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AMENDAMENTE

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru afaceri 
externe, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Regulamentul (UE) nr. 231/201414 
expiră la 31 decembrie 2020. Pentru a 
menține eficacitatea Uniunii în ceea ce 
privește acțiunile externe, ar trebui să fie 
menținut un cadru pentru planificarea și 
acordarea asistenței externe.

(1) Regulamentul (UE) nr. 231/201414 
expiră la 31 decembrie 2020. Pentru a 
menține eficiența politicii de extindere a 
Uniunii, ea ar trebui să continue se fie 
sprijinită printr-un instrument de 
finanțare specific pentru finanțarea 
acțiunii externe.

_________________ _________________
14 Regulamentul (UE) nr. 231/2014 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 martie 2014 de instituire a unui 
instrument de asistență pentru preaderare 
(JO L 77, 15.3.2014, p. 11).

14 Regulamentul (UE) nr. 231/2014 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 martie 2014 de instituire a unui 
instrument de asistență pentru preaderare 
(JO L 77, 15.3.2014, p. 11).

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Articolul 49 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană prevede că orice stat 
european care respectă valorile - 
demnitatea umană, libertatea, democrația, 
egalitatea, statul de drept, drepturile 
omului, inclusiv drepturile persoanelor 
aparținând unor minorități, și care se 
angajează să le promoveze poate solicita să 
devină membru al Uniunii. Un stat 
european care a solicitat aderarea la 
Uniune poate deveni membru doar după ce 
se confirmă că întrunește criteriile de 
aderare convenite în cadrul Consiliului 
European de la Copenhaga din iunie 1993 
(„criteriile de la Copenhaga”) și cu condiția 

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

ca Uniunea să aibă capacitatea de a integra 
noul membru. Aceste criterii se referă la 
stabilitatea instituțiilor care garantează 
democrația, statul de drept, respectarea 
drepturilor omului și respectarea și 
protejarea minorităților, existența unei 
economii de piață funcționale, precum și la 
capacitatea de a face față presiunilor 
concurenței și forțelor pieței din cadrul 
Uniunii și la capacitatea de asumare nu 
numai a drepturilor, dar și a obligațiilor 
care îi revin în temeiul tratatelor, inclusiv 
prin aderarea la țelurile uniunii politice, 
economice și monetare.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

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

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Ar trebui, de asemenea, să se 
acorde asistență în conformitate cu 
acordurile încheiate de Uniune cu 
beneficiarii enumerați în anexa I, iar 
aceasta ar trebui să se concentreze în 

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

acordarea de sprijin beneficiarilor 
enumerați în anexa I pentru consolidarea 
instituțiilor democratice și a statului de 
drept, reforma sistemului judiciar și a 
administrației publice, respectarea 
drepturilor fundamentale ale omului,  
inclusiv drepturile persoanelor aparținând 
unor minorități, protecția minorităților, 
promovarea egalității de gen, a toleranței, 
a incluziunii sociale și a nediscriminării, 
protecția apărătorilor drepturilor omului, 
a avertizorilor și a societății civile, precum 
și pentru sprijinirea inițiativelor care 
promovează transparența, 
responsabilitatea, integritatea și lupta 
împotriva corupției. Asistența ar trebui să 
sprijine, de asemenea, respectarea 
principiilor și drepturilor esențiale definite 
în Pilonul european al drepturilor sociale17. 
Asistența ar trebui să sprijine în continuare 
eforturile lor de a promova cooperarea 
regională, macroregională și 
transfrontalieră, inclusiv dincolo de 
frontierele maritime, precum și 
dezvoltarea teritorială, inclusiv prin 
punerea în aplicare a strategiilor 
macroregionale ale Uniunii, cum ar fi 
Strategia Dunării. Ar trebui, de 
asemenea, să promoveze relații de bună 
vecinătate, reconciliere și cooperare 
regională. De asemenea, asistența ar trebui 
să promoveze dezvoltarea economică și 
socială și guvernanța economică a acestor 
beneficiari, elemente care stau la baza 
agendei privind o creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii, inclusiv 
prin punerea în aplicare a politicilor de 
dezvoltare regională, privind agricultura și 
dezvoltarea rurală, sociale și de ocupare a 
forței de muncă prin dezvoltarea IMM-
urilor și privind dezvoltarea economiei și a 
societății digitale, în concordanță, de 
asemenea, cu inițiativa emblematică 
Agenda digitală pentru Balcanii de Vest.

_________________ _________________
17 Pilonul european al drepturilor sociale, 
proclamat în mod solemn de Parlamentul 
European, Consiliu și Comisie la Summitul 

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

social pentru creștere și locuri de muncă 
echitabile de la Göteborg, care s-a 
desfășurat în data de 17 noiembrie 2017.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Uniunea ar trebui să ofere sprijin 
pentru tranziția către aderare beneficiarilor 
enumerați în lista din anexa I, pe baza 
experienței statelor sale membre. Această 
cooperare ar trebui să vizeze îndeosebi 
împărtășirea experienței dobândite de 
statele membre în procesul de reformă.

(8) Uniunea ar trebui să ofere sprijin 
pentru tranziția către aderare beneficiarilor 
enumerați în lista din anexa I, pe baza 
experienței statelor sale membre. Această 
cooperare ar trebui să vizeze îndeosebi 
împărtășirea experienței dobândite de 
statele membre în procesul de reformă 
politică, socială și economică.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Consolidarea cooperării strategice 
și operaționale privind securitatea dintre 
UE și beneficiarii enumerați în lista din 
anexa 1 este esențială pentru abordarea în 
mod eficace și eficient a amenințărilor la 
adresa securității și ale terorismului.

(9) Consolidarea cooperării strategice 
și operaționale privind securitatea dintre 
UE și beneficiarii enumerați în lista din 
anexa I este esențială pentru a aborda 
efectiv și eficient amenințările la adresa 
securității, inclusiv formele grave de 
criminalitate, criminalitatea organizată, 
terorismul și alte amenințări la adresa 
stabilității și păcii din statele membre.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Este esențial să se intensifice în 
continuare cooperarea în materie de 

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

migrație, inclusiv în ceea ce privește 
gestionarea frontierelor, asigurarea 
accesului la protecție internațională, 
schimbul de informații relevante, 
consolidarea beneficiilor pentru dezvoltare 
ale migrației, facilitarea migrației legale și 
a migrației forței de muncă, îmbunătățirea 
controalelor la frontieră și continuarea 
eforturilor noastre în lupta împotriva 
migrației neregulamentare, a traficului de 
ființe umane, a introducerii ilegale de 
migranți și a terorismului.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Este esențial să se promoveze 
protecția socială și incluziunea socială ca 
parte a cooperării dintre Uniune și 
beneficiarii enumerați în lista din anexa I. 
Intervențiile din acest domeniu ar trebui 
să vizeze promovarea unor sisteme de 
protecție socială incluzive, eficace, 
eficiente și adecvate care să stimuleze 
incluziunea socială, să promoveze 
egalitatea de șanse și să soluționeze 
inegalitățile și sărăcia.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(11) Consolidarea statului de drept, 
inclusiv prin asigurarea independenței 
sistemului judiciar, democrației și a 
drepturilor fundamentale, prin 
garantarea și promovarea independenței 
mass-mediei, a transparenței și a 
caracterului nearbitrar al deciziilor luate 
de autoritățile publice și de autoritățile de 
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pentru asumarea ulterioară deplină de către 
aceștia a obligațiilor care le revin în calitate 
de membri. Având în vedere faptul că 
reformele urmărite în aceste domenii se 
realizează pe termen mai lung și că este 
necesar să se constituie evidențe, asistența 
financiară acordată în temeiul prezentului 
regulament ar trebui să abordeze cerințele 
care le incumbă beneficiarilor enumerați în 
anexa I cât mai curând posibil.

aplicare a legii, prin sprijinirea 
apărătorilor drepturilor omului 
independenți și a organizațiilor societății 
civile care monitorizează respectarea 
statului de drept, prin apărarea 
avertizorilor și prin susținerea inițiativelor 
care promovează transparența, 
responsabilitatea, integritatea și 
combaterea corupției și a criminalității 
organizate, care previn radicalizarea și 
terorismul și consolidează buna 
guvernanță, inclusiv reforma administrației 
publice, rămân provocări-cheie pentru 
majoritatea beneficiarilor enumerați în 
anexa I și sunt esențiale pentru ca 
beneficiarii să se apropie de Uniune și 
pentru asumarea ulterioară deplină de către 
aceștia a obligațiilor care le revin în calitate 
de membri. Având în vedere faptul că 
reformele urmărite în aceste domenii se 
realizează pe termen mai lung și că este 
necesar să se constituie evidențe, asistența 
financiară acordată în temeiul prezentului 
regulament ar trebui să abordeze cerințele 
care le incumbă beneficiarilor enumerați în 
anexa I cât mai curând posibil.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Este deosebit de important ca 
minoritățile naționale, etnice și lingvistice 
să fie protejate, având în vedere 
complexitatea etnică a regiunii Balcanilor 
de Vest și recenta istorie tulbure a 
relațiilor etnice. Pentru ca protecția 
minorităților să devină o forță de 
stabilitate în țările candidate și potențial 
candidate, Uniunea ar trebui să sprijine 
guvernele în adoptarea, monitorizarea și 
aplicarea efectivă a cadrelor juridice 
privind protecția minorităților, pe baza 
normelor internaționale pertinente. În 
acest sens, Uniunea ar trebui să valorifice 
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lecțiile învățate în timpul și după 
negocierile de aderare anterioare.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 11 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11b) Situația romilor rămâne deosebit 
de problematică în majoritatea țărilor 
candidate și potențial candidate, unde 
continuă să fie afectați de o discriminare 
generalizată, de condiții de viață mizere, 
de un acces inadecvat la serviciile sociale 
de bază și de rate extrem de ridicate de 
analfabetism și de abandon școlar, situații 
care, la rândul lor, agravează excluziunea 
lor socială. IPA III ar trebui să ofere 
asistență pentru furnizarea de sprijin 
orientat și strategic în scopul de a 
îmbunătăți situația romilor în țările 
beneficiare.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Ar trebui să se acorde asistență și 
pentru a se consolida și mai mult aspectul 
drepturilor minorităților, îmbunătățind 
înțelegerea multiculturală și coexistența 
pașnică.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Prioritățile de acțiune pentru 
realizarea obiectivelor din domeniile de 
politică relevante pentru care se va acorda 
asistență în temeiul prezentului regulament 
ar trebui definite printr-un cadru de 
programare stabilit de Comisie pentru 
durata cadrului financiar multianual al 
Uniunii pentru perioada 2021-2027, în 
parteneriat cu beneficiarii enumerați în 
anexa I, pe baza agendei de extindere și a 
nevoilor lor specifice, în conformitate cu 
obiectivele generale și specifice definite de 
prezentul regulament și luând în 
considerare în mod adecvat strategiile 
naționale relevante. Cadrul de programare 
ar trebui să identifice domeniile care 
trebuie sprijinite prin acordarea de 
asistență, incluzând o alocare orientativă 
per domeniu de sprijin, precum și o 
estimare a cheltuielilor legate de climă.

(17) Prioritățile de acțiune pentru 
realizarea obiectivelor din domeniile de 
politică relevante pentru care se va acorda 
asistență în temeiul prezentului regulament 
ar trebui definite printr-un cadru de 
programare stabilit de Comisie pentru 
durata cadrului financiar multianual al 
Uniunii pentru perioada 2021-2027, în 
parteneriat cu beneficiarii enumerați în 
anexa I, pe baza agendei de extindere și a 
nevoilor lor specifice, în conformitate cu 
obiectivele generale și specifice definite de 
prezentul regulament și luând în 
considerare în mod adecvat strategiile 
naționale relevante și rezoluțiile 
Parlamentului European. Cadrul de 
programare ar trebui să identifice 
domeniile care trebuie sprijinite prin 
acordarea de asistență, incluzând o alocare 
orientativă per domeniu de sprijin, precum 
și o estimare a cheltuielilor legate de climă.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Este în interesul Uniunii să ofere 
asistență beneficiarilor enumerați în anexa 
I în cadrul eforturilor de reformare ale 
acestora pentru a deveni membri ai 
Uniunii. Asistența ar trebui gestionată în 
așa fel încât să se pună un accent puternic 
pe rezultate și să se acorde stimulente 
pentru cei care își demonstrează 

(18) Este în interesul comun al Uniunii 
și al beneficiarilor enumerați în anexa I să 
ajute beneficiarii în eforturile lor de 
reformă pentru a deveni membri ai 
Uniunii. Asistența ar trebui gestionată în 
așa fel încât să se pună un accent puternic 
pe rezultate și să se acorde stimulente 
pentru cei care își demonstrează 
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angajamentul față de reformă prin punerea 
în aplicare eficientă a asistenței pentru 
preaderare și prin progrese în direcția 
îndeplinirii criteriilor pentru aderare.

angajamentul față de reformă prin punerea 
în aplicare eficientă a asistenței pentru 
preaderare și prin progrese în direcția 
îndeplinirii criteriilor pentru aderare și a 
respectării valorilor Uniunii.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Ar trebui să existe consecințe clare 
în cazul unei deteriorări grave a statului 
de drept, a democrației, a drepturilor 
omului și a libertăților fundamentale în 
țările candidate sau potențial candidate 
sau în cazul în care beneficiarul încalcă 
angajamentele asumate în acordurile 
relevante încheiate cu Uniunea. În astfel 
de cazuri, fără a aduce atingere 
procedurii bugetare și dispozițiilor privind 
suspendarea ajutorului în acorduri 
internaționale cu beneficiarii, prerogativa 
de a adopta acte delegate în conformitate 
cu articolul 290 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene ar trebui 
delegată Comisiei pentru a modifica 
anexa I la prezentul regulament în 
vederea suspendării totale sau parțiale a 
asistenței din partea Uniunii. Când 
adoptă astfel de decizii, Comisia ar trebui 
să se asigure că rămâne posibil sprijinul 
financiar pentru acțiunile care aduc 
beneficii directe cetățenilor, în special 
cele desfășurate de actori 
neguvernamentali direct legate de 
consolidarea statului de drept, a 
democrației, a drepturilor omului și a 
libertăților fundamentale. În cazul în care 
Comisia constată că motivele care 
justifică suspendarea asistenței nu mai 
sunt de actualitate, ar trebui să i se 
confere prerogativa de a adopta acte 
delegate de modificare a anexei I pentru a 
reintroduce asistența din partea Uniunii.
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Amendamentul 19

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Tranziția de la gestiunea directă a 
fondurilor de preaderare de către Comisie 
la gestiunea indirectă de către beneficiarii 
enumerați în anexa I ar trebui să fie 
progresivă și să țină cont de capacitățile 
fiecăruia dintre respectivii beneficiari. 
Asistența ar trebui să utilizeze în 
continuare structurile și instrumentele care 
și-au dovedit valoarea în procesul de 
preaderare.

(19) Tranziția de la gestiunea directă a 
fondurilor de preaderare de către Comisie 
la gestiunea indirectă de către beneficiarii 
enumerați în anexa I ar trebui să fie 
progresivă și să țină cont de capacitățile 
fiecăruia dintre respectivii beneficiari, cu 
aplicarea garanțiilor fiduciare depline, 
inclusiv, dar fără a se limita la: proceduri 
transparente de contabilitate și licitație; și 
reexaminare externă periodică de către 
OLAF. Asistența ar trebui să utilizeze în 
continuare structurile și instrumentele care 
și-au dovedit valoarea în procesul de 
preaderare. Trebuie acordată o atenție 
specială asistenței pentru îmbunătățirea 
capacității de absorbție a țărilor 
beneficiare.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Uniunea ar trebui să urmărească un 
nivel maxim de eficiență în utilizarea 
resurselor disponibile, pentru a optimiza 
impactul acțiunii sale externe. Acest lucru 
ar trebui să fie obținut prin asigurarea 
coerenței și a complementarității dintre 
instrumentele de finanțare externă ale 
Uniunii, precum și prin crearea de sinergii 
cu alte politici și programe ale Uniunii, 
inclusiv, atunci când este cazul, a 
coerenței și a complementarității cu 
asistența macrofinanciară.

(20) Uniunea ar trebui să urmărească un 
nivel maxim de eficiență în utilizarea 
resurselor disponibile, pentru a optimiza 
impactul acțiunii sale externe. Acest lucru 
ar trebui să fie realizat pentru a evita 
suprapunerea cu alte instrumente de 
finanțare externă existente, prin 
asigurarea coerenței și complementarității 
între instrumentele de finanțare externă ale 
Uniunii, precum și prin crearea de sinergii 
cu alte politici și programe ale Uniunii. 
Aceasta include, atunci când este cazul, 
coerența și complementaritatea cu 
asistența macrofinanciară.
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Amendamentul 21

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(26) Acțiunile externe sunt adesea puse 
în aplicare într-un mediu foarte volatil, care 
necesită o adaptare continuă și rapidă la 
necesitățile în schimbare ale partenerilor 
Uniunii și la aspectele care impun măsuri 
de solidaritate la nivel mondial, cum ar fi 
drepturile omului, democrația și buna 
guvernanță, securitatea și stabilitatea, 
schimbările climatice și mediul, migrația 
cu numeroșii factori care o determină și 
terorismul. Reconcilierea principiului 
previzibilității cu necesitatea de a reacționa 
rapid la noile necesități presupune, în 
consecință, adaptarea execuției financiare a 
programelor. Pentru a spori capacitatea 
Uniunii de a răspunde unor necesități 
neprevăzute, respectându-se, în același 
timp, principiul întocmirii anuale a 
bugetului Uniunii, prezentul regulament ar 
trebui să mențină posibilitatea de a aplica 
mecanismele de flexibilitate deja permise 
de Regulamentul financiar pentru alte 
politici, și anume reportări și reangajări ale 
fondurilor angajate, pentru a se asigura o 
utilizare eficientă a fondurilor UE atât 
pentru cetățenii UE, cât și pentru 
beneficiarii enumerați în anexa I, 
maximizând astfel fondurile UE 
disponibile pentru intervențiile din cadrul 
acțiunilor externe ale UE.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Considerentul 31 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31a) Activitățile vizând transparența, 
comunicarea și vizibilitatea sunt esențiale 
pentru a da vizibilitate pe teren acțiunilor 
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Uniunii. Pentru a sensibiliza publicul 
larg, Comisia, delegațiile Uniunii și 
beneficiarii ar trebui să comunice în mod 
clar și eficient cu privire la utilizarea 
asistenței de preaderare în țările 
beneficiare, prezentând obiectivele, 
utilizarea și rezultatele acestora. 
Beneficiarii fondurilor Uniunii ar trebui 
să recunoască originea finanțării din 
partea Uniunii și să îi asigure o vizibilitate 
adecvată. IPA III ar trebui să contribuie 
la finanțarea acțiunilor de comunicare 
pentru a promova rezultatele asistenței 
acordate de Uniune mai multor categorii 
de public în țările beneficiare.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Pentru a lua în considerare 
schimbările cadrului politicii de extindere 
sau evoluțiile semnificative privind 
beneficiarii enumerați în anexa I, 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene ar 
trebui delegată Comisiei în ceea ce privește 
adaptarea și actualizarea priorităților 
tematice pentru asistență enumerate în 
anexele II și III. Este deosebit de important 
ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, 
Comisia să organizeze consultări adecvate, 
inclusiv la nivel de experți, și ca 
respectivele consultări să se desfășoare în 
conformitate cu principiile stabilite 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 au acces sistematic la 
reuniunile grupurilor de experți ale 

(32) Pentru a lua în considerare 
schimbările cadrului politicii de extindere 
sau evoluțiile semnificative privind 
beneficiarii enumerați în anexa I, 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene ar 
trebui delegată Comisiei în ceea ce privește 
adaptarea și actualizarea priorităților 
tematice pentru asistență enumerate în 
anexele II și III. Este deosebit de important 
ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, 
Comisia să organizeze consultări adecvate, 
inclusiv la nivel de experți și la nivelul 
societății civile, și ca respectivele 
consultări să se desfășoare în conformitate 
cu principiile stabilite 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 au acces 
sistematic la reuniunile grupurilor de 
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Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor 
delegate.

experți ale Comisiei însărcinate cu 
pregătirea actelor delegate.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. IPA III are următoarele obiective 
specifice:

(Nu privește versiunea în limba română.)
 

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) consolidarea statului de drept, a 
democrației și a respectării drepturilor 
omului, a drepturilor fundamentale și a 
dreptului internațional, susținerea 
independenței sistemului judiciar și a 
protecției judiciare eficace, protecția 
minorităților, precum și sprijinirea 
apărătorilor drepturilor omului 
independenți, avertizorilor și 
organizațiilor societății civile care se 
ocupă de monitorizarea respectării 
statului de drept și sprijinirea inițiativelor 
care promovează independența mass-
mediei transparența, responsabilitatea, 
integritatea și combaterea corupției;

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sporirea eficacității administrației 
publice și sprijinirea reformelor structurale 

(b) sporirea calității, eficacității, 
transparenței și răspunderii administrației 
publice, promovarea transparenței și a 
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și a bunei guvernanțe la toate nivelurile; caracterului nearbitrar al autorităților 
publice și al autorităților de aplicare a 
legii și sprijinirea reformelor structurale și 
a bunei guvernanțe la toate nivelurile;

Amendamentul 27

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) consolidarea protecției sociale și a 
incluziunii sociale, inclusiv prin 
promovarea egalității de șanse și 
soluționarea inegalităților și sărăciei, prin 
garantarea accesului la protecție 
internațională, prin facilitarea migrației 
legale și a migrației forței de muncă și 
prin integrarea comunităților 
marginalizate, cum ar fi migranții și 
romii;

Amendamentul 28

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) consolidarea prevenirii 
conflictelor și promovarea reconcilierii, a 
consolidării păcii, a relațiilor de bună 
vecinătate, precum și a contactelor 
interpersonale și a comunicării;

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) sprijinirea cooperării teritoriale și 
transfrontaliere.

(e) sprijinirea cooperării teritoriale și 
transfrontaliere, precum și îmbunătățirea 
și consolidarea cooperării strategice și 
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operaționale cu Uniunea în ceea ce 
privește gestionarea frontierelor și 
aspectele de securitate în vederea 
contracarării amenințărilor reprezentate 
de criminalitatea organizată, terorism și 
criminalitatea informatică;

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Asistența acordată în cadrul IPA III 
poate fi furnizată tipului de acțiuni 
prevăzute în cadrul Fondului european de 
dezvoltare regională și al Fondului de 
coeziune30, al Fondului Social European 
Plus31 și al Fondului european agricol 
pentru dezvoltare rurală32.

4. Asistența acordată în cadrul IPA III 
poate fi furnizată tipului de acțiuni 
prevăzute în cadrul Fondului european de 
dezvoltare regională și al Fondului de 
coeziune30, al Fondului Social European 
Plus31, al Fondului european agricol pentru 
dezvoltare rurală32și al Fondului pentru 
justiție, drepturi și valori.

__________________ __________________
30 COM(2018) 372 final Propunere de 
regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului privind Fondul european de 
dezvoltare regională și Fondul de coeziune.

30 COM(2018) 372 final Propunere de 
regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului privind Fondul european de 
dezvoltare regională și Fondul de coeziune.

31 COM(2018) 382 final Propunere de 
regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului privind Fondul Social 
European Plus (FSE+).

31 COM(2018) 382 final Propunere de 
regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului privind Fondul Social 
European Plus (FSE+).

32 COM(2018) 392 final Propunere de 
regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului de stabilire a normelor privind 
sprijinul pentru planurile strategice care 
urmează a fi elaborate de statele membre în 
cadrul politicii agricole comune (planurile 
strategice PAC) și finanțate de Fondul 
european de garantare agricolă (FEGA) și 
de Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare 
a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și 
(UE) nr. 1307/2013 ale Parlamentului 
European și ale Consiliului.

32 COM(2018) 392 final Propunere de 
regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului de stabilire a normelor privind 
sprijinul pentru planurile strategice care 
urmează a fi elaborate de statele membre în 
cadrul politicii agricole comune (planurile 
strategice PAC) și finanțate de Fondul 
european de garantare agricolă (FEGA) și 
de Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare 
a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și 
(UE) nr. 1307/2013 ale Parlamentului 
European și ale Consiliului.
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Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Programele și acțiunile desfășurate 
în temeiul prezentului regulament 
integrează schimbările climatice, protecția 
mediului și egalitatea de gen și, dacă este 
cazul, abordează legăturile dintre 
obiectivele de dezvoltare durabilă34, în 
vederea promovării unor acțiuni integrate 
care pot genera co-beneficii și care pot 
îndeplini obiective multiple într-un mod 
coerent.

2. Programele și acțiunile desfășurate 
în temeiul prezentului regulament 
integrează schimbările climatice, protecția 
mediului, drepturile fundamentale și 
egalitatea de gen și, dacă este cazul, 
abordează legăturile dintre Obiectivele de 
dezvoltare durabilă34, în vederea 
promovării unor acțiuni integrate care pot 
genera co-beneficii și care pot îndeplini 
obiective multiple într-un mod coerent.

_________________ _________________
34 
https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sust
ainable-development-goals_en

34 
https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sust
ainable-development-goals_en

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Asistența este orientată și ajustată în 
funcție de situația specifică a beneficiarilor 
enumerați în anexa I, cu luarea în 
considerare a eforturilor suplimentare 
necesare pentru îndeplinirea criteriilor de 
aderare, precum și a capacităților 
respectivilor beneficiari. Asistența se 
diferențiază, în ceea ce privește domeniul 
de aplicare și intensitatea, în funcție de 
necesități, de angajamentul față de reforme 
și de progresele în punerea în practică a 
acestor reforme.

Asistența este orientată și ajustată în 
funcție de situația specifică a beneficiarilor 
enumerați în anexa I, cu luarea în 
considerare a eforturilor suplimentare 
necesare pentru îndeplinirea criteriilor de 
aderare, precum și a capacităților 
respectivilor beneficiari, acordând o 
atenție specială îmbunătățirii capacităților 
lor de absorbție. Asistența se diferențiază, 
în ceea ce privește domeniul de aplicare și 
intensitatea, în funcție de necesități, de 
angajamentul față de reforme și de 
progresele în punerea în practică a acestor 
reforme.

Amendamentul 33
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Propunere de regulament
Articolul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7a
Suspendarea asistenței din partea Uniunii
1. În cazul unor înrăutățiri grave în 
situația statului de drept, a democrației, a 
drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale într-o țară beneficiară sau 
într-o țară în care un beneficiar încalcă 
angajamentele asumate în acordurile 
relevante încheiate cu Uniunea, Comisia 
este împuternicită să adopte un act 
delegat în conformitate cu articolul 14 de 
modificare a anexei I la prezentul 
regulament pentru a suspenda total sau 
parțial asistența Uniunii. În cazul unei 
suspendări parțiale, se indică programele 
pentru care se aplică suspendarea. Când 
adoptă astfel de decizii, Comisia se 
asigură că rămâne posibil sprijinul 
financiar pentru acțiunile care aduc 
beneficii directe cetățenilor, în special 
cele desfășurate de actori 
neguvernamentali direct legate de 
consolidarea statului de drept, a 
democrației, a drepturilor omului și a 
libertăților fundamentale.
2. În cazul în care Comisia constată 
că motivele care justifică suspendarea 
asistenței nu mai sunt de actualitate, i se 
conferă prerogativa de a adopta un act 
delegat, în concordanță cu articolul 14 de 
modificare a anexei I pentru a 
reintroduce asistența din partea Uniunii.

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 17 Articolul 17
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Informare, comunicare și publicitate Informare, comunicare și publicitate

1. Se aplică dispozițiile articolelor 36 
și 37 din [Regulamentul privind IVCDCI].

1. Când furnizează asistență 
financiară în temeiul prezentului 
regulament, Comisia și delegațiile Uniunii 
din țările beneficiare iau toate măsurile 
necesare pentru a asigura vizibilitatea 
sprijinului financiar al Uniunii, inclusiv 
monitorizarea respectării acestor cerințe 
de către destinatari. Acțiunile finanțate 
prin IPA fac obiectul cerințelor prevăzute 
în Manualul privind comunicarea și 
vizibilitatea pentru acțiunile externe ale 
Uniunii. Comisia adoptă orientări pentru 
proiectele finanțate de Uniune privind 
vizibilitatea și acțiunile de comunicare 
pentru fiecare beneficiar.
1a. Comisia adoptă măsuri de 
consolidare a comunicării strategice și a 
diplomației publice pentru comunicarea 
valorilor Uniunii și pentru evidențierea 
valorii adăugate a sprijinului acordat de 
Uniune.
1b. Beneficiarii fondurilor Uniunii 
recunosc originea finanțării din partea 
Uniunii și îi asigură o vizibilitate adecvată 
prin:
(a) includerea unei mențiuni care 
subliniază sprijinul primit din partea 
Uniunii într-un mod vizibil în 
documentele și în materialele de 
comunicare referitoare la implementarea 
fondurilor, inclusiv pe un site internet 
oficial, dacă există un astfel de site;
(b) promovarea acțiunilor și a 
rezultatelor acestora prin furnizarea de 
informații coerente, eficiente și 
proporționale adresate unor categorii de 
public diverse, printre care mass-media și 
publicul larg.
1c. Comisia implementează acțiuni de 
informare și comunicare referitoare la 
prezentul regulament, precum și acțiunile 
stabilite de acesta și rezultatele obținute. 
Resursele financiare alocate prezentului 
regulament contribuie, de asemenea, la 
comunicarea instituțională a priorităților 
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politice ale Uniunii, în măsura în care 
aceste priorități sunt legate în mod direct 
de obiectivele menționate la articolul 3 și 
în anexele II și III.

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Anexa II – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) Stabilirea și promovarea, din timp, 
a bunei funcționări a instituțiilor necesare 
pentru asigurarea statului de drept, a 
democrației, a drepturilor fundamentale și 
a drepturilor omului, inclusiv a 
drepturilor minorităților. Intervențiile în 
acest domeniu vizează: instituirea unor 
sisteme judiciare independente, 
responsabile și eficiente, care să includă o 
recrutare transparentă și bazată pe merit și 
promovarea cooperării judiciare, a unor 
sisteme de evaluare și promovare și a unor 
proceduri disciplinare eficace pentru 
cazurile de încălcări, garantarea și 
promovarea independenței mass-mediei; 
dezvoltarea de instrumente eficace de 
prevenire și de combatere a criminalității 
organizate, a traficului de ființe umane, a 
contrabandei, a spălării de bani/a finanțării 
terorismului și a corupției; promovarea și 
protejarea drepturilor omului, a drepturilor 
persoanelor aparținând unor minorități - 
inclusiv ale persoanelor de etnie romă, 
precum și ale persoanelor lesbiene, 
homosexuale, bisexuale, transgen și 
intersexuale - și a libertăților fundamentale, 
inclusiv a libertății presei și a protecției 
datelor; încurajarea și sprijinirea 
participării efective a femeilor și a 
grupurilor minoritare în politică; 
abordarea integrării perspectivei de gen 
ca o prioritate și luarea de măsuri 
concrete pentru integrarea dimensiunii de 
gen în toate politicile.
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Amendamentul 36

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) Promovarea respectării drepturilor 
persoanelor aparținând minorităților 
naționale, etnice sau lingvistice. 
Intervențiile vizează: acțiuni de sprijinire 
a depolitizării problemelor minorităților, 
elaborarea de cadre legislative și strategii 
pe termen lung pentru protecția 
drepturilor minorităților; stabilirea de 
capacități solide pentru monitorizarea 
aplicării legislației existente privind 
protecția minorităților în practică, pentru 
a asigura o aplicare eficace și a remedia 
deficiențele; crearea condițiilor necesare 
pentru dezvoltarea administrației 
publice/parlamentare/a statului și a 
structurilor judiciare care să garanteze 
participarea minorităților și instituirea 
unor organisme sau foruri specifice 
pentru minorități, cum ar fi consiliile 
minorităților; facilitarea și promovarea 
utilizării limbilor minoritare în educație, 
în administrația publică, în viața publică 
și culturală și în mass-media; schimbul de 
cele mai bune practici în domeniul 
discriminării pozitive și al acțiunilor 
pozitive;

Amendamentul 37

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) Îmbunătățirea situației romilor. 
Intervențiile vizează: dezvoltarea unor 
strategii pe termen lung credibile, 
cuprinzătoare și finanțate în mod adecvat 
pentru incluziunea și integrarea romilor; 
măsuri de îmbunătățire a situației romilor 
în domeniile educației, sănătății, 
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locuințelor și ocupării forței de muncă, 
acțiuni specifice de reducere a 
analfabetismului și a abandonului școlar; 
măsuri care să asigure participarea 
semnificativă a romilor la viața publică și 
politică;

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Anexa II – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Reformarea administrațiilor publice 
în conformitate cu principiile administrației 
publice: intervențiile trebuie să vizeze 
consolidarea cadrelor de reformă a 
administrației publice, îmbunătățirea 
planificării strategice și favorabile 
incluziunii și a unei elaborări a politicilor 
și a legislației bazată pe date concrete, 
consolidarea profesionalizării și a 
depolitizării serviciilor publice prin 
instaurarea principiilor meritocrației, 
promovarea transparenței și a 
responsabilității, îmbunătățirea calității și a 
furnizării serviciilor, inclusiv prin 
proceduri administrative adecvate și 
utilizarea guvernării electronice în slujba 
cetățenilor și consolidarea gestionării 
finanțelor publice și elaborarea unor 
statistici fiabile.

(b) Reformarea administrațiilor publice 
în conformitate cu principiile administrației 
publice. Intervențiile vizează: consolidarea 
cadrelor de reformă a administrației 
publice, îmbunătățirea planificării 
strategice și incluzive și a elaborării de 
politici și legislație bazate pe date 
concrete; consolidarea cooperării cu 
organizațiile societății civile, inclusiv cu 
organizațiile de femei, al căror rol este 
esențial pentru buna funcționare a 
democrației; consolidarea profesionalizării 
și a depolitizării serviciilor publice prin 
asimilarea principiilor meritocrației, 
promovarea transparenței și a 
responsabilității; îmbunătățirea calității și a 
furnizării de servicii care să garanteze 
nediscriminarea și să ofere sprijin 
personalizat, inclusiv proceduri 
administrative adecvate și folosirea 
serviciilor de e-guvernare axate pe 
cetățeni; consolidarea și modernizarea 
managementului finanțelor publice; 
reformarea administrațiilor fiscale, 
dezvoltarea economiei digitale și 
producerea de statistici fiabile.

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Anexa II – paragraful 1 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) Consolidarea capacității Uniunii și 
a partenerilor săi de a preveni conflictele, a 
consolida pacea și a aborda crizele înainte 
de declanșarea lor și ulterior, inclusiv prin 
avertizare timpurie și analize ale riscurilor 
de conflicte, prin promovarea rețelelor 
dintre oameni, a reconcilierii, a măsurilor 
de consolidare a păcii și a încrederii, prin 
sprijinirea consolidării capacităților în 
vederea susținerii acțiunilor în domeniul 
securității și dezvoltării.

(d) Consolidarea capacității Uniunii și 
a partenerilor săi de a preveni 
criminalitatea transfrontalieră, 
conflictele, a edifica pacea și a aborda 
crizele înainte de declanșarea lor și ulterior, 
inclusiv prin avertizare timpurie și analize 
ale riscurilor de conflicte; promovarea 
rețelelor dintre oameni, a reconcilierii, a 
măsurilor de consolidare a păcii și a 
încrederii, prin sprijinirea consolidării 
capacităților în vederea susținerii acțiunilor 
în domeniul securității și dezvoltării 
(CBSD); cooperarea strategică și 
operațională cu Uniunea privind 
gestionarea frontierelor, facilitarea 
cooperării polițienești și judiciare între 
beneficiari și statele membre ale Uniunii 
pentru combaterea criminalității 
transfrontaliere și sprijinirea consolidării 
capacităților în domeniul securității 
cibernetice și al luptei împotriva 
criminalității informatice .

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Anexa II – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) Promovarea alinierii normelor, 
standardelor, politicilor și practicilor țărilor 
partenere la cele ale Uniunii, inclusiv a 
normelor privind ajutoarele de stat.

(f) Promovarea alinierii normelor, 
standardelor, politicilor și practicilor țărilor 
partenere la cele ale Uniunii, inclusiv a 
normelor privind achizițiile publice, 
concurența, ajutoarele de stat și drepturile 
fundamentale și îmbunătățirea capacității 
lor de a aplica acquis-ul Uniunii.

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Anexa II – paragraful 1 – litera g
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) Consolidarea accesului la educație, 
formare și învățare pe tot parcursul vieții 
de calitate, la toate nivelurile, și acordarea 
de sprijin sectoarelor culturale și creative: 
intervențiile în acest domeniu trebuie să 
vizeze promovarea accesului egal la o 
educație și îngrijire a copiilor preșcolari și 
la învățământ primar și secundar de 
calitate, îmbunătățindu-se asigurarea 
competențelor de bază; atingerea unor 
niveluri de instruire mai înalte, reducerea 
ratei de părăsire timpurie a școlii și 
consolidarea programelor de formare a 
cadrelor didactice; dezvoltarea educației și 
formării profesionale (EFP) și promovarea 
sistemelor de învățare la locul de muncă 
pentru a facilita tranziția către piața 
muncii; îmbunătățirea calității și a 
relevanței învățământului superior; 
încurajarea activităților legate de foștii 
studenți; sporirea accesului la învățarea pe 
tot parcursul vieții și sprijinirea investițiilor 
în infrastructura de educație și formare, în 
special în vederea reducerii discrepanțelor 
teritoriale și a promovării unui învățământ 
nesegregat, inclusiv prin utilizarea 
tehnologiilor digitale.

(g) Consolidarea accesului la educație, 
formare și învățare pe tot parcursul vieții 
de calitate, la toate nivelurile, și acordarea 
de sprijin sectoarelor culturale și creative: 
Intervențiile în acest domeniu vizează: 
promovarea accesului egal la educație și 
îngrijire a copiilor preșcolari și la 
învățământ primar și secundar de calitate, 
îmbunătățindu-se asigurarea aptitudinilor 
de bază; atingerea unor niveluri de instruire 
mai înalte, reducerea ratei de părăsire 
timpurie a școlii, asigurarea recunoașterii 
reciproce a diplomelor și a competențelor 
și consolidarea programelor de formare a 
cadrelor didactice; dezvoltarea educației și 
formării profesionale (EFP) și promovarea 
sistemelor de învățare la locul de muncă 
pentru a facilita tranziția către piața 
muncii; îmbunătățirea calității și a 
relevanței învățământului superior; 
încurajarea activităților legate de foștii 
studenți; sporirea accesului la învățarea pe 
tot parcursul vieții și sprijinirea investițiilor 
în infrastructura de educație și formare, în 
special în vederea reducerii discrepanțelor 
teritoriale și a promovării unui învățământ 
nesegregat, inclusiv prin utilizarea 
tehnologiilor digitale.

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Anexa II – paragraful 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) Promovarea locurilor de muncă de 
calitate și a accesului la piața muncii: 
intervențiile în acest domeniu trebuie să 
vizeze combaterea ratei ridicate a șomajului 
și a inactivității prin sprijinirea integrării 
durabile pe piața muncii, în special în 
rândul tinerilor (mai ales al celor care nu 
sunt încadrați profesional și care nu 
urmează niciun program educațional sau de 

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

program educațional sau de formare), al 
femeilor, al șomerilor pe termen lung și al 
tuturor grupurilor subreprezentate. 
Măsurile trebuie să stimuleze crearea de 
locuri de muncă de calitate și să sprijine 
aplicarea cu eficacitate a normelor și 
standardelor muncii pe întreg teritoriul. 
Alte domenii-cheie de intervenție vor 
trebui să fie sprijinirea egalității de gen, 
promovarea capacității de inserție 
profesională și a productivității, adaptarea 
lucrătorilor și a întreprinderilor la 
schimbare, stabilirea unui dialog social 
durabil și modernizarea și consolidarea 
instituțiilor pieței muncii, cum ar fi 
serviciile publice de ocupare a forței de 
muncă și inspectoratele muncii.

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Anexa II – paragraful 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(i) Promovarea incluziunii sociale și 
eradicarea sărăciei: Intervențiile din acest 
domeniu vizează modernizarea sistemelor 
de protecție socială favorabile incluziunii 
pentru a oferi o protecție eficace, eficientă, 
nediscriminatorie și adecvată pe parcursul 
tuturor etapelor din viața unei persoane, 
stimulând incluziunea socială, promovând 
egalitatea de șanse și abordând inegalitățile 
și sărăcia. Intervențiile în acest domeniu 
vizează și: asigurarea accesului la 
protecție internațională, facilitarea 
migrației legale și a migrației forței de 
muncă și integrarea comunităților 
marginalizate, cum ar fi migranții și 
romii; combaterea discriminării pe criterii 
de gen, rasă, culoare, origine socială sau 
etnică, caracteristici genetice, limbă, 
religie sau credință, handicap, vârstă sau 
orientare sexuală; creșterea accesului la 
servicii accesibile, durabile și de înaltă 
calitate, precum educația și îngrijirea 
copiilor preșcolari, locuințe, asistență 
medicală și servicii sociale esențiale și de 
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îngrijire pe termen lung, inclusiv prin 
modernizarea sistemelor de protecție 
socială.

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Anexa II – paragraful 1 – litera l

Textul propus de Comisie Amendamentul

(l) Îmbunătățirea accesului la 
tehnologii și servicii digitale și 
consolidarea cercetării, a dezvoltării 
tehnologice și a inovării prin investiții în 
conectivitatea digitală, în încrederea și 
securitatea digitală, în competențele 
digitale și spiritul antreprenorial, precum și 
în infrastructura de cercetare și în crearea 
unui mediu favorabil și în promovarea 
creării de rețele și a colaborării.

(l) Îmbunătățirea accesului la 
tehnologii și servicii digitale și 
consolidarea cercetării, a dezvoltării 
tehnologice și a inovării prin investiții în 
conectivitatea digitală, acordând o atenție 
deosebită microregiunilor și zonelor rurale 
cele mai defavorizate și locuitorilor 
acestora, în încrederea și securitatea 
digitală, în competențele digitale și spiritul 
antreprenorial, precum și în infrastructura 
de cercetare și în crearea unui mediu 
favorabil și în promovarea creării de rețele 
și a colaborării.

Amendamentul 45

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(na) încurajarea turismului și 
promovarea patrimoniului cultural și 
natural. Intervențiile trebuie să vizeze: 
conservarea și restaurarea patrimoniului 
cultural, inclusiv a patrimoniului 
minorităților, protejarea și promovarea 
patrimoniului natural și încurajarea 
turismului; 

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Anexa III – paragraful 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Anexa III – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) investiții în tineret, educație și 
aptitudini, printre altele prin dezvoltarea și 
punerea în aplicare a unor sisteme și 
infrastructuri comune de educație, de 
formare profesională și de formare, care să 
sprijine activitățile în comun ale tinerilor;

(f) investiții în tineret, educație și 
aptitudini, printre altele prin asigurarea 
recunoașterii competențelor și a 
calificărilor, prin dezvoltarea și punerea în 
aplicare a unor sisteme și infrastructuri 
comune de educație, de formare 
profesională și de formare, care să sprijine 
activitățile în comun ale tinerilor;

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Anexa III – paragraful 1 – litera g a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) asigurarea de investiții în 
consolidarea capacităților organizațiilor 
societății civile; 
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Amendamentul 49

Propunere de regulament
Anexa IV – paragraful 1 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Trebuie să fie utilizată următoarea listă de 
indicatori-cheie de performanță pentru a se 
facilita măsurarea contribuției Uniunii la 
realizarea obiectivelor sale specifice.

Se folosește următoarea listă de indicatori-
cheie de performanță pentru a se facilita 
măsurarea contribuției Uniunii la realizarea 
obiectivelor sale specifice și a progreselor 
realizate de beneficiari:
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