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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Deși are o aplicabilitate geografică mondială, prezentul regulament pune un accent deosebit 
pe țările din vecinătatea UE. Având în vedere fragilitatea instituțională a câtorva dintre aceste 
țări, reflectată adesea printr-o degradare profundă a drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale, Uniunea poate juca un rol de o importanță unică și poate deveni un actor 
internațional în domeniile dezvoltării și cooperării internaționale. 

Principalul obiectiv al oricărei politici de dezvoltare este de a stimula progresul economic și 
social concret în țările terțe, în beneficiul, în primul rând, al societăților și de promova, în 
același timp, drepturile omului și libertățile fundamentale. Din acest motiv, este esențial ca
Uniunea să încurajeze un dialog eficace cu organizațiile societății civile și cu ONG-urile, în 
calitate de parteneri-cheie, având în vedere valoarea adăugată a imparțialității lor politice și a 
activităților lor locale în domeniul drepturilor omului și al dezvoltării sociale. Regulamentul 
ar trebui să le consolideze rolul în implementarea programelor; Consiliul și Comisia 
Europeană ar trebui să țină seama de avizul lor și să aibă o relație bazată pe încredere 
reciprocă și responsabilitate. 

Odată cu adoptarea actelor juridice obligatorii și a angajamentelor politice, cum ar fi Carta 
drepturilor fundamentale, Consensul european privind dezvoltarea și recunoașterea oficială a 
Convenției europene a drepturilor omului, Uniunea și-a creat un cadru juridic care trebuie pus 
în aplicare în ansamblul legislației și politicilor UE. 

Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului privind articolul 2 și 3 și dispoziția 
consacrată în articolul 19 din Carta drepturilor fundamentale impun o abordare bazată pe 
drepturile omului în agenda sa privind politicile de dezvoltare și cooperare. Prin urmare, 
fenomene cum ar fi strămutările forțate ar trebui abordate prin politici pe termen lung, 
începând cu administrația locală și respectând pe deplin principiile și angajamentele europene, 
în special în ceea ce privește dreptul de acces la protecție internațională prevăzut de dreptul 
internațional. 

Având în vedere vocația democratică a Parlamentului European, este esențială consolidarea 
rolului său esențial de supraveghere. Rezultă că, alături de statele membre, Parlamentul 
European ar trebui să păstreze o competență specifică în ceea ce privește monitorizarea și 
evaluarea raportului anual prezentat de Comisia Europeană. O simplă informare a 
Parlamentului, astfel cum se prevede în proiectul de propunere, nu este suficientă. 

După cum se menționează în aceeași propunere, unul dintre obiectivele prezentului 
regulament este de a oferi o mai mare flexibilitate financiară în realocarea fondurilor. Cu toate 
acestea, flexibilitatea necesară pentru a răspunde rapid provocărilor urgente nu ar trebui să fie 
în detrimentul unui mecanism de guvernanță clar, transparent și consacrat. În plus, acesta ar 
trebui să răspundă în primul rând nevoilor urgente ale țărilor vulnerabile (Africa 
Subsahariană, țările cel mai puțin dezvoltate) și nu ar trebui să fie prestabilit și condiționat de 
opțiunile geostrategice de politică externă ale UE. Cooperarea pentru dezvoltare nu ar trebui 
să devină un instrument de politică externă sau comercială, utilizat în primul rând pentru a 
promova interesele UE, așa cum pare să sugereze Regulamentul IVCDCI (articolul 3.1).

Regulamentul ar trebui să se concentreze asupra eradicării sărăciei, combaterii inegalităților și 
promovării drepturilor, și nu asupra obiectivelor politice ale UE, cum ar fi securitatea și 
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controlul migrației.

De aici decurge necesitatea unui echilibru mai bun în cadrul regulamentului între pilonii 
supra-accentuați și cei tematici, având în vedere faptul că primii sunt legați mai degrabă de 
obiectivele geopolitice ale Uniunii Europene, în timp ce ultimii contribuie la dezvoltarea, la 
nivel mondial, a drepturilor fundamentale și la bunăstarea populațiilor afectate de criză sau 
post-criză. 

AMENDAMENTE

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru afaceri 
externe și Comisiei pentru dezvoltare, care sunt comisii competente, să ia în considerare 
următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Obiectivul general al programului 
„Instrumentul de vecinătate, cooperare 
pentru dezvoltare și cooperare 
internațională” (denumit în continuare 
„Instrumentul”) ar trebui să fie susținerea 
și promovarea valorilor și intereselor 
Uniunii în întreaga lume, pentru a urmări 
realizarea obiectivelor și principiilor 
acțiunii externe a Uniunii, astfel cum este 
prevăzut la articolul 3 alineatul (5) și la 
articolele 8 și 21 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană.

(1) Obiectivul general al programului 
„Instrumentul de vecinătate, cooperare 
pentru dezvoltare și cooperare 
internațională” (denumit în continuare 
„Instrumentul”) ar trebui să fie 
promovarea durabilă, contribuția la 
eradicarea sărăciei și combaterea 
inegalităților, cum ar fi cele cauzate, 
printre altele, de exploatarea resurselor 
sau acapararea terenurilor sau a
rezervelor de apă, precum și susținerea 
principiilor Uniunii, astfel cum este 
prevăzut la articolul 3 alineatul (5) și la 
articolele 8 și 21 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Punerea în aplicare a prezentului 
regulament ar trebui să fie ghidată de cele 

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

cadrul de politică privind cooperarea 
pentru dezvoltare a Uniunii, conform 
Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă 
a ONU, de Acordul de la Paris1a, de 
Consensul european privind 
dezvoltarea1b, Planul de acțiune al UE 
pentru drepturile omului și democrație, de 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, Convenția europeană pentru 
apărarea drepturilor omului și a 
libertăților fundamentale și de Convenția 
ONU privind drepturile copilului. De 
asemenea, ar trebui să fie ghidată de cele 
cinci priorități stabilite în Strategia globală 
pentru politica externă și de securitate a 
Uniunii (denumită în continuare „Strategia 
globală”)59, prezentată la 19 iunie 2016, 
care reprezintă viziunea Uniunii și 
constituie cadrul pentru o acțiune externă 
unită și responsabilă, desfășurată în 
parteneriat cu ceilalți, în scopul promovării 
valorilor și intereselor Uniunii. Uniunea ar 
trebui să consolideze parteneriatele, 
precum și să promoveze dialogul politic și 
răspunsurile colective la provocările de 
interes global. Acțiunile întreprinse de 
Uniune ar trebi să sprijine propriile 
principii în toate aspectele lor, inclusiv 
prin contribuția la eradicarea sărăciei, 
combaterea inegalităților sub toate 
formele, în special a celor sociale, 
menținerea păcii, prevenirea conflictelor, 
combaterea cauzelor profunde ale migrației 
și strămutării forțate, având totodată o 
cooperare solidă cu țările terțe pentru 
securizarea regiunilor învecinate, prin
acordarea de asistență populațiilor, țărilor 
și regiunilor care se confruntă cu puternice 
presiuni migratorii și cu dezastre naturale 
sau provocate de om, prin susținerea unei 
politici comerciale echitabile, care să 
respecte drepturile omului, prin 
diplomația și cooperarea economică, prin
promovarea soluțiilor și tehnologiilor 
digitale, precum și prin întărirea 
dimensiunii internaționale a politicilor 
Uniunii. Atunci când își apără interesele, 
Uniunea ar trebui să aplice și să promoveze 
standarde sociale și de mediu ridicate, 
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democrația constituțională, dreptul
internațional și drepturile omului.

__________________ __________________

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

1a JO L 282, 19.10.2016, p. 4.

1b JO C 210, 30.6.2017, p. 1

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

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) În conformitate cu Strategia globală 
și Cadrul de la Sendai pentru reducerea 
riscurilor de dezastre în perioada 2015-
2030, astfel cum a fost adoptat la 
18 martie 201561, ar trebui să se recunoască 
necesitatea de a trece de la o abordare 
axată pe răspunsul în situații de criză și pe 
menținerea crizei sub control la o abordare 
mai structurală, pe termen lung, care să 
ofere soluții mai eficace pentru situațiile de 
fragilitate, pentru dezastrele naturale și cele 
provocate de om și pentru crizele 
prelungite. Este necesar să se acorde o mai 
mare importanță reducerii, prevenirii și 
atenuării riscurilor, precum și gradului de 
pregătire pentru riscuri, să se adopte 
abordări colective în această privință și să 
se intensifice eforturile pentru a îmbunătăți 
răspunsul rapid și pentru a permite o 
redresare durabilă. Prin urmare, prezentul 
regulament ar trebui să contribuie la 
consolidarea rezilienței și la asigurarea 
legăturii dintre ajutorul umanitar și 
acțiunile pentru dezvoltare prin intermediul 
acțiunilor de răspuns rapid.

(11) În conformitate cu Strategia globală 
și Cadrul de la Sendai pentru reducerea 
riscurilor de dezastre în perioada 2015-
2030, astfel cum a fost adoptat la 
18 martie 201561, ar trebui să se recunoască 
necesitatea de a trece de la o abordare 
axată pe răspunsul în situații de criză și pe 
menținerea crizei sub control la o abordare 
mai structurală, pe termen lung, care să 
ofere soluții mai eficace pentru situațiile de 
fragilitate, pentru dezastrele naturale și cele 
provocate de om și pentru crizele 
prelungite. Este necesar să se acorde o mai 
mare importanță reducerii, prevenirii și 
atenuării riscurilor, precum și gradului de 
pregătire pentru riscuri; să se intensifice 
eforturile pentru a îmbunătăți răspunsul 
rapid și pentru a permite o redresare 
durabilă, bazată pe drepturile omului. Prin 
urmare, prezentul regulament ar trebui să 
contribuie la consolidarea rezilienței și la 
asigurarea legăturii dintre ajutorul umanitar 
și acțiunile pentru dezvoltare, prin 
intermediul unor programe geografice și 
tematice și al acțiunilor de răspuns rapid.

__________________ __________________

61 „Cadrul de la Sendai pentru reducerea 
riscurilor de dezastre”, adoptat la 

61 „Cadrul de la Sendai pentru reducerea 
riscurilor de dezastre”, adoptat la 
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18 martie 2015 și aprobat de Adunarea 
Generală a Organizației Națiunilor Unite la 
3 iunie 2015 (A/RES/69/283).

18 martie 2015 și aprobat de Adunarea 
Generală a Organizației Națiunilor Unite la 
3 iunie 2015 (A/RES/69/283).

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(17) Prezentul regulament ar trebui să 
reflecte necesitatea de a se concentra 
asupra priorităților strategice, atât din 
punct de vedere geografic – vecinătatea UE 
și Africa, precum și țările cel mai puțin 
dezvoltate și alte țări din lume care sunt 
fragile și care au cel mai mult nevoie de 
ajutor, cât și din punct de vedere tematic –
atingerea, prin cooperare internaționale, 
obiectivelor de dezvoltare durabilă, 
combaterea schimbărilor climatice și a 
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degradării mediului, combaterea 
inegalității și contribuția la respectarea 
drepturilor omului în țările partenere ale 
Uniunii.

Amendamentul 6

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 
neregulamentare și asistarea populațiilor, 
țărilor și regiunilor confruntate cu 
migrația și strămutarea forțată, precum și 
noile provocări, cum ar fi migrația 
cauzată de factorii de mediu. 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. Prezentul 
regulament ar trebui să contribuie la 
punerea în aplicare a obiectivelor de 
dezvoltare durabilă în politica europeană 
de vecinătate și să asigure coerența 
politicilor de dezvoltare durabilă în toate 
obiectivele sale.
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__________________ __________________

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 7

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 

(29) Cooperarea cu țările terțe ar trebui 
să contribuie la asigurarea accesului la 
protecție internațională, inclusiv 
facilitând modalitățile sigure și legale de 
migrație și azil, la abordarea cauzelor 
profunde ale migrației și strămutărilor 
forțate, la o reacție eficace la migrația 
cauzată de schimbările de mediu, la 
protejarea victimelor traficului și 
contrabandei cu persoane, precum și la 
eradicarea cererii de astfel de activități, pe 
baza respectării depline a obligațiilor 
europene și internaționale privind
drepturile omului și a principiilor 
solidarității, nediscriminării și 
nereturnării.
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contribuie la o abordare coordonată, 
holistică și structurată a migrației, 
valorificând la maximum sinergiile și 
aplicând efectul de levier necesar.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(30) Prezentul regulament ar trebui să îi 
permită Uniunii să răspundă provocărilor, 
necesităților și oportunităților legate de 
migrație și politica de azil, în 
complementaritate cu politica Uniunii 
privind migrația și cu prioritățile prevăzute 
de Fondul pentru azil și migrație. În acest 
scop și fără a aduce atingere noilor 
provocări care apar, se preconizează că 
10 % din pachetul financiar aferent 
acestuia ar urma să fie alocat pentru 
abordarea cauzelor profunde ale migrației 
și strămutării forțate, utilizarea căilor 
legale de migrație, asigurarea unui acces 
adecvat la protecția internațională și 
răspunsul la nevoile persoanelor 
strămutate și ale comunităților gazdă. 
Acest lucru ar trebui realizat prin 
sprijinirea unor locuri de muncă decente 
și durabile, în special pentru tineri, 
precum și a asistenței medicale, a 
nutriției, a educației și a altor condiții 
prealabile sociale necesare pentru 
angajabilitate.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Scopul FEDD+ ar trebui să fie 
sprijinirea investițiilor ca mijloc de a 

(34) Scopul FEDD+ ar trebui să fie 
sprijinirea investițiilor ca mijloc de a 
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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.

contribui la realizarea obiectivelor de 
dezvoltare durabilă, prin favorizarea 
dezvoltării economice și sociale durabile și 
favorabile incluziunii; promovarea 
rezilienței socioeconomice a țărilor 
partenere, cu un accent deosebit pe 
eradicarea sărăciei, un progres economic 
sustenabil și incluziv, crearea de locuri de 
muncă decente și de oportunități
economice, în special pentru tineri și 
femei, pe aptitudini și spirit antreprenorial, 
susținând microîntreprinderile, 
întreprinderile mici și mijlocii și 
cooperativele, pe un mediu de investiții 
stabil, precum și prin combaterea 
degradării mediului , a acaparării 
terenurilor și a apelor, a schimbărilor 
climatice, prin atenuare și adaptare, 
precum și a cauzelor socioeconomice 
profunde ale migrației și strămutărilor 
forțate, în conformitate cu documentele 
indicative de programare relevante. În 
plus, ar trebui să se acorde atenție 
îmbunătățirii furnizării serviciilor publice 
esențiale, cum ar fi asistența medicală, 
educația, nutriția, salubrizarea și igiena 
apei, precum și securitatea alimentară și 
accesul echitabil la locuințe decente, 
precum și îmbunătățirii calității vieții 
populațiilor urbane, aflate în creștere 
rapidă. 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 10

Propunere de regulament
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Acțiunile externe sunt adesea puse 
în aplicare într-un mediu foarte volatil, care 
impune adaptarea permanentă și rapidă la 
necesitățile în continuă schimbare ale 
partenerilor Uniunii și la provocările 

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

globale care afectează drepturile omului, 
democrația și buna guvernanță, securitatea 
și stabilitatea, schimbările climatice și 
mediul, oceanele, precum și cauzele 
profunde ale migrației și strămutării 
forțate. Concilierea principiului 
previzibilității cu necesitatea de a reacționa 
rapid la noile nevoi presupune așadar o 
adaptare a execuției financiare a 
programelor. Pentru a spori capacitatea UE 
de a reacționa la nevoi neprevăzute, pe 
baza experienței încununate de succes a 
Fondului european de dezvoltare (FED), ar 
trebui ca o anumită sumă să fie lăsată 
nealocată astfel încât să poată constitui un 
pachet financiar pentru provocările 
emergente și situațiile de urgență. Aceasta 
ar trebui să fie mobilizată în conformitate 
cu procedurile stabilite în prezentul 
regulament.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 43

Textul propus de Comisie Amendamentul

(43) Planurile de acțiune și măsurile 
anuale sau multianuale menționate la 
articolul 19 constituie programe de lucru în 
sensul Regulamentului financiar. Planurile 
de acțiune anuale sau multianuale constau 
dintr-un ansamblu de măsuri regrupate într-
un singur document.

(43) Planurile de acțiune și măsurile 
anuale sau multianuale menționate la 
articolul 19 constituie programe de lucru în 
sensul Regulamentului financiar. Planurile 
de acțiune anuale sau multianuale constau 
dintr-un ansamblu de măsuri care 
precizează obiectivele urmărite, 
rezultatele preconizate și principalele 
activități, metodele și partenerii de 
implementare, bugetul și toate cheltuielile 
de sprijin asociate, regrupate într-un singur 
document.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 47
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(47) În temeiul punctelor 22 și 23 din 
Acordul interinstituțional din 
13 aprilie 201678 privind o mai bună 
legiferare, este necesar ca acest program să 
fie evaluat pe baza informațiilor colectate 
cu ajutorul cerințelor de monitorizare 
specifice, evitând, totodată, reglementarea 
excesivă și sarcinile administrative, în 
special pentru statele membre. După caz, 
aceste cerințe pot include indicatori 
cuantificabili, care servesc drept bază 
pentru evaluarea pe teren a efectelor 
programului. Este deosebit de important ca, 
pe parcursul lucrărilor sale pregătitoare, 
Comisia să organizeze consultări adecvate, 
inclusiv la nivel de experți, și ca 
respectivele consultări să se desfășoare în 
conformitate cu principiile prevăzute în 
Acordul interinstituțional din 
13 aprilie 2016 privind o mai bună 
legiferare. În special, pentru a se asigura o 
participare egală la pregătirea actelor 
delegate, Parlamentul European și 
Consiliul primesc toate documentele în 
același timp cu experții din statele membre, 
iar experții acestor instituții au acces 
sistematic la reuniunile grupurilor de 
experți ale Comisiei însărcinate cu 
pregătirea actelor delegate.

(47) În temeiul punctelor 22 și 23 din 
Acordul interinstituțional din 
13 aprilie 201678 privind o mai bună 
legiferare, este necesar ca acest program să 
fie evaluat pe baza informațiilor colectate 
cu ajutorul cerințelor de monitorizare 
specifice, evitând, totodată, reglementarea 
excesivă și sarcinile administrative, în 
special pentru statele membre. Aceste 
cerințe ar trebui să includă indicatori 
cuantificabili care servesc drept bază 
pentru evaluarea pe teren a efectelor 
programului. Este deosebit de important ca, 
pe parcursul lucrărilor sale pregătitoare, 
Comisia să organizeze consultări adecvate, 
inclusiv cu părțile interesate relevante și 
cu experți, și ca respectivele consultări să 
se desfășoare în conformitate cu principiile 
prevăzute în Acordul interinstituțional din 
13 aprilie 2016 privind o mai bună 
legiferare. În special, pentru a se asigura o 
participare egală la pregătirea actelor 
delegate, Parlamentul European și 
Consiliul primesc toate documentele în 
același timp cu experții din statele membre, 
iar experții acestor instituții au acces 
sistematic la reuniunile grupurilor de 
experți ale Comisiei însărcinate cu 
pregătirea actelor delegate.

__________________ __________________

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

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

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 47 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(47a) Pentru a crește responsabilizarea 
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și transparența în ceea ce privește bugetul 
Uniunii, prezentul regulament ar trebui 
să conțină dispoziții care să consolideze 
monitorizarea, raportarea și evaluarea, în 
special o procedură specifică pentru a 
îmbunătăți raportarea programării anuale 
către Parlamentul European. Cu o 
flexibilitate mai mare în alocarea 
fondurilor, controlul implementării 
devine foarte important pentru autoritățile 
bugetare ale Uniunii, pentru a se asigura 
că cheltuielile reflectă obiectivele și 
principiile prezentului regulament.

Amendamentul 14

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) sprijinirea și promovarea dialogului 
și a cooperării cu țările și regiunile terțe din 
vecinătatea UE, din Africa Subsahariană, 
din Asia și Pacific, precum și din America 
și zona Caraibilor, cu obiectivul de a 
asigura o dezvoltare durabilă, a eradica 
sărăcia, a combate inegalitățile, cum ar fi 
cele generate, printre altele, de 
exploatarea resurselor naturale sau 
acapararea terenurilor și a rezervelor de 
apă;

Amendamentul 15

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) consolidarea și sprijinirea 
democrației, a drepturilor omului și a 
egalității sociale, susținerea organizațiilor 
societății civile, contribuirea la stabilitate 
prin pace și abordarea altor provocări 
globale, precum schimbările climatice, 
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mobilitatea; cauzele profunde ale migrației și 
strămutărilor forțate, sărăcia și dezastrele 
naturale sau antropogene;

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Un procent de cel puțin 20 % din 
asistența oficială pentru dezvoltare 
finanțată în temeiul prezentului 
regulament ar trebui dedicat acțiunilor de 
susținere a incluziunii sociale și 
dezvoltării umane, pentru a sprijini și a 
consolida furnizarea de servicii sociale de 
bază, cum ar fi sănătatea, inclusiv 
alimentația, educația și protecția socială, 
în special pentru persoanele cele mai 
marginalizate și cu accent pe femei și pe 
copii.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Programele geografice se pot referi la toate 
țările terțe, cu excepția țărilor candidate și 
potențial candidate, astfel cum sunt 
definite în Regulamentul (UE) nr. .../…80

(IPA), precum și la țările și teritoriile de 
peste mări, astfel cum sunt definite în 
Decizia .../... (UE) a Consiliului.

Programele geografice se pot referi la toate 
țările terțe, cu excepția țărilor și teritoriilor
de peste mări, astfel cum sunt definite în 
Decizia .../... (UE) a Consiliului.

_________________

80 Regulamentul Parlamentului European 
și al Consiliului de instituire a 
Instrumentului de asistență pentru 
preaderare (JO L ).
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Justificare

În timpul crizei migrației, Comisia Europeană a oferit țărilor din Balcanii de Vest, toate fiind 
țări candidate care au acces la asistență de preaderare, finanțare umanitară. Pe lângă 
asistența umanitară, prin intermediul Instrumentului de asistență pentru preaderare s-a 
acordat sprijin financiar și tehnic pentru activitățile legate de creșterea fluxului de migrație 
și de criza refugiaților. Instrumentul actual nu ar trebui să excludă în mod explicit țările 
candidate și țările potențial candidate din motive ce țin de asigurarea flexibilității financiare, 
dacă este necesar.

Amendamentul 18

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) a contribui la stabilitate și la 
prevenirea conflictelor în situații de 
urgență, de criză emergentă, de criză și 
post-criză;

(a) a contribui la prevenirea 
conflictelor în situații de urgență, de criză 
emergentă, de criză și de post-criză, în 
conformitate cu Convenția europeană 
pentru apărarea drepturilor omului și a 
libertăților fundamentale și abordând 
cauzele profunde ale crizei, cum ar fi 
deșertificarea, exploatarea resurselor 
naturale, precum și acapararea 
terenurilor și a rezervelor de apă.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Rezerva pentru provocările și 
prioritățile emergente, în valoare de 10 200 
de milioane EUR, majorează sumele 
menționate la alineatul (2) în conformitate 
cu articolul 15.

3. Rezerva pentru provocările, 
urgențele și prioritățile emergente, în 
valoare de 10 200 de milioane EUR, 
majorează sumele menționate la alineatul
(2) în conformitate cu articolul 15.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Consensul european privind dezvoltarea, 
Planul de acțiune pentru drepturile 
omului și democrație, Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene, 
Convenția europeană pentru apărarea 
drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale, Convenția europeană 
pentru apărarea drepturilor copilului a 
ONU și 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, cu condiția ca o astfel de 
asociere, parteneriat, cooperare, acorduri 
multilaterale și de alt tip să nu stabilească 
o legătură între ajutorul pentru 
dezvoltare, securitatea și gestionarea 
migrației, precum și concluziile Consiliului 
European și concluziile Consiliului, 
declarațiile summiturilor sau concluziile 
reuniunilor la nivel înalt cu țările partenere, 
rezoluțiile relevante ale Parlamentului 
European, comunicările Comisiei sau 
comunicările comune ale Comisiei și ale 
Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru 
afaceri externe și politica de securitate 
constituie cadrul general de politică pentru 
punerea în aplicare a prezentului
regulament.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Se aplică o abordare bazată pe 
drepturi, care înglobează toate drepturile 
omului, fie ele civile și politice sau 
economice, sociale și culturale, scopul 
fiind de a integra principiile drepturilor 
omului, de a sprijini titularii de drepturi 
atunci când și le revendică, punând 

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

accentul pe grupurile mai sărace și mai 
vulnerabile, și de a sprijini țările partenere
în punerea în aplicare a obligațiilor lor 
internaționale în domeniul drepturilor 
omului. Prezentul regulament acordă o 
atenție deosebită nevoilor copiilor și 
tinerilor și promovează egalitatea de gen și 
capacitarea femeilor.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Se urmărește o abordare mai 
coordonată, holistică și mai structurată cu 
privire la migrație cu partenerii, iar 
eficacitatea acesteia este evaluată cu 
regularitate.

7. Se urmărește o abordare mai 
coordonată, holistică și mai structurată cu 
privire la migrație cu partenerii, iar 
eficacitatea acesteia este evaluată cu 
regularitate, fără condiționarea ajutorului 
de dezvoltare de gestionarea migrației de 
către țările terțe și respectând drepturile 
omului, inclusiv dreptul fiecărei persoane 
de a-și părăsi țara de origine.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 9 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Utilizarea finanțării Uniunii pentru 
consolidarea capacităților actorilor militari

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 5 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) formarea care este destinată să 
contribuie în mod specific la capacitatea de 

(c) formarea care este destinată să 
contribuie la capacitatea de luptă a 
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luptă a forțelor armate. oricăror forțe armate.

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Uniunea se consultă și cu alți 
donatori și actori, inclusiv cu reprezentanți 
ai societății civile și cu autoritățile locale, 
acolo unde este cazul;

(c) Uniunea se consultă și cu alți 
donatori și actori, inclusiv cu reprezentanți 
ai societății civile și cu autoritățile locale;

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) fără a aduce atingere alineatului (4), 
acțiunile se bazează, în măsura 
posibilului, pe un dialog între Uniune, 
statele membre și țările partenere vizate, 
inclusiv autoritățile naționale și locale, cu 
implicarea societății civile, a parlamentelor 
naționale și locale și a altor părți interesate, 
scopul urmărit fiind obținerea unui grad 
mai ridicat de însușire a procesului și 
încurajarea sprijinului pentru strategiile 
naționale și regionale;

(a) fără a aduce atingere alineatului (4), 
acțiunile se bazează pe un dialog favorabil 
incluziunii între Uniune, statele membre și 
țările partenere vizate, inclusiv autoritățile 
naționale și locale, cu implicarea societății 
civile, inclusiv a reprezentanților copiilor, 
ai persoanelor în vârstă, ai persoanelor cu 
dizabilități, ai persoanelor LGTBI și ai 
populațiilor indigene, a parlamentelor 
naționale și locale și a comunităților și a 
altor părți interesate relevante, scopul 
urmărit fiind obținerea unui grad mai 
ridicat de însușire a procesului și 
încurajarea sprijinului pentru strategiile 
naționale și regionale;

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 15 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Rezerva pentru provocările și prioritățile Provocările emergente și situațiile de 
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emergente urgență

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) a asigura un răspuns adecvat al 
Uniunii în cazul unor circumstanțe 
neprevăzute;

(a) a asigura un răspuns adecvat al 
Uniunii în cazul unor noi provocări și 
circumstanțe neprevăzute;

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) a aborda nevoi noi sau provocări 
emergente, precum cele de la frontierele 
Uniunii sau ale vecinilor săi, legate de 
situații de criză și post-criză sau de 
presiunea migrației;

(b) a aborda nevoi noi sau provocări 
emergente sau situații de urgență legate de 
situații de criză și post-criză, catastrofe 
naturale sau provocate de om sau 
încălcări la scară largă ale drepturilor 
omului și ale libertăților fundamentale;

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 2 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Suma menționată la articolul 6 
alineatul (3) nu se utilizează pentru 
măsuri condiționate de controlul 
migrației.

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

2. Abordarea bazată pe performanță 
nu se aplică sprijinului acordat 
organizațiilor societății civile, ONG-
urilor, contactelor interpersonale, 
sprijinului acordat pentru îmbunătățirea 
respectării drepturilor omului și nici 
măsurilor de sprijin în context de criză. În 
cazul unei degradări grave sau persistente a 
respectării drepturilor omului, sprijinul 
pentru aceste acțiuni este majorat.

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Cooperarea transfrontalieră, astfel 
cum este definită la articolul 2 

1. Respectând pe deplin 
instrumentele dreptului internațional al 
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alineatul (3), se referă la cooperarea la 
frontierele terestre limitrofe, cooperarea 
transnațională în teritorii transnaționale de 
dimensiuni mai mari, cooperarea maritimă 
în jurul bazinelor maritime, precum și 
cooperarea interregională.

drepturilor omului, inclusiv, printre altele, 
Protocolul la Tratatul de instituire a 
Comunității Economice Africane privind 
libera circulație a persoanelor, dreptul de 
ședere și dreptul de stabilire, precum și 
Convenția din 1951 statutul refugiaților, 
cooperarea transfrontalieră, astfel cum este 
definită la articolul 2 alineatul (3), se referă 
la cooperarea la frontierele terestre 
limitrofe, cooperarea transnațională în 
teritorii transnaționale de dimensiuni mai 
mari, cooperarea maritimă în jurul 
bazinelor maritime, precum și cooperarea 
interregională. Cooperarea 
transfrontalieră nu este pusă în aplicare 
pentru a sprijini controlul migrației.
Comisia oferă posibilitatea de a primi 
direct plângeri din partea omologilor 
eligibili. Comisia ia în considerare 
informațiile respective în perspectiva unei 
viitoare cooperări cu omologii în cauză.

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. În cazul încălcării drepturilor 
omului sau a libertăților fundamentale, se 
suspendă toate programele de cooperare 
transfrontalieră finanțate de Uniune în 
țara în cauză.

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul în care cheltuielile de 
sprijin nu sunt incluse în planurile de 
acțiune sau în măsurile menționate la 
articolul 21, Comisia adoptă, dacă este 

2. În cazul în care cheltuielile de 
sprijin nu sunt incluse în planurile de 
acțiune sau în măsurile menționate la 
articolul 21, Comisia adoptă, dacă este 
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cazul, măsuri de sprijin. Finanțarea din 
partea Uniunii în cadrul măsurilor de 
sprijin poate acoperi:

cazul, măsuri de sprijin. Finanțarea din 
partea Uniunii în cadrul măsurilor de 
sprijin, cu excluderea tuturor activităților 
sau măsurilor de natură militară, poate 
acoperi:

Amendamentul 36

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 un mediu de investiții stabil, 
promovând 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.

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2 – paragraful 2



PE625.583v02-00 24/34 AD\1172240RO.docx

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate acordurile de garanție pentru 
acțiunea externă sunt puse, la cerere, la 
dispoziția Parlamentului European și a 
Consiliului, ținându-se seama de protecția 
informațiilor confidențiale și sensibile din 
punct de vedere comercial.

Toate acordurile de garanție pentru 
acțiunea externă sunt puse la dispoziția 
Parlamentului European și a Consiliului, 
ținându-se seama de protecția informațiilor 
confidențiale și sensibile din punct de 
vedere comercial.

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) norme detaliate referitoare la 
furnizarea garanției pentru acțiunea 
externă, inclusiv modalitățile de acoperire 
și acoperirea fixată a portofoliilor și 
proiectelor pentru tipuri specifice de 
instrumente, precum și o analiză a riscului 
privind proiectele și portofoliile de 
proiecte, inclusiv la nivel sectorial, 
regional și național;

(b) norme detaliate referitoare la 
furnizarea garanției pentru acțiunea 
externă, inclusiv modalitățile de acoperire 
și acoperirea fixată a portofoliilor și 
proiectelor pentru tipuri specifice de 
instrumente, precum și o analiză a riscului 
privind proiectele și portofoliile de 
proiecte, cu accent special asupra 
riscurilor la adresa drepturilor omului, 
inclusiv la nivel sectorial, regional și 
național;

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 3 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) obligațiile de monitorizare, 
raportare și evaluare;

(g) obligațiile de monitorizare, 
raportare și evaluare transparentă;

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 3 – paragraful 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Având în vedere posibilele reclamații ale 
părților terțe din țările partenere, inclusiv 
ale comunităților și ale persoanelor fizice 
afectate de proiectele sprijinite prin 
garanția FEDD+, Comisia și delegațiile 
Uniunii Europene publică pe site-urile lor 
trimiteri directe la mecanismele de 
soluționare a plângerilor de care dispun 
omologii relevanți care au încheiat 
acorduri cu Comisia. Comisia oferă, de 
asemenea, posibilitatea de a primi direct 
plângeri de la omologii eligibili, legate de 
tratarea reclamațiilor lor. Comisia ia în 
considerare informațiile respective în 
perspectiva unei viitoare cooperări cu 
omologii în cauză.

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

8. Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului un raport anual 
privind operațiunile de finanțare și 
investiții acoperite de garanția FEDD+ și 
privind funcționarea FEDD+, gestionarea 
acestuia și contribuția sa efectivă la 
obiectivele sale. Acest raport este făcut 
public și este însoțit de un aviz al Curții de 
Conturi.

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă este posibil, în evaluări se utilizează 
principiile de bune practici ale 
Comitetului de asistență pentru dezvoltare 

În evaluări se utilizează principiile de bune 
practici ale Comitetului de asistență pentru 
dezvoltare al Organizației pentru 
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al Organizației pentru Cooperare și 
Dezvoltare Economică, scopul urmărit 
fiind de a stabili dacă obiectivele au fost 
atinse și de a formula recomandări în 
vederea îmbunătățirii acțiunilor viitoare.

Cooperare și Dezvoltare Economică, 
scopul urmărit fiind de a stabili dacă 
obiectivele au fost atinse și de a formula 
recomandări în vederea îmbunătățirii 
acțiunilor viitoare.

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

La finalul punerii în aplicare a 
regulamentului, dar nu mai târziu de patru 
ani de la sfârșitul perioadei indicate la 
articolul 1, Comisia efectuează o evaluare 
finală a regulamentului. Această evaluare 
analizează contribuția Uniunii la 
îndeplinirea obiectivelor prezentului 
regulament, pe baza unor indicatori care 
măsoară rezultatele obținute și a tuturor 
constatărilor și concluziilor privind 
impactul prezentului regulament.

La finalul punerii în aplicare a 
regulamentului, dar nu mai târziu de 18 
luni de la sfârșitul perioadei indicate la 
articolul 1, Comisia efectuează o evaluare 
finală a regulamentului. Această evaluare 
analizează contribuția Uniunii la 
îndeplinirea obiectivelor prezentului 
regulament, pe baza unor indicatori care 
măsoară rezultatele obținute și a tuturor 
constatărilor și concluziilor privind 
impactul prezentului regulament.

Amendamentul 44

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Evaluarea finală analizează modul în 
care Uniunea și-a îndeplinit obiectivele 
prevăzute la articolul 3 alineatul (3) 
privind dezvoltarea umană și incluziunea 
socială.

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 2 – paragraful 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

În procesul de evaluare a finanțării Uniunii În procesul de evaluare a finanțării Uniunii 
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acordate în temeiul prezentului regulament, 
Comisia implică, într-o măsură adecvată, 
toate părțile interesate relevante și poate, 
după caz, să urmărească efectuarea unor 
evaluări comune împreună cu statele 
membre și cu partenerii din domeniul 
dezvoltării, în strânsă colaborare cu țările 
partenere.

acordate în temeiul prezentului regulament, 
Comisia implică toate părțile interesate și 
beneficiarii relevanți, inclusiv 
organizațiile societății civile; se acordă o 
atenție deosebită reprezentării 
persoanelor și grupurilor celor mai 
marginalizate și mai vulnerabile. Comisia
poate, după caz, să urmărească efectuarea 
unor evaluări comune împreună cu statele 
membre și cu partenerii din domeniul 
dezvoltării, în strânsă colaborare cu țările 
partenere.

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 37 eliminat

Derogare de la cerințele de vizibilitate

Având în vedere unele aspecte legate de 
securitate sau sensibilitățile politice 
locale, este posibil să fie preferabil sau 
necesar ca, în anumite țări sau zone sau 
în anumite perioade, să se limiteze 
activitățile de comunicare și de vizibilitate. 
În astfel de cazuri, publicul-țintă și 
instrumentele de vizibilitate, precum și 
produsele și canalele care trebuie utilizate 
în promovarea unei anumite acțiuni sunt 
stabilite de la caz la caz, în urma 
consultării cu Uniunea și de comun acord 
cu aceasta. În cazul în care este necesară 
o intervenție rapidă ca răspuns la o criză 
subită, nu este necesar să se prezinte 
imediat un plan complet de comunicare și 
de vizibilitate. În aceste cazuri, sprijinul 
Uniunii este totuși indicat în mod adecvat 
de la început.

Amendamentul 47

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

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

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

Amendamentul 48

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(m) Promovarea unei educații formale, 
informale și nonformale de calitate, 
incluzive și echitabile pentru toți, la toate 
nivelurile, inclusiv în ceea ce privește 
formarea tehnică și profesională și inclusiv 
în situații de urgență și de criză, prin 
utilizarea tehnologiilor digitale pentru 
îmbunătățirea procesului de învățare și 
predare;

(m) Promovarea unei educații formale, 
informale și nonformale de calitate, 
incluzive și echitabile pentru toți, la toate 
nivelurile, inclusiv în ceea ce privește 
educația timpurie antepreșcolară, 
formarea tehnică și profesională și inclusiv 
în situații de urgență și de criză, prin 
utilizarea tehnologiilor digitale pentru 
îmbunătățirea procesului de învățare și 
predare;

Amendamentul 49

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) Dezvoltarea unor acorduri de 
facilitare a eliberării vizelor și de relocare
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Amendamentul 50

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) Abordarea cauzelor profunde ale 
strămutării forțate

Amendamentul 51

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Amendamentul 52

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 53

Propunere de regulament
Anexa II – partea B – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Promovarea unei cooperări politice 
consolidate;

(a) Promovarea unei cooperări politice 
consolidate în domeniul drepturilor 
omului;
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Amendamentul 54

Propunere de regulament
Anexa II – partea B – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) Consolidarea cooperării regionale, 
în special în cadrul Parteneriatului estic și 
al Uniunii pentru Mediterana, și între țările 
din vecinătatea europeană, precum și a 
cooperării transfrontaliere;

(d) Consolidarea cooperării regionale, 
în special în cadrul Parteneriatului estic și 
al Uniunii pentru Mediterana, și între țările 
din vecinătatea europeană, precum și a 
cooperării transfrontaliere, în conformitate 
cu Convenția europeană pentru apărarea 
drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale;

Amendamentul 55

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Menținerea rolului de lider al UE
în definirea agendei globale privind 
guvernanța migrației și a strămutării 
forțate în toate dimensiunile sale;

(a) Asigurarea rolului de lider al 
Uniunii în definirea agendei globale 
privind strămutarea forțată, în 
conformitate cu Pactul mondial al 
Organizației Națiunilor Unite pentru 
asigurarea unei migrații legale, 
desfășurate în condiții de siguranță și de 
ordine și cu articolul 3 din Convenția 
europeană pentru apărarea drepturilor 
omului și a libertăților fundamentale;

Amendamentul 56

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Orientarea și susținerea dialogurilor 
globale și transregionale în materie de 
politici, inclusiv schimburile de experiență 
și cooperarea în domeniul migrației și

(b) Orientarea și susținerea dialogurilor 
globale și transregionale în materie de 
politici, inclusiv cooperarea bazată pe 
drepturile omului în domeniul strămutării 
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strămutării forțate; forțate;

Amendamentul 57

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Sprijinirea punerii în aplicare a 
angajamentelor internaționale și a 
angajamentelor UE în ceea ce privește 
migrația și strămutarea forțată, inclusiv ca 
măsuri subsecvente pactului global privind 
migrația și pactului global privind 
refugiații;

(c) Sprijinirea punerii în aplicare a 
angajamentelor internaționale și a 
angajamentelor Uniunii în ceea ce privește 
migrația și strămutarea forțată, inclusiv 
măsuri subsecvente Pactului mondial
privind migrația și Pactului mondial
privind refugiații și în conformitate cu 
articolul 3 din Convenția europeană 
pentru apărarea drepturilor omului și a 
libertăților fundamentale;

Amendamentul 58

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) Îmbunătățirea bazei de cunoștințe 
mondiale, inclusiv cu privire la legătura 
dintre migrație și dezvoltare, și inițierea de 
acțiuni-pilot care să vizeze dezvoltarea 
unor abordări operaționale inovatoare în 
domeniul migrației și strămutării forțate.

(d) Îmbunătățirea bazei de cunoștințe 
mondiale, inclusiv cu privire la legătura 
dintre migrație și dezvoltare, și inițierea de 
acțiuni-pilot care să vizeze dezvoltarea 
unor abordări inovatoare bazate pe 
drepturile omului în domeniul strămutării 
forțate.

Amendamentul 59

Propunere de regulament
Anexa IV – partea 2 – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) desfășurarea unor activități de 
reabilitare și reconstrucție pe termen scurt 
care să le permită victimelor dezastrelor 
naturale sau provocate de om, ale 

(c) desfășurarea unor activități de 
reabilitare și reconstrucție pe termen scurt 
care să le permită victimelor dezastrelor 
naturale sau provocate de om, ale 
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conflictelor și ale amenințărilor globale să 
beneficieze de un minim de integrare 
socioeconomică și să creeze, cât mai 
repede posibil, condițiile necesare pentru 
reluarea dezvoltării pe baza obiectivelor pe 
termen lung stabilite de țările și regiunile în 
cauză; acest demers include și abordarea 
nevoilor urgente și imediate care rezultă 
din strămutarea persoanelor (refugiați, 
persoane strămutate și persoane 
returnate) în urma unor dezastre naturale 
sau provocate de om; și

conflictelor și ale amenințărilor globale să 
beneficieze de un minim de integrare 
socioeconomică și să creeze, cât mai 
repede posibil, condițiile necesare pentru 
reluarea dezvoltării pe baza obiectivelor pe 
termen lung stabilite de țările și regiunile în 
cauză; acest demers include și abordarea 
nevoilor urgente și imediate care rezultă 
din strămutarea persoanelor în urma unor 
dezastre naturale sau provocate de om; și

Amendamentul 60

Propunere de regulament
Anexa V – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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