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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Comisia pentru afaceri externe și Comisia pentru dezvoltare au fost de acord în ceea ce 
privește aplicarea articolului 50 din Regulamentul de procedură al Parlamentului („comisiile 
asociate”) cu privire la raportul legislativ referitor la prezentul regulament. Comisia pentru 
dezvoltare are competență exclusivă în ceea ce privește următoarele aspecte ale propunerii de 
regulament a Comisiei:

- dispozițiile privind deblocarea ajutoarelor (articolul 8) în măsura în care acțiunile în cauză 
îndeplinesc criteriile AOD; 

- dispozițiile legate de deblocarea ajutorului în ceea ce privește aplicarea lor specifică la 
ICD (în prezent la articolul 9);

- alte dispoziții care se aplică specific și exclusiv ICD, precum și cele care nu sunt cuprinse 
în propunere și care nu subminează coerența generală a instrumentelor care fac obiectul 
regulamentului, inclusiv, în special, dispoziții legate de utilizarea sprijinului bugetar 
pentru țările în curs de dezvoltare care intră sub incidența ICD.

Aplicarea exclusivă la ICD și/sau AOD este clar indicată în amendamentele depuse de 
Comisia pentru dezvoltare, în temeiul competenței sale exclusive.

AMENDAMENTE

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

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Uniunea Europeană ar trebui să adopte 
un ansamblu complet de instrumente 
corespunzătoare unei serii de politici legate 
de acțiunea externă, a căror punere în 
aplicare necesită norme și proceduri 
specifice comune. Acestea sunt: 
Instrumentul de cooperare pentru 
dezvoltare („ICD”), Instrumentul european 
pentru democrație și drepturile omului 
(„IEDDO”), Instrumentul european de 
vecinătate („IEV”), Instrumentul de 
stabilitate (IdS), Instrumentul pentru 

(1) Uniunea Europeană ar trebui să adopte 
un ansamblu complet de instrumente 
corespunzătoare unei serii de politici legate 
de acțiunea externă, care ar putea 
beneficia de norme și proceduri specifice 
comune. Acestea sunt: Instrumentul de 
cooperare pentru dezvoltare („ICD”), 
Instrumentul european pentru democrație și 
drepturile omului („IEDDO”), 
Instrumentul european de vecinătate 
(„IEV”), Instrumentul de stabilitate (IdS), 
Instrumentul pentru cooperarea în materie 
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cooperarea în materie de securitate 
nucleară (INSC), Instrumentul de asistență 
pentru preaderare („IPA”) și Instrumentul 
de parteneriat („IP”).

de securitate nucleară (INSC), Instrumentul 
de asistență pentru preaderare („IPA”) și 
Instrumentul de parteneriat („IP”).

Or. en

Justificare

Adoptarea unor norme comune nu este o obligație juridică; funcționarea instrumentelor nu 
va fi în mod necesar afectată de absența unor norme comune. Prin urmare, ar trebui aplicate 
norme comune ori de câte ori este posibil, dar cu suficientă flexibilitate pentru ca fiecare 
instrument să poată fi ghidat de propriile norme specifice, în funcție de caracteristicile și 
obiectivele sale.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În aceste instrumente se prevede, în 
general, că acțiunile care urmează să fie 
finanțate pe baza lor ar trebui să facă 
obiectul unei programări indicative 
multianuale, care să stabilească cadrul în 
care deciziile de finanțare ar trebui să fie 
adoptate în conformitate cu Regulamentul 
financiar și cu procedurile prevăzute în 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie.

(2) În aceste instrumente se prevede, în 
general, că acțiunile care urmează să fie 
finanțate pe baza lor ar trebui să facă 
obiectul unei programări strategice 
multianuale, care să stabilească cadrul în 
care deciziile de finanțare ar trebui să fie 
adoptate în conformitate cu Regulamentul 
financiar și, atât pentru deciziile de 
programare, cât și cele de punere în 
aplicare, cu procedurile adecvate
prevăzute în articolele 290 și 291 ale 
Tratatului privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE).

Or. en

Justificare

Trebuie făcută o distincție între deciziile de programare, care, parțial, au un caracter politic, 
și cele cu caracter strict de punere în aplicare.  
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Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Documentele care definesc în 
termeni generali obiectivele, prioritățile, 
rezultatele anticipate și alocațiile 
financiare pentru fiecare program 
financiar sunt documente de programare 
strategică. Pentru ca aceste documente să 
poată fi adoptate și revizuite în mod mai 
flexibil și mai eficient, ar trebui prevăzută 
delegarea de atribuții Comisiei.

Or. en

Justificare

Trebuie făcută o distincție între deciziile de programare, care au, parțial, un caracter politic 
și care necesită, prin urmare, implicarea colegislatorilor, și deciziile de punere în aplicare. 
Pentru deciziile de programare, s-a preluat formularea din decizia Conferinței președinților 
din 9.9.2010.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Deciziile de finanțare ar trebui să fie 
adoptate sub forma unor programe de 
acțiune anuale sau multianuale și a unor 
măsuri individuale, în cazul în care se 
urmează planificarea prevăzută de 
programarea indicativă multianuală, 
precum și sub forma unor măsuri specifice, 
în cazul în care acest lucru este necesar ca 
urmare a apariției unor nevoi neprevăzute 
și justificate, sau a unor măsuri de sprijin.

(3) Deciziile de finanțare ar trebui să fie 
adoptate sub forma unor programe de 
acțiune anuale sau bienale și a unor măsuri 
individuale, în cazul în care se urmează 
planificarea prevăzută de programarea 
strategică multianuală, precum și sub 
forma unor măsuri specifice, în cazul în 
care acest lucru este necesar ca urmare a 
apariției unor nevoi neprevăzute și 
justificate, sau a unor măsuri de sprijin.

Or. en
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Justificare

În setul de instrumente aflate în vigoare, principalele documente de punere în aplicare sunt 
programele anuale de acțiune. Deși se acceptă cererea Comisiei pentru mai multă 
flexibilitate, ar trebui găsit un echilibru între necesitatea controlului parlamentar, mai ușor 
de exercitat pentru măsuri de scurtă durată, și flexibilitatea dorită de Comisie. Extinderea 
perioadei programelor de acțiune de la un an, ca în actualul ICD, la doi ani este un 
compromis acceptabil.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Luându-se în considerare faptul că 
aceste acte de punere în aplicare servesc 
programării politice sau execuției 
financiare și date fiind, în special, 
implicațiile bugetare ale acestora, ele ar 
trebui adoptate, în general, conform 
procedurii de examinare, cu excepția 
cazului în care este vorba despre măsuri de 
o importanță financiară redusă. Cu toate 
acestea, Comisia ar trebui să adopte acte 
de punere în aplicare cu aplicabilitate 
imediată atunci când, în cazuri temeinic 
justificate care presupun o reacție rapidă 
din partea Uniunii, acest lucru este 
necesar din motive de extremă urgență.

(4) Luându-se în considerare faptul că 
aceste acte de punere în aplicare servesc 
execuției financiare și date fiind, în special, 
implicațiile bugetare ale acestora, ele ar 
trebui adoptate, în general, conform 
procedurii de examinare, cu excepția 
cazului în care este vorba despre măsuri 
individuale, măsuri speciale și măsuri de 
sprijin de o importanță financiară mai 
mică de 10 milioane de euro.

Or. en

Justificare

The principle should be that important programming decisions should be taken under the 
delegated acts procedure, implementing decisions involving normal foreseeable measures in 
line with the programming decisions or involving important sums of money under the 
examination procedure, and – in order to avoid micromanagement – decisions involving less 
important sums under the advisory procedure, while flexibility should be foreseen for the 
Commission to take swiftly urgent emergency decisions. The cut-off amount of EUR 10 
million was agreed by all institutions in 2006 and is already in force in the current DCI.



PA\902163RO.doc 7/37 PE489.521v01-00

RO

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În general, ar trebui să se recurgă la 
procedura de consultare pentru adoptarea 
măsurilor individuale, a măsurilor 
speciale și măsurilor de o importanță 
financiară mai mică de 10 milioane de 
euro. Cu toate acestea, Comisia ar trebui 
să adopte acte de punere în aplicare cu 
aplicabilitate imediată, atunci când motive 
imperative impun acest lucru, în cazuri 
justificate în mod corespunzător, în care 
este necesar un răspuns rapid din partea 
Uniunii.

Or. en

Justificare

The principle should be that important programming decisions should be taken under the 
delegated acts procedure, implementing decisions involving normal foreseeable measures in 
line with the programming decisions or involving important sums of money under the 
examination procedure, and – in order to avoid micromanagement – decisions involving less 
important sums under the advisory procedure, while flexibility should be foreseen for the 
Commission to take swiftly urgent emergency decisions. The cut-off amount of EUR 10 
million was agreed by all institutions in 2006 and is already in force in the current DCI.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul deciziilor de finanțare, 
descrierea fiecărei acțiuni, în care se 
precizează obiectivele, activitățile 
principale, rezultatele preconizate, 
bugetul estimativ, calendarul previzional 
și măsurile pentru monitorizarea 
rezultatelor, ar trebui să fie aprobată în 
conformitate cu procedurile prevăzute în 

eliminat
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Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Or. en

Justificare

Textul propus de Comisie riscă să creeze confuzie între nivelul de programare și nivelul de 
executare.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În ceea ce privește punerea în aplicare a 
instrumentelor financiare, în cazul în care 
gestionarea operației este încredințată unui 
intermediar financiar, decizia Comisiei ar 
trebui să abordeze, în special, dispozițiile 
referitoare la partajarea riscurilor, 
remunerația intermediarului însărcinat cu 
punerea în aplicare, utilizarea și 
reutilizarea fondurilor și eventualele 
profituri.

(6) În ceea ce privește punerea în aplicare a 
instrumentelor financiare, în cazul în care 
gestionarea operației este încredințată unui 
intermediar financiar, decizia Comisiei ar 
trebui să abordeze, în special, dispozițiile 
referitoare la partajarea riscurilor, 
transparență, remunerația intermediarului 
însărcinat cu punerea în aplicare, utilizarea 
și reutilizarea fondurilor și eventualele 
profituri.

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În timp ce nevoile de finanțare pentru 
asistența externă a Uniunii sunt în creștere, 
resursele disponibile pentru această 
asistență sunt limitate de situația 
economică și bugetară a Uniunii. Comisia 
trebuie, prin urmare, să se străduiască să 
utilizeze resursele disponibile în cel mai 
eficient mod cu putință, în special prin 
recurgerea la instrumente financiare cu

(8) În timp ce nevoile de finanțare pentru 
asistența externă a Uniunii sunt în creștere, 
resursele disponibile pentru această 
asistență sunt limitate de situația 
economică și bugetară a Uniunii. Comisia 
trebuie, prin urmare, să se străduiască să 
utilizeze resursele disponibile în cel mai 
eficient mod cu putință, în special prin 
recurgerea la instrumente financiare cu 



PA\902163RO.doc 9/37 PE489.521v01-00

RO

efect de pârghie. Acest efect de pârghie 
este intensificat dacă se permite ca 
fondurile investite și generate de 
instrumentele financiare să fie utilizate și 
reutilizate.

efect de pârghie. Acest efect de pârghie 
este intensificat dacă se permite ca 
fondurile investite și generate de 
instrumentele financiare să fie utilizate și 
reutilizate. Acest efect de pârghie trebuie 
să fie clar demonstrat, în special în cazul 
instrumentelor care sunt luate în calcul la 
asistența oficială pentru dezvoltare sau 
finanțarea eforturilor de combatere a 
schimbărilor climatice. În aceste cazuri, 
fondurile mobilizate prin efectul de 
pârghie trebuie să contribuie în mod clar 
la eradicarea sărăciei și să fie aliniate la 
principiile eficienței ajutorului sau, în 
cazul finanțării eforturilor de combatere a 
schimbărilor climatice, să respecte 
domeniile prioritare și angajamentele în 
conformitate cu CCONUSC. 

Or. en

Justificare

Prezentul amendament este necesar pentru ca normele privind deblocarea ajutorului din 
cadrul instrumentului ICD să fie conforme cu liniile directoare ale OCDE-CAD, a căror 
aplicare UE s-a angajat s-o respecte.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) În conformitate cu angajamentele 
Uniunii Europene asumate la al treilea și 
al patrulea forum la nivel înalt privind 
eficacitatea ajutorului (Accra 2008 și 
Busan 2011), și cu recomandarea OCDE-
CAD de a debloca AOD pentru țările cel 
mai puțin dezvoltate și țările sărace 
puternic îndatorate, Comisia ar trebui să 
deblocheze la maximum ajutorul Uniunii 
Europene și să crească deschiderea 
actuală, precum și transparența 
procedurilor de achiziții publice și de 
atribuire a contractelor, în special în 
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cazul în care sunt utilizate mecanisme 
inovatoare de finanțare.

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 8b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8b) Acțiunea Uniunii pe scena 
internațională ar trebui să aibă la bază 
principiile care au inspirat crearea, 
dezvoltarea și lărgirea sa și pe care 
intenționează să le promoveze în lumea 
întreagă: democrația, statul de drept, 
universalitatea și indivizibilitatea 
drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale, respectarea demnității 
umane, principiile egalității și 
solidarității, precum și respectarea 
principiilor Cartei Organizației Națiunilor 
Unite și a dreptului internațional.

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 8c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8c) Acțiunea externă a Uniunii, adoptată 
în conformitate cu aceste instrumente, ar 
trebui să aibă un impact reflectat în 
schimbările concrete din țările partenere. 
Ori de câte ori este posibil, acest impact ar 
trebui să fie monitorizat și evaluat pe baza 
unor indicatori predefiniți, clari, 
transparenți și măsurabili, legați direct de 
obiectivele fiecărui instrument și luând în 
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considerare obligațiile Uniunii prevăzute 
la articolul 208 din TFUE.

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 8d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8d) În vederea optimizării impactului 
instrumentelor și pentru a se asigura că se 
urmărește cea mai eficientă utilizare a 
resurselor disponibile, raportul bienal al 
Comisiei ar trebui, printre altele, să 
evalueze, în lumina dispozițiilor relevante 
din tratat, complementaritatea, sinergiile 
și consolidarea reciprocă dintre toate 
instrumentele finanțate prin rubrica de 
buget relevantă.

Or. en

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Pentru a asigura vizibilitatea 
asistenței Uniunii față de cetățenii țărilor 
beneficiare și cei ai Uniunii, trebuie să 
existe o comunicare și o informare 
adecvată și specifică cu ajutorul 
mass-mediei naționale, regionale și locale 
sau prin alte mijloace adecvate, dacă este 
cazul. Comisia ar trebui să definească 
cerințele minime adecvate în acest sens, în 
cooperare cu beneficiarii, iar respectarea 
acestor cerințe ar trebui monitorizată.
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Or. en

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În prezentul regulament sunt stabilite 
normele și condițiile privind asistența 
financiară acordată de Uniune acțiunilor, 
inclusiv programelor de acțiune și altor 
măsuri, în temeiul următoarelor 
instrumente: Instrumentul de cooperare 
pentru dezvoltare („ICD”), Instrumentul 
european pentru democrație și drepturile 
omului („IEDDO”), Instrumentul european 
de vecinătate („IEV”), Instrumentul de 
stabilitate (IdS), Instrumentul pentru 
cooperarea în materie de securitate 
nucleară (ICSN), Instrumentul de asistență 
pentru preaderare („IPA”) și Instrumentul 
de parteneriat („IP”), denumite în 
continuare colectiv „instrumentele” și 
individual „instrumentul aplicabil”.

(1) În prezentul regulament sunt stabilite 
normele și condițiile privind asistența 
financiară acordată de Uniune acțiunilor, în 
temeiul următoarelor instrumente: 
Instrumentul de cooperare pentru 
dezvoltare („ICD”), Instrumentul european 
pentru democrație și drepturile omului 
(„IEDDO”), Instrumentul european de 
vecinătate („IEV”), Instrumentul de 
stabilitate (IdS), Instrumentul pentru 
cooperarea în materie de securitate 
nucleară (ICSN), Instrumentul de asistență 
pentru preaderare („IPA”) și Instrumentul 
de parteneriat („IP”), denumite în 
continuare colectiv „instrumentele” și 
individual „instrumentul aplicabil”.

Or. en

Justificare

Având în vedere faptul că documentele variază în ceea ce privește denumirea și conținutul 
(atât la nivelul programării, cât și al punerii în aplicare) de la instrument la instrument, este 
preferabil să nu se precizeze denumirea unui anumit tip de documente.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia se asigură că acțiunile sunt 
puse în aplicare în conformitate cu 
obiectivele instrumentului aplicabil și cu 
respectarea unei protecții efective a 

(2) Comisia se asigură că acțiunile sunt 
puse în aplicare în conformitate cu 
obiectivele instrumentului aplicabil și cu 
dispozițiile specifice și derogările cuprinse 
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intereselor financiare ale Uniunii. Asistența 
financiară acordată în temeiul 
instrumentelor respectă normele și 
procedurile stabilite în Regulamentul 
financiar, care asigură cadrul financiar și 
juridic fundamental pentru punerea în 
aplicare a acestora.

în acesta, precum și cu respectarea unei 
protecții efective a intereselor financiare 
ale Uniunii. Asistența financiară acordată 
în temeiul instrumentelor respectă normele 
și procedurile stabilite în Regulamentul 
financiar, care asigură cadrul financiar și 
juridic fundamental pentru punerea în 
aplicare a acestora.

Or. en

Justificare

Ar trebui aplicate norme comune ori de câte ori este posibil, dar cu suficientă flexibilitate 
pentru ca fiecare instrument să poată fi ghidat de propriile norme specifice, în funcție de 
caracteristicile și obiectivele sale.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) La aplicarea prezentului regulament, 
Comisia favorizează, atunci când acest 
lucru este posibil și util, dată fiind natura 
acțiunii, utilizarea celor mai flexibile 
proceduri pentru a garanta o punere în 
aplicare efectivă și eficientă.

eliminat

Or. en

Justificare

Prezentul alineat este inutil, deoarece se înțelege de la sine. Comisia trebuie să respecte 
procedurile prevăzute fie în prezentul regulament, în instrumentul aplicabil, fie în 
Regulamentul financiar. Este evident faptul că, dacă este posibilă o alegere, Comisia ar 
trebui să aleagă procedura cea mai flexibilă. Menținerea acestei clauze ar crea impresia că 
legislatorul este de acord să acorde Comisiei puteri discreționare suplimentare.



PE489.521v01-00 14/37 PA\902163RO.doc

RO

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Toate tipurile de activități și de 
metode menționate în prezentul 
regulament pentru finanțarea și aplicarea 
programelor, proiectelor, măsurilor 
individuale și speciale, măsurilor de 
sprijin, precum și orice alte forme de 
cheltuieli financiare care intră sub 
incidența ICD îndeplinesc cerințele 
prevăzute de instrumentul respectiv cu 
privire la eligibilitatea lor ca AOD, în 
conformitate cu criteriile de eligibilitate 
stabilite de OCDE-CAD.

Or. en

Justificare

ICD face obiectul unui set de norme stabilite prin comun acord de comunitatea internațională 
de donatori, în cadrul OCDE-CAD, care constituie „acquis-ul” în domeniul cooperării 
pentru dezvoltare, pe care UE ar trebui să-l respecte în temeiul articolului 208 din TFUE. 
Aceste norme nu se aplică în mod necesar celorlalte instrumente care fac obiectul prezentului 
regulament și, prin urmare, trebuie inclusă această precizare.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 2 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Adoptarea programelor de acțiune, a 
măsurilor individuale și a măsurilor 
specifice

Adoptarea documentelor de programare 
strategică, a documentelor de punere în 
aplicare, a măsurilor individuale și a 
măsurilor specifice

Or. en

Justificare

Pe de o parte, este necesar să se mențină documentele de programare strategică ca o 
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categorie separată, pe de altă parte, este preferabil, ori de câte ori este posibil, să se 
menționeze mai degrabă tipul de documente decât denumirea lor individuală, deoarece 
denumirea și conținutul diverselor documente (atât la nivel de programare, cât și la nivel de 
punere în aplicare) pot varia de la un instrument la altul.

Amendamentul 20

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Documentele care definesc în termeni 
generali obiectivele, prioritățile, 
rezultatele anticipate și alocațiile 
financiare pentru fiecare program 
financiar sunt documente de programare 
strategică.

Or. en

Justificare

Trebuie făcută o distincție între deciziile de programare, care au, parțial, un caracter politic 
și care necesită, prin urmare, implicarea colegislatorilor, și deciziile cu caracter strict de 
punere în aplicare. Pentru deciziile importante de programare, s-a preluat formularea din 
decizia Conferinței președinților din 9.9.2010. Dispoziția privind necesitatea de a specifica 
toate aceste elemente pentru fiecare program financiar apare în titlul deciziei Conferinței 
președinților.

Amendamentul 21

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere dispozițiilor 
instrumentelor individuale, documentele 
de programare strategică sunt adoptate în 
temeiul articolului 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene. 
Condițiile specifice pentru exercitarea 
delegării sunt definite în instrumentele 
individuale. O clauză privind procedura 
de urgență este prevăzută în delegarea de 
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atribuții.

Or. en

Justificare

Clauza: „Fără a aduce atingere...” introduce o dispoziție care permite ca, în cadrul fiecărui 
instrument, deciziile de programare strategică să poată fi adoptate în conformitate cu 
procedura de codecizie, ca alternativă la procedura actelor delegate (în conformitate cu 
decizia recentă a Conferinței președinților).

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 3 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Durata delegării este definită în fiecare 
instrument, dar nu depășește data 
prevăzută pentru revizuirea 
instrumentelor de la mijlocul perioadei, 
astfel cum este definită la articolul 16 din 
prezentul regulament.

Or. en

Justificare

Dacă durata delegării este limitată la data revizuirii instrumentelor de la mijlocul perioadei, 
Comisia va fi obligată să prezinte o propunere de prelungire a duratei actelor delegate, la 
mijlocul perioadei, permițând astfel Parlamentului și Consiliului să introducă amendamente 
pentru a îmbunătăți funcționarea instrumentelor, dacă este necesar.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adoptă programele de acțiune 
anuale sau multianuale, care se bazează, în 
cazul în care este necesar, pe documentele 
indicative de programare menționate în 
instrumentul aplicabil.

Comisia adoptă programele de acțiune 
anuale sau bienale care se bazează și sunt 
în conformitate cu documentele de 
programare strategică definite la articolul 
2 alineatul (-1a).
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Or. en

Justificare

Toate măsurile de punere în aplicare trebuie, prin definiție, să se bazeze pe deciziile de 
programare și să fie în conformitate cu acestea.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În mod excepțional, în special în cazul în 
care un program de acțiune nu a fost încă 
adoptat, Comisia poate adopta, pe baza 
documentelor indicative de programare, 
măsuri individuale conform acelorași 
norme și proceduri ca cele aplicabile 
pentru programele de acțiune.

În mod excepțional, în cazul în care un 
program de acțiune nu a fost încă adoptat, 
Comisia poate adopta, pe baza 
documentelor de programare strategică 
definite la articolul 2 alineatul (-1a) și în 
conformitate cu acestea, măsuri 
individuale conform acelorași norme și 
proceduri ca cele aplicabile pentru 
programele de acțiune.

Or. en

Justificare

Toate măsurile de punere în aplicare trebuie, prin definiție, să se bazeze pe deciziile de 
programare și să fie în conformitate cu acestea.

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul unor nevoi, circumstanțe sau 
angajamente neprevăzute și temeinic 
justificate, Comisia poate adopta măsuri 
specifice care nu sunt prevăzute în 
documentele indicative de programare. La 
măsurile specifice se poate recurge și 
pentru a se facilita tranziția de la ajutorul 
de urgență la măsurile de dezvoltare pe 
termen lung, printre care se numără și 

În circumstanțe neprevăzute speciale și în 
cazuri temeinic justificate, Comisia poate 
adopta măsuri specifice, care nu sunt 
prevăzute în documentele multianuale de
programare strategică. La măsurile 
specifice se poate recurge și pentru a se 
facilita tranziția de la măsurile de urgență
la cele pe termen lung.
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măsurile care urmăresc o mai bună 
pregătire a populației pentru crizele 
recurente.

Or. en

Justificare
1. "Unforeseen commitments" is a contradictio in terminis: a commitment is a promise for the 

future, and therefore should be programmable.
2. The transition from humanitarian aid to development aid (LRRD) is specific to the 

Humanitarian Aid Instrument (not currently under revision) and – mainly - the DCI, and 
should therefore be dealt with in the DCI (and other relevant instruments) and the 
humanitarian aid instrument, not in the CIR. The word “development” should therefore be 
deleted.

3. Disaster preparedness in areas with permanent or recurring disaster risks should not be 
done under special measures, but under the normal financial programming – it is 
foreseeable and programmable.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Programele de acțiune și măsurile 
individuale prevăzute la alineatul (1), 
pentru care asistența financiară a Uniunii 
depășește 10 milioane EUR, și măsurile 
specifice pentru care asistența financiară 
a Uniunii depășește 30 de milioane EUR
se adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 15 
alineatul (3).

Programele de acțiune, măsurile 
individuale, măsurile specifice și măsurile 
de sprijin prevăzute la alineatul (1) al 
prezentului articol și la articolul 3, pentru 
care asistența financiară a Uniunii 
depășește 10 milioane EUR, se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 15 alineatul (3).

Or. en

Justificare

The principle should be that important programming decisions should be taken under the 
delegated acts procedure, implementing decisions involving normal foreseeable measures in 
line with the programming decisions or involving important sums of money under the 
examination procedure, and – in order to avoid micromanagement – decisions involving less 
important sums under the advisory procedure, while flexibility should be foreseen for the 
Commission to take swiftly urgent emergency decisions. The cut-off sum of EUR 10 million 
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was agreed by all institutions in 2006 and is already in force in the current DCI.

Amendamentul 27

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile individuale, măsurile specifice și 
măsurile de sprijin pentru care asistența 
financiară a Uniunii nu depășește 
10 milioane de euro se adoptă în 
conformitate cu procedura de consultare 
menționată la articolul 15 alineatul (2).

Or. en

Justificare

The principle should be that important programming decisions should be taken under the 
delegated acts procedure, implementing decisions involving normal foreseeable measures in 
line with the programming decisions or involving important sums of money under the 
examination procedure, and – in order to avoid micromanagement – decisions involving less 
important sums under the advisory procedure, while flexibility should be foreseen for the 
Commission to take swiftly urgent emergency decisions. The cut-off sum of EUR 10 million 
was agreed by all institutions in 2006 and is already in force in the current DCI.

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Această procedură nu este necesară în 
cazul programelor de acțiune și al 
măsurilor pentru care asistența se situează 
sub pragurile menționate mai sus, și nici în 
cazul modificărilor nesubstanțiale aduse 
acestora. Sunt considerate modificări 
nesubstanțiale adaptările tehnice, cum ar fi 
extinderea perioadei de punere în aplicare, 
realocarea fondurilor în cadrul bugetului 
estimativ, precum și majorarea sau 
reducerea bugetului cu mai puțin de 20 % 
din bugetul inițial, cu condiția ca aceste 

Această procedură nu este necesară în 
cazul modificărilor nesubstanțiale aduse
programelor de acțiune și măsurilor pentru 
care asistența se situează sub pragurile 
menționate mai sus. Sunt considerate 
modificări nesubstanțiale adaptările 
tehnice, cum ar fi extinderea perioadei de 
punere în aplicare, realocarea fondurilor în 
cadrul bugetului estimativ, precum și 
majorarea sau reducerea bugetului cu mai 
puțin de 20 % din bugetul inițial, cu 
condiția ca aceste modificări să nu afecteze 
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modificări să nu afecteze în mod 
substanțial obiectivele programului inițial 
de acțiune sau ale măsurii inițiale. În acest 
caz, programele de acțiune și măsurile, 
precum și modificările nesubstanțiale 
aduse acestora sunt comunicate 
Parlamentului European și Consiliului, în 
termen de o lună de la adoptarea lor.

în mod substanțial obiectivele programului 
inițial de acțiune sau ale măsurii inițiale. În 
acest caz, programele de acțiune și 
măsurile, precum și modificările 
nesubstanțiale aduse acestora sunt 
comunicate Parlamentului European și 
Consiliului, în termen de două săptămâni
de la adoptarea lor.

Or. en

Justificare

În schimbul unei flexibilități maxime acordate Comisiei, colegislatorii ar trebui să fie 
informați rapid la aplicarea acestui paragraf (și în scopul de a putea comunica în bună 
cunoștință de cauză cu electoratele lor). 

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Din motive de extremă urgență 
temeinic justificate, cum ar fi crizele, 
situațiile de post-criză și situațiile de 
fragilitate sau amenințările la adresa 
democrației, a statului de drept, a 
drepturilor omului sau a libertăților 
fundamentale, Comisia poate adopta acte 
de punere în aplicare cu aplicabilitate 
imediată, inclusiv modificări ale 
programelor de acțiune și ale măsurilor 
existente, în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 15 alineatul (4).

(3) Din motive de extremă urgență 
temeinic justificate, cum ar fi crizele 
militare, instituționale sau umanitare sau 
amenințările la adresa democrației, a 
statului de drept, a drepturilor omului sau a 
libertăților fundamentale, Comisia poate 
adopta acte de punere în aplicare cu 
aplicabilitate imediată, inclusiv modificări 
ale programelor de acțiune și ale măsurilor 
existente, în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 15 alineatul (4). 
Comisia notifică Parlamentului European 
decizia sa în 24 de ore de la adoptarea 
actului de punere în aplicare.

Or. en

Justificare
1. There is a risk that, if the field of application of this paragraph is not unambiguously 

defined, it may supersede previous measures and “non-emergency” implementing acts 
without any possibility for EP to redress the situation if needed, certainly if - as the 
Commission proposes - the application of these measures can extend until the expiry date 
of the Regulation.
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2. "Crises" is too vague and needs to be defined.
3. "Post crisis and fragility situations" are rather permanent situations and not urgencies or 

emergencies.
4. In return for maximum flexibility for the Commission, the co-legislators should receive 

immediate notification when this paragraph is activated (also for the purpose of 
communicating in an informed way with their constituencies).

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) La stadiul de proiect, se efectuează o 
examinare de mediu corespunzătoare, în 
care sunt abordate, de asemenea, 
schimbările climatice și consecințele 
asupra biodiversității și care cuprinde, dacă 
este cazul, o evaluare a impactului asupra 
mediului în cazul proiectelor sensibile 
pentru mediu, în special pentru 
infrastructurile noi de mare anvergură. 
Pentru punerea în aplicare a programelor 
sectoriale, se utilizează, dacă este cazul, 
evaluări strategice de mediu (SEA). Se 
asigură participarea părților implicate la 
studiile de impact și accesul publicului la 
rezultatele acestora.

(4) La stadiul de proiect, se efectuează o 
examinare de mediu corespunzătoare, în 
care sunt abordate, de asemenea, 
schimbările climatice și consecințele 
asupra biodiversității și care cuprinde, dacă 
este cazul, o evaluare a impactului asupra 
mediului în cazul proiectelor sensibile 
pentru mediu, în special pentru 
infrastructurile noi. Pentru punerea în 
aplicare a programelor sectoriale, se 
utilizează, dacă este cazul, evaluări 
strategice de mediu (SEA). Se asigură 
participarea părților implicate la studiile de 
impact și accesul publicului la rezultatele 
acestora. La nivel de proiect, se întreprind 
evaluări de impact din perspectiva 
dezvoltării pentru a asigura introducerea 
eficientă a principiilor coerenței 
politicilor pentru dezvoltare și ale 
eficienței ajutorului în procesul de 
concepere și selectare a proiectelor.

Or. en

Justificare

1. Este indicat să se elimine formula „de mare anvergură”, deoarece aceasta introduce un 
grad de arbitrar în regulament.

2. Articolul 208 alineatul (1) din TFUE prevede că Uniunea ține seama de obiectivele 
cooperării pentru dezvoltare la punerea în aplicare a politicilor care pot afecta țările în 
curs de dezvoltare.
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Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Finanțarea Uniunii poate să acopere 
cheltuielile pentru punerea în aplicare a 
instrumentelor și pentru realizarea 
obiectivelor acestora, printre care se 
numără cheltuielile de sprijin 
administrativ legate de activitățile de 
pregătire, monitorizare, control, audit și 
evaluare, direct necesare pentru această 
punere în aplicare, precum și cheltuielile 
suportate de către delegațiile Uniunii 
pentru sprijinul administrativ necesar 
pentru gestionarea acțiunilor finanțate în 
temeiul instrumentelor.

(1) Finanțarea Uniunii poate să acopere 
cheltuielile pentru punerea în aplicare a 
instrumentelor și pentru realizarea 
obiectivelor acestora; aceasta are în 
vedere cheltuielile de sprijin administrativ 
legate de activitățile de pregătire, 
monitorizare, control, audit și evaluare, 
direct necesare pentru această punere în 
aplicare, precum și cheltuielile suportate de 
către delegațiile Uniunii pentru sprijinul 
administrativ necesar pentru gestionarea 
acțiunilor finanțate în temeiul 
instrumentelor;

Or. en

Justificare

Deși Comisia trebuie să beneficieze de flexibilitatea necesară pentru a adapta măsurile de 
punere în aplicare la schimbările de situație, nu trebuie să i se acorde puteri absolut 
discreționare și arbitrare.  Prin urmare, expresii precum „printre altele”, „inclusiv” etc. ar 
trebui evitate la maximum.

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cu condiția ca activitățile enumerate la 
literele (a), (b) și (c) să fie legate de 
obiectivele generale ale instrumentului 
aplicabil pus în aplicare prin intermediul 
acțiunii, finanțarea Uniunii poate acoperi

(2) Cu condiția ca activitățile enumerate la 
literele (a), (b) și (c) să fie legate de 
obiectivele specifice ale instrumentului 
aplicabil pus în aplicare prin intermediul 
acțiunii, finanțarea Uniunii poate acoperi

Or. en
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Justificare

Pentru a face astfel încât fondurile să fie utilizate pe cât posibil pentru atingerea obiectivelor 
specifice fiecărui instrument, numărul activităților „secundare” finanțate în conformitate cu 
instrumentele ar trebui să fie limitat. Limitarea eligibilității lor la sprijinul pentru obiectivele 
specifice ale instrumentului va contribui la atingerea acestui scop.

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Măsurile de sprijin pot să fie finanțate 
în afara cadrului documentelor indicative 
de programare. În cazul în care este
necesar, Comisia adoptă măsuri de sprijin 
în conformitate cu procedura de 
consultare menționată la articolul 15 
alineatul (2).

eliminat

Or. en

Justificare

Prezenta clauză ar acorda Comisiei prea multe puteri discreționare și ar goli de sens toate 
normele și cerințele privind finanțarea.

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Uniunea poate acorda asistență financiară,
printre altele, prin intermediul 
următoarelor tipuri de finanțare prevăzute 
în Regulamentul financiar:

Uniunea poate acorda asistență financiară 
prin intermediul următoarelor tipuri de 
finanțare prevăzute în Regulamentul 
financiar:

Or. en

Justificare

Deși Comisia trebuie să beneficieze de flexibilitatea necesară pentru a adapta măsurile de 
punere în aplicare la schimbările de situație, nu trebuie să i se acorde puteri absolut 
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discreționare și arbitrare.  Prin urmare, expresii precum „printre altele”, „inclusiv” etc. ar 
trebui evitate la maximum.

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) contribuții la fondurile fiduciare 
constituite de Comisie;

(d) contribuții la fondurile fiduciare 
constituite de Comisie, cu condiția 
utilizării contribuțiilor de la un 
instrument specific doar pentru atingerea 
obiectivelor instrumentului respectiv;

Or. en

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu Regulamentul financiar, 
Uniunea poate acorda asistență financiară 
și prin intermediul contribuțiilor la 
fondurile internaționale, regionale sau 
naționale, precum cele instituite sau 
gestionate de Banca Europeană de 
Dezvoltare, de organizații internaționale, 
de statele membre sau de țările și regiunile 
partenere, în scopul de a atrage finanțări 
comune de la mai mulți donatori, sau la 
fonduri instituite de unul sau mai mulți 
donatori pentru punerea în aplicare în 
comun a proiectelor.

În conformitate cu Regulamentul financiar, 
Uniunea poate acorda asistență financiară 
și prin intermediul contribuțiilor la 
fondurile internaționale, regionale sau 
naționale, precum cele instituite sau 
gestionate de Banca Europeană de 
Dezvoltare, de organizații internaționale, 
de statele membre sau de țările și regiunile 
partenere, în scopul de a atrage finanțări 
comune de la mai mulți donatori, sau la 
fonduri instituite de unul sau mai mulți 
donatori pentru punerea în aplicare în 
comun a proiectelor. Participarea 
instituțiilor financiare internaționale care 
nu fac parte din UE la instrumentele 
financiare de investiții ale UE, precum 
mecanismele de combinare, este permisă 
cu condiția ca acestea să accepte 
standardele și politicile UE și să acorde 
acces instituțiilor financiare ale UE la 



PA\902163RO.doc 25/37 PE489.521v01-00

RO

capitalul acționarilor acestor instituții.

Or. en

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Asistența financiară sub formă de sprijin 
bugetar, așa cum prevede litera (c) de mai 
sus și în conformitate cu articolul [...] din 
Regulamentul financiar, se acordă a) pe 
baza unor obiective și indicatori de 
performanță măsurabili, b) dacă 
gestionarea cheltuielilor publice din țara 
parteneră este suficient de transparentă, 
fiabilă și eficientă și c) dacă a instituit 
politici sectoriale și macroeconomice 
formulate adecvat, evaluate pozitiv de 
principalii donatori, inclusiv, acolo unde 
este cazul, de instituțiile financiare 
internaționale. Înainte de a aproba orice 
decizie de finanțare, Comisia caută 
garanții din partea guvernelor țărilor 
partenere cu privire la faptul că vor 
promova sau vor permite Uniunii să 
promoveze și să sprijine eforturile de 
dezvoltare a controlului parlamentar 
național și a capacităților de audit, 
inclusiv accesul public la informații.

Or. en

Justificare

Dispozițiile: „dacă gestionarea cheltuielilor publice...”, deja prezente în actualul ICD 
(art.25) și în actualul IEPV, ar trebui să figureze ca o condiție în clauza privind sprijinul 
bugetar, așa cum este cazul instrumentelor actuale. Dispozițiile sunt, de asemenea, în 
conformitate cu punctul 14 din Concluziile Consiliului de afaceri externe din 14 mai cu 
privire la „Abordarea viitoare a sprijinului bugetar al UE destinat țărilor terțe” și se 
regăsesc, de asemenea, în proiectul de raport al BUDG referitor la revizuirea 
Regulamentului financiar, dar nu și în actualul Regulament financiar. Prin urmare, ar trebui 
incluse în prezentul regulament.
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Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Asistența financiară a Uniunii, prin toate 
tipurile de finanțare definite la alineatul 
(1), se acordă cu condiția asumării de 
către părțile beneficiare a angajamentelor 
de a îndeplini cerințele care vor asigura 
vizibilitatea asistenței Uniunii. Comisia 
definește aceste cerințe minime adecvate, 
în cooperare strânsă cu beneficiarii, iar 
respectarea acestor cerințe este 
monitorizată.

Or. en

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Tipurile de finanțare prevăzute la 
alineatul (1) și la articolul 6 alineatul (1), 
precum și metodele de punere în aplicare 
prevăzute la alineatul (3) se aleg în funcție 
de capacitatea lor de a asigura realizarea 
obiectivelor specifice ale acțiunii, luându-
se în considerare, printre altele, costurile 
controalelor, sarcina administrativă și un 
eventual risc de nerespectare. În ceea ce 
privește granturile, se ține seama și de 
posibilitatea de a utiliza sume forfetare, 
rate forfetare și bareme de costuri unitare.

(4) Tipurile de finanțare prevăzute la 
alineatul (1) și la articolul 6 alineatul (1), 
precum și metodele de punere în aplicare 
prevăzute la alineatul (3) se aleg în funcție 
de capacitatea lor de a asigura realizarea 
obiectivelor specifice ale acțiunii, 
luându-se în considerare costurile 
controalelor, sarcina administrativă și un 
eventual risc de nerespectare. În ceea ce 
privește granturile, se ține seama și de 
posibilitatea de a utiliza sume forfetare, 
rate forfetare și bareme de costuri unitare.

Or. en
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Justificare

Deși Comisia trebuie să beneficieze de flexibilitatea necesară pentru a adapta măsurile de 
punere în aplicare la schimbările de situație, nu trebuie să i se acorde puteri absolut 
discreționare și arbitrare.  Prin urmare, expresii precum „printre altele”, „inclusiv” etc. ar 
trebui evitate la maximum.

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Deși se recurge la unul dintre tipurile 
de finanțare menționate la alineatul (1) sau 
la articolul 6 alineatul (1), cooperarea 
dintre Uniune și partenerii săi se poate 
traduce, printre altele, prin:

(6) Deși se recurge la unul dintre tipurile 
de finanțare menționate la alineatul (1) sau 
la articolul 6 alineatul (1), cooperarea 
dintre Uniune și partenerii săi se poate 
traduce prin:

Or. en

Justificare

Deși Comisia trebuie să beneficieze de flexibilitatea necesară pentru a adapta măsurile de 
punere în aplicare la schimbările de situație, nu trebuie să i se acorde puteri absolut 
discreționare și arbitrare. Prin urmare, expresii precum „printre altele”, „inclusiv” etc ar 
trebui evitate la maximum.

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Toate bunurile și produsele 
achiziționate în cadrul unui contract de 
achiziții publice sau în conformitate cu un 
acord de grant și finanțate în temeiul 
prezentului regulament trebuie să fie 
originare dintr-o țară eligibilă. Cu toate 
acestea, ele pot să provină din oricare țară 
atunci când utilizarea procedurii de 
negociere competitivă este permisă. În 
sensul prezentului regulament, termenul 
„origine” este definit în legislația Uniunii 

(4) Toate bunurile și produsele, inclusiv 
bunurile, lucrările și serviciile 
reglementate de Bunele practici în 
materie de achiziții publice ale OCDE-
CAD, achiziționate în cadrul unui contract 
de achiziții publice sau în conformitate cu 
un acord de grant și finanțate în temeiul 
prezentului regulament trebuie să fie 
originare dintr-o țară eligibilă. Utilizarea 
sistemelor naționale de achiziții publice ar 
trebui să fie opțiunea implicită, dacă o 
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relevantă privind regulile de origine în 
scopuri vamale.

țară inclusă în lista CAD a țărilor 
beneficiare ale AOD, întocmită de OCDE, 
este beneficiara grantului respectiv. Cu 
toate acestea, ele pot să provină din oricare 
țară atunci când utilizarea procedurii de 
negociere competitivă este permisă. În 
sensul prezentului regulament, termenul 
„origine” este definit în legislația Uniunii 
relevantă privind regulile de origine în 
scopuri vamale.

Or. en

Justificare

Amendamentul vizează armonizarea normelor privind achizițiile publice și atribuirea 
contractelor cu recomandarea OCDE-CAD din 2001 și 2008 privind deblocarea AOD pentru 
țările cel mai puțin dezvoltate și țările sărace puternic îndatorate.

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În cazul în care Regulamentul financiar 
prevede puteri discreționare în alegerea 
contractantului, trebuie să se acorde 
prioritate, atunci când este cazul,
achizițiilor locale și regionale.

(6) În cazul în care Regulamentul financiar 
prevede puteri discreționare în alegerea 
contractantului, trebuie să se acorde 
prioritate achizițiilor locale și regionale.

Or. en

Justificare

Amendamentul vizează armonizarea normelor privind achizițiile publice și atribuirea 
contractelor cu recomandarea OCDE-CAD din 2001 și 2008 privind deblocarea AOD pentru 
țările cel mai puțin dezvoltate și țările sărace puternic îndatorate.
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Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Prin derogare de la orice alte norme,
eligibilitatea, astfel cum este definită în 
prezentul titlu, poate fi restricționată, în 
ceea ce privește naționalitatea, localizarea 
sau natura solicitanților, în măsura în care 
acest lucru este util, date fiind caracterul și 
obiectivele acțiunii, și necesar pentru 
punerea în aplicare efectivă a acțiunii. 
Aceste restricții se pot aplica în special 
participării la procedurile de atribuire în 
cazul unor acțiuni de cooperare 
transfrontalieră.

(7) În cazuri excepționale, justificate în 
mod corespunzător, eligibilitatea, astfel 
cum este definită în prezentul titlu, poate fi 
restricționată, în ceea ce privește 
naționalitatea, localizarea sau natura 
solicitanților, în măsura în care acest lucru 
este util, date fiind caracterul și obiectivele 
specifice ale acțiunii, și necesar pentru 
punerea în aplicare efectivă a acțiunii.

Or. en

Justificare

Pentru a armoniza normele privind achizițiile publice și atribuirea contractelor cu 
recomandarea OCDE-CAD din 2001 și 2008 privind deblocarea AOD pentru țările cel mai 
puțin dezvoltate și țările sărace puternic îndatorate, derogările ar trebui să fie excepționale și 
cât mai rare.

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) țările și teritoriile în curs de dezvoltare, 
astfel cum sunt definite de Comitetul de 
asistență pentru dezvoltare al Organizației 
pentru Cooperare și Dezvoltare Economică 
(OCDE-CAD), care nu sunt membre ale 
grupului G20, precum și țările și teritoriile 
de peste mări care intră sub incidența 
Deciziei [2001/822/CE din 27 noiembrie 
2001] a Consiliului;

(c) țările și teritoriile în curs de dezvoltare, 
astfel cum sunt incluse în lista CAD 
cuprinzând beneficiarii AOD, publicată
de Comitetul de asistență pentru dezvoltare 
al Organizației pentru Cooperare și 
Dezvoltare Economică (OCDE-CAD), 
precum și țările și teritoriile de peste mări 
care intră sub incidența Deciziei 
[2001/822/CE din 27 noiembrie 2001] a 
Consiliului;
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Or. en

Justificare

Excluding developing country G20 members would be incompatible with the DAC 
Recommendation on Untying and the DAC definition of untying, which requires procurement 
to be open to all OECD countries and substantially all developing countries (where the word 
"substantially" is there essentially to permit the exclusion of certain countries under a UN 
embargo). This would make EU ODA to the LDCs/HIPCs tied, and would imply that the EU 
is derogating unilaterally from earlier agreements made in the multilateral framework of the 
OECD-DAC of which the Commission is a full member. It would also not be compatible with 
Accra and Busan commitments, especially the latter, made only recently in a "Global 
Partnership for Development".

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) țările în curs de dezvoltare, astfel cum 
sunt definite de către OCDE-CAD, care 
sunt membre ale grupului G20, precum și 
alte țări și teritorii, în cazul în care 
acestea beneficiază de acțiunile finanțate 
de Uniune în temeiul instrumentelor 
vizate de prezentul articol;

eliminat

Or. en

Justificare

Excluding developing country G20 members would be incompatible with the DAC 
Recommendation on Untying and the DAC definition of untying, which requires procurement 
to be open to all OECD countries and substantially all developing countries (where the word 
"substantially" is there essentially to permit the exclusion of certain countries under a UN 
embargo). This would make EU ODA to the LDCs/HIPCs tied, and would imply that the EU 
is derogating unilaterally from earlier agreements made in the multilateral framework of the 
OECD-DAC of which the Commission is a full member. It would also not be compatible with 
Accra and Busan commitments, especially the latter, made only recently in a "Global 
Partnership for Development".
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Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) un stat membru al OCDE-CAD, în cazul 
contractelor implementate într-una din 
țările cel mai puțin dezvoltate, astfel cum 
sunt definite de OCDE-CAD.

(f) un stat membru al OCDE, în cazul 
contractelor implementate într-una din 
țările cel mai puțin dezvoltate sau o țară 
săracă puternic îndatorată, astfel cum 
sunt incluse în lista CAD cuprinzând 
beneficiarii AOD, publicată de OCDE-
CAD.

Or. en

Justificare

Amendamentul vizează armonizarea normelor privind achizițiile publice și atribuirea 
contractelor cu recomandarea CAD din 2001 și 2008 privind deblocarea AOD pentru țările 
cel mai puțin dezvoltate și țările sărace puternic îndatorate. Pentru a fi conformă cu 
recomandarea, această dispoziție trebuie să acopere statele membre ale OCDE (nu ale 
OCDE-CAD), deoarece definiția OCDE-CAD a ajutorului se referă la eligibilitatea tuturor 
membrilor OCDE (și nu numai la cea a membrilor CAD: nu toți membrii OCDE sunt și 
membri CAD). Pentru a fi conforme cu recomandarea, dispozițiile ar trebui să reglementeze, 
de asemenea, contractele aplicate într-o țară săracă puternic îndatorată.

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) țărilor care au legături tradiționale 
economice, comerciale sau geografice cu 
țările beneficiare vecine,

(a) țărilor care au legături tradiționale 
economice, comerciale sau geografice cu 
țările sau regiunile beneficiare vecine,

Or. en
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Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia își monitorizează și revizuiește 
în mod regulat acțiunile și evaluează 
rezultatele punerii în aplicare a acțiunilor și 
politicilor sectoriale, precum și eficiența 
programării, dacă este cazul, prin 
intermediul unor evaluări externe 
independente, pentru a stabili dacă 
obiectivele au fost atinse și pentru a fi în 
măsură să elaboreze recomandări în 
vederea îmbunătățirii operațiunilor 
viitoare.

(1) Comisia își monitorizează și revizuiește 
în mod regulat acțiunile și evaluează 
rezultatele punerii în aplicare a acțiunilor și 
politicilor sectoriale, precum și eficiența 
programării, dacă este cazul, prin 
intermediul unor evaluări externe 
independente, pentru a stabili dacă 
obiectivele au fost atinse și pentru a fi în 
măsură să elaboreze recomandări în 
vederea îmbunătățirii operațiunilor 
viitoare. Aceste evaluări sunt efectuate pe 
baza unor indicatori predefiniți, clari, 
transparenți și măsurabili. Propunerile 
făcute de Parlamentul European sau de 
Consiliu privind evaluările externe 
independente vor fi luate în seamă 
corespunzător.

Or. en

Justificare

Fraza: „Propunerile făcute de Parlamentul European...” este deja inclusă în actualul ICD 
(articolul 33: „Evaluarea”)

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia transmite, pentru informare,
rapoartele de evaluare Parlamentului 
European și Consiliului. Statele membre 
pot solicita comitetelor prevăzute la 
articolul 15 să examineze anumite evaluări. 
De rezultatele acestor lucrări se ține seama 
în momentul elaborării programelor și 
alocării resurselor.

(2) Comisia transmite rapoartele de 
evaluare Parlamentului European și 
Consiliului. Parlamentul European și
statele membre pot solicita comitetelor 
prevăzute la articolul 15 să examineze 
anumite evaluări. De rezultatele acestor 
lucrări se ține seama în momentul 
elaborării programelor și alocării 
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resurselor.

Or. en

Justificare

Chiar dacă PE nu este membru în comitetele de gestionare, acesta ar trebui să aibă dreptul 
de a trimite aceste evaluări înapoi comitetelor pentru examinare.

Amendamentul 50

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În faza de evaluare a asistenței UE 
acordate în temeiul prezentului regulament, 
Comisia implică, într-o măsură adecvată,
toate părțile interesate.

(3) În faza de evaluare a asistenței UE 
acordate în temeiul prezentului regulament, 
Comisia implică toate părțile interesate, 
inclusiv actorii nestatali și autoritățile 
locale.

Or. en

Justificare

Includerea actorilor nestatali și a autorităților locale este deja reglementată de actualul ICD 
(articolul 33: „Evaluarea”)

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Raportul bienal cuprinde informații, 
pentru anul precedent, cu privire la 
măsurile finanțate, rezultatele exercițiilor 
de monitorizare și de evaluare, 
angajamentul partenerilor în cauză, precum 
și la punerea în aplicare a angajamentelor 
bugetare și executarea creditelor de plată. 
Acesta evaluează rezultatele asistenței 
financiare din partea Uniunii utilizând, pe 
cât posibil, indicatori specifici și 
măsurabili privind contribuția acestei 

(2) Raportul bienal cuprinde informații, 
pentru anul precedent, cu privire la 
măsurile finanțate, rezultatele exercițiilor 
de monitorizare și de evaluare, 
angajamentul tuturor partenerilor în cauză,
precum și la punerea în aplicare a 
angajamentelor bugetare și executarea 
creditelor de plată. Acesta evaluează, în 
vederea atingerii obiectivelor fiecărui 
instrument, complementaritatea și 
sinergiile dintre instrumentele finanțate 
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asistențe la realizarea obiectivelor 
instrumentelor.

din bugetul UE și evaluează rezultatele 
asistenței financiare din partea Uniunii, pe 
baza unor indicatori predefiniți, clari, 
transparenți și măsurabili. În cazul ICD și 
al tuturor măsurilor pentru combaterea 
efectelor schimbărilor climatice, raportul 
demonstrează, de asemenea, efectul de 
pârghie al fondurilor cu ajutorul 
sectorului privat, precum și contribuția 
acestora la eradicarea sărăciei și alinierea 
lor la principiile eficienței ajutorului, sau, 
în cazul finanțării măsurilor pentru 
combaterea efectelor schimbărilor 
climatice, conformitatea lor cu domeniile 
prioritare și angajamentele în 
conformitate cu CCONUSC.

Or. en

Amendamentul 52

Propunere de regulament
Articolul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fondurile alocate în cadrul instrumentelor 
fac obiectul unui sistem de monitorizare 
anuală, bazat pe metodologia OCDE 
(„markerii Rio”) și integrat în metodologia 
existentă privind gestionarea 
performanțelor programelor UE, pentru a 
cuantifica cheltuielile legate de combaterea 
schimbărilor climatice și biodiversitate la 
nivelul programelor de acțiune, al 
măsurilor specifice și al celor individuale 
menționate la articolul 2 alineatul (1), 
cheltuieli care sunt înregistrate în cadrul 
evaluărilor și rapoartelor bienale. O 
estimare anuală a cheltuielilor totale 
aferente combaterii schimbărilor climatice 
și biodiversității este realizată pe baza 
documentelor de programare indicative 
adoptate.

Fondurile alocate în cadrul instrumentelor 
fac obiectul unui sistem de monitorizare 
anuală, bazat pe metodologia OCDE 
(„markerii Rio”) și integrat în metodologia 
existentă privind gestionarea 
performanțelor programelor UE, pentru a 
cuantifica cheltuielile legate de combaterea 
schimbărilor climatice și biodiversitate la 
nivelul programelor de acțiune, al 
măsurilor specifice și al celor individuale 
menționate la articolul 2 alineatul (1), 
cheltuieli care sunt înregistrate în cadrul 
evaluărilor și rapoartelor bienale. O 
estimare anuală a cheltuielilor totale 
aferente combaterii schimbărilor climatice 
și biodiversității, precum și un calcul 
separat al fondurilor acordate și care 
urmează a fi acordate țărilor în curs de 
dezvoltare pentru atenuarea efectelor 
schimbărilor climatice și adaptare, în 
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conformitate cu angajamentele 
internaționale ale Uniunii, sunt realizate
pe baza documentelor de programare 
strategică adoptate.

Or. en

Justificare

Datele defalcate privind finanțarea măsurilor de combatere a schimbărilor climatice sunt 
necesare pentru a permite colegislatorilor să verifice angajamentul UE, asumat în 2009 la 
conferința COP 15 de la Copenhaga privind schimbările climatice, pentru a acorda „resurse 
noi, suplimentare” în vederea adaptării la schimbările climatice și atenuării efectelor 
acesteia.

Amendamentul 53

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) La lucrările comitetului cu privire la 
aspectele legate de Banca Europeană de 
Investiții participă un observator din 
partea băncii.

Or. en

Justificare

Această dispoziție este inclusă în majoritatea instrumentelor de finanțare actuale.

Amendamentul 54

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Decizia adoptată rămâne în vigoare pe 
întreaga durată a documentului, a 
programului de acțiune sau a măsurii 
adoptate sau modificate.

Decizia adoptată rămâne în vigoare pentru 
o perioadă care urmează a fi indicată în 
documentul, programul de acțiune sau 
măsura adoptată sau modificată, dar care 
nu poate depăși șase luni de la adoptarea 
sa.
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Or. en

Justificare

This procedure is proposed by the Commission only for "immediately applicable 
implementing acts, including amendments to existing action programmes and measures" in 
cases of emergency. The procedure is the examination procedure, but with an exception 
which gives Commission the power to “adopt an implementing act which shall apply 
immediately, without its prior submission to a committee, and shall remain in force for a 
period not exceeding 6 months unless the basic act provides otherwise”. Extending this period 
to the duration of the document (which could be the duration of the Regulation itself) would 
amount to giving the Commission a blank check, without any possibility for the European 
Parliament to alter or revoke the decision and with hardly any possibility of exercising 
scrutiny over it.

Amendamentul 55

Propunere de regulament
Articolul 16 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Revizuirea și evaluarea instrumentelor Revizuirea și evaluarea instrumentelor la 
mijlocul perioadei

Or. en

Amendamentul 56

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până cel târziu la 31 decembrie 2017, 
Comisia adoptă un raport cu privire la 
realizarea obiectivelor fiecăruia dintre 
instrumente, prin intermediul unor 
indicatori de rezultat și de impact care 
măsoară eficiența utilizării resurselor și 
valoarea adăugată europeană a 
instrumentelor, în perspectiva unei decizii 
de reînnoire, modificare sau suspendare a 
tipurilor de acțiuni puse în practică în
cadrul instrumentelor. Evaluarea abordează 
în plus domeniul de aplicare al 

(1) Până cel târziu la 31 martie 2017, 
Comisia transmite Parlamentului 
European și Consiliului un raport cu 
privire la evaluarea punerii în aplicare a 
fiecărui instrument și a prezentului 
regulament în primii trei ani, precum și
cu privire la realizarea obiectivelor, prin 
intermediul unor indicatori de rezultat și de 
impact care măsoară eficiența utilizării 
resurselor și valoarea adăugată a 
instrumentelor, în perspectiva unei decizii 
de reînnoire, modificare sau suspendare a 
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simplificării, coerența sa internă și externă, 
menținerea relevanței tuturor obiectivelor, 
precum și contribuția măsurilor la 
prioritățile Uniunii pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii. Se vor lua în considerare toate 
constatările și concluziile privind impactul 
pe termen lung al instrumentelor.

tipurilor de acțiuni puse în practică în 
cadrul instrumentelor Evaluarea abordează 
în plus domeniul de aplicare al 
simplificării, coerența sa internă și externă, 
inclusiv coerența politicilor pentru 
dezvoltare, precum și menținerea 
relevanței tuturor obiectivelor. Se vor lua 
în considerare toate constatările și 
concluziile privind impactul pe termen 
lung al instrumentelor.

Or. en

Justificare
1. The sentence “the Commission shall submit ...” is already present in the current DCI 

(Article 40: “Review”)
2. What should be assessed is not only “European added value”, but also added value 

towards the achievement of the objectives of the instruments themselves.
3. The sentence “contribution to the EU priorities for smart, sustainable and inclusive 

growth” should be deleted – it is not relevant for all instruments in the area of external 
action (e.g. DCI, IfS, EIDHR) and should therefore be included in the specific Instruments, 
where relevant.

4. The obligation for Policy Coherence for Development of all EU actions is contained in 
Article 208 TFEU.

Amendamentul 57

Propunere de regulament
Articolul 17 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se aplică de la 1 ianuarie 2014. Se aplică de la 1 ianuarie 2014 până la 31 
decembrie 2020.

Or. en

Justificare

Ar trebui inclusă o dată de expirare a noilor regulamente. Aceasta ar trebui să coincidă cu 
durata noului CFM.


