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AMENDAMENTE

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru afaceri externe, competentă în fond, să 
includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Uniunea are drept obiectiv stabilirea 
unui spațiu de prosperitate și de bună 
vecinătate, la care să participe Uniunea 
Europeană, precum și țările și teritoriile 
enumerate în anexa la prezentul regulament 
(denumite în continuare „țările partenere”), 
prin dezvoltarea unei relații speciale.

(1) Uniunea are drept obiectiv stabilirea 
unui spațiu de prosperitate și de bună 
vecinătate, la care să participe Uniunea 
Europeană, precum și țările și teritoriile 
enumerate în anexa la prezentul regulament 
(denumite în continuare „țările partenere”), 
prin dezvoltarea unei relații speciale, 
contribuind astfel, de asemenea, la 
reducerea sărăciei în țările partenere.

Justificare

Trebuie să se menționeze clar angajamentul UE de a juca un rol activ în reducerea sărăciei 
în vecinătate. În conformitate cu articolul 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană, 
reducerea sărăciei trebuie menționată ca obiectiv general al Instrumentului.

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) dezvoltarea durabilă și favorabilă 
incluziunii sub toate aspectele, reducerea 
sărăciei, inclusiv prin dezvoltarea 
sectorului privat; promovarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale interne, 
dezvoltarea rurală, acțiunile de combatere a 
schimbărilor climatice și rezistența la 
dezastre;

(d) dezvoltarea durabilă și favorabilă 
incluziunii sub toate aspectele, reducerea 
sărăciei, crearea bunăstării, crearea de 
locuri de muncă, inclusiv prin dezvoltarea 
sectorului privat; promovarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale interne, 
dezvoltarea rurală, acțiunile de combatere a 
schimbărilor climatice, prevenirea 
dezastrelor și pregătirea pentru acestea și 
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rezistența la crize;
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Amendamentul 3

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) promovarea măsurilor de consolidare a 
încrederii și a altor măsuri care contribuie 
la securitate, precum și prevenirea și 
soluționarea conflictelor;

(e) promovarea măsurilor de consolidare a 
încrederii și a altor măsuri care contribuie 
la securitate, precum și prevenirea și 
soluționarea conflictelor, inclusiv sprijinul 
după situațiile de criză și în cursul 
procesului de construire a națiunii.

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În caz de criză, de amenințare a 
democrației, a statului de drept, a 
drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale sau în caz de dezastre 
naturale sau provocate de om, se poate 
efectua o revizuire ad hoc a documentelor 
de programare. Această revizuire de 
urgență asigură coerența între sprijinul 
furnizat de Uniune în temeiul prezentului 
regulament și ajutorul acordat în temeiul 
altor instrumente financiare ale Uniunii. O 
revizuire de urgență poate avea drept 
rezultat adoptarea unor documente de 
programare revizuite. Într-un astfel de caz, 
Comisia transmite documentele de 
programare revizuite spre informare 
Parlamentului European și Consiliului, în 

(9) În caz de criză, de amenințare a 
democrației, a statului de drept, a 
drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale sau în caz de dezastre 
naturale sau provocate de om, se poate 
efectua o revizuire ad hoc a documentelor 
de programare. În cadrul acestei revizuiri 
de urgență, pot fi introduse măsuri pentru 
a finanța activități de facilitare a tranziției 
de la ajutorul de urgență la activități de 
dezvoltare pe termen lung, inclusiv la 
activitățile care au drept scop creșterea 
rezistenței beneficiarilor la crize. Această 
revizuire de urgență asigură coerența între 
sprijinul furnizat de Uniune în temeiul 
prezentului regulament și ajutorul acordat 
în temeiul altor instrumente financiare ale 
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termen de o lună de la adoptare. Uniunii O revizuire de urgență poate avea 
drept rezultat adoptarea unor documente de 
programare revizuite. Într-un astfel de caz, 
Comisia transmite documentele de 
programare revizuite spre informare 
Parlamentului European și Consiliului, în 
termen de o lună de la adoptare.

Justificare

Este important să se mențină posibilitatea, prevăzută în egală măsură de Regulamentul 
1638/2006 din 24 octombrie 2006, de revizuire a documentelor de planificare în vederea 
introducerii de măsuri care au drept scop facilitarea tranziției de la ajutorul de urgență la 
dezvoltarea pe termen lung.
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Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament intră în vigoare în a 
treia zi de la publicarea în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene. Acesta se aplică de la 
1 ianuarie 2014.

Prezentul regulament intră în vigoare în a 
treia zi de la publicarea în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene. Aceasta se aplică de 
la 1 ianuarie 2014 până la 31 decembrie 
2020.
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