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Amendamentul 10
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul regulament instituie 
Instrumentul de parteneriat pentru 
cooperarea cu țările terțe, în vederea 
dezvoltării și promovării intereselor UE și
a celor reciproce. Instrumentul de 
parteneriat sprijină măsurile care contribuie 
în mod eficient și flexibil la îndeplinirea 
obiectivelor ce decurg din relațiile 
bilaterale, regionale sau multilaterale ale 
Uniunii cu țări terțe și care răspund 
provocărilor de interes global.

(1) Prezentul regulament instituie 
Instrumentul de parteneriat pentru 
cooperarea cu țările terțe, în vederea 
dezvoltării și promovării intereselor 
reciproce, pe baza respectării tuturor 
drepturilor omului. Instrumentul de 
parteneriat sprijină măsurile care contribuie 
în mod eficient și flexibil la îndeplinirea 
obiectivelor ce decurg din relațiile 
bilaterale, regionale sau multilaterale ale 
Uniunii cu țări terțe și care răspund 
provocărilor de interes global.

Or. en

Amendamentul 11
Eleni Theocharus

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul regulament instituie 
Instrumentul de parteneriat pentru 
cooperarea cu țările terțe, în vederea 
dezvoltării și promovării intereselor UE și 
a celor reciproce. Instrumentul de 
parteneriat sprijină măsurile care contribuie 
în mod eficient și flexibil la îndeplinirea 
obiectivelor ce decurg din relațiile 
bilaterale, regionale sau multilaterale ale 
Uniunii cu țări terțe și care răspund 
provocărilor de interes global.

(1) Prezentul regulament instituie 
Instrumentul de parteneriat pentru 
cooperarea cu țările terțe, în vederea 
dezvoltării și promovării intereselor UE și 
a celor reciproce. Instrumentul de 
parteneriat sprijină măsurile care contribuie 
în mod eficient și flexibil la îndeplinirea 
obiectivelor ce decurg din relațiile 
bilaterale, regionale sau multilaterale ale 
Uniunii cu țări terțe și care răspund, pe 
baza respectului reciproc, provocărilor de 
interes global.
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Amendamentul 12
Philippe Boulland

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) punerea în aplicare a dimensiunii 
internaționale a Strategiei Europa 2020, 
prin sprijinirea strategiilor privind 
parteneriatele de colaborare bilaterală, 
regională și interregională ale UE, prin 
promovarea dialogurilor politice și prin 
elaborarea de abordări și răspunsuri 
colective la provocările de interes global, 
precum securitatea energetică, schimbările 
climatice și protecția mediului. Acest 
obiectiv este măsurat în funcție de modul 
în care principalele țări partenere își asumă 
politicile și obiectivele Strategiei 
Europa 2020;

(a) punerea în aplicare a dimensiunii 
internaționale a Strategiei Europa 2020, 
prin sprijinirea strategiilor privind 
parteneriatele de colaborare bilaterală, 
regională și interregională ale UE, prin 
promovarea dialogurilor politice și prin 
elaborarea de principii de bună 
guvernanță și răspunsuri colective la 
provocările de interes global, precum 
promovarea coeziunii sociale, securitatea 
energetică, schimbările climatice și 
protecția mediului. Acest obiectiv este 
măsurat în funcție de modul în care 
principalele țări partenere își asumă 
politicile și obiectivele Strategiei 
Europa 2020;

Or. fr

Amendamentul 13
Eleni Theocharus

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) punerea în aplicare a dimensiunii 
internaționale a Strategiei Europa 2020, 
prin sprijinirea strategiilor privind 
parteneriatele de colaborare bilaterală, 
regională și interregională ale UE, prin 
promovarea dialogurilor politice și prin 
elaborarea de abordări și răspunsuri 

(a) punerea în aplicare a dimensiunii 
internaționale a Strategiei Europa 2020, 
prin sprijinirea strategiilor privind 
parteneriatele de colaborare bilaterală, 
regională și interregională ale UE, prin 
promovarea dialogurilor politice și prin 
elaborarea de abordări și răspunsuri 
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colective la provocările de interes global, 
precum securitatea energetică, schimbările 
climatice și protecția mediului. Acest 
obiectiv este măsurat în funcție de modul 
în care principalele țări partenere își asumă 
politicile și obiectivele Strategiei 
Europa 2020;

colective la provocările de interes global, 
precum securitatea energetică, schimbările 
climatice, crearea de locuri de muncă și 
protecția mediului. Acest obiectiv este 
măsurat în funcție de modul în care 
principalele țări partenere își asumă 
politicile și obiectivele Strategiei 
Europa 2020;

Or. en

Amendamentul 14
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) punerea în aplicare a dimensiunii 
internaționale a Strategiei Europa 2020, 
prin sprijinirea strategiilor privind 
parteneriatele de colaborare bilaterală, 
regională și interregională ale UE, prin 
promovarea dialogurilor politice și prin 
elaborarea de abordări și răspunsuri 
colective la provocările de interes global, 
precum securitatea energetică, schimbările 
climatice și protecția mediului. Acest 
obiectiv este măsurat în funcție de modul 
în care principalele țări partenere își 
asumă politicile și obiectivele Strategiei 
Europa 2020;

(a) punerea în aplicare a dimensiunii 
internaționale a Strategiei Europa 2020, 
prin sprijinirea strategiilor privind 
parteneriatele de colaborare bilaterală, 
regională și interregională ale UE, prin 
promovarea dialogurilor politice și prin 
elaborarea de abordări și răspunsuri 
colective la provocările de interes global, 
precum energia durabilă, schimbările 
climatice și protecția mediului;

Or. en

Amendamentul 15
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) îmbunătățirea accesului la piețe și
dezvoltarea comerțului, a investițiilor și a 
oportunităților de afaceri pentru 
întreprinderile europene, prin intermediul 
parteneriatelor economice și al cooperării 
în domeniul afacerilor și al reglementării.
Acest obiectiv este măsurat analizând 
ponderea Uniunii în comerțul exterior cu 
principalele țări partenere și fluxul 
comercial și de investiții spre principalele 
țări partenere care fac obiectul acțiunilor, 
al programelor și al măsurilor adoptate în 
temeiul prezentului regulament;

(b) promovarea comerțului corect și
echitabil și a investițiilor, întemeiată pe o 
abordare bazată pe drepturi, care ia în 
considerare Pactul internațional cu 
privire la drepturile economice, sociale și 
culturale, precum și respectarea tratatelor 
internaționale privind protecția mediului. 
Acest obiectiv este măsurat prin trimitere 
la politica bazată pe drepturi menționată 
mai sus pentru punerea în aplicare a 
acțiunilor, a programelor și a măsurilor 
adoptate în temeiul prezentului regulament;

Or. en

Amendamentul 16
Eleni Theocharus

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) îmbunătățirea accesului la piețe și 
dezvoltarea comerțului, a investițiilor și a 
oportunităților de afaceri pentru 
întreprinderile europene, prin intermediul 
parteneriatelor economice și al cooperării 
în domeniul afacerilor și al reglementării.
Acest obiectiv este măsurat analizând 
ponderea Uniunii în comerțul exterior cu 
principalele țări partenere și fluxul 
comercial și de investiții spre principalele 
țări partenere care fac obiectul acțiunilor, al 
programelor și al măsurilor adoptate în 
temeiul prezentului regulament;

(b) îmbunătățirea accesului la piețe și 
dezvoltarea și continuarea liberalizării 
comerțului, a investițiilor și a 
oportunităților de afaceri pentru 
întreprinderile europene, prin intermediul 
parteneriatelor economice și al cooperării 
în domeniul afacerilor și al reglementării, 
în vederea creării unei baze fertile pentru 
consolidarea competitivității și dezvoltării. 
Acest obiectiv este măsurat analizând 
ponderea Uniunii în comerțul exterior cu 
principalele țări partenere și fluxul 
comercial și de investiții spre principalele 
țări partenere care fac obiectul acțiunilor, al 
programelor și al măsurilor adoptate în 
temeiul prezentului regulament;

Or. en
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Amendamentul 17
Nirj Deva

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) îmbunătățirea accesului la piețe și 
dezvoltarea comerțului, a investițiilor și a 
oportunităților de afaceri pentru 
întreprinderile europene, prin intermediul 
parteneriatelor economice și al cooperării 
în domeniul afacerilor și al reglementării.
Acest obiectiv este măsurat analizând 
ponderea Uniunii în comerțul exterior cu 
principalele țări partenere și fluxul 
comercial și de investiții spre principalele 
țări partenere care fac obiectul acțiunilor, al 
programelor și al măsurilor adoptate în 
temeiul prezentului regulament;

(b) îmbunătățirea accesului la piețe și 
dezvoltarea și continuarea liberalizării 
comerțului, a investițiilor și a 
oportunităților de afaceri pentru 
întreprinderile europene, prin intermediul 
parteneriatelor economice și al cooperării 
în domeniul afacerilor și al reglementării.
Acest obiectiv este măsurat analizând 
ponderea Uniunii în comerțul exterior cu 
principalele țări partenere și fluxul 
comercial și de investiții spre principalele 
țări partenere care fac obiectul acțiunilor, al 
programelor și al măsurilor adoptate în 
temeiul prezentului regulament;

Or. en

Amendamentul 18
Philippe Boulland

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) îmbunătățirea accesului la piețe și 
dezvoltarea comerțului, a investițiilor și a 
oportunităților de afaceri pentru 
întreprinderile europene, prin intermediul 
parteneriatelor economice și al cooperării 
în domeniul afacerilor și al reglementării. 
Acest obiectiv este măsurat analizând 
ponderea Uniunii în comerțul exterior cu 
principalele țări partenere și fluxul 
comercial și de investiții spre principalele 
țări partenere care fac obiectul acțiunilor, al 

(b) îmbunătățirea accesului la piețe și 
dezvoltarea comerțului, a investițiilor și a 
oportunităților de afaceri pentru 
întreprinderile europene, prin intermediul 
parteneriatelor economice și al cooperării 
în domeniul afacerilor și al reglementării
juridice și fiscale. Acest obiectiv este 
măsurat analizând ponderea Uniunii în 
comerțul exterior cu principalele țări 
partenere și fluxul comercial și de investiții 
spre principalele țări partenere care fac 
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programelor și al măsurilor adoptate în 
temeiul prezentului regulament;

obiectul acțiunilor, al programelor și al
măsurilor adoptate în temeiul prezentului 
regulament;

Or. fr

Amendamentul 19
Philippe Boulland

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) sporirea recunoașterii generale și a 
vizibilității Uniunii și a rolului său pe scena 
internațională, prin intermediul diplomației 
publice, al cooperării în domeniul 
educației/al învățământului universitar și al 
activităților de informare menite să 
promoveze valorile și interesele Uniunii. 
Acest obiectiv este măsurat, între altele, 
prin sondaje de opinie sau evaluări.

(c) sporirea recunoașterii generale și a 
vizibilității Uniunii și a rolului său pe scena 
internațională, prin intermediul diplomației 
publice, al cooperării în domeniul 
educației/al învățământului universitar și al 
activităților de formare privind principiile 
bunei guvernanțe administrative și fiscale 
în rândul actorilor locali, precum și al 
activităților de informare menite să 
promoveze valorile și interesele Uniunii. 
Acest obiectiv este măsurat, între altele, 
prin sondaje de opinie sau evaluări.

Or. fr

Amendamentul 20
Nirj Deva

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) sporirea recunoașterii generale și a 
vizibilității Uniunii și a rolului său pe scena 
internațională, prin intermediul diplomației 
publice, al cooperării în domeniul 
educației/al învățământului universitar și al 
activităților de informare menite să 
promoveze valorile și interesele Uniunii. 

(c) sporirea recunoașterii generale și a 
vizibilității Uniunii și a rolului său pe scena 
internațională, prin intermediul diplomației 
publice, al cooperării în domeniul 
educației/al învățământului universitar și al 
activităților de informare menite să 
promoveze valorile și interesele Uniunii. 
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Acest obiectiv este măsurat, între altele, 
prin sondaje de opinie sau evaluări.

Proiectele derulate în această privință ar 
trebui totuși să îndeplinească criterii 
bazate pe rezultate și să aibă ca rezultat o 
rentabilitate demonstrabilă.

Or. en

Amendamentul 21
Eleni Theocharus

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Toate țările terțe, regiunile și teritoriile 
sunt eligibile pentru cooperare în temeiul 
prezentului regulament.

(1) Toate țările terțe, regiunile și teritoriile 
sunt eligibile pentru cooperare în temeiul 
prezentului regulament. Atunci când se 
decide cu privire la eligibilitatea țărilor și 
a sectoarelor, ar trebui să se țină seama 
de bunele practici și de învățămintele 
pertinente extrase din funcționarea 
instrumentelor anterioare.

Or. en

Amendamentul 22
Maurice Ponga, Jean Roatta, Philippe Boulland

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Toate țările terțe, regiunile și teritoriile 
sunt eligibile pentru cooperare în temeiul 
prezentului regulament.

(1) Toate țările, regiunile și teritoriile terțe 
și asociate Uniunii sunt eligibile pentru 
cooperare în temeiul prezentului 
regulament.

Or. fr



PE489.524v01-00 10/17 AM\902203RO.doc

RO

Amendamentul 23
Philippe Boulland

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În vederea sporirii impactului asistenței 
oferite de Uniune, aceasta adoptă o 
abordare diferențiată și flexibilă, dacă este 
cazul, în vederea unei cooperări cu țările 
partenere, cooperare care să țină seama de 
contextul economic, social și politic al 
acestora, precum și de interesele, 
prioritățile politice și strategiile proprii 
Uniunii.

(2) În vederea sporirii impactului asistenței 
oferite de Uniune, aceasta adoptă o 
abordare diferențiată și flexibilă, dacă este 
cazul, în vederea unei cooperări cu țările 
partenere, cooperare care să țină seama de 
contextul economic, social și politic al 
acestora, de cerința privind buna 
guvernanță administrativă și fiscală, 
precum și de interesele, prioritățile politice 
și strategiile proprii Uniunii.

Or. fr

Amendamentul 24
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Prin punerea în aplicare a prezentului 
regulament, atunci când elaborează politici, 
planificări și programări strategice și când 
adoptă măsuri de punere în aplicare, 
Uniunea asigură coerența și 
compatibilitatea cu celelalte domenii ale 
acțiunii sale externe, în special cu 
Instrumentul de cooperare pentru 
dezvoltare cu țările în curs de dezvoltare, și 
cu celelalte politici relevante.

(4) Prin punerea în aplicare a prezentului 
regulament, atunci când elaborează politici, 
planificări și programări strategice și când 
adoptă măsuri de punere în aplicare, 
Uniunea asigură coerența politicilor pentru 
dezvoltare cu celelalte domenii ale acțiunii 
sale externe, în special cu Instrumentul de 
cooperare pentru dezvoltare cu țările în 
curs de dezvoltare, și cu celelalte politici 
relevante.

Or. en
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Amendamentul 25
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Măsurile finanțate în temeiul 
prezentului regulament se bazează, după 
caz, pe politicile de cooperare stabilite în 
cadrul anumitor instrumente precum 
acordurile, declarațiile și planurile de 
acțiune dintre Uniune și țările terțe și 
regiunile respective, și fac referire și la 
domeniile legate de interesele, prioritățile 
politice și strategiile proprii Uniunii.

(5) Măsurile finanțate în temeiul 
prezentului regulament se bazează, după 
caz, pe politicile de cooperare stabilite în 
cadrul anumitor instrumente precum 
acordurile, declarațiile și planurile de 
acțiune dintre Uniune și țările terțe și 
regiunile respective, și fac referire și la 
domeniile legate de prioritățile politice 
reciproce și strategiile de interes pentru 
Uniune și pentru țările partenere în 
cauză.

Or. en

Amendamentul 26
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) S-au inițiat acțiuni pregătitoare, cum ar 
fi dialogurile dintre întreprinderi, 
promovarea comerțului și schimburile 
științifice, pentru a consolida și a 
aprofunda cooperarea în sectoare care nu 
fac obiectul Instrumentului de cooperare 
pentru dezvoltare cu India, China și grupul 
țărilor cu venituri medii din Asia și 
America Latină.

(5) S-au inițiat acțiuni pregătitoare, cum ar 
fi dialogurile dintre întreprinderi
responsabile din punct de vedere social și 
ecologic, promovarea comerțului corect și 
echitabil și schimburile științifice, pentru a 
consolida și a aprofunda cooperarea în 
sectoare care nu fac obiectul 
Instrumentului de cooperare pentru 
dezvoltare cu India, China și grupul țărilor 
cu venituri medii din Asia și America 
Latină.

Or. en
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Amendamentul 27
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Este în interesul Uniunii să aprofundeze 
relațiile cu partenerii care joacă un rol tot 
mai important în economia și comerțul 
internațional, în comerțul și cooperarea 
Sud–Sud, în forurile multilaterale, inclusiv 
în Grupul celor 20 de miniștri de finanțe și 
guvernatori ai băncilor centrale (G20), în 
guvernanța globală și în abordarea 
provocărilor de interes global. Uniunea 
trebuie să construiască parteneriate 
cuprinzătoare cu noi actori de pe scena 
internațională, pentru a promova o ordine 
internațională stabilă și incluzivă, pentru a 
gestiona bunurile publice mondiale 
comune, pentru a-și apăra interesele 
fundamentale și pentru a deveni mai 
cunoscută în aceste țări.

(7) Este în interesul Uniunii să aprofundeze 
relațiile cu partenerii care joacă un rol tot 
mai important în economia și comerțul 
internaționale, în comerțul și cooperarea 
Sud–Sud, în forurile multilaterale, inclusiv 
în Grupul celor 20 de miniștri de finanțe și 
guvernatori ai băncilor centrale (G20), în 
guvernanța globală și în abordarea 
provocărilor de interes global. Uniunea 
trebuie să construiască parteneriate 
cuprinzătoare cu noi actori de pe scena 
internațională, pentru a promova o ordine 
internațională stabilă și corectă, bazată pe 
valorile fundamentale ale drepturilor 
omului, inclusiv drepturile economice, 
sociale și culturale, și pe tratatele 
importante privind mediul, pentru a 
gestiona bunurile publice mondiale 
comune și pentru a deveni mai cunoscută 
în aceste țări.

Or. en

Amendamentul 28
Maurice Ponga, Philippe Boulland

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Deși se referă în special la actorii de 
nivel global, domeniul de aplicare al 
prezentului regulament ar trebui să creeze 
posibilitatea de a sprijini în întreaga lume 

(9) Deși se referă în special la actorii de 
nivel global, domeniul de aplicare al 
prezentului regulament ar trebui să creeze 
posibilitatea de a sprijini în întreaga lume 
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măsuri de cooperare cu țările în curs de 
dezvoltare în care Uniunea are interese 
semnificative în conformitate cu 
obiectivele prezentului regulament.

măsuri de cooperare cu țările în curs de 
dezvoltare în care Uniunea are interese 
semnificative în conformitate cu 
obiectivele prezentului regulament. În 
această privință, ar trebui să se ia în 
considerare prezența țărilor și teritoriilor 
de peste mări asociate Uniunii din 
întreaga lume, în special în vederea 
consolidării cunoașterii, înțelegerii și 
vizibilității Uniunii în țările terțe. 

Or. fr

Amendamentul 29
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Deși se referă în special la actorii de 
nivel global, domeniul de aplicare al 
prezentului regulament ar trebui să creeze 
posibilitatea de a sprijini în întreaga lume 
măsuri de cooperare cu țările în curs de 
dezvoltare în care Uniunea are interese 
semnificative în conformitate cu 
obiectivele prezentului regulament.

(9) Deși se referă în special la actorii de 
nivel global, domeniul de aplicare al 
prezentului regulament ar trebui să creeze 
posibilitatea de a sprijini în întreaga lume 
măsuri de cooperare cu țările în curs de 
dezvoltare în care există interese reciproce 
semnificative în conformitate cu 
obiectivele prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 30
Philippe Boulland

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) În special, combaterea schimbărilor 
climatice este recunoscută ca una dintre
marile provocări cu care se confruntă 

(12) Eradicarea sărăciei și combaterea 
schimbărilor climatice sunt recunoscute ca 
cele două mari provocări cu care se 
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Uniunea și ca domeniu în care este necesar 
să se acționeze urgent la nivel 
internațional. Având în vedere intenția 
declarată în Comunicarea Comisiei „Un 
buget pentru Europa 2020” de a majora cu 
cel puțin 20 % bugetul alocat politicilor 
climatice, prezentul regulament ar trebui să 
contribuie la îndeplinirea acestui obiectiv.

confruntă Uniunea și ca domeniile în care
este necesar să se acționeze urgent la nivel 
internațional. Având în vedere intenția 
declarată în Comunicarea Comisiei „Un 
buget pentru Europa 2020” de a majora cu 
cel puțin 20 % bugetul alocat politicilor 
climatice, prezentul regulament ar trebui să 
contribuie, printre altele, la îndeplinirea 
acestui obiectiv.

Or. fr

Amendamentul 31
Philippe Boulland

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Uniunea s-a angajat să contribuie la 
atingerea obiectivelor globale în materie de 
biodiversitate pentru 2020 și să producă 
rezultate în cadrul strategiei de mobilizare 
a resurselor, asociată acestora.

(13) Uniunea s-a angajat să contribuie la 
atingerea obiectivelor globale în materie de 
biodiversitate pentru 2020 și să producă 
rezultate în cadrul strategiei de mobilizare 
și de gestionare durabilă și integrată a 
resurselor, asociată acestora.

Or. fr

Amendamentul 32
Philippe Boulland

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) În temeiul prezentului regulament, 
Uniunea ar trebui să sprijine 
implementarea Strategiei Europa 2020, în 
special a obiectivelor legate de schimbările 
climatice, tranziția spre o economie mai 
ecologică și eficiența resurselor, comerț și 
investiții, cooperarea cu țările terțe în 

(14) În temeiul prezentului regulament, 
Uniunea ar trebui să sprijine 
implementarea Strategiei Europa 2020, în 
special a obiectivelor legate de eradicarea 
sărăciei, schimbările climatice, tranziția 
spre o economie mai ecologică și eficiența 
resurselor naturale, comerț și investiții, 
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domeniul afacerilor și al reglementării și ar 
trebui să promoveze diplomația publică, 
cooperarea în domeniul educației/al 
învățământului universitar și activitățile de 
informare.

cooperarea cu țările terțe în domeniul 
afacerilor și al reglementării și ar trebui să 
promoveze diplomația publică, buna 
guvernanță financiară și fiscală, 
cooperarea în domeniul educației/al 
învățământului universitar și activitățile de 
informare în special în ceea ce privește 
accesul la îngrijirile medicale pentru 
femei și copii.

Or. fr

Amendamentul 33
Birgit Schnieber-Jastram

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) În temeiul prezentului regulament, 
Uniunea ar trebui să sprijine 
implementarea Strategiei Europa 2020, în 
special a obiectivelor legate de schimbările 
climatice, tranziția spre o economie mai 
ecologică și eficiența resurselor, comerț și 
investiții, cooperarea cu țările terțe în 
domeniul afacerilor și al reglementării și ar 
trebui să promoveze diplomația publică, 
cooperarea în domeniul educației/al 
învățământului universitar și activitățile de 
informare.

(14) În temeiul prezentului regulament, 
Uniunea ar trebui să sprijine 
implementarea Strategiei Europa 2020, în 
special a obiectivelor legate de schimbările 
climatice, tranziția spre o economie mai 
ecologică și eficiența resurselor, comerț și 
investiții, cooperarea cu țările terțe în 
domeniul afacerilor și al reglementării și 
coeziunea politicilor pentru dezvoltare și 
ar trebui să promoveze diplomația publică, 
cooperarea în domeniul educației/al 
învățământului universitar și activitățile de 
informare.

Or. en

Amendamentul 34
Philippe Boulland

Propunere de regulament
Considerentul 16
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) În vederea îndeplinirii obiectivelor 
prezentului regulament, este necesară 
adoptarea unei abordări diferențiate și 
flexibile, prin crearea unor modele de 
cooperare cu principalele țări partenere, 
care să țină seama de contextul economic, 
social și politic ale acestora, precum și de 
interesele, strategiile și prioritățile politice 
proprii Uniunii, menținând, în același timp, 
capacitatea acesteia de a interveni în 
întreaga lume, oriunde este necesar.

(16) În vederea îndeplinirii obiectivelor 
prezentului regulament, este necesară 
adoptarea unei abordări diferențiate și 
flexibile, prin crearea unor modele de 
cooperare cu principalele țări partenere, a 
unor principii de bună guvernanță care să 
evite corupția și care să țină seama de 
contextul economic, social și politic ale 
acestora, precum și de interesele, strategiile 
și prioritățile politice proprii Uniunii, 
menținând, în același timp, capacitatea 
acesteia de a interveni în întreaga lume, 
oriunde este necesar.

Or. fr

Amendamentul 35
Nirj Deva

Propunere de regulament
Considerentul 16a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Ar trebui să fie o prioritate 
principală asigurarea unei transparențe 
mai mari și a unei examinări 
corespunzătoare a programelor de 
cooperare în vederea asigurării 
rentabilității.

Or. en

Amendamentul 36
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 17
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Pentru ca angajamentul asumat în ceea 
ce privește promovarea intereselor proprii
în relațiile cu țările terțe să devină mai 
eficient, Uniunea ar trebui să poată 
reacționa în mod flexibil și rapid la nevoile 
în schimbare sau neprevăzute, prin 
adoptarea de măsuri speciale, care nu fac 
obiectul programelor orientative 
multianuale.

(17) Pentru ca angajamentul asumat în ceea 
ce privește promovarea intereselor 
reciproce în relațiile cu țările terțe să 
devină mai eficient, Uniunea ar trebui să 
poată reacționa în mod flexibil și rapid la 
nevoile în schimbare sau neprevăzute, prin 
adoptarea de măsuri speciale, care nu fac 
obiectul programelor orientative 
multianuale.

Or. en


