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Amendamentul 30
Mara Bizzotto

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Deoarece Regulamentul Consiliului 
(CE) nr. 1085/2006 din 17 iulie 2006 de 
instituire a unui instrument de asistență 
pentru preaderare (IPA) expiră la 31 
decembrie 2013 și pentru ca acțiunea 
externă a Uniunii să devină mai eficace, ar 
trebui să fie menținut un cadru pentru 
planificarea și acordarea de asistență 
externă în perioada 2014–2020. Politica de 
extindere a Uniunii ar trebui să fie în 
continuare susținută printr-un instrument 
financiar specific. Prin urmare, 
Instrumentul de asistență pentru preaderare 
(IPA) ar trebui reînnoit.

(2) Deoarece Regulamentul Consiliului 
(CE) nr. 1085/2006 din 17 iulie 2006 de 
instituire a unui instrument de asistență 
pentru preaderare (IPA) expiră la 31 
decembrie 2013 și pentru ca acțiunea 
externă a Uniunii să devină mai eficace, ar 
trebui să fie menținut un cadru pentru 
planificarea și acordarea de asistență 
externă în perioada 2014–2020. Prin 
urmare, Instrumentul de asistență pentru 
preaderare (IPA) ar trebui reînnoit.

Or. it

Amendamentul 31
Franz Obermayr

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Deoarece Regulamentul Consiliului 
(CE) nr. 1085/2006 din 17 iulie 2006 de 
instituire a unui instrument de asistență 
pentru preaderare (IPA) expiră la 31 
decembrie 2013 și pentru ca acțiunea 
externă a Uniunii să devină mai eficace, ar 
trebui să fie menținut un cadru pentru 
planificarea și acordarea de asistență 
externă în perioada 2014–2020. Politica de 
extindere a Uniunii ar trebui să fie în 
continuare susținută printr-un instrument 
financiar specific. Prin urmare, 
Instrumentul de asistență pentru preaderare 

(2) Deoarece Regulamentul Consiliului 
(CE) nr. 1085/2006 din 17 iulie 2006 de 
instituire a unui instrument de asistență 
pentru preaderare (IPA) expiră la 31 
decembrie 2013 și pentru ca acțiunea 
externă a Uniunii să devină mai eficace, ar 
trebui să fie menținut un cadru pentru 
planificarea și acordarea de asistență 
externă în perioada 2014–2020. În acest 
caz ar trebui însă să se țină seama de 
situația financiară actuală a Uniunii ca 
urmare a crizei financiare și a monedei 
euro. Politica de extindere a Uniunii ar 
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(IPA) ar trebui reînnoit. trebui să fie în continuare susținută printr-
un instrument financiar specific și 
economic. Prin urmare, Instrumentul de 
asistență pentru preaderare (IPA) ar trebui 
reînnoit.

Or. de

Amendamentul 32
Mara Bizzotto

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Un stat European care a solicitat 
aderarea la Uniune poate deveni membru 
doar după ce se confirmă că întrunește 
criteriile de aderare convenite în cadrul 
Consiliului European de la Copenhaga din 
iunie 1993 și cu condiția ca aderarea să nu 
suprasolicite capacitatea Uniunii de a 
integra un membru nou. Aceste criterii au 
legătură cu stabilitatea instituțiilor care 
garantează democrația, statul de drept, 
respectarea drepturilor omului și
respectarea și protejarea minorităților, 
dezvoltarea economiei care trebuie să fie 
suficientă pentru a face față presiunilor 
concurenței pe piața internă și capacitatea 
de asumare nu numai a drepturilor, ci și a 
obligațiilor în temeiul tratatelor.

(4) Un stat european care a solicitat 
aderarea la Uniune poate deveni membru 
doar după ce se dovedește că întrunește 
criteriile de aderare convenite în cadrul 
Consiliului European de la Copenhaga din 
iunie 1993 și cu condiția ca aderarea să nu 
suprasolicite capacitatea Uniunii de a 
integra un membru nou. Aceste criterii au 
legătură cu stabilitatea instituțiilor care 
garantează democrația, statul de drept, 
respectarea drepturilor omului și 
respectarea și protejarea minorităților, 
dezvoltarea economiei care trebuie să fie 
suficientă pentru a face față presiunilor 
concurenței pe piața internă și capacitatea 
de asumare nu numai a drepturilor, ci și a 
obligațiilor în temeiul tratatelor.

Or. it

Amendamentul 33
Kinga Göncz

Propunere de regulament
Considerentul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Un stat European care a solicitat 
aderarea la Uniune poate deveni membru 
doar după ce se confirmă că întrunește 
criteriile de aderare convenite în cadrul 
Consiliului European de la Copenhaga din 
iunie 1993 și cu condiția ca aderarea să nu 
suprasolicite capacitatea Uniunii de a 
integra un membru nou. Aceste criterii au 
legătură cu stabilitatea instituțiilor care 
garantează democrația, statul de drept, 
respectarea drepturilor omului și 
respectarea și protejarea minorităților, 
dezvoltarea economiei care trebuie să fie 
suficientă pentru a face față presiunilor 
concurenței pe piața internă și capacitatea 
de asumare nu numai a drepturilor, ci și a 
obligațiilor în temeiul tratatelor.

(4) Un stat european care a solicitat 
aderarea la Uniune poate deveni membru 
doar după ce se confirmă că întrunește 
criteriile de aderare convenite în cadrul 
Consiliului European de la Copenhaga din 
iunie 1993 și cu condiția ca aderarea să nu 
suprasolicite capacitatea Uniunii de a 
integra un membru nou. Aceste criterii au 
legătură cu stabilitatea instituțiilor care 
garantează democrația, statul de drept,
respectarea drepturilor omului, precum și 
nediscriminarea, respectarea și protejarea 
minorităților și a grupurilor vulnerabile, 
dezvoltarea economiei care trebuie să fie 
suficientă pentru a face față presiunilor 
concurenței pe piața internă și capacitatea
de asumare nu numai a drepturilor, ci și a 
obligațiilor în temeiul tratatelor.

Or. en

Amendamentul 34
Franz Obermayr

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Consiliul European a acordat statutul de 
țară candidată Islandei, Muntenegrului, 
Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei și 
Turciei. De asemenea, a confirmat 
perspectiva europeană pentru Albania, 
Bosnia și Herțegovina, Serbia și Kosovo,
care sunt considerate țări potențial 
candidate.

(6) Consiliul European a acordat statutul de 
țară candidată Islandei, Muntenegrului, 
Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei și 
Turciei.

Or. de
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Amendamentul 35
Jelko Kacin

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Consiliul European a acordat statutul de 
țară candidată Islandei, Muntenegrului, 
Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei și
Turciei. De asemenea, a confirmat 
perspectiva europeană pentru Albania, 
Bosnia și Herțegovina, Serbia și Kosovo, 
care sunt considerate țări potențial 
candidate.

(6) Consiliul European a acordat statutul de 
țară candidată Islandei, Muntenegrului, 
Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei,
Turciei și Serbiei. De asemenea, a 
confirmat perspectiva europeană pentru 
Albania, Bosnia și Herțegovina și Kosovo, 
care sunt considerate țări potențial 
candidate.

Or. en

Amendamentul 36
Franz Obermayr

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Asistența financiară în temeiul 
prezentului regulament ar trebui să fie 
acordată atât țărilor candidate, cât și celor 
potențial candidate („țările beneficiare”)
enumerate în anexa la prezentul 
regulament, indiferent de statutul 
acestora.

(7) Asistența financiară în temeiul 
prezentului regulament ar trebui să fie 
acordată țărilor candidate, enumerate în 
anexa la prezentul regulament. Asistența 
financiară ar trebui reglementată 
conform principiilor „mai mult pentru 
mai mult” și „mai puțin pentru mai 
puțin”.

Or. de

Amendamentul 37
Mara Bizzotto

Propunere de regulament
Considerentul 7
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Asistența financiară în temeiul 
prezentului regulament ar trebui să fie 
acordată atât țărilor candidate, cât și celor 
potențial candidate („țările beneficiare”) 
enumerate în anexa la prezentul 
regulament, indiferent de statutul acestora.

(7) Asistența financiară în temeiul 
prezentului regulament poate să fie 
acordată atât țărilor candidate, cât și celor 
potențial candidate („țările beneficiare”) 
enumerate în anexa la prezentul 
regulament, indiferent de statutul acestora.

Or. it

Amendamentul 38
Franz Obermayr

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Asistența în temeiul prezentului 
regulament ar trebui să fie acordată în 
conformitate cu cadrul politicii de 
extindere definit de Uniune pentru fiecare 
țară beneficiară, reflectat în pachetul anual 
al Comisiei privind extinderea, care 
include rapoartele privind progresele 
înregistrate și strategia de extindere, în 
acordurile de stabilizare și asociere și în 
parteneriatele europene sau în 
parteneriatele pentru aderare. Asistența ar 
trebui să se concentreze în special pe un 
număr limitat de domenii de politică ce vor 
ajuta țările beneficiare să își consolideze 
instituțiile democratice și statul de drept, să 
reformeze sistemul judiciar și administrația 
publică, să respecte drepturile 
fundamentale și să promoveze egalitatea 
între femei și bărbați și nediscriminarea. 
De asemenea, asistența ar trebui să 
accelereze dezvoltarea economică și 
socială a acestor țări, susținând creșterea 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, în conformitate cu strategia 
Europa 2020 și alinierea progresivă la 
criteriile de la Copenhaga. Coerența între 

(8) Asistența în temeiul prezentului 
regulament ar trebui să fie acordată în 
conformitate cu cadrul politicii de 
extindere definit de Uniune pentru fiecare 
țară beneficiară, reflectat în pachetul anual 
al Comisiei privind extinderea, care 
include rapoartele privind progresele 
înregistrate și strategia de extindere, în 
acordurile de stabilizare și asociere și în 
parteneriatele europene sau în 
parteneriatele pentru aderare. Asistența ar 
trebui să se concentreze în special pe un 
număr limitat de domenii de politică ce vor 
ajuta țările beneficiare să își consolideze 
instituțiile democratice și statul de drept, să 
reformeze sistemul judiciar și administrația 
publică, să respecte drepturile 
fundamentale și să combată imigrarea 
ilegală în cadrul UE. De asemenea, 
asistența ar trebui să accelereze dezvoltarea 
economică și socială a acestor țări, 
susținând creșterea inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii, în conformitate cu 
strategia Europa 2020 și alinierea 
progresivă la criteriile de la Copenhaga. 
Coerența între asistența financiară și 
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asistența financiară și progresele generale 
înregistrate în punerea în aplicare a 
strategiei de preaderare ar trebui să fie 
consolidată.

progresele generale înregistrate în punerea 
în aplicare a strategiei de preaderare ar 
trebui să fie consolidată. În cazul unor 
probleme persistente cu punerea în 
aplicare a strategiei de preaderare, mai 
ales cu privire la valorile fundamentale 
ale UE, trebuie restructurată asistența.

Or. de

Amendamentul 39
Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Asistența în temeiul prezentului 
regulament ar trebui să fie acordată în 
conformitate cu cadrul politicii de 
extindere definit de Uniune pentru fiecare 
țară beneficiară, reflectat în pachetul anual 
al Comisiei privind extinderea, care 
include rapoartele privind progresele 
înregistrate și strategia de extindere, în 
acordurile de stabilizare și asociere și în 
parteneriatele europene sau în 
parteneriatele pentru aderare. Asistența ar 
trebui să se concentreze în special pe un 
număr limitat de domenii de politică ce vor 
ajuta țările beneficiare să își consolideze 
instituțiile democratice și statul de drept, să 
reformeze sistemul judiciar și administrația 
publică, să respecte drepturile 
fundamentale și să promoveze egalitatea 
între femei și bărbați și nediscriminarea. 
De asemenea, asistența ar trebui să 
accelereze dezvoltarea economică și 
socială a acestor țări, susținând creșterea 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, în conformitate cu strategia 
Europa 2020 și alinierea progresivă la 
criteriile de la Copenhaga. Coerența între
asistența financiară și progresele generale 
înregistrate în punerea în aplicare a 

(8) Asistența în temeiul prezentului 
regulament ar trebui să fie acordată în 
conformitate cu cadrul politicii de 
extindere definit de Uniune pentru fiecare 
țară beneficiară, reflectat în pachetul anual 
al Comisiei privind extinderea, care 
include rapoartele privind progresele 
înregistrate și strategia de extindere, în 
acordurile de stabilizare și asociere și în 
parteneriatele europene sau în 
parteneriatele pentru aderare. Asistența ar 
trebui să se concentreze în special pe un 
număr limitat de domenii de politică ce vor 
ajuta țările beneficiare să își consolideze 
instituțiile democratice și statul de drept, să 
reformeze sistemul judiciar și administrația 
publică, să respecte drepturile 
fundamentale, să promoveze egalitatea 
între femei și bărbați și nediscriminarea și 
să aplice cadrul european pentru 
coeziunea socială și teritorială. De 
asemenea, asistența ar trebui să accelereze 
dezvoltarea economică și socială a acestor 
țări, susținând creșterea inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii, în 
conformitate cu strategia Europa 2020 și 
alinierea progresivă la criteriile de la 
Copenhaga. Coerența între asistența 
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strategiei de preaderare ar trebui să fie 
consolidată.

financiară și progresele generale 
înregistrate în punerea în aplicare a 
strategiei de preaderare ar trebui să fie 
consolidată.

Or. en

Amendamentul 40
Franz Obermayr

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Țările candidate și potențial candidate
trebuie să fie mai bine pregătite pentru a 
face față provocărilor globale, precum 
dezvoltarea durabilă și schimbările 
climatice, și pentru a se alinia la eforturile 
Uniunii pentru abordarea acestor aspecte. 
Asistența Uniunii în temeiul prezentului 
regulament ar trebui să contribuie și la 
realizarea obiectivului de majorarea până 
la cel puțin 20 % a ponderii din bugetul 
Uniunii alocate aspectelor climatice.

(9) Țările candidate trebuie să fie mai bine 
pregătite pentru a face față provocărilor 
globale, precum dezvoltarea durabilă, și 
pentru a se alinia la eforturile Uniunii 
pentru abordarea acestor aspecte.

Or. de

Amendamentul 41
Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Țările candidate și potențial candidate 
trebuie să fie mai bine pregătite pentru a 
face față provocărilor globale, precum 
dezvoltarea durabilă și schimbările 
climatice, și pentru a se alinia la eforturile 
Uniunii pentru abordarea acestor aspecte. 
Asistența Uniunii în temeiul prezentului 

(9) Țările candidate și potențial candidate 
trebuie să fie mai bine pregătite pentru a 
face față provocărilor globale, precum 
dezvoltarea durabilă și schimbările 
climatice, și pentru a se alinia la eforturile 
Uniunii pentru abordarea acestor aspecte. 
Se fac investiții în resursele umane pentru 
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regulament ar trebui să contribuie și la 
realizarea obiectivului de majorarea până la 
cel puțin 20 % a ponderii din bugetul 
Uniunii alocate aspectelor climatice.

a dezvolta noi aptitudini și competențe. 
Asistența Uniunii în temeiul prezentului 
regulament ar trebui să contribuie și la 
realizarea obiectivului de majorarea până la 
cel puțin 20 % a ponderii din bugetul 
Uniunii alocate aspectelor climatice.

Or. en

Amendamentul 42
Mara Bizzotto

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Țările candidate și potențial candidate 
trebuie să fie mai bine pregătite pentru a 
face față provocărilor globale, precum 
dezvoltarea durabilă și schimbările 
climatice, și pentru a se alinia la eforturile 
Uniunii pentru abordarea acestor aspecte. 
Asistența Uniunii în temeiul prezentului 
regulament ar trebui să contribuie și la 
realizarea obiectivului de majorarea până la 
cel puțin 20 % a ponderii din bugetul 
Uniunii alocate aspectelor climatice.

(9) Țările candidate și potențial candidate 
trebuie să fie mai bine pregătite pentru a 
face față provocărilor globale, precum 
dezvoltarea durabilă, schimbările climatice 
și imigrarea, și pentru a se alinia la 
eforturile Uniunii pentru abordarea acestor 
aspecte. Asistența Uniunii în temeiul 
prezentului regulament ar trebui să 
contribuie și la realizarea obiectivului de 
majorarea până la cel puțin 20 % a ponderii 
din bugetul Uniunii alocate aspectelor 
climatice.

Or. it

Amendamentul 43
Franz Obermayr

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Comisia și statele membre ar trebui să 
asigure conformitatea, coerența și 
complementaritatea asistenței pe care o 

(10) Comisia și statele membre ar trebui să 
asigure conformitatea, coerența și 
complementaritatea întregii asistențe 
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oferă, în special prin consultări periodice și 
schimburi frecvente de informații în timpul 
diferitelor etape ale ciclului de asistență.

primite de țara beneficiară din partea 
organizațiilor internaționale, în special 
prin consultări periodice și schimburi 
frecvente de informații în timpul diferitelor 
etape ale ciclului de asistență.

Or. de

Amendamentul 44
Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Pentru a asigura coerența dintre 
procesul de aderare și asistența financiară 
și tehnică oferită în temeiul prezentului 
regulament și pentru a realiza obiectivele 
înscrise în agenda de aderare, Comisia ar 
trebui să stabilească un cadru strategic 
comun pentru utilizarea Instrumentului de 
asistență pentru preaderare. Acest cadru ar 
trebui să definească, inter alia, lista de 
acțiuni principale care ar putea fi susținute 
în temeiul prezentului regulament și 
criteriile pentru alocarea fondurilor. Cadrul 
strategic comun ar trebui să constituie 
cadrul de referință al documentelor de 
strategie pentru fiecare țară și pentru mai 
multe țări.

(11) Pentru a asigura coerența dintre 
procesul de aderare și asistența financiară 
și tehnică oferită în temeiul prezentului 
regulament și pentru a realiza obiectivele 
înscrise în agenda de aderare, Comisia ar 
trebui să stabilească un cadru strategic 
comun pentru utilizarea Instrumentului de 
asistență pentru preaderare. Comisia ar 
putea solicita asistență în privința acestui 
exercițiu din partea agențiilor UE și a 
altor instituții relevante. Acest cadru ar 
trebui să definească, inter alia, lista de 
acțiuni principale care ar putea fi susținute 
în temeiul prezentului regulament și 
criteriile pentru alocarea fondurilor. Cadrul 
strategic comun ar trebui să constituie 
cadrul de referință al documentelor de 
strategie pentru fiecare țară și pentru mai 
multe țări.

Or. en

Amendamentul 45
Franz Obermayr

Propunere de regulament
Considerentul 12
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Obiectivele asistenței ar trebui definite 
în documentele indicative de strategie 
pentru fiecare țară și pentru mai multe țări 
stabilite de Comisie pentru perioada 
cadrului financiar multianual al Uniunii, în 
parteneriat cu țările beneficiare, pe baza 
nevoilor specifice ale acestora și pe baza 
agendei de extindere. Documentele de 
strategie ar trebui să identifice domeniile 
de politica pentru care se va acorda 
asistență și, fără a aduce atingere 
prerogativelor autorității bugetare, să 
stabilească alocări indicative de fonduri 
pentru fiecare domeniu de politică, 
defalcate pe ani, inclusiv o estimare a 
cheltuielilor legate de climă. Trebuie să 
existe suficientă flexibilitate pentru 
satisfacerea nevoilor emergente și pentru a 
oferi stimulente pentru îmbunătățirea 
performanțelor. Documentele de strategie 
ar trebui să asigure coerența și 
conformitatea cu eforturile țărilor 
beneficiare, astfel cum sunt reflectate în 
bugetele naționale ale acestora, și ar trebui 
să țină seama de sprijinul oferit de alți 
donatori. Pentru a lua în considerare 
dezvoltările interne și externe, documentele 
indicative de strategie multianuală ar trebui 
revizuite în consecință.

(12) Obiectivele asistenței ar trebui definite 
în documentele indicative de strategie 
pentru fiecare țară și pentru mai multe țări 
stabilite de Comisie pentru perioada 
cadrului financiar multianual al Uniunii, în 
parteneriat cu țările beneficiare, pe baza 
nevoilor specifice ale acestora și pe baza 
agendei de extindere. Documentele de 
strategie ar trebui să identifice domeniile 
de politica pentru care se va acorda 
asistență și, fără a aduce atingere 
prerogativelor autorității bugetare, să 
stabilească alocări indicative de fonduri 
pentru fiecare domeniu de politică, 
defalcate pe ani. Trebuie să existe 
suficientă flexibilitate pentru satisfacerea 
nevoilor emergente și pentru a oferi 
stimulente pentru îmbunătățirea 
performanțelor. Documentele de strategie 
ar trebui să asigure coerența și 
conformitatea cu eforturile țărilor 
beneficiare, astfel cum sunt reflectate în 
bugetele naționale ale acestora, și ar trebui 
să țină seama de sprijinul oferit de alți 
donatori. Pentru a lua în considerare 
dezvoltările interne și externe, documentele 
indicative de strategie multianuală ar trebui 
revizuite în consecință.

Or. de

Amendamentul 46
Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Obiectivele asistenței ar trebui definite 
în documentele indicative de strategie 
pentru fiecare țară și pentru mai multe țări 

(12) Obiectivele asistenței ar trebui definite 
în documentele indicative de strategie 
pentru fiecare țară și pentru mai multe țări 
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stabilite de Comisie pentru perioada 
cadrului financiar multianual al Uniunii, în 
parteneriat cu țările beneficiare, pe baza 
nevoilor specifice ale acestora și pe baza 
agendei de extindere. Documentele de 
strategie ar trebui să identifice domeniile 
de politica pentru care se va acorda 
asistență și, fără a aduce atingere 
prerogativelor autorității bugetare, să 
stabilească alocări indicative de fonduri 
pentru fiecare domeniu de politică, 
defalcate pe ani, inclusiv o estimare a 
cheltuielilor legate de climă. Trebuie să 
existe suficientă flexibilitate pentru 
satisfacerea nevoilor emergente și pentru a 
oferi stimulente pentru îmbunătățirea 
performanțelor. Documentele de strategie 
ar trebui să asigure coerența și 
conformitatea cu eforturile țărilor 
beneficiare, astfel cum sunt reflectate în 
bugetele naționale ale acestora, și ar trebui 
să țină seama de sprijinul oferit de alți 
donatori. Pentru a lua în considerare 
dezvoltările interne și externe, documentele 
indicative de strategie multianuală ar trebui 
revizuite în consecință.

stabilite de Comisie pentru perioada 
cadrului financiar multianual al Uniunii, în 
parteneriat cu țările beneficiare, pe baza 
nevoilor specifice ale acestora și pe baza 
agendei de extindere. Documentele de 
strategie ar trebui să identifice domeniile 
de politica pentru care se va acorda 
asistență și, fără a aduce atingere 
prerogativelor autorității bugetare, să 
stabilească alocări indicative de fonduri 
pentru fiecare domeniu de politică, 
defalcate pe ani, inclusiv o estimare a 
cheltuielilor legate de climă. Trebuie să 
existe suficientă flexibilitate pentru 
satisfacerea nevoilor emergente, pentru a 
oferi stimulente pentru îmbunătățirea 
performanțelor și pentru a spori investițiile 
interne și internaționale pentru crearea de 
locuri de muncă de calitate și pentru 
consolidarea democrației. Documentele de 
strategie ar trebui să asigure coerența și 
conformitatea cu eforturile țărilor 
beneficiare, astfel cum sunt reflectate în 
bugetele naționale ale acestora, și ar trebui 
să țină seama de sprijinul oferit de alți 
donatori. Pentru a lua în considerare 
dezvoltările interne și externe, documentele 
indicative de strategie multianuală ar trebui 
revizuite în consecință.

Or. en

Amendamentul 47
Franz Obermayr

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Este în interesul Uniunii să ofere 
asistență țărilor beneficiare în eforturile 
acestora de a-și reforma sistemele pentru a 
le alinia la sistemele Uniunii. Dat fiind că 
obiectivul prezentului regulament nu poate 
fi realizat în suficientă măsură de către 

(13) Este în interesul Uniunii să ofere 
asistență țărilor beneficiare în eforturile 
acestora de a-și reforma sistemele pentru a 
le aduce treptat la nivelul sistemelor
Uniunii. Dat fiind că obiectivul prezentului 
regulament nu poate fi realizat în suficientă 
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statele membre și poate fi realizat mai bine 
la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta 
măsuri în conformitate cu principiul 
subsidiarității, astfel cum se prevede la 
articolul 5 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană. În conformitate cu principiul 
proporționalității, astfel cum este prevăzut 
la articolul menționat, prezentul 
regulament nu prevede mai mult decât este 
necesar pentru realizarea acestui obiectiv.

măsură de către statele membre și poate fi 
realizat mai bine la nivelul Uniunii, 
Uniunea poate adopta măsuri în 
conformitate cu principiul subsidiarității, 
astfel cum se prevede la articolul 5 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană. În 
conformitate cu principiul 
proporționalității, astfel cum este prevăzut 
la articolul menționat, prezentul 
regulament nu prevede mai mult decât este 
necesar pentru realizarea acestui obiectiv.

Or. de

Amendamentul 48
Franz Obermayr

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Pentru ca prezentul regulament să 
poată reflecta cu rapiditate rezultatele 
deciziilor politice adoptate de către 
Consiliu, Comisiei ar trebui să i se delege 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene, 
pentru actualizarea listei țărilor 
beneficiare din anexa la prezentul 
regulament.

eliminat

Or. de

Amendamentul 49
Franz Obermayr

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) În timp ce Regulamentul (UE) nr. (15) Regulamentul (UE) nr. …/… al 
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…/… al Parlamentului European și al 
Consiliului ... (denumit în continuare 
„Regulamentul comun de punere în 
aplicare”) stabilește normele și procedurile 
comune pentru punerea în aplicare a 
instrumentelor de acțiune externă ale 
Uniunii, Comisiei trebuie să i se acorde și 
competențe delegate de adoptare a unor 
norme mai detaliate de stabilire a 
condițiilor uniforme pentru punerea în 
aplicare a prezentului regulament, în 
special în ceea ce privește structurile și 
procedurile de gestionare. Astfel de reguli 
ar trebui să ia în considerare 
învățămintele desprinse din gestionarea și 
punerea în aplicare a asistenței pentru 
preaderare în trecut și ar trebui să fie 
adaptate la evoluția situației din țările 
beneficiare.

Parlamentului European și al Consiliului ... 
(denumit în continuare „Regulamentul 
comun de punere în aplicare”) stabilește 
normele și procedurile comune pentru 
punerea în aplicare a instrumentelor de 
acțiune externă ale Uniunii.

Or. de

Amendamentul 50
Franz Obermayr

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Asistența ar trebui să utilizeze în 
continuare structurile și instrumentele care 
și-au dovedit valoarea în procesul de 
preaderare. Tranziția de la gestiunea 
directă de către Comisie a fondurilor de 
preaderare la gestiunea descentralizată 
delegată țărilor beneficiare ar trebui să fie 
progresivă și să respecte capacitățile 
fiecărei țări beneficiare.

(17) Asistența ar trebui să utilizeze în 
continuare structurile și instrumentele care 
și-au dovedit valoarea în procesul de 
preaderare. Tranziția de la gestiunea 
directă de către Comisie a fondurilor de 
preaderare la gestiunea descentralizată 
delegată țărilor beneficiare ar trebui 
deocamdată să nu aibă loc, iar în cazul în 
care capacitățile evoluează negativ ar 
trebui să fie degresivă.

Or. de
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Amendamentul 51
Mara Bizzotto

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Comitetele instituite în temeiul 
prezentului regulament ar trebui, de 
asemenea, să aibă competențe în ceea ce 
privește actele legate de punerea în aplicare 
a instrumentului anterior de asistență 
pentru aderare, precum și în ceea ce 
privește punerea în aplicare a asistenței 
financiare pentru comunitatea cipriotă 
turcă.

(19) Comitetele instituite în temeiul 
prezentului regulament ar trebui, de 
asemenea, să aibă competențe în ceea ce 
privește actele legate de punerea în aplicare 
a instrumentului anterior de asistență 
pentru aderare.

Or. it

Amendamentul 52
Mara Bizzotto

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) În cazul în care o țară beneficiară 
încalcă principiile care stau la baza Uniunii 
sau nu respectă angajamentele cuprinse în 
acordurile relevante încheiate cu Uniunea 
sau nu înregistrează progrese suficiente în 
ceea ce privește criteriile de aderare, 
Consiliul, la propunerea Comisiei, ar trebui 
să poată lua măsurile corespunzătoare 
pentru remedierea situației.

(20) În cazul în care o țară beneficiară 
încalcă principiile care stau la baza Uniunii 
sau nu respectă angajamentele cuprinse în 
acordurile relevante încheiate cu Uniunea 
sau nu înregistrează progrese suficiente în 
ceea ce privește criteriile de aderare, 
Consiliul, la propunerea Comisiei, ar trebui 
să ia măsurile corespunzătoare pentru a se 
asigura că țara beneficiară îndeplinește 
angajamentele asumate.

Or. it

Amendamentul 53
Franz Obermayr
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Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Instrumentul de asistență pentru 
preaderare („IPA”) are ca scop susținerea 
țărilor candidate și potențial candidate 
(denumire în continuare, „țările 
beneficiare”’) enumerate în anexă, în 
vederea punerii în aplicare a reformelor 
politice, instituționale, juridice, 
administrative, sociale și economice 
necesare ca aceste țări să se apropie cât mai 
mult de valorile Uniunii și să se alinieze 
progresiv la normele, standardele, politicile 
și practicile Uniunii în vederea aderării.

(1) Instrumentul de asistență pentru 
preaderare („IPA”) are ca scop susținerea 
țărilor candidate enumerate în anexă, în 
vederea punerii în aplicare a reformelor 
politice, instituționale, juridice, 
administrative, sociale și economice 
necesare ca aceste țări să se apropie cât mai 
mult de valorile Uniunii și să se alinieze 
progresiv la normele, standardele, politicile 
și practicile Uniunii în vederea aderării.

Or. de

Amendamentul 54
Mara Bizzotto

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Instrumentul de asistență pentru 
preaderare („IPA”) are ca scop susținerea 
țărilor candidate și potențial candidate 
(denumire în continuare, „țările 
beneficiare”’) enumerate în anexă, în 
vederea punerii în aplicare a reformelor 
politice, instituționale, juridice, 
administrative, sociale și economice 
necesare ca aceste țări să se apropie cât mai 
mult de valorile Uniunii și să se alinieze 
progresiv la normele, standardele, politicile 
și practicile Uniunii în vederea aderării.

(1) Instrumentul de asistență pentru 
preaderare („IPA”) are ca scop susținerea 
țărilor candidate și potențial candidate 
(denumire în continuare, „țările 
beneficiare”’) enumerate în anexă, în 
vederea punerii în aplicare a reformelor 
politice, instituționale, juridice, 
administrative, sociale și economice 
necesare ca aceste țări să se apropie cât mai 
mult de valorile Uniunii și să se alinieze 
progresiv la normele, standardele, politicile 
și practicile Uniunii în vederea posibilei 
aderări, în măsura în care dovedesc că au 
realizat cu succes reformele menționate.

Or. it
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Amendamentul 55
Kinga Göncz

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) promovarea și protejarea drepturilor 
omului și a libertăților fundamentale, 
respectarea în mai mare măsură a 
drepturilor minorităților, promovarea 
egalității între femei și bărbați, 
nediscriminarea și libertatea presei și 
promovarea relațiilor de bună vecinătate;

(ii) promovarea și protejarea drepturilor 
omului și a libertăților fundamentale, 
respectarea în mai mare măsură a 
drepturilor minorităților și a drepturilor 
persoanelor cu handicap, protejarea 
grupurilor vulnerabile, promovarea 
egalității între femei și bărbați, 
nediscriminarea și libertatea presei și 
promovarea relațiilor de bună vecinătate;

Or. en

Amendamentul 56
Mara Bizzotto

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 –  litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) promovarea și protejarea drepturilor 
omului și a libertăților fundamentale, 
respectarea în mai mare măsură a 
drepturilor minorităților, promovarea 
egalității între femei și bărbați, 
nediscriminarea și libertatea presei și 
promovarea relațiilor de bună vecinătate;

(ii) promovarea și protejarea drepturilor 
omului și a libertăților fundamentale, 
respectarea neîngrădită a drepturilor 
minorităților, promovarea egalității între 
femei și bărbați, nediscriminarea și 
libertatea presei și promovarea relațiilor de 
bună vecinătate;

Or. it

Amendamentul 57
Franz Obermayr

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera a – punctul ii
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) promovarea și protejarea drepturilor 
omului și a libertăților fundamentale, 
respectarea în mai mare măsură a 
drepturilor minorităților, promovarea 
egalității între femei și bărbați, 
nediscriminarea și libertatea presei și 
promovarea relațiilor de bună vecinătate;

(ii) promovarea și protejarea drepturilor 
omului și a libertăților fundamentale, 
respectarea în mai mare măsură a 
drepturilor minorităților, promovarea 
libertății presei și promovarea relațiilor de 
bună vecinătate;

Or. de

Amendamentul 58
Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera a – punctul v

Textul propus de Comisie Amendamentul

(v) dezvoltarea societății civile și a 
dialogului social;

(v) dezvoltarea societății civile și a 
dialogului social între organizațiile 
angajatorilor și sindicate;

Or. en

Amendamentul 59
Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) reformele economice necesare pentru a 
face față presiunii concurențiale și forțelor 
de piață din cadrul Uniunii, urmărind în 
același timp obiectivele economice, sociale 
și de mediu;

(ii) reformele economice necesare pentru a 
face față presiunii concurențiale și forțelor 
de piață din cadrul Uniunii, urmărind în 
același timp obiectivele economice, sociale 
și de mediu și stimulând crearea de locuri 
de muncă, în special în ceea ce privește 
IMM-urile;

Or. en
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Amendamentul 60
Jelko Kacin

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) promovarea ocupării forței de muncă 
și dezvoltarea capitalului uman;

(iii) promovarea ocupării forței de muncă 
și dezvoltarea capitalului uman prin 
educație, programe de formare de calitate 
și prin promovarea voluntariatului ca un 
mod de a dobândi competențe, experiență 
și de a îmbunătăți coeziunea socială a 
societăților; 

Or. en

Amendamentul 61
Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) promovarea ocupării forței de muncă 
și dezvoltarea capitalului uman;

(iii) promovarea ocupării forței de muncă 
și dezvoltarea capitalului uman prin 
politici eficiente, prospective și bazate pe 
analize ale pieței muncii, legate de 
programele de mobilitate avute în vedere;

Or. en

Amendamentul 62
Franz Obermayr

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) incluziunea socială și economică, în (iv) incluziunea socială și economică, în 
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special a minorităților și a grupurilor 
vulnerabile;

special a minorităților;

Or. de

Amendamentul 63
Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) incluziunea socială și economică, în 
special a minorităților și a grupurilor 
vulnerabile;

(iv) incluziunea socială și economică, în 
special a minorităților și a grupurilor 
vulnerabile, inclusiv Platforma europeană
de combatere a sărăciei și a excluziunii 
sociale și alte foruri relevante;

Or. en

Amendamentul 64
Jelko Kacin

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) incluziunea socială și economică, în 
special a minorităților și a grupurilor 
vulnerabile;

(iv) incluziunea socială și economică, în 
special a minorităților și a grupurilor 
vulnerabile; încurajarea și asigurarea 
îmbătrânirii active a cetățenilor, precum 
și a solidarității dintre generații;

Or. en

Amendamentul 65
Kinga Göncz

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b – punctul iva (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(iva) promovarea educației incluzive și 
integrate, acordând o atenție specială 
prevenirii separării bazate pe criterii 
etnice în școli, reducerii disparităților de 
gen, oferirii unei educații timpurii și 
prevenirii abandonului școlar timpuriu, 
vizând astfel reducerea disparităților 
etnice, sociale și regionale;

Or. en

Amendamentul 66
Kinga Göncz

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b – punctul ivb (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ivb) din motive de educație incluzivă și 
integrată, sensibilizarea cu privire la 
problemele identificate și luarea de 
măsuri în vederea soluționării acestora 
pentru a oferi educație de calitate și 
copiilor marginalizați; 

Or. en

Amendamentul 67
Kinga Göncz

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b – punctul ivc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ivc) consolidarea sistemului de protecție 
socială, punerea în aplicare a planurilor 
strategice pentru reducerea sărăciei, 
precum și promovarea politicilor sociale 
privind persoanele cu handicap, romii și 
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alte categorii de persoane excluse din 
punct de vedere social;

Or. en

Amendamentul 68
Kinga Göncz

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b – punctul va (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(va) măsuri eficiente anti-discriminare, în 
special de punere în aplicare a strategiilor 
de integrare a romilor;

Or. en

Amendamentul 69
Kinga Göncz

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – paragraful 1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– progresele în ceea ce privește democrația, 
statul de drept, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților fundamentale, 
sistemul de justiție și nivelul capacității 
administrative;

– progresele în ceea ce privește democrația, 
statul de drept, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților fundamentale, 
protejarea drepturilor minorităților și a 
drepturilor grupurilor vulnerabile,
sistemul de justiție, nivelul capacității 
administrative și promovarea societății 
civile;

Or. en

Amendamentul 70
Jutta Steinruck
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Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – paragraful 1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– progresele în ceea ce privește democrația, 
statul de drept, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților fundamentale, 
sistemul de justiție și nivelul capacității 
administrative; 

– progresele în ceea ce privește democrația, 
statul de drept, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților fundamentale, 
sistemul de justiție, nivelul capacității 
administrative și calitatea dialogului civic, 
precum și a dialogului social dintre 
organizațiile angajatorilor și sindicate;

Or. en

Amendamentul 71
Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – paragraful 1 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– progresele reformelor economice; 
soliditatea și eficacitatea strategiilor de 
dezvoltare socială și economică, progresele 
în vederea unei creșteri inteligente, 
durabile și favorabile incluziunii, inclusiv 
prin investiții publice susținute de IPA;

– progresele reformelor socioeconomice; 
soliditatea și eficacitatea strategiilor de 
dezvoltare socială și economică, progresele 
în vederea unei creșteri inteligente, 
durabile și favorabile incluziunii, precum
și crearea unui sistem de educație și 
formare și a unor locuri de muncă de 
calitate, inclusiv prin investiții publice 
susținute de IPA;

Or. en

Amendamentul 72
Franz Obermayr

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

- cooperarea cu UE și mai ales cu 



AM\898082RO.doc 25/32 PE486.211v01-00

RO

Frontex în domeniul combaterii imigrării 
ilegale în UE;

Or. de

Amendamentul 73
Marije Cornelissen

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Documentele de strategie precizează 
combinația corespunzătoare de domenii de
politică, astfel cum au fost menționate la 
articolul 3, care vor beneficia de asistență 
financiară în temeiul prezentului 
regulament, pentru a reflecta nevoile și 
prioritățile în conformitate cu obiectivele 
menționate la articolul 2, cu cadrul 
strategic comun al IPA menționat la 
articolul 5 și cu strategiile naționale, după 
caz.

(2) Documentele de strategie precizează 
combinația corespunzătoare de domenii de 
politică, astfel cum au fost menționate la 
articolul 3, care vor beneficia de asistență 
financiară în temeiul prezentului 
regulament, pentru a reflecta nevoile și 
prioritățile în conformitate cu obiectivele 
menționate la articolul 2, cu cadrul 
strategic comun al IPA menționat la 
articolul 5 și cu strategiile naționale, după 
caz. Documentele de strategie ar trebui să 
includă obiective fezabile specifice unei 
țări pentru fiecare dintre obiectivele UE 
2020 pentru o creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii. 

Or. en

Amendamentul 74
Franz Obermayr

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Asistența Uniunii în temeiul prezentului 
regulament este pusă în aplicare prin 
programele și măsurile prevăzute la 
articolele 2 și 3 din regulamentul comun de 
punere în aplicare și în conformitate cu 

Asistența Uniunii în temeiul prezentului 
regulament este pusă în aplicare prin 
programele și măsurile prevăzute la 
articolele 2 și 3 din regulamentul comun de 
punere în aplicare. În general, punerea în 
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normele specifice care stabilesc condiții 
uniforme pentru punerea în aplicare a 
prezentului regulament, în special în ceea 
ce privește structurile și procedurile de 
gestionare, pe care Comisia le adoptă în 
conformitate cu articolele 10 și 11 din 
prezentul regulament. În general, punerea 
în aplicare ia forma unor programe anuale 
sau multianuale, specifice pentru o anumită 
țări sau pentru mai multe țări, stabilite în 
conformitate cu documentele de strategie 
menționate la articolul 6 și elaborate de 
către țările beneficiare și/sau de către 
Comisie, după caz.

aplicare ia forma unor programe anuale sau 
multianuale, specifice pentru o anumită țări 
sau pentru mai multe țări, stabilite în 
conformitate cu documentele de strategie 
menționate la articolul 6 și elaborate de 
către țările beneficiare și/sau de către 
Comisie, după caz.

Or. de

Amendamentul 75
Franz Obermayr

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În situații justificate și pentru a 
asigura coerența și eficacitatea finanțării 
Uniunii sau pentru a dezvolta cooperarea 
regională, Comisia poate decide să 
extindă eligibilitatea programelor și 
măsurilor menționate la articolul 7 pentru 
a cuprinde țări, teritorii și regiuni care, în 
caz contrar, nu ar fi eligibile pentru 
finanțare în temeiul articolului 1, în cazul 
în care programul sau măsura care 
urmează a fi pusă în aplicare este de 
natură globală, regională sau 
transfrontalieră.

eliminat

Or. de

Amendamentul 76
Franz Obermayr
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Propunere de regulament
Articolul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

Delegarea de competențe Comisiei eliminat
Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 11 
pentru modificarea anexei la prezentul 
regulament și completarea regulamentul 
comun de punere în aplicare cu norme 
specifice de stabilire a condițiilor 
uniforme pentru punerea în aplicare a 
prezentului regulament.

Or. de

Amendamentul 77
Franz Obermayr

Propunere de regulament
Articolul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

Exercitarea competențelor delegate 
Comisiei

eliminat

(1)Se conferă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate, cu respectarea 
condițiilor prevăzute în prezentul articol.
(2)Competențele sunt delegate Comisiei 
pe perioada de valabilitate a prezentului 
Regulament.
(3)Delegarea competențelor poate fi 
revocată în orice moment de către 
Parlamentul European sau de către 
Consiliu. Decizia de revocare încetează 
delegarea de competență specificată în 
respectiva decizie. Decizia intră în vigoare 
în ziua ulterioară publicării sale în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau 
la o dată ulterioară specificată în decizie. 
Decizia nu afectează valabilitatea actelor 
delegate deja în vigoare.
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(4)De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia îl notifică simultan acest act 
Parlamentului European și Consiliului.
(5)Un act delegat intră în vigoare doar 
dacă nu a fost exprimată nicio obiecțiune 
de către Parlamentul European sau de 
către Consiliu în termen de două luni de 
la notificarea Parlamentului European și 
a Consiliului cu privire la actul în cauză 
sau dacă, înainte de expirarea perioadei 
respective, Parlamentul European și 
Consiliul au informat Comisia că nu vor 
prezenta obiecțiuni. Termenul respectiv se 
prelungește cu 2 luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a 
Consiliului.

Or. de

Amendamentul 78
Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere dispozițiilor privind 
suspendarea ajutorului din acordurile de 
parteneriat și cooperare încheiate cu țările 
și regiunile partenere, în cazul în care o 
țară beneficiară nu respectă principiile 
democrației, statul de drept, drepturile 
omului, drepturile minorităților și 
libertățile fundamentale sau angajamentele 
cuprinse în acordurile relevante încheiate 
cu Uniunea sau în cazul în care progresele 
înregistrate în legătură cu îndeplinirea 
criteriilor de aderare nu sunt suficiente, 
Uniunea invită țara beneficiară să 
organizeze consultări în vederea găsirii 
unei soluții acceptabile pentru ambele 
părți, exceptând cazurile de urgență 
specială. În cazul în care consultările cu 
țara beneficiară nu conduc la o soluție 
acceptabilă pentru ambele părți sau în 

Fără a aduce atingere dispozițiilor privind 
suspendarea ajutorului din acordurile de 
parteneriat și cooperare încheiate cu țările 
și regiunile partenere, în cazul în care o 
țară beneficiară nu respectă principiile 
democrației, statul de drept, drepturile 
omului, drepturile minorităților și 
libertățile fundamentale sau angajamentele 
cuprinse în acordurile relevante încheiate 
cu Uniunea sau în cazul în care progresele 
înregistrate în legătură cu îndeplinirea 
criteriilor de aderare și transparența nu 
sunt suficiente, Uniunea invită țara 
beneficiară să organizeze consultări în 
vederea găsirii unei soluții acceptabile 
pentru ambele părți, exceptând cazurile de 
urgență specială. În cazul în care 
consultările cu țara beneficiară nu conduc 
la o soluție acceptabilă pentru ambele părți 
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cazul în care consultările sunt refuzate sau 
în cazuri de urgență specială, Consiliul 
poate lua măsuri corespunzătoare în 
conformitate cu articolul 215 alineatul (1) 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, care ar putea include 
suspendarea completă sau parțială a 
asistenței acordate de Uniune. Parlamentul 
European este informat pe deplin și imediat 
cu privire orice decizii luate în acest sens.

sau în cazul în care consultările sunt 
refuzate sau în cazuri de urgență specială, 
Consiliul poate lua măsuri corespunzătoare 
în conformitate cu articolul 215 alineatul 
(1) din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene, care ar putea include 
suspendarea completă sau parțială a 
asistenței acordate de Uniune. Parlamentul 
European este informat pe deplin și imediat 
cu privire orice decizii luate în acest sens.

Or. en

Amendamentul 79
Franz Obermayr

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Suma de referință financiară pentru 
punerea în aplicare a prezentului 
regulament pentru perioada 2014-2020 este 
de 14 110 100 000 EUR (în prețuri 
curente). Un procent de până la 3 % din 
suma de referință financiară este alocată 
programelor de cooperare transfrontalieră 
între țările beneficiare și statele membre 
ale UE.

(1) Valoarea de referință financiară pentru 
punerea în aplicare a prezentului 
regulament pentru perioada 2014-2020 este 
de 10 000 000 000 EUR (în prețuri 
curente). Un procent de până la 3 % din 
valoarea de referință financiară este 
alocată programelor de cooperare 
transfrontalieră între țările beneficiare și 
statele membre ale UE.

Or. de

Amendamentul 80
Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Suma de referință financiară pentru 
punerea în aplicare a prezentului 
regulament pentru perioada 2014-2020 este 

(1) Valoarea de referință financiară pentru 
punerea în aplicare a prezentului 
regulament pentru perioada 2014-2020 este 
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de 14 110 100 000 EUR (în prețuri 
curente). Un procent de până la 3 % din 
suma de referință financiară este alocată 
programelor de cooperare transfrontalieră 
între țările beneficiare și statele membre 
ale UE.

de 14 110 100 000 EUR (în prețuri 
curente). Un procent de până la 3 % din 
valoarea de referință financiară este 
alocată programelor de cooperare 
transfrontalieră între țările beneficiare și 
statele membre ale UE, iar un procent de 
1,5 % din valoarea de referință financiară 
este rezervat societății civile și 
organizațiilor partenerilor sociali.

Or. en

Amendamentul 81
Franz Obermayr

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Astfel cum se precizează la articolul 13 
alineatul (2) din regulamentul „Erasmus 
pentru toți”, pentru a promova dimensiunea 
internațională a învățământului superior, o 
sumă indicativă de 1 812 100 000 EUR din 
diferitele instrumente externe (Instrumentul 
de cooperare pentru dezvoltare, 
Instrumentul european de vecinătate, 
Instrumentul de asistență pentru 
preaderare, Instrumentul de parteneriat și 
Fondul european de dezvoltare) se alocă 
pentru acțiunile de mobilitate în scop 
educațional din și către țări din afara UE, 
precum și cooperării și dialogului de 
politică desfășurate cu 
autoritățile/instituțiile/organizațiilor din 
aceste țări. Dispozițiile Regulamentului 
„Erasmus pentru toți” se aplică utilizării 
fondurilor respective.

Astfel cum se precizează la articolul 13 
alineatul (2) din regulamentul „Erasmus 
pentru toți”, pentru a promova dimensiunea 
internațională a învățământului superior, o 
sumă indicativă de 1 000 000 000 EUR din 
diferitele instrumente externe (Instrumentul 
de cooperare pentru dezvoltare, 
Instrumentul european de vecinătate, 
Instrumentul de asistență pentru 
preaderare, Instrumentul de parteneriat și 
Fondul european de dezvoltare) se alocă 
pentru acțiunile de mobilitate în scop 
educațional din și către țări din afara UE, 
precum și cooperării și dialogului de 
politică desfășurate cu 
autoritățile/instituțiile/organizațiilor din 
aceste țări. Dispozițiile Regulamentului 
„Erasmus pentru toți” se aplică utilizării 
fondurilor respective.

Or. de

Amendamentul 82
Franz Obermayr
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Propunere de regulament
Anexa 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Albania eliminat

Or. de

Amendamentul 83
Franz Obermayr

Propunere de regulament
Anexa 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Bosnia și Herțegovina eliminat

Or. de

Amendamentul 84
Franz Obermayr

Propunere de regulament
Anexa 1 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Kosovo* eliminat

Or. de

Amendamentul 85
Franz Obermayr

Propunere de regulament
Anexa 1 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

*Conform RCSONU 1244/1999. eliminat

Or. de


