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AMENDAMENTE

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

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Referirea 2 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Rezoluția Parlamentului 
European din 14 martie 2018 referitoare 
la următorul CFM: pregătirea poziției 
Parlamentului privind CFM post-2020,

Amendamentul 2

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 promoveze 
dezvoltarea economică și socială, să 
contribuie la eradicarea sărăciei și să 
susțină valorile și interesele 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.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Politica comercială a Uniunii 
trebuie să fie coerentă cu celelalte politici 
externe și interne ale sale și să respecte 
principiul coerenței politicilor în favoarea 
dezvoltării, prevăzut de tratate, pentru a 
garanta transparența, stabilitatea și 
stabilirea unor condiții de concurență mai 
echitabile. O politică comercială 
echitabilă și bazată pe solidaritate, care 
este în concordanță cu obiectivele de 
dezvoltare durabilă și servește la 
promovarea drepturilor omului poate 
contribui foarte mult la eradicarea 
sărăciei.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul



AD\1176749RO.docx 5/30 PE629.557v05-00

RO

(6) Acest instrument prevede acțiuni în 
sprijinul obiectivelor menționate și al 
politicilor din domeniul acțiunii externe și 
se bazează pe acțiunile sprijinite anterior în 
temeiul Regulamentului (UE) nr. 
233/201446, al Acordului intern privind cel 
de al 11-lea Fond european de dezvoltare 
(FED)47 și al Regulamentului de punere în 
aplicare48, al Regulamentului (UE) nr. 
232/201449, al Regulamentului (UE) nr. 
230/201450, al Regulamentului (UE) nr. 
235/201451, al Regulamentului (UE) nr. 
234/201452, al Regulamentului (Euratom) 
nr. 237/201453, al Regulamentului (UE) nr. 
236/201454, al Deciziei 466/2014/UE, al 
Regulamentului (CE, Euratom) nr. 
480/200955 și al Regulamentului (UE) 
2017/160156.

(6) Acest instrument prevede acțiuni în 
sprijinul obiectivelor menționate și al 
politicilor din domeniul acțiunii externe și 
se bazează pe acțiunile sprijinite anterior în 
temeiul Regulamentului (UE) nr. 
233/201446, al Acordului intern privind cel 
de al 11-lea Fond european de dezvoltare 
(FED)47 și al Regulamentului de punere în 
aplicare48, al Regulamentului (UE) nr. 
232/201449, al Regulamentului (UE) nr. 
230/201450, al Regulamentului (UE) nr. 
235/201451, al Regulamentului (UE) nr. 
234/201452, al Regulamentului (Euratom) 
nr. 237/201453, al Regulamentului (UE) nr. 
236/201454, al Deciziei 466/2014/UE, al 
Regulamentului (CE, Euratom) nr. 
480/200955 și al Regulamentului (UE) 
2017/160156. Această arhitectură 
simplificată și raționalizată a 
instrumentelor financiare europene ar 
trebui să respecte obiectivele politicilor de 
bază ale Uniunii și să crească gradul de 
transparență, responsabilitate, eficiență și 
coerență, permițând totodată flexibilitatea 
fondurilor UE alocate pentru acțiunea 
externă;

_________________ _________________
46 Regulamentul (UE) nr. 233/2014 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 martie 2014 de instituire a unui 
instrument de finanțare a cooperării pentru 
dezvoltare în perioada 2014-2020 (JO L 77 
15.3.2014, p. 44).

46 Regulamentul (UE) nr. 233/2014 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 martie 2014 de instituire a unui 
instrument de finanțare a cooperării pentru 
dezvoltare în perioada 2014-2020 (JO L 77 
15.3.2014, p. 44).

47 Acordul intern între reprezentanții 
guvernelor statelor membre ale Uniunii 
Europene, reuniți în cadrul Consiliului, 
privind finanțarea ajutoarelor Uniunii 
Europene în baza cadrului financiar 
multianual pentru perioada 2014-2020, în 
conformitate cu Acordul de parteneriat 
ACP-UE, și privind alocarea de asistență 
financiară pentru țările și teritoriile de 
peste mări cărora li se aplică partea a patra 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (JO L 210, 6.8.2013, p. 1).

47 Acordul intern între reprezentanții 
guvernelor statelor membre ale Uniunii 
Europene, reuniți în cadrul Consiliului, 
privind finanțarea ajutoarelor Uniunii 
Europene în baza cadrului financiar 
multianual pentru perioada 2014-2020, în 
conformitate cu Acordul de parteneriat 
ACP-UE, și privind alocarea de asistență 
financiară pentru țările și teritoriile de 
peste mări cărora li se aplică partea a patra 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (JO L 210, 6.8.2013, p. 1).

48 Regulamentul (UE) 2015/322 al 
Consiliului din 2 martie 2015 privind 

48 Regulamentul (UE) 2015/322 al 
Consiliului din 2 martie 2015 privind 
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punerea în aplicare a celui de al 11-lea 
Fond european de dezvoltare (JO L 58, 
3.3.2015, p. 1).

punerea în aplicare a celui de al 11-lea 
Fond european de dezvoltare (JO L 58, 
3.3.2015, p. 1).

49 Regulamentul (UE) nr. 232/2014 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 martie 2014 de instituire a unui 
instrument european de vecinătate (JO L 
77, 15.3.2014, p. 27).

49 Regulamentul (UE) nr. 232/2014 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 martie 2014 de instituire a unui 
instrument european de vecinătate (JO L 
77, 15.3.2014, p. 27).

50 Regulamentul (UE) nr. 230/2014 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 martie 2014 de instituire a unui 
instrument care contribuie la stabilitate și 
pace (JO L 77, 15.3.2014, p. 1).

50 Regulamentul (UE) nr. 230/2014 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 martie 2014 de instituire a unui 
instrument care contribuie la stabilitate și 
pace (JO L 77, 15.3.2014, p. 1).

51 Regulamentul (UE) nr. 235/2014 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 martie 2014 de instituire a unui 
instrument de finanțare pentru democrație 
și drepturile omului la scară mondială (JO 
L 77, 15.3.2014, p. 85).

51 Regulamentul (UE) nr. 235/2014 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 martie 2014 de instituire a unui 
instrument de finanțare pentru democrație 
și drepturile omului la scară mondială (JO 
L 77, 15.3.2014, p. 85).

52 Regulamentul (UE) nr. 234/2014 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 martie 2014 de instituire a unui 
instrument de parteneriat pentru cooperarea 
cu țările terțe (JO L 77, 15.3.2014, p. 77).

52 Regulamentul (UE) nr. 234/2014 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 martie 2014 de instituire a unui 
instrument de parteneriat pentru cooperarea 
cu țările terțe (JO L 77, 15.3.2014, p. 77).

53 Regulamentul (Euratom) nr. 237/2014 al 
Consiliului din 13 decembrie 2013 privind 
instituirea unui instrument pentru 
cooperarea în materie de securitate 
nucleară (JO L 77, 15.3.2014, p. 109).

53 Regulamentul (Euratom) nr. 237/2014 al 
Consiliului din 13 decembrie 2013 privind 
instituirea unui instrument pentru 
cooperarea în materie de securitate 
nucleară (JO L 77, 15.3.2014, p. 109).

54 Regulamentul (UE) nr. 236/2014 al 
Parlamentului European și al Consiliului de 
stabilire a normelor și procedurilor comune 
pentru punerea în aplicare a instrumentelor 
Uniunii pentru finanțarea acțiunii externe 
(JO L 77, 15.3.2014, p. 95).

54 Regulamentul (UE) nr. 236/2014 al 
Parlamentului European și al Consiliului de 
stabilire a normelor și procedurilor comune 
pentru punerea în aplicare a instrumentelor 
Uniunii pentru finanțarea acțiunii externe 
(JO L 77, 15.3.2014, p. 95).

55 Regulamentul (CE, Euratom) nr. 
480/2009 al Consiliului din 25 mai 2009 
privind constituirea Fondului de garantare 
pentru acțiuni externe (JO L 145, 
10.6.2009, p. 10).

55 Regulamentul (CE, Euratom) nr. 
480/2009 al Consiliului din 25 mai 2009 
privind constituirea Fondului de garantare 
pentru acțiuni externe (JO L 145, 
10.6.2009, p. 10).

56 Regulamentul (UE) 2017/1601 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 26 septembrie 2017 de instituire a 
Fondului european pentru dezvoltare 
durabilă (FEDD), a garanției FEDD și a 

56 Regulamentul (UE) 2017/1601 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 26 septembrie 2017 de instituire a 
Fondului european pentru dezvoltare 
durabilă (FEDD), a garanției FEDD și a 
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Fondului de garantare FEDD. Fondului de garantare FEDD.

Amendamentul 6

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 și pe valori, 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.

__________________ __________________
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57 Semnat la New York la 22 aprilie 2016. 57 Semnat la New York la 22 aprilie 2016.
58 „Agenda de acțiune de la Addis Abeba 
din cadrul celei de a treia Conferințe 
internaționale privind finanțarea pentru 
dezvoltare”, adoptată la 16 iunie 2015 și 
aprobată de Adunarea Generală a 
Organizației Națiunilor Unite la 
27 iulie 2015 (A/RES/69/313).

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

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Uniunea își reiterează 
angajamentul deplin față de valoarea 
durabilă a multilateralismului și solicită o 
agendă comercială bazată pe un comerț 
liber, echitabil și bazat pe norme, în 
beneficiul tuturor, care să sprijine agenda 
de dezvoltare durabilă incluzând drepturi 
sociale, drepturi legate de mediu și 
drepturile omului și asigurându-se că 
normele convenite la nivel multilateral și 
armonizate se aplică tuturor în mod 
uniform. Acum este urgent să se continue 
procesul de modernizare a OMC, având în 
vedere cele mai recente evoluții pe plan 
internațional, și să se reanalizeze în 
profunzime mai multe aspecte ale 
funcționării OMC în vederea creșterii atât 
a eficacității, cât și a legitimității sale.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Uniunii (denumită în continuare „Strategia 
globală”), 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 promovarea 
democrației și a drepturilor omului, 
menținerea păcii, prevenirea conflictelor, 
medierea și reconstrucția postconflict , 
care includ și promovarea rolului 
femeilor în toate etapele, consolidarea 
securității internaționale, combaterea 
cauzelor profunde ale migrației și 
strămutării forțate a populațiilor și 
acordarea de asistență populațiilor, țărilor 
și regiunilor care se confruntă cu dezastre 
naturale sau provocate de om, stimularea 
reformelor economice, crearea unor 
condiții de elaborare a unui cadru juridic 
internațional pentru protejarea 
persoanelor strămutate din cauza 
schimbărilor climatice, susținerea unei 
politici comerciale echitabile, durabile și 
bazată pe valori, ca instrument de 
dezvoltare și de îmbunătățire a statului de 
drept și a drepturilor omului, inclusiv 
promovarea unei interdicții la nivel 
internațional asupra comerțului cu 
bunuri folosite pentru tortură și la 
aplicarea pedepsei capitale, diplomația 
economică și cooperarea economică, 
promovarea soluțiilor și tehnologiilor 
digitale, combaterea amenințărilor la 
adresa sănătății publice globale, 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, de muncă și de mediu 
ridicate - inclusiv în ceea ce privește 
schimbările climatice -, a statului de drept 
și dreptului internațional, inclusiv în ceea 
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ce privește dreptul umanitar și dreptul 
internațional al drepturilor omului.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(9) Noul Consens european privind 
dezvoltarea (denumit în continuare 
„Consensul”), semnat la 7 iunie 2017, 
oferă cadrul pentru o abordare comună a 
politicii de cooperare pentru dezvoltare din 
partea Uniunii și a statelor sale membre 
pentru a pune în aplicare Agenda 2030 și 
Agenda de acțiune de la Addis Abeba, ce 
urmăresc să favorizeze dezvoltarea 
durabilă și să accelereze transformarea, 
punând accent pe elementele transversale 
ale politicii de dezvoltare, cum ar fi 
egalitatea de gen, tineretul, investițiile și 
comerțul, politicile climatice și energetice 
durabile, buna guvernare, democrația, 
statul de drept și drepturile omului și 
migrația și mobilitatea, astfel încât toate 
politicile externe ale Uniunii, inclusiv 
politica comercială comună, să contribuie 
la obiectivele prezentate în Agenda 2030 
pentru dezvoltare durabilă a ONU. 
Eradicarea sărăciei, combaterea 
discriminării și a inegalităților, principiul 
de a nu lăsa pe nimeni în urmă și 
consolidarea rezilienței se află în centrul 
politicii de cooperare pentru dezvoltare.

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

60 Noul Consens european privind 
dezvoltarea - „Lumea noastră, demnitatea 
noastră, viitorul nostru”, Declarația 
comună a Consiliului și a reprezentanților 
guvernelor statelor membre reuniți în 
cadrul Consiliului, a Parlamentului 
European și a Comisiei Europene, 8 iunie 
2017.
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Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(19) Politica europeană de vecinătate, 
astfel cum a fost revizuită în 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 și 
strămutării forțate a populației. Politica 
europeană de vecinătate se caracterizează 
prin diferențiere și printr-o asumare 
reciprocă sporită a responsabilității; în 
cadrul acestei politici sunt recunoscute 
diferite niveluri de angajare și sunt luate în 
considerare interesele fiecărei țări cu 
privire la natura parteneriatului său cu 
Uniunea și la elementele pe care trebuie să 
se concentreze acest parteneriat. În cadrul 
politicii de vecinătate, Uniunea participă, 
împreună cu mai multe țări partenere din 
vecinătate, la negocierea și încheierea 
unor acorduri ambițioase de liber schimb 
aprofundate și cuprinzătoare. Aceste 
acorduri nu urmăresc numai să ofere un 
acces mai bun la piață și să creeze un 
climat prielnic investițiilor, ci și să 
contribuie la îndeplinirea obiectivelor 
generale ale politicii de vecinătate, cum ar 
fi dezvoltarea economică și socială 
durabilă, favorabilă incluziunii și 
avantajoasă pentru toți. Societatea civilă 
din fiecare țară parteneră și din Uniune, 
parlamentele naționale și Parlamentul 
European ar trebui să participe la 
procesele de negociere, precum și la 



PE629.557v05-00 12/30 AD\1176749RO.docx

RO

monitorizarea și la punerea în aplicare a 
acordurilor. Astfel, prezentul regulament 
ar trebui să sprijine negocierea 
acordurilor respective și punerea în 
aplicare corectă a acordurilor încheiate.

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

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

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20a) Prezentul regulament ar trebui, de 
asemenea, să contribuie la aspectele 
comerciale ale relațiilor externe ale 
Uniunii, cum ar fi cooperarea cu țările 
terțe în ceea ce privește obligația de 
diligență în cadrul lanțului de 
aprovizionare cu staniu, tantal și aur, 
Procesul Kimberley, Pactul privind 
durabilitatea, punerea în aplicare a 
angajamentelor în temeiul 
Regulamentului (UE) nr. 978/2012 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului1a, (Regulamentul privind 
SPG), cooperarea în cadrul asigurării 
respectării, guvernanței și schimburilor 
comerciale în domeniul forestier 
(FLEGT) și al inițiativelor privind 
ajutorul pentru comerț, pentru a asigura 
coerența și sprijinul reciproc între politica 
comercială a UE și obiectivele și politicile 
de dezvoltare;
_________________
1a Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 25 octombrie 2012 de aplicare a unui 
sistem generalizat de preferințe tarifare și 
de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
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732/2008 al Consiliului (JO L 303, 
31.10.2012, p. 1).

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(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 și ale 
strămutării forțate a populației, la 
îmbunătățirea gestionării frontierelor și la 
continuarea eforturilor de combatere a 
migrației neregulamentare, a traficului de 
persoane și a introducerii ilegale de 
migranți, precum și la activitățile 
desfășurate în domeniile returnării, 
readmisiei și reintegrării, acolo unde este 
cazul, pe baza răspunderii reciproce și a 
respectării depline a obligațiilor umanitare 
și a celor legate de drepturile omului. Prin 
urmare, cooperarea eficace a țărilor terțe cu 
Uniunea în acest domeniu ar trebui să fie 
parte integrantă din principiile generale 
prevăzute de prezentul regulament. O mai 
mare coerență între politicile privind 
migrația și politicile de cooperare pentru 
dezvoltare este importantă pentru a asigura 
faptul că ajutorul pentru dezvoltare susține 
țările partenere în eforturile lor de 
gestionare a migrației într-un mod mai 
eficace. Prezentul regulament ar trebui să 
contribuie la o abordare coordonată, 
holistică și structurată a migrației, 
valorificând la maximum sinergiile și 
aplicând efectul de levier necesar.

(Această modificare se aplică întregului 
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text.)

Amendamentul 13

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 creșterea economică 
durabilă și favorabilă incluziunii, pe 
crearea de locuri de muncă decente și de 
oportunități economice pentru femei și 
tineri, în special, 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.

Amendamentul 14

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 

(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 
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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.

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 decente 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.

_________________ _________________
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).

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 37
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Pentru a asigura o mai mare 
flexibilitate, pentru a spori atractivitatea 
pentru sectorul privat și pentru a maximiza 
impactul investițiilor, ar trebui să se 
prevadă, în ceea ce privește contrapărțile 
eligibile, o derogare de la normele privind 
metodele de execuție a bugetului Uniunii, 
astfel cum este prevăzut în Regulamentul 
financiar. De asemenea, aceste contrapărți 
eligibile ar putea fi atât organisme care nu 
sunt însărcinate cu punerea în aplicare a 
unui parteneriat public-privat, cât și 
organisme de drept privat dintr-o țară 
parteneră.

(37) Pentru a asigura o mai mare 
flexibilitate, pentru a spori atractivitatea 
pentru sectorul privat, pentru a promova 
concurența echitabilă și pentru a 
maximiza impactul investițiilor, ar trebui 
să se prevadă, în ceea ce privește 
contrapărțile eligibile, o derogare de la 
normele privind metodele de execuție a 
bugetului Uniunii, astfel cum este prevăzut 
în Regulamentul financiar. De asemenea, 
aceste contrapărți eligibile ar putea fi atât 
organisme care nu sunt însărcinate cu 
punerea în aplicare a unui parteneriat 
public-privat, cât și organisme de drept 
privat dintr-o țară parteneră.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 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 prezentului 
regulament este de a susține și de a 
promova valorile și interesele Uniunii în 
întreaga lume, pentru a urmări realizarea 
obiectivelor și principiilor acțiunii externe 
a Uniunii, astfel cum este prevăzut la 
articolul 3 alineatul (5), la articolele 8 și 
21 din Tratatul privind Uniunea Europeană 
și la articolele 11 și 208 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) sprijinirea și promovarea dialogului 
și a cooperării cu țările și regiunile terțe din 

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

vecinătatea UE, din Africa Subsahariană, 
din Asia și Pacific, precum și din America 
și zona Caraibilor, în special privind 
realizarea unei dezvoltări economice și 
sociale durabile și eradicarea sărăciei;

Amendamentul 18

Propunere de regulament
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;

(2a) la nivel mondial, consolidarea și 
sprijinirea democrației, a statului de drept 
și a drepturilor omului și a dezvoltării 
durabile, cu un accent deosebit pe 
comerțul internațional bazat pe norme și 
valori, eradicarea sărăciei, stimularea 
creșterii economice, promovarea și 
apărarea multilateralismului, susținerea 
organizațiilor societății civile, contribuirea 
la stabilitate și pace și abordarea altor 
provocări globale precum migrația și 
mobilitatea;

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7 Articolul 7

Cadrul de politică Cadrul de politică

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 

Acordurile de asociere, acordurile de 
parteneriat, comerț și cooperare, acordurile 
multilaterale, alte acorduri și legislația 
relevantă a Uniunii 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, 
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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.

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.

Amendamentul 20

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În relațiile sale cu țările terțe în 
cadrul instrumentului, Uniunea 
promovează în continuare eforturile 
depuse la nivel internațional pentru 
încheierea unui acord multilateral vizând 
interzicerea comerțului cu bunuri utilizate 
în scopul torturii și al aplicării pedepsei 
capitale.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
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, inclusiv a 
acordurilor de asociere, a acordurilor de 
parteneriat și cooperare și a acordurilor 
comerciale.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
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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 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.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu principiul asumării 
responsabilității, Comisia privilegiază, 
acolo unde este cazul, utilizarea sistemele 
țărilor partenere pentru punerea în aplicare 
a programelor.

În conformitate cu principiul asumării 
responsabilității, Comisia privilegiază 
utilizarea sistemele țărilor partenere pentru 
punerea în aplicare a programelor.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. Comisia informează Parlamentul 
European și realizează schimburi 
periodice de opinii cu acesta.

8. Comisia furnizează informații 
materiale, precum și documente de 
programare multianuale, planuri de 
acțiune și măsuri complete și realizează 
schimburi periodice de opinii cu comisiile 
competente din cadrul Parlamentului 
European, din proprie inițiativă sau la 
cererea Parlamentului European.

Amendamentul 25
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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; (u)

(a) nevoile partenerilor, stabilite pe 
baza unor criterii specifice și înscrise într-
un registru care poate fi consultat, la 
cerere, de Parlamentul European, 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;

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Cooperarea cu țările industrializate 
se concentrează pe promovarea intereselor 
Uniunii și a intereselor comune.

4. Cooperarea cu țările industrializate 
se concentrează pe promovarea intereselor 
Uniunii și a intereselor comune, precum și 
a intereselor și valorilor comune, pe 
obiectivele comune și pe apărarea 
multilateralismului. După caz, această 
cooperare este bazată pe un dialog între 
Uniune, inclusiv Parlamentul European, 
și statele membre, cu implicarea societății 
civile.

Amendamentul 27

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) orice regulamente sau acorduri 
multilaterale sau bilaterale preexistente 
care implică țara și/sau regiunea în 
cauză, cum ar fi Regulamentul SGP, 
Regulamentul (UE) 2017/821 al 
Parlamentului European și al Consiliului, 
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Regulamentul (CE) nr. 1236/2005 al 
Consiliului și viitoarele regulamente 
privind produsele cu dublă utilizare și 
bunurile culturale

Amendamentul 28

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) orice acord comercial multilateral 
sau bilateral încheiat între UE și țările din 
vecinătatea sa, inclusiv acordurile de liber 
schimb aprofundate și cuprinzătoare, 
precum și orice preferință comercială 
acordată de Uniune unui partener;

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Programele indicative multianuale 
aferente programelor geografice pot fi 
revizuite, atunci când este necesar, pentru a 
se asigura punerea în aplicare eficace, în 
special în cazul în care au fost efectuate 
modificări substanțiale ale cadrului de 
politici menționat la articolul 7 sau în urma 
unei situații de criză sau post-criză.

3. Programele indicative multianuale 
aferente programelor geografice pot fi 
revizuite, după consultarea Parlamentului 
European, atunci când este necesar, pentru 
a se asigura punerea în aplicare eficace, în 
special în cazul în care au fost efectuate 
modificări substanțiale ale cadrului de 
politici menționat la articolul 7 sau în urma 
unei situații de criză sau post-criză.

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Programele indicative multianuale 
aferente programelor tematice pot fi 
revizuite, atunci când este necesar, pentru a 

4. Programele indicative multianuale 
aferente programelor tematice pot fi 
revizuite, atunci când este necesar, pentru a 
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se asigura punerea în aplicare eficace, în 
special în cazul în care au fost efectuate 
modificări substanțiale ale cadrului de 
politici menționat la articolul 7.

se asigura punerea în aplicare eficace, după 
consultarea Parlamentului European, în 
special în cazul în care au fost efectuate 
modificări substanțiale ale cadrului de 
politici menționat la articolul 7.

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) parteneriatul țării respective cu 
Uniunea, inclusiv nivelul de ambiție al 
acestui parteneriat;

(d) relațiile de parteneriat și asociere 
și alte relații comerciale și de investiții cu 
Uniunea, inclusiv nivelul de ambiție al 
acestui parteneriat;

Amendamentul 32

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, în strânsă 
cooperare cu Parlamentul European, 
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.

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 – paragraful 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care survin nevoi sau 
circumstanțe neprevăzute, iar finanțarea nu 
este posibilă din surse mai adecvate, 
Comisia poate adopta măsuri speciale care 
nu sunt prevăzute în documentele de 
programare.

În cazul în care survin nevoi sau 
circumstanțe neprevăzute, iar finanțarea nu 
este posibilă din surse mai adecvate, 
Comisia poate adopta, în strânsă 
cooperare cu Parlamentul European, 
măsuri speciale care nu sunt prevăzute în 
documentele de programare.

Amendamentul 34

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 creșterea economică durabilă și 
favorabilă incluziunii, pe crearea de locuri 
de muncă decente și pe oportunitățile 
economice, în special pentru femei și 
tineri, 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.

Amendamentul 35
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Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Printr-o astfel de evaluare intermediară se 
evaluează și funcționarea arhitecturii 
simplificate și raționalizate a 
instrumentelor financiare europene în 
raport cu obiectivele politicilor de bază ale 
Uniunii și cu principiile transparenței, 
responsabilității, eficienței, coerenței și 
flexibilității fondurilor UE alocate pentru 
acțiunea externă.

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Raportul final de evaluare se referă, de 
asemenea, la eficiența, valoarea adăugată, 
funcționarea arhitecturii simplificate și 
raționalizate, coerența internă și externă, 
precum și menținerea relevanței 
obiectivelor prezentului regulament.

Amendamentul 37

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(j) Oprirea despăduririlor și 
promovarea asigurării respectării 
legislației, a guvernării și a schimburilor 
comerciale în domeniul forestier (FLEGT) 
și combaterea exploatării forestiere ilegale 
și a comerțului ilegal cu lemne și produse 
din lemn. Sprijinirea negocierii și a 
punerii în aplicare a acordurilor de 
parteneriat voluntar;
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Amendamentul 38

Propunere de regulament
Anexa II – secțiunea A – punctul 5 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) Promovarea și consolidarea 
multilateralismului, cooperarea 
economică sustenabilă, comerțul 
internațional și relațiile de investiții, 
precum și normele și principiile 
Organizației Mondiale a Comerțului;

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Anexa II – pilonul A – punctul 5 – litera n

Textul propus de Comisie Amendamentul

(n) Sprijinirea agendei de integrare 
regională și a politicilor comerciale optime, 
precum și sprijinirea consolidării și punerii 
în aplicare a acordurilor comerciale dintre 
UE și partenerii săi;

(n) Sprijinirea agendei de integrare 
regională și a politicilor comerciale optime 
ce susțin dezvoltarea durabilă și 
favorabilă incluziunii, precum și 
sprijinirea consolidării și punerii în aplicare 
a acordurilor comerciale dintre UE și 
partenerii săi.

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Anexa II – pilonul A – punctul 5 – litera s

Textul propus de Comisie Amendamentul

(s) Promovarea accesului echitabil, 
durabil și fără denaturări la sectorul 
industriilor extractive.

(s) Asigurarea faptului că accesul la 
sectorul industriilor extractive este 
echitabil și durabil.

Amendamentul 41

Propunere de regulament
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Anexa III – secțiunea 1 – liniuța 4 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Reducerea utilizării resurselor 
naturale pentru a finanța conflicte și 
sprijinirea respectării de către părțile 
interesate a unor inițiative precum 
sistemul de certificare pentru Procesul 
Kimberley, inclusiv cele legate de 
[Regulamentul UE privind minereurile 
din zone de conflict], în special în ceea ce 
privește aplicarea unor controale interne 
eficiente asupra producției de resurse 
naturale și a schimburilor comerciale cu 
acestea;

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Anexa III – secțiunea 1 – liniuța 4 b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Contribuția la eforturile Uniunii 
de impunere a unei interdicții la nivel 
internațional asupra schimburilor 
comerciale cu bunuri utilizate în scopul 
torturii și al aplicării pedepsei capitale.

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Anexa III – secțiunea 1 – liniuța 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Promovarea multilateralismului 
eficace și a parteneriatului strategic și 
contribuția la consolidarea capacităților 
cadrelor internaționale, regionale și 
naționale de a promova și proteja 
drepturile omului, democrația și statul de 
drept. Parteneriatele strategice vor fi 
stimulate, acordându-se o atenție 
deosebită Oficiului Înaltului Comisar al 

– Promovarea multilateralismului 
eficace și a parteneriatelor strategice care 
contribuie la consolidarea capacităților 
cadrelor internaționale, regionale și 
naționale și la capacitarea actorilor locali 
în vederea promovării și protejării 
drepturilor omului, a democrației și a 
statului de drept. Parteneriatele pentru 
drepturile omului se axează pe 
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Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului 
(OHCHR), Curții Penale Internaționale 
(CPI) și mecanismelor regionale și 
naționale relevante de protejare a 
drepturilor omului. În plus, programul va 
promova educația și cercetarea pe tema 
drepturilor omului și a democrației, 
inclusiv prin intermediul Campusului 
global pentru drepturile omului și 
democrație (Global Campus for Human 
Rights and Democracy).

consolidarea arhitecturii naționale și 
internaționale a drepturilor omului, 
inclusiv pe sprijinul acordat 
multilateralismului, întrucât 
independența și eficacitatea Oficiului 
Înaltului Comisar al Națiunilor Unite 
pentru Drepturile Omului (OHCHR), a 
Curții Penale Internaționale (CPI) și a 
mecanismelor regionale relevante de 
protejare a drepturilor omului sunt 
esențiale. Se sprijină în continuare 
educația și cercetarea pe tema drepturilor 
omului și a democrației, inclusiv prin 
sprijinirea Campusului global pentru 
drepturile omului și democrație.

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Anexa III – secțiunea 1 – liniuța 5 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Susținerea modernizării OMC, 
pentru a-i crește acesteia eficacitatea și 
legitimitatea;

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Anexa III – secțiunea 4 – partea A – punctul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Contribuția la agenda globală 
privind munca decentă, în special în 
lanțurile valorice globale, și îmbunătățirea 
cunoștințelor privind politicile eficace de 
ocupare a forței de muncă, care răspund 
nevoilor pieței forței de muncă, inclusiv 
educația și formarea profesională și 
învățarea pe tot parcursul vieții;

(b) Contribuția la agenda globală 
privind munca decentă, în special lanțurile 
valorice globale, și îmbunătățirea 
cunoștințelor privind politicile eficace de 
ocupare a forței de muncă, care răspund 
nevoilor pieței forței de muncă, inclusiv 
educația și formarea profesională și 
învățarea pe tot parcursul vieții;

Amendamentul 46

Propunere de regulament
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Anexa III – secțiunea 4 – partea C – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Îmbunătățirea mediului de afaceri și 
a climatului de investiții, sprijinirea unui 
dialog mai strâns între sectorul public și cel 
privat și consolidarea capacităților 
microîntreprinderilor și ale întreprinderilor 
mici și mijlocii;

(b) Îmbunătățirea mediului de afaceri și 
a climatului de investiții, sprijinirea unui 
dialog mai strâns între sectorul public și cel 
privat și consolidarea capacităților 
microîntreprinderilor și ale întreprinderilor 
mici și mijlocii, inclusiv 
internaționalizarea lor;

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Anexa III – secțiunea 4 – partea C – punctul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Sprijinirea politicii comerciale a 
Uniunii și a acordurilor sale comerciale și 
punerea în aplicare a acestora; 
îmbunătățirea accesului pe piețele țărilor 
partenere și favorizarea comerțului, a 
investițiilor și a oportunităților de afaceri 
pentru societățile din Uniune, eliminând 
în același timp obstacolele din calea 
accesului pe piață și din calea investițiilor;

(c) Sprijinirea punerii în aplicare a 
instrumentelor de politică comercială ale 
Uniunii și a acordurilor comerciale care 
vizează îmbunătățirea dezvoltării durabile, 
a diversificării economice și a accesului la 
piața Uniunii, precum și facilitarea 
accesului la tehnologiile favorabile climei 
și la proprietatea intelectuală;



AD\1176749RO.docx 29/30 PE629.557v05-00

RO

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu Instituirea Instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și 
cooperare internațională

Referințe COM(2018)0460 – C8-0275/2018 – 2018/0243(COD)

Comisii competente
 Data anunțului în plen

AFET
2.7.2018

DEVE
2.7.2018

Aviz emis de către
 Data anunțului în plen

INTA
2.7.2018

Raportor/Raportoare pentru aviz:
 Data numirii

Marietje Schaake
9.7.2018

Articolul 55 – Procedura reuniunilor 
comune ale comisiilor
 Data anunțului în plen

 
5.7.2018

Examinare în comisie 20.11.2018

Data adoptării 24.1.2019

Rezultatul votului final +:
–:
0:

28
2
6

Membri titulari prezenți la votul final David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, 
Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, 
Heidi Hautala, Yannick Jadot, France Jamet, Jude Kirton-Darling, 
Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, 
Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Kārlis Šadurskis, Helmut 
Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, William 
(The Earl of) Dartmouth, Jan Zahradil

Membri supleanți prezenți la votul final Syed Kamall, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Paul Rübig, Pedro Silva 
Pereira, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Membri supleanți [articolul 200 alineatul 
(2)] prezenți la votul final

José Blanco López, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jozo Radoš, 
Jasenko Selimovic, Mihai Țurcanu, Anna Záborská



PE629.557v05-00 30/30 AD\1176749RO.docx

RO

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

28 +

ALDE Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells

ECR David Campbell Bannerman, Syed Kamall, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

PPE Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christophe Hansen, Teresa Jiménez-Becerril 
Barrio, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Paul Rübig, Kārlis 
Šadurskis, Adam Szejnfeld, Mihai Țurcanu, Jarosław Wałęsa, Anna Záborská

S&D José Blanco López, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, 
David Martin, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira

2 -

EFDD William (The Earl of) Dartmouth

ENF France Jamet

6 0

GUE/NGL Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

VERTS/ALE Heidi Hautala, Yannick Jadot

Legenda simbolurilor utilizate:
+ : pentru
- : împotrivă
0 : abțineri


