexuale și reproductive, inclusiv a 
drepturilor de acces la serviciile de 
sănătate, de educație și de acces la bunuri 
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pentru sănătatea sexuală și reproductivă.

Or. fr

Amendamentul 264
Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 4 – partea A – subpunctul 3 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) Promovarea protejării și 
exercitării drepturilor femeilor și fetelor, 
inclusiv a drepturilor economice, a 
drepturilor în materie de muncă și a 
drepturilor sociale. precum și a sănătății 
sexuale și reproductive și a drepturilor 
aferente, inclusiv printr-o educație 
sexuală cuprinzătoare;

Or. en

Justificare

Pentru ca abordarea vizând egalitatea de gen să fie prezentă, este necesară o formulare mai 
exactă.

Amendamentul 265
Angelika Mlinar

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 4 – partea A – subpunctul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) Promovarea inițiativelor care 
capacitează tinerii și copiii și care susțin 
politicile și acțiunile menite să garanteze 
includerea acestora, participarea politică 
și civilă semnificativă și recunoașterea 
socială, recunoscând potențialul lor de 
agenți pozitivi ai schimbării în domenii 
precum pacea, securitatea, dezvoltarea 
durabilă, schimbările climatice, protecția 
mediului și eradicarea sărăciei.



PE629.552v02-00 102/103 AM\1168417RO.docx

RO

Or. en

Amendamentul 266
Clare Moody

Propunere de regulament
Anexa IV – punctul 1 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) sprijinirea, dacă este cazul prin 
asistență tehnică și logistică, a eforturilor 
întreprinse de organizațiile societății civile 
de la nivel local și internațional, precum 
și de state și de organizațiile 
internaționale pentru consolidarea păcii, 
inclusiv pentru consolidarea încrederii, 
mediere, dialog și reconciliere, justiția de 
tranziție, capacitarea femeilor și a 
tineretului, acordând o atenție specială 
tensiunilor comunitare și conflictelor 
prelungite.

Or. en

Amendamentul 267
Eleonora Forenza

Propunere de regulament
Anexa IV – punctul 1 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) sprijinirea reabilitării și 
reintegrării victimelor conflictelor armate, 
inclusiv măsuri pentru abordarea nevoilor 
specifice ale femeilor, ale fetelor, ale 
persoanelor LGBTIQ și ale solicitanților 
de azil.

Or. en
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Amendamentul 268
Eleonora Forenza

Propunere de regulament
Anexa IV – punctul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acțiunile de răspuns rapid de susținere a 
obiectivelor stabilite la articolul 4 alineatul 
(4) litera (c) sprijină politica externă a 
Uniunii în toate aspectele politice, 
economice și de securitate. Aceste acțiuni 
îi permit Uniunii să acționeze atunci când 
există un interes urgent sau imperativ în 
materie de politică externă sau o fereastră 
de oportunitate pentru a-și atinge 
obiectivele care necesită o reacție rapidă și 
sunt dificil de abordat prin alte mijloace.

Acțiunile de răspuns rapid de susținere a 
obiectivelor stabilite la articolul 4 alineatul 
(4) litera (c) sprijină politica externă a 
Uniunii în toate aspectele politice, 
economice și în domeniul siguranței. 
Aceste acțiuni îi permit Uniunii să 
acționeze atunci când există un interes 
urgent sau imperativ în materie de politică 
externă sau o fereastră de oportunitate 
pentru a-și atinge obiectivele care necesită 
o reacție rapidă și sunt dificil de abordat 
prin alte mijloace.

Or. en

Amendamentul 269
Eleonora Forenza

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) sprijinirea strategiilor Uniunii de 
cooperare bilaterală, regională și 
interregională, promovarea dialogului în 
materie de politici și dezvoltarea unor 
abordări și răspunsuri colective la 
provocările globale, inclusiv aspectele 
legate de migrație și de securitate, precum 
și valorificarea ferestrelor de oportunitate 
în acest sens;

(a) sprijinirea strategiilor Uniunii de 
cooperare bilaterală, regională și 
interregională, promovarea dialogului în 
materie de politici și dezvoltarea unor 
abordări și răspunsuri colective la 
provocările globale, inclusiv aspectele 
legate de migrație și de siguranță, precum 
și valorificarea ferestrelor de oportunitate 
în acest sens;

Or. en
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