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AMENDAMENTE

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru afaceri externe, care este 
comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul 1

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 are un puternic efect de 
transformare, punând bazele unor 
schimbări democratice, politice, 
economice, societale și de mediu pozitive.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În comunicarea sa O perspectivă 
credibilă de aderare pentru Balcanii de 
Vest și un angajament sporit al UE în 
regiune, Comisia Europeană a reafirmat 
perspectiva certă, bazată pe merit, a 
aderării la UE a țărilor din Balcanii de 
Vest16. Acesta este un mesaj ferm de 
încurajare pentru toate țările din Balcanii 
de Vest și un semn al angajamentului UE 
față de viitorul lor european.

(6) În comunicarea sa O perspectivă 
credibilă de aderare pentru Balcanii de 
Vest și un angajament sporit al UE în 
regiune, Comisia Europeană a reafirmat 
perspectiva certă, bazată pe reforme și pe 
merit, a aderării la UE a țărilor din Balcanii 
de Vest16. Acesta este un mesaj ferm de 
încurajare pentru toate țările din Balcanii 
de Vest și un semn al angajamentului UE 
față de viitorul lor european.

__________________ __________________
16 COM(2018) 65 final, care poate fi 
consultată accesând linkul: 

16 COM(2018) 65 final, care poate fi 
consultată accesând linkul: 



PE629.571v02-00 4/32 AD\1174308RO.docx

RO

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/communication-credible-
enlargement-perspective-western-
balkans_ro.pdf

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/communication-credible-
enlargement-perspective-western-
balkans_ro.pdf

Amendamentul 3

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 
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.

(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, pe de o parte, 
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 libertatea mass-mediei 
și drepturile fundamentale ale omului, în 
special drepturile minorităților, a respecta 
și a promova drepturile lucrătorilor și a 
promova egalitatea de gen, toleranța, 
incluziunea socială și nediscriminarea, 
precum și pentru a sprijini principiile și 
drepturile esențiale definite în Pilonul 
european al drepturilor sociale17. Pe de altă 
parte, asistența ar trebui să sprijine în 
continuare eforturile lor de a promova 
dezvoltarea economică, socială și 
teritorială, precum și cooperarea 
regională, macroregională și 
transfrontalieră, adoptând treptat politicile 
și practicile pertinente ale UE, în special 
cele ale politicii de coeziune, contribuind, 
de asemenea, la punerea în aplicare a 
strategiilor macroregionale ale Uniunii. De 
asemenea, IPA III ar trebui să promoveze 
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 unor programe 
multianuale având ca obiectiv dezvoltarea 
regională, agricultura și dezvoltarea rurală, 
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politici sociale și de ocupare a forței de 
muncă și dezvoltarea economiei și a 
societății digitale, în concordanță, de 
asemenea, cu inițiativa emblematică 
Agenda digitală pentru Balcanii de Vest.

Amendamentul 4

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, precum și 
pentru participarea la politica de coeziune 
a UE în momentul aderării, beneficiarilor 
enumerați în lista din anexa I, pe baza 
experienței statelor sale membre și ținând 
cont în mod corespunzător de situația lor 
specifică. Această cooperare ar trebui să 
vizeze îndeosebi împărtășirea experienței și 
a bunelor practici dobândite de statele 
membre, precum și de beneficiarii 
enumerați la anexa I, în procesul de 
reformă.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(10) Este esențial să se intensifice în 
continuare cooperarea în materie de 
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, punerea la 
dispoziție a asistenței umanitare și 
continuarea eforturilor noastre în lupta 
împotriva migrației neregulamentare, a 
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migranți. traficului de ființe umane, a introducerii 
ilegale de migranți și a altor forme de 
infracțiuni.

Amendamentul 6

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 
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.

(11) Consolidarea statului de drept, 
inclusiv combaterea corupției și a 
criminalității organizate, și buna 
guvernanță, inclusiv reforma administrației 
publice și întărirea capacității 
administrative, 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 7

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Beneficiarii enumerați în anexa I 
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 

(13) Beneficiarii enumerați în anexa I 
trebuie să fie mai bine pregătiți pentru a 
aborda provocările globale, precum 
dezvoltarea durabilă, protecția mediului, 
schimbările climatice, pentru a se adapta 
la modelul UE de economie circulară și 
pentru a se alinia la eforturile Uniunii în 
direcția abordării acestor aspecte. 
Reflectând importanța combaterii 
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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.

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 8

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 
partea Uniunii.

(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 
și al autorităților locale și regionale, în 
special în regiunile învecinate cu UE, 
precum și al mass-mediei libere și al 
sectorului privat ar trebui consolidat, atât 
prin programe puse în aplicare prin 
intermediul organismelor guvernamentale, 
cât și în calitate de beneficiar direct al 
asistenței din partea Uniunii.
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Amendamentul 9

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. 
Asistența ar trebui să utilizeze în 
continuare structurile și instrumentele care 
și-au dovedit valoarea în procesul de 
preaderare. În plus, IPA III ar trebui să 
finanțeze acțiuni de consolidare a 
capacităților pentru a crea structurile 
necesare pentru gestiunea partajată în 
momentul aderării, inclusiv prin punerea 
în aplicare a unor programe operaționale 
pilot prin intermediul acestor structuri, 
vizând dezvoltarea economică și socială, 
după modelul practicilor pertinente ale 
UE. Uniunea ar trebui să faciliteze 
schimbul de experiență și de bune practici 
între beneficiari, precum și între 
beneficiari și unul sau mai multe state 
membre.

Amendamentul 10

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 

(20) Uniunea ar trebui să urmărească să 
utilizeze în mod eficient resursele 
disponibile, pentru a optimiza impactul 
acțiunii sale externe. Acest lucru ar trebui 
să fie obținut prin asigurarea coerenței și a 
complementarității dintre instrumentele de 
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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.

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 și cu strategiile 
macroregionale ale UE.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) În vederea maximizării impactului 
intervențiilor combinate destinate atingerii 
unui obiectiv comun, prezentul regulament 
ar trebui să aibă posibilitatea de a prevedea 
contribuții la acțiuni din cadrul altor 
programe, atât timp cât contribuțiile nu 
acoperă aceleași costuri.

(21) În vederea maximizării impactului 
intervențiilor combinate destinate atingerii 
unui obiectiv comun, prezentul regulament 
ar trebui să aibă posibilitatea de a prevedea 
contribuții la acțiuni din cadrul altor 
programe ale UE, atât timp cât 
contribuțiile nu acoperă aceleași costuri.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Tipurile de finanțare și metodele de 
execuție prevăzute în Regulamentul 
financiar ar trebui să fie alese pe baza 
capacității lor de a atinge obiectivele 
specifice ale acțiunilor și de a obține 
rezultate, luându-se în considerare în 
special costurile controalelor, sarcina 
administrativă și riscul preconizat de 
neconformitate. Aceasta ar trebui să 
includă utilizarea de sume forfetare, rate 
forfetare și costuri unitare, precum și o 
finanțare nelegată de costuri, după cum se 
prevede la articolul 125 alineatul (1) din 
Regulamentul financiar.

(24) Tipurile de finanțare și metodele de 
execuție prevăzute în Regulamentul 
financiar ar trebui să fie alese pe baza 
capacității lor de a atinge obiectivele 
specifice ale acțiunilor și de a obține 
rezultate eficace, luându-se în considerare 
în special costurile controalelor, sarcina 
administrativă și riscul preconizat de 
neconformitate. Aceasta ar trebui să 
includă utilizarea de sume forfetare, rate 
forfetare și costuri unitare, precum și o 
finanțare nelegată de costuri, după cum se 
prevede la articolul 125 alineatul (1) din 
Regulamentul financiar.
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Amendamentul 13

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 provocările globale, cum ar fi 
drepturile omului, democrația și buna 
guvernanță, securitatea și stabilitatea, 
schimbările climatice și mediul, dezastrele 
naturale 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.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 29 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29a) Programele de cooperare 
transfrontalieră sunt cele mai vizibile 
programe ale Instrumentului de asistență 
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pentru preaderare, precum și cele mai 
cunoscute de către cetățeni, programele 
de cooperare transfrontalieră putând 
îmbunătăți, astfel, în mod semnificativ 
vizibilitatea proiectelor finanțate de UE în 
statele candidate;

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 31 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31a) Având în vedere riscul crescut de 
corupție în cazul proiectelor de mare 
anvergură, este de dorit ca, în ceea ce 
privește proiectele care primesc sprijin, să 
existe o combinație echilibrată de proiecte 
de diferite dimensiuni, cu accent pe 
proiectele mici (în special cele care 
utilizează metoda LEADER dovedită), 
care ar trebui, de asemenea, să aibă 
prioritate dintr-o serie de alte motive (cum 
ar fi contribuția lor la vizibilitate).

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Considerentul 33 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33a) Statele membre, beneficiarii și 
părțile interesate enumerate în anexa I ar 
trebui să sensibilizeze publicul cu privire 
la realizările finanțării din partea Uniunii 
și să-l informeze în consecință. Activitățile 
vizând comunicarea și vizibilitatea sunt 
esențiale pentru a conferi vizibilitate pe 
teren acțiunilor Uniunii și ar trebui să se 
bazeze pe informații adevărate, exacte și 
actualizate. Pentru ca aceste cerințe să fie 
executorii, autoritățile competente și 
Comisia ar trebui să poată aplica măsuri 
corective în caz de neconformitate.
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Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Obiectivul general al IPA III este 
de a sprijini țările beneficiare enumerate în 
anexa I în vederea adoptării și 
implementării reformelor politice, 
instituționale, juridice, administrative, 
sociale și economice necesare pentru ca 
respectivii beneficiari să respecte valorile 
Uniunii și să se alinieze treptat la normele, 
standardele, politicile și practicile Uniunii 
în vederea aderării la aceasta, contribuind 
astfel la stabilitatea, securitatea și 
prosperitatea lor.

1. Obiectivul general al IPA III este 
de a sprijini țările beneficiare enumerate în 
anexa I în vederea adoptării și 
implementării reformelor politice, 
instituționale, juridice, administrative, 
sociale, de mediu și economice necesare 
pentru ca respectivii beneficiari să respecte 
valorile Uniunii și să se alinieze treptat la 
normele, standardele, politicile și practicile 
Uniunii în vederea aderării la aceasta, 
contribuind astfel la stabilitatea, securitatea 
și prosperitatea lor.

Amendamentul 18

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, a respectării drepturilor 
omului, drepturilor fundamentale și 
legislației internaționale, a societății civile, 
a mass-mediei libere și independente și a 
securității, precum și îmbunătățirea 
gestionării migrației, inclusiv a 
frontierelor;

Amendamentul 19

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 eficacității și transparenței 
administrației publice, întărirea 
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și a bunei guvernanțe la toate nivelurile; capacităților administrative și sprijinirea 
reformelor structurale și a bunei 
guvernanțe la toate nivelurile, de la cel 
național la cel regional și la cel local;

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) adaptarea normelor, standardelor, 
politicilor și practicilor beneficiarilor 
enumerați în anexa I astfel încât acestea să 
fie aliniate celor ale Uniunii și consolidarea 
reconcilierii și a bunelor relații de 
vecinătate, precum și a contactelor 
interpersonale și a comunicării;

(c) adaptarea normelor, standardelor, 
politicilor și practicilor beneficiarilor 
enumerați în anexa I astfel încât acestea să 
fie aliniate celor ale Uniunii și consolidarea 
reconcilierii, edificarea păcii și a bunelor 
relații de vecinătate, precum și a 
contactelor interpersonale și a comunicării;

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) consolidarea dezvoltării economice 
și sociale, inclusiv printr-o mai mare 
conectivitate și prin dezvoltare regională, 
agricultură și dezvoltare rurală, precum și 
prin politici sociale și de ocupare a forței 
de muncă, consolidarea protecției 
mediului, creșterea rezistenței la 
schimbările climatice, accelerarea tranziției 
către o economie cu emisii scăzute de 
carbon și dezvoltarea economiei și a 
societății digitale;

(d) consolidarea dezvoltării economice 
și sociale și a coeziunii pe baza politicilor 
și practicilor pertinente ale Uniunii 
Europene, sprijinirea pregătirilor 
beneficiarilor pentru participarea la 
politica de coeziune a UE în momentul 
aderării, inclusiv prin programe 
operaționale multianuale vizând o mai 
mare conectivitate și prin dezvoltare 
regională, agricultură și dezvoltare rurală, 
precum și prin politici sociale și de ocupare 
a forței de muncă, consolidarea protecției 
mediului, creșterea rezistenței la 
schimbările climatice, accelerarea tranziției 
către o economie cu emisii scăzute de 
carbon, dezvoltarea economiei și a 
societății digitale și crearea de condiții 
pentru dezvoltarea antreprenoriatului.
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Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) sprijinirea cooperării teritoriale și 
transfrontaliere.

(e) sprijinirea cooperării teritoriale, 
interregionale și transfrontaliere.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Suma menționată la alineatul (1) 
poate fi utilizată pentru asistența tehnică și 
administrativă necesară punerii în aplicare 
a programului, cum ar fi activitățile de 
pregătire, monitorizare, control, audit și 
evaluare, inclusiv pentru sisteme 
tehnologice de informații ale instituțiilor și 
orice activitate legată de pregătirea 
programului de asistență pentru preaderare 
următor, în conformitate cu articolul 20 din 
[Regulamentul privind IVCDCI].

2. Suma menționată la alineatul (1) 
poate fi utilizată pentru asistența tehnică și 
administrativă necesară punerii în aplicare 
a programului, cum ar fi activitățile de 
pregătire, monitorizare, control, audit și 
evaluare, inclusiv pentru sisteme 
tehnologice de informații ale instituțiilor și 
orice activitate legată de pregătirea 
programului de asistență pentru preaderare 
următor, în conformitate cu articolul 20 din 
[Regulamentul privind IVCDCI]. În plus, 
un cuantum echivalent cu 4 % din 
bugetul total al acțiunilor IPA III în curs 
de implementare ar trebui utilizat pentru 
același tip de activități la inițiativa 
autorităților naționale IPA III, cu scopul 
de a acoperi nevoile legate de programare, 
de furnizarea de programe, precum și de 
asigurarea capacității administrative și a 
resurselor umane.

Justificare

Structurile instituționale responsabile de IPA au suferit din cauza lipsei constante a 
resurselor în ceea ce privește dezvoltarea capacităților, a organizațiilor și a politicilor 
umane. Bugetele naționale nu dispun de fonduri, reformele administrației publice sunt lente, 
iar până în prezent măsurile specifice de asistență tehnică incluse în programele IPA nu au 
rezolvat problema. Ca răspuns, la fel ca în cazul asistenței tehnice în cadrul politicii de 
coeziune, autoritățile IPA ar trebui să beneficieze de o alocare automată destinată gestionării 
și consolidării capacităților, care să permită o abordare strategică a acestei sarcini.
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Amendamentul 24

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 și al Fondului european agricol 
pentru dezvoltare rurală32, la nivel 
național, precum și într-un context 
transfrontalier, transnațional, 
interregional sau macroregional.

__________________ __________________
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.

Justificare

Amendamentul clarifică faptul că intervențiile de tip „politica de coeziune” ar trebui să fie 
posibile nu numai la nivel transfrontalier, ci și la nivel național, ca parte a pregătirilor 
fiecărui beneficiar pentru politica de coeziune a UE și în scopul aplicării practicilor 
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europene pertinente la dezvoltarea socioeconomică.

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. [FEDR]33 contribuie la programele 
sau măsurile instituite pentru cooperarea 
transfrontalieră dintre beneficiarii 
enumerați în anexa I și statele membre. 
Aceste programe și măsuri se adoptă de 
către Comisie în conformitate cu 
articolul 16. Cuantumul contribuției de la 
IPA-CTF este stabilit în conformitate cu 
articolul 10 alineatul (3) din [Regulamentul 
privind CTE]. Programele de cooperare 
transfrontalieră ale IPA sunt gestionate în 
conformitate cu [Regulamentul privind 
CTE].

5. [FEDR]33 contribuie la programele 
sau măsurile instituite pentru cooperarea 
transfrontalieră dintre beneficiarii 
enumerați în anexa I și statele membre. 
Aceste programe și măsuri se adoptă de 
către Comisie în conformitate cu 
articolul 16. Cuantumul contribuției de la 
IPA-CTF este stabilit în conformitate cu 
articolul 10 alineatul (3) din [Regulamentul 
privind CTE]. Programele de cooperare 
transfrontalieră ale IPA sunt gestionate în 
conformitate cu [Regulamentul privind 
CTE]. Beneficiarii enumerați în anexa I 
la prezentul regulament și autoritățile lor 
locale și regionale sunt invitate să 
participe la formele de cooperare 
prevăzute de Regulamentul privind 
GECT.

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

33 COM(2018)0372 final Propunere de 
regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului privind Fondul european de 
dezvoltare regională și Fondul de coeziune.

Amendamentul 26

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 

2. Programele și acțiunile desfășurate 
în temeiul prezentului regulament 
integrează schimbările climatice, protecția 
mediului, egalitatea de gen, diversitatea 
culturală și lingvistică și, dacă este cazul, 
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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.

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 27

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Comisia, în cooperare cu statele 
membre, ia măsurile necesare pentru a 
implica autoritățile locale și regionale în 
identificarea și selectarea obiectivelor 
specifice ale prezentului regulament.

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cadrul de programare al IPA ține seama în 
mod corespunzător de strategiile naționale 
și politicile sectoriale relevante.

Cadrul de programare al IPA ține seama în 
mod corespunzător de strategiile 
macroregionale ale UE, de strategiile 
naționale și locale și de politicile sectoriale 
relevante.

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Asistența acordată în cadrul IPA III 1. Asistența acordată în cadrul IPA III 
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este pusă în aplicare prin gestiune directă 
sau prin gestiune indirectă, în conformitate 
cu Regulamentul financiar, prin planuri de 
acțiune și măsuri anuale sau multianuale, 
astfel cum se precizează la Titlul II 
capitolul III din [Regulamentul privind 
IVCDCI]. Titlul II capitolul III din 
[Regulamentul privind IVCDCI] se aplică 
prezentului regulament, cu excepția 
articolului 24 alineatul (1) [persoane și 
entități eligibile].

este pusă în aplicare prin gestiune directă 
sau prin gestiune indirectă, în conformitate 
cu Regulamentul financiar, prin planuri de 
acțiune și măsuri anuale sau multianuale, 
astfel cum se precizează la Titlul II 
capitolul III din [Regulamentul privind 
IVCDCI]. Titlul II capitolul III din 
[Regulamentul privind IVCDCI] se aplică 
prezentului regulament, cu excepția 
articolului 24 alineatul (1) [persoane și 
entități eligibile]. În cazul în care sprijinul 
este de natură bugetară - în conformitate 
cu articolul 23 alineatul (1) litera (c) din 
[Regulamentul privind IVCDCI] - prin 
intermediul unor contracte de sprijin 
pentru performanțele reformelor 
sectoriale, fondurile IPA III puse la 
dispoziție sunt utilizate în întregime în 
sectorul în cauză.

Justificare

Sprijinul convenit prin sprijinul bugetar sectorial nu ar trebui deviat către alte domenii de 
politică, chiar dacă obiectivele de reformă convenite sunt realizate cu o investiție mai mică. 
În schimb, toate fondurile IPA III puse la dispoziție prin intermediul acestei metode de 
finanțare ar trebui să servească obiectivelor de reformă din domeniul de politică vizat inițial.

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În temeiul prezentului regulament, 
planurile de acțiune pot fi adoptate pentru o 
perioadă de până la șapte ani.

2. În temeiul prezentului regulament, 
planurile de acțiune pot fi adoptate pentru o 
perioadă de până la șapte ani. Aceasta 
include posibilitatea de a elabora 
programe-pilot operaționale multianuale 
pentru dezvoltarea economică și socială, 
inspirate din practicile politicii de 
coeziune a UE.

Justificare

Opțiunea de a pune în aplicare „programe operaționale” după modelul practicii politicii de 
coeziune a UE a fost pusă la dispoziția beneficiarilor IPA spre sfârșitul IPA I (aproximativ în 
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2012). În cadrul IPA II, în principiu, opțiunea exista, dar a fost utilizată rar. Ar fi benefic, 
atât din perspectiva investițiilor efective în dezvoltarea socioeconomică, cât și a pregătirilor 
pentru politica de coeziune, să se mențină această opțiune și să fie exprimată în mod explicit 
la nivelul regulamentului IPA III.

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Până la 3 % din pachetul financiar 
se alocă indicativ programelor de 
cooperare transfrontalieră dintre 
beneficiarii enumerați în anexa I și statele 
membre, în conformitate cu nevoile și 
prioritățile acestora.

1. Până la 5 % din pachetul financiar 
se alocă indicativ programelor de 
cooperare transfrontalieră dintre 
beneficiarii enumerați în anexa I și statele 
membre, în conformitate cu nevoile și 
prioritățile acestora. Aceasta include 
sprijin pentru consolidarea capacităților 
la nivel local și regional.

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. În cazul în care beneficiarul a 
transpus integral legislația UE pertinentă 
și a demonstrat existența unor capacități 
administrative de aplicare în practică a 
legislației respective, Comisia Europeană 
poate decide să permită utilizarea 
normelor naționale pentru selectarea 
cererilor de finanțare și atribuirea 
contractelor în cadrul IPA III, sub 
rezerva controalelor ex post, și 
posibilitatea de a retrage această 
permisiune în cazul unor nereguli 
sistemice.

Justificare

Necesitatea utilizării Ghidului practic al UE (PRAG) pentru acordarea de subvenții și licitații 
în cadrul IPA face ca punerea în aplicare să devină considerabil mai complexă și mai 
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costisitoare. Acest lucru este valabil în special în ceea ce privește acțiunile de dezvoltare 
socioeconomică (de exemplu, mecanismele de subvenționare, instrumentele financiare etc.). 
În general, PRAG are o pertinență limitată pentru pregătirile beneficiarilor pentru punerea 
în aplicare a politicii de coeziune la momentul aderării. Prin urmare, dacă un beneficiar a 
pus în aplicare cu succes legislația pertinentă a UE, ar trebui să fie posibilă aplicarea 
normelor naționale armonizate în locul PRAG.

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Capitolul 6 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

MONITORIZARE ȘI EVALUARE MONITORIZARE, EVALUARE ȘI 
VIZIBILITATE

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 12 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Monitorizare, audit, evaluare și protecția 
intereselor financiare ale Uniunii

Monitorizare, audit, evaluare, vizibilitate și 
protecția intereselor financiare ale Uniunii

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. În plus, în fiecare țară beneficiară, 
Comisia și autoritățile naționale instituie 
în comun un Comitet de monitorizare a 
IPA III, bazat pe parteneriat, și o 
reprezentare echilibrată a autorităților 
naționale pertinente, a partenerilor 
sociali, a mediului universitar și a 
reprezentanților organizațiilor societății 
civile. Comitetul de monitorizare se 
întrunește cel puțin o dată pe an și 
discută:
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(a) prioritățile propuse ale IPA III în 
țara beneficiară în contextul procesului 
de programare;
(b) progresele înregistrate în ceea ce 
privește punerea în aplicare, orice aspecte 
care afectează realizarea IPA III și 
măsurile adoptate în vederea soluționării 
acestora;
(c) contribuția IPA III la procesul de 
aderare la UE și la reformele 
socioeconomice conexe;
(d) rapoartele de monitorizare și 
evaluările privind acțiunile și programele 
IPA III;
(e) acțiunile în materie de comunicare 
și vizibilitate;
(f) progresele realizate în ceea ce 
privește pregătirile pentru punerea în 
aplicare a politicii de coeziune a UE la 
momentul aderării.

Justificare

Capitolul din Regulamentul privind IVCDCI la care se face referire nu cuprinde dispoziții 
specifice privind cadrul instituțional de monitorizare. Pentru a continua, dar și pentru a 
dezvolta în continuare practica IPA existentă, cadrul instituțional ar trebui să fie construit în 
jurul unui comitet de monitorizare întemeiat pe practica politicii de coeziune, acordând o 
atenție specială parteneriatului cu părțile interesate pertinente de la nivel național, inclusiv 
cu societatea civilă.

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Fiecare stat membru și beneficiarii 
enumerați în anexa I asigură vizibilitatea 
sprijinului din partea acestui instrument, 
în special pentru operațiunile de 
importanță strategică.
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Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5b. Statele membre, autoritățile și 
beneficiarii enumerați la anexa I 
utilizează emblema Uniunii Europene 
pentru activități de vizibilitate și 
comunicare.

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 5 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5c. Fiecare beneficiar menționat în 
anexa I desemnează un coordonator de 
comunicare pentru activitățile de 
vizibilitate și comunicare legate de 
asistența acordată în temeiul prezentului 
regulament. Coordonatorul de 
comunicare coordonează activitățile de 
comunicare și vizibilitate și specifică 
activitățile de vizibilitate care urmează să 
fie întreprinse în cooperare cu Comisia.

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 5 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5d. Comisia coordonează o rețea 
compusă din coordonatorii de comunicare 
și reprezentanți ai Comisiei pentru a face 
schimb de informații privind activitățile de 
vizibilitate și comunicare.
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Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 5 e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5e. Dacă beneficiarul nu își 
îndeplinește obligațiile prevăzute la 
alineatele (5a), (5b) și (5c), până la 5 % 
din sprijinul pentru operațiunea în cauză 
poate fi anulat.

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Anexa II – paragraful 1 – punctul 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 

(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, oprirea 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 
naționale, etnice, lingvistice și de altă 
natură, inclusiv ale persoanelor de etnie 
romă, protejarea și promovarea 
diversității culturale și lingvistice, a 
libertății presei și a protecției datelor.
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libertății presei și a protecției datelor.

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Anexa II – paragraful 1 – punctul 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 
la toate nivelurile, 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, 
consolidarea descentralizării.

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Anexa II – paragraful 1 – punctul c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Consolidarea guvernanței 
economice: intervențiile trebuie să 
urmărească să sprijine participarea la 
procesul programului de reformă 
economică și cooperarea sistematică cu 
instituțiile financiare internaționale cu 
privire la elementele fundamentale ale 
politicii economice, sporirea capacității de 
a consolida stabilitatea macroeconomică și 
sprijinirea progreselor către o economie de 

(c) Consolidarea guvernanței 
economice: intervențiile trebuie să 
urmărească să sprijine participarea la 
procesul programului de reformă 
economică și cooperarea sistematică cu 
instituțiile financiare internaționale cu 
privire la elementele fundamentale ale 
politicii economice, sporirea capacității de 
a consolida stabilitatea macroeconomică și 
sprijinirea progreselor către o economie de 
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piață funcțională capabilă să facă față 
presiunii concurențiale și forțelor de piață 
din interiorul Uniunii.

piață funcțională, inclusiv consolidarea 
antreprenoriatului, capabilă să facă față 
presiunii concurențiale și forțelor de piață 
din interiorul Uniunii;

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Anexa II – paragraful 1 – punctul d

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 conflictele, a 
consolida pacea și stabilitatea 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 și a 
bunelor relații de vecinătate, a măsurilor 
de consolidare a păcii și a încrederii, prin 
sprijinirea consolidării capacităților în 
vederea susținerii acțiunilor în domeniul 
securității și dezvoltării; contribuția la 
apărare și la apărarea cibernetică a 
beneficiarilor enumerați în lista din anexa 
I; consolidarea capacităților de 
comunicare strategică pentru a încuraja 
descoperirea sistematică a dezinformării.

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Anexa II – paragraful 1 – punctul e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) Consolidarea capacităților 
organizațiilor societății civile și ale 
partenerilor sociali, inclusiv ale asociațiilor 
profesionale, din țările beneficiare 
enumerate în anexa I și încurajarea creării 
de rețele la toate nivelurile în rândul 
organizațiilor cu sediul în Uniune și în 
rândul beneficiarilor enumerați în anexa I, 
facilitând angajarea acestora într-un dialog 

(e) Consolidarea capacităților 
organizațiilor societății civile, ale mass-
mediei independente și ale partenerilor 
sociali, inclusiv ale asociațiilor 
profesionale, din țările beneficiare 
enumerate în anexa I și încurajarea creării 
de rețele la toate nivelurile în rândul 
organizațiilor cu sediul în Uniune și în 
rândul beneficiarilor enumerați în anexa I, 
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efectiv cu sectorul public și cu sectorul 
privat.

facilitând angajarea acestora într-un dialog 
efectiv cu sectorul public și cu sectorul 
privat.

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Anexa II – paragraful 1 – punctul fa (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) Promovarea administrării locale și 
regionale și sprijinirea autorităților locale 
și regionale în materie de planificare și 
administrare.

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Anexa II – paragraful 1 – punctul g

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 

(g) Consolidarea accesului la educație, 
formare și învățare pe tot parcursul vieții 
de calitate, la toate nivelurile, și acordarea 
de sprijin sectoarelor digitale, 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 
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teritoriale și a promovării unui învățământ 
nesegregat, inclusiv prin utilizarea 
tehnologiilor digitale.

teritoriale și a promovării unui învățământ 
nesegregat, inclusiv prin utilizarea 
tehnologiilor digitale.

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Anexa II – paragraful 1 – punctul 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 
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.

(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 
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 promovării antreprenoriatului 
și a activității independente, a 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 49

Propunere de regulament
Anexa II – paragraful 1 – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) Promovarea incluziunii sociale și (i) Promovarea incluziunii sociale și 
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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.

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, 
naționalitate, 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 îngrijire pe termen 
lung, inclusiv prin modernizarea sistemelor 
de protecție socială.

Amendamentul 50

Propunere de regulament
Anexa II – paragraful 1 – punctul j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) Promovarea unui transport 
inteligent, durabil, favorabil incluziunii și 
sigur și înlăturarea blocajelor din 
infrastructurile rețelelor majore, prin 
investiții în proiecte cu înaltă valoare 
adăugată europeană: în ceea ce privește 
investițiile, ar trebui să se stabilească 
priorități în funcție de relevanța lor pentru 
conexiunile TEN-T cu UE, de contribuția 
la o mobilitate durabilă, de reducerea 
emisiilor, de impactul asupra mediului și 
de siguranță, în sinergie cu reformele 
promovate prin Tratatul de instituire a 
Comunității transporturilor.

(j) Promovarea unui transport 
inteligent, durabil, favorabil incluziunii și 
sigur și înlăturarea blocajelor din 
infrastructurile rețelelor majore, prin 
investiții în proiecte cu înaltă valoare 
adăugată europeană: în ceea ce privește 
investițiile, ar trebui să se stabilească 
priorități în funcție de relevanța lor pentru 
conexiunile TEN-T cu UE, de legăturile 
transfrontaliere, de contribuția la o 
mobilitate durabilă, de reducerea emisiilor, 
de impactul asupra mediului și de 
siguranță, în sinergie cu reformele 
promovate prin Tratatul de instituire a 
Comunității transporturilor.
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Amendamentul 51

Propunere de regulament
Anexa II – paragraful 1 – punctul k

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) Îmbunătățirea mediului privat și a 
competitivității întreprinderilor, inclusiv 
prin specializarea inteligentă, ca factori-
cheie ai creșterii economice, ai creării de 
locuri de muncă și ai coeziunii. Trebuie să 
se acorde prioritate proiectelor care 
îmbunătățesc mediul de afaceri.

(k) Îmbunătățirea mediului privat și a 
competitivității întreprinderilor și a 
antreprenoriatului, inclusiv prin 
specializarea inteligentă, ca factori-cheie ai 
creșterii economice, ai creării de locuri de 
muncă și ai coeziunii. Trebuie să se acorde 
prioritate proiectelor care îmbunătățesc 
mediul de afaceri.

Amendamentul 52

Propunere de regulament
Anexa II – paragraful 1 – punctul m

Textul propus de Comisie Amendamentul

(m) Contribuția la securitatea și la 
siguranța alimentară și menținerea unor 
sisteme agricole diversificate și viabile în 
comunitățile rurale active și în mediul 
rural.

(m) Contribuția la securitatea și la 
siguranța alimentară și a apei și menținerea 
unor sisteme agricole diversificate și 
viabile în comunitățile rurale active și în 
mediul rural.

Amendamentul 53

Propunere de regulament
Anexa II I– paragraful 1 – punctul a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) promovarea ocupării forței de 
muncă, a mobilității forței de muncă și a 
includerii sociale și culturale 
transfrontaliere, printre altele prin: 
integrarea piețelor muncii transfrontaliere, 
inclusiv a mobilității transfrontaliere; 
inițiative comune la nivel local în domeniul 
ocupării forței de muncă; servicii de 
informare și de consiliere și formări 
comune; egalitatea între femei și bărbați; 
egalitatea de șanse; integrarea 

(a) promovarea ocupării forței de 
muncă, a mobilității forței de muncă și a 
includerii sociale și culturale 
transfrontaliere, printre altele prin: 
integrarea piețelor muncii transfrontaliere, 
inclusiv a mobilității transfrontaliere; 
inițiative comune la nivel local în domeniul 
ocupării forței de muncă; servicii de 
informare și de consiliere și formări 
comune; egalitatea între femei și bărbați; 
egalitatea de șanse; promovarea 
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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;

diversității lingvistice și culturale; 
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;

Amendamentul 54

Propunere de regulament
Anexa III – paragraful 1 – punctul e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) încurajarea turismului și a 
patrimoniului cultural și natural;

(e) încurajarea turismului și sportului, 
precum și a patrimoniului cultural și 
natural;
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