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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Noul Instrument de parteneriat (NIP) înlocuieşte Instrumentul financiar pentru cooperarea cu 
ţările industrializate şi celelalte ţări şi teritorii cu venituri ridicate. NIP va permite UE să 
elaboreze acorduri generale cu economiile emergente, stimulându-le să depună eforturi în 
sensul dezvoltării unor strategii colective pentru a face faţă provocărilor de la nivel mondial şi 
realizând dimensiunea internaţională a Strategiei Europa 2020. 

Raportorul subliniază faptul că articolul 208 din Tratatul de la Lisabona obligă UE să ţină 
seama de obiectivele cooperării pentru dezvoltare. Având în vedere acest lucru, raportorul 
prezintă următoarele observaţii referitoare la propunerea de regulament a Comisiei Europene:

 reaminteşte că economiile emergente au o responsabilitate tot mai mare faţă de ţările cel 
mai puţin dezvoltate şi ţările în curs de dezvoltare; 

 consideră că UE trebuie să ţină seama de caracterul eterogen al ţărilor din categoria 
economiilor emergente; raportorul reaminteşte că peste 70% din populaţia săracă din 
lume se află în ţările cu venituri medii;

 subliniază că ar fi deosebit de importante coordonarea eficace şi abordarea coerentă cu 
alte instrumente de politică externă ale UE, în special ICD;

 subliniază că promovarea drepturilor omului, democraţiei, statului de drept, bunei 
guvernanţe, creşterii economice integratoare şi sustenabile, eradicării sărăciei, precum şi 
a comerţului liber şi echitabil constituie principii de bază ale UE şi ar trebui să 
beneficieze de un sprijin mai consistent în cadrul punerii în aplicare a NIP;

 subliniază importanţa identificării unor obiective specifice şi a informării cu privire la 
realizarea lor; 

 recomandă insistent să se pună în practică mecanisme eficace de monitorizare şi 
indicatori şi valori de referinţă transparente, care trebuie să ia în considerare coeziunea 
socială şi combaterea inegalităţilor în cadrul cooperării cu ţările cu venituri medii; 

 reaminteşte importanţa implicării Parlamentului European în toate etapele acestui proces; 

 subliniază că măsurile din domeniul schimbărilor climatice şi al eficienţei energetice ar 
trebui tratate cu ajutorul unei metodologii clare;

 consideră că ar trebui urmărită o cooperare mai intensă cu sectorul privat pe baza 
transparenţei şi a răspunderii depline, a respectării şi promovării drepturilor lucrătorilor 
şi a protecţiei mediului; subliniază, de asemenea, că proiectele de investiţii sprijinite de 
mecanismele UE de combinare a subvenţiilor şi împrumuturilor trebuie să facă obiectul 
monitorizării şi al unor studii de impact bazate pe standardele sociale şi de mediu 
convenite la nivel internaţional. 
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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) Prezentul regulament instituie 
Instrumentul de parteneriat pentru 
cooperarea cu ţările terţe, în vederea 
dezvoltării şi promovării intereselor UE şi 
a celor reciproce. Instrumentul de 
parteneriat sprijină măsurile care contribuie 
în mod eficient şi flexibil la îndeplinirea 
obiectivelor ce decurg din relaţiile 
bilaterale, regionale sau multilaterale ale 
Uniunii cu ţări terţe şi care răspund 
provocărilor de interes global.

(1) Prezentul regulament instituie 
Instrumentul de parteneriat pentru 
cooperarea cu ţările terţe, în vederea 
dezvoltării şi promovării intereselor UE şi 
a celor reciproce, promovând valorile şi 
interesele comune şi principiul 
răspunderii reciproce. Instrumentul de 
parteneriat sprijină măsurile care contribuie 
în mod eficient, transparent şi flexibil la 
îndeplinirea obiectivelor ce decurg din 
relaţiile bilaterale, regionale sau 
multilaterale ale Uniunii cu ţări terţe şi care 
răspund provocărilor de interes global.

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) punerea în aplicare a dimensiunii 
internaţionale a Strategiei Europa 2020, 
prin sprijinirea strategiilor privind 
parteneriatele de colaborare bilaterală, 
regională şi interregională ale UE, prin 
promovarea dialogurilor politice şi prin 
elaborarea de abordări şi răspunsuri 
colective la provocările de interes global, 
precum securitatea energetică, schimbările 
climatice şi protecţia mediului. 
Acest obiectiv este măsurat în funcţie de 
modul în care principalele ţări partenere îşi 

(a) punerea în aplicare a dimensiunii 
internaţionale a Strategiei Europa 2020, 
prin sprijinirea strategiilor privind 
parteneriatele de colaborare bilaterală, 
regională şi interregională ale UE, prin 
promovarea dialogurilor politice şi prin 
elaborarea de abordări şi răspunsuri 
colective la provocările de interes global, 
precum securitatea şi eficienţa energetică, 
schimbările climatice, securitatea 
alimentară, eradicarea sărăciei, protecţia 
mediului, precum şi gestionarea durabilă 
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asumă politicile şi obiectivele Strategiei 
Europa 2020;

a biodiversităţii şi a ecosistemelor. 
Acest obiectiv este măsurat în funcţie de 
modul în care principalele ţări partenere îşi 
asumă politicile şi obiectivele Strategiei 
Europa 2020;

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) îmbunătăţirea accesului la pieţe şi 
dezvoltarea comerţului, a investiţiilor şi 
a oportunităţilor de afaceri pentru 
întreprinderile europene, prin intermediul 
parteneriatelor economice şi al cooperării 
în domeniul afacerilor şi al reglementării. 
Acest obiectiv este măsurat analizând 
ponderea Uniunii în comerţul exterior cu 
principalele ţări partenere şi fluxul 
comercial şi de investiţii spre principalele 
ţări partenere care fac obiectul acţiunilor, al 
programelor şi al măsurilor adoptate în 
temeiul prezentului regulament;

(b) îmbunătăţirea accesului la pieţe şi 
dezvoltarea comerţului, a investiţiilor şi 
a oportunităţilor de afaceri pentru 
întreprinderile europene, prin intermediul 
parteneriatelor economice şi al cooperării 
în domeniul afacerilor şi al reglementării, 
în conformitate cu standardele 
internaţionale privind responsabilitatea 
socială a întreprinderilor. Acest obiectiv 
este măsurat analizând ponderea Uniunii în 
comerţul exterior cu principalele ţări 
partenere şi fluxul comercial şi de investiţii 
spre principalele ţări partenere care fac 
obiectul acţiunilor, al programelor şi al 
măsurilor adoptate în temeiul prezentului 
regulament; combinarea subvenţiilor şi a 
împrumuturilor face obiectul unor 
mecanisme, măsuri de monitorizare şi 
studii de impact care includ dimensiunea 
coeziunii sociale şi a combaterii 
inegalităţilor;

Or. en
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Amendamentul 4

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Toate ţările terţe, regiunile şi teritoriile 
sunt eligibile pentru cooperare în temeiul
prezentului regulament.

(1) Toate ţările terţe, regiunile şi teritoriile 
sunt eligibile pentru cooperare în temeiul 
prezentului regulament. Atunci când se 
decide cu privire la eligibilitatea ţărilor şi 
a sectoarelor, ar trebui să se ţină seama 
de învăţămintele pertinente extrase din 
funcţionarea instrumentelor anterioare.

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cu toate acestea, regulamentul sprijină 
în primul rând măsurile de cooperare cu 
ţările dezvoltate şi în curs de dezvoltare 
care joacă un rol din ce în ce mai important 
în economia internaţională şi în comerţul 
internaţional, în forurile multilaterale, 
în guvernanţa globală şi în abordarea 
provocărilor de interes global în legătură 
cu care Uniunea are interese semnificative.

(2) Cu toate acestea, regulamentul sprijină 
în primul rând măsurile de cooperare cu 
ţările dezvoltate şi în curs de dezvoltare 
care joacă un rol din ce în ce mai important 
în economia internaţională şi în comerţul 
internaţional, în forurile multilaterale, 
în guvernanţa globală şi în abordarea 
provocărilor de interes global în legătură 
cu care Uniunea are interese semnificative. 
Valoarea adăugată a acţiunilor UE 
trebuie, de asemenea, să se afle la baza 
cooperării noastre cu partenerii strategici.

Or. en
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Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Uniunea Europeană urmăreşte să 
promoveze, să dezvolte şi să consolideze 
principiile libertăţii şi democraţiei, cel al 
respectării drepturilor omului şi libertăţilor 
fundamentale şi cel al statului de drept, 
principii pe care este fondată, şi caută să 
promoveze aceste principii prin 
intermediul dialogului şi al cooperării cu 
ţările terţe.

(1) Uniunea Europeană urmăreşte să 
promoveze, să dezvolte şi să consolideze
principiul libertăţii şi democraţiei, al 
respectării drepturilor omului şi libertăţilor 
fundamentale, al statului de drept, al bunei 
guvernanţe şi al creşterii economice 
durabile şi favorabile incluziunii, principii 
pe care este fondată, şi caută să promoveze 
aceste principii prin intermediul dialogului 
şi al cooperării cu ţările terţe. 

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În vederea sporirii impactului asistenţei 
oferite de Uniune, aceasta adoptă o 
abordare diferenţiată şi flexibilă, dacă este 
cazul, în vederea unei cooperări cu ţările 
partenere, cooperare care să ţină seama de 
contextul economic, social şi politic al 
acestora, precum şi de interesele, 
priorităţile politice şi strategiile proprii 
Uniunii. 

(2) În vederea sporirii impactului asistenţei 
oferite de Uniune, aceasta adoptă o 
abordare diferenţiată, flexibilă şi cu 
obiective bine stabilite, dacă este cazul, în 
vederea unei cooperări cu ţările partenere, 
cooperare care să ţină seama de contextul 
economic, social şi politic al acestora, 
precum şi de interesele, priorităţile politice 
şi strategiile proprii Uniunii. În cadrul 
cooperării bilaterale cu ţările cu venituri 
medii ar trebui să se acorde o atenţie 
deosebită combaterii inegalităţilor prin 
orientarea asistenţei în funcţie de sector, 
activităţi, beneficiari sau anumite zone 
geografice ale ţării în cauză.

Or. en
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Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În domeniile de competenţă respective, 
Uniunea şi statele membre favorizează o 
abordare multilaterală a provocărilor 
globale şi încurajează cooperarea cu 
organizaţii şi organisme multilaterale şi 
regionale, inclusiv cu instituţiile financiare 
internaţionale sau agenţiile, fondurile şi 
programele Organizaţiei Naţiunilor Unite, 
cu OCDE, cu grupul miniştrilor de finanţe 
şi al guvernatorilor băncilor centrale din 
cadrul G20, precum şi cu alţi donatori 
bilaterali.

(3) În domeniile de competenţă respective, 
Uniunea şi statele membre favorizează o 
abordare multilaterală coerentă a 
provocărilor globale şi încurajează 
cooperarea cu organizaţii şi organisme 
multilaterale şi regionale, inclusiv cu 
instituţiile financiare internaţionale sau 
agenţiile, fondurile şi programele 
Organizaţiei Naţiunilor Unite, cu OCDE, 
cu grupul miniştrilor de finanţe şi al 
guvernatorilor băncilor centrale din cadrul 
G20, precum şi cu alţi donatori bilaterali. 

Or. en

Amendamentul 9

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 şi programări strategice şi când 
adoptă măsuri de punere în aplicare, 
Uniunea asigură coerenţa şi 
compatibilitatea cu celelalte domenii ale 
acţiunii sale externe, în special cu 
Instrumentul de cooperare pentru 
dezvoltare cu ţările în curs de dezvoltare, şi 
cu celelalte politici relevante.

(4) Prin punerea în aplicare a prezentului 
regulament, atunci când elaborează politici, 
planificări şi programări strategice şi când 
adoptă măsuri de punere în aplicare, 
Uniunea asigură coerenţa în favoarea 
dezvoltării, caracterului complementar, 
eficacităţii sporite şi a impactului mai 
puternic, precum şi compatibilitatea cu 
celelalte domenii ale acţiunii sale externe, 
în special cu Instrumentul de cooperare 
pentru dezvoltare cu ţările în curs de 
dezvoltare, şi cu celelalte politici relevante.

Or. en


