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Amendamentul 16
Mara Bizzotto

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Uniunea urmărește să promoveze, să 
dezvolte și să consolideze valori precum 
libertatea, democrația, respectarea 
drepturilor omului și libertățile 
fundamentale, principiile egalității și statul 
de drept pe care se întemeiază, prin dialog 
și cooperare cu țările terțe.

(3) Uniunea urmărește să promoveze, să 
dezvolte și să consolideze valori precum 
libertatea, democrația, respectarea 
drepturilor omului și libertățile 
fundamentale, principiile egalității și statul 
de drept pe care se întemeiază, prin dialog 
și cooperare cu țările terțe și prin utilizarea 
condiționată a instrumentelor de sprijin,
în cazul în care țările terțe interesate nu 
înregistrează progrese în atingerea 
obiectivelor de dezvoltare democratică.

Or. it

Amendamentul 17
Kinga Göncz

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Uniunea urmărește să promoveze, să 
dezvolte și să consolideze valori precum 
libertatea, democrația, respectarea 
drepturilor omului și libertățile 
fundamentale, principiile egalității și statul 
de drept pe care se întemeiază, prin dialog 
și cooperare cu țările terțe.

(3) Uniunea urmărește să promoveze, să 
dezvolte și să consolideze valori precum 
libertatea, democrația, respectarea 
drepturilor omului și libertățile 
fundamentale, principiile egalității, o 
atenție deosebită fiind acordată protejării 
drepturilor grupurilor vulnerabile, 
precum minoritățile, și statul de drept pe 
care se întemeiază, prin dialog și cooperare 
cu țările terțe.

Or. en
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Amendamentul 18
Milan Cabrnoch

Propunere de regulament
Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Deși este în interesul Uniunii să 
contribuie la dezvoltarea democratică a 
vecinilor săi, dezvoltarea politicii 
europene de vecinătate depinde, în mod 
substanțial, de voința statelor în cauză și a 
popoarelor acestora de a împărtăși 
aceleași valori cu cele pe care se 
întemeiază Uniunea.

Or. en

Amendamentul 19
Mara Bizzotto

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Încă de la instituirea sa, politica 
europeană de vecinătate a întărit în mod 
semnificativ relațiile cu țările partenere și a 
adus beneficii concrete atât Uniunii, cât și 
partenerilor săi.

(4) Încă de la instituirea sa, politica 
europeană de vecinătate a întărit în mod 
semnificativ relațiile cu țările partenere și a 
adus beneficii concrete atât Uniunii, cât și 
partenerilor săi. În același timp, ținând 
cont de criza politică și socială care a 
afectat Africa de Nord în 2011 și de 
situația de instabilitate rezultată, cu care 
multe dintre țările interesate se confruntă
în continuare, este necesară intensificarea 
acțiunii politicii de vecinătate, în special 
în ceea ce privește obiectivele sale de 
dezvoltare democratică.

Or. it
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Amendamentul 20
Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cadrul politicii europene de 
vecinătate, Uniunea oferă țărilor vecine o 
relație privilegiată, întemeiată pe 
angajamentul reciproc de a respecta și a 
promova valorile democrației și drepturile 
omului, statul de drept, buna guvernanță și 
principiile economiei de piață și 
dezvoltarea durabilă.

(5) În cadrul politicii europene de 
vecinătate, Uniunea oferă țărilor vecine o 
relație privilegiată, întemeiată pe 
angajamentul reciproc de a respecta și a 
promova valorile democrației și drepturile 
omului, statul de drept, buna guvernanță, 
ocuparea forței de muncă, dezvoltarea 
capitalului uman, protecția socială și 
principiile economiei de piață și 
dezvoltarea durabilă.

Or. en

Amendamentul 21
Kinga Göncz

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cadrul politicii europene de 
vecinătate, Uniunea oferă țărilor vecine o 
relație privilegiată, întemeiată pe 
angajamentul reciproc de a respecta și a 
promova valorile democrației și drepturile 
omului, statul de drept, buna guvernanță și 
principiile economiei de piață și 
dezvoltarea durabilă.

(5) În cadrul politicii europene de 
vecinătate, Uniunea oferă țărilor vecine o 
relație privilegiată, întemeiată pe 
angajamentul reciproc de a respecta și a 
promova valorile democrației și drepturile 
omului, statul de drept, buna guvernanță și 
principiile economiei de piață și 
dezvoltarea durabilă, o atenție deosebită 
fiind acordată consolidării societății 
civile.

Or. en

Amendamentul 22
Konstantinos Poupakis



PE487.961v01-00 6/23 AM\900410RO.doc

RO

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În plus, este important să se încurajeze 
și să se faciliteze cooperarea în beneficiul 
comun al Uniunii și al partenerilor săi, în 
special prin punerea în comun a 
contribuțiilor provenite de la instrumentele 
interne și externe ale bugetului Uniunii, 
îndeosebi în ceea ce privește cooperarea 
transfrontalieră, proiectele de infrastructură 
de interes pentru Uniune care vor trece prin 
țări învecinate și alte domenii de cooperare.

(9) În plus, este important să se încurajeze 
și să se faciliteze cooperarea în beneficiul 
comun al Uniunii și al partenerilor săi, în 
special printr-o coordonare mai bună și 
mai eficientă a resurselor oferite, precum 
și prin punerea în comun a contribuțiilor 
provenite de la instrumentele interne și 
externe ale bugetului Uniunii, îndeosebi în 
ceea ce privește cooperarea 
transfrontalieră, proiectele de infrastructură 
de interes pentru Uniune care vor trece prin 
țări învecinate și alte domenii de cooperare.

Or. el

Amendamentul 23
Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În plus, este important să se încurajeze 
și să se faciliteze cooperarea în beneficiul 
comun al Uniunii și al partenerilor săi, în 
special prin punerea în comun a 
contribuțiilor provenite de la instrumentele 
interne și externe ale bugetului Uniunii, 
îndeosebi în ceea ce privește cooperarea 
transfrontalieră, proiectele de infrastructură 
de interes pentru Uniune care vor trece prin 
țări învecinate și alte domenii de cooperare.

(9) În plus, este important să se încurajeze 
și să se faciliteze, printre altele, cu 
sprijinul agențiilor Uniunii, cooperarea în 
beneficiul comun al Uniunii și al 
partenerilor săi, în special prin punerea în 
comun a contribuțiilor provenite de la 
instrumentele interne și externe ale 
bugetului Uniunii, îndeosebi în ceea ce 
privește cooperarea transfrontalieră, 
proiectele de infrastructură de interes 
pentru Uniune care vor trece prin țări 
învecinate și alte domenii de cooperare.

Or. en
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Amendamentul 24
Milan Cabrnoch

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Necesitățile de finanțare ale sprijinului 
extern furnizat de Uniunea Europeană sunt 
în creștere, dar situația economică și 
bugetară a Uniunii limitează resursele 
disponibile pentru un astfel de sprijin. Prin 
urmare, Comisia trebuie să caute cea mai 
eficientă utilizare a resurselor disponibile, 
prin utilizarea instrumentelor financiare cu 
efect de levier. Un astfel de efect ar putea 
fi amplificat prin permiterea utilizării și a 
reutilizării fondurilor investite și generate 
prin instrumente financiare.

(19) Necesitățile de finanțare ale sprijinului 
extern furnizat de Uniunea Europeană sunt 
în creștere, dar situația economică și 
bugetară a Uniunii limitează resursele 
disponibile pentru un astfel de sprijin. Prin 
urmare, Comisia trebuie să caute cea mai 
eficientă utilizare a resurselor disponibile, 
prin utilizarea instrumentelor financiare cu 
efect de levier. Un astfel de efect ar putea 
fi amplificat prin permiterea utilizării și a 
reutilizării fondurilor investite și generate 
prin instrumente financiare. De asemenea, 
ar trebui să definească în mod clar 
prioritățile Politicii europene de 
vecinătate, stabilind astfel criteriile pentru 
evaluarea realizărilor.

Or. en

Amendamentul 25
Konstantinos Poupakis

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Necesitățile de finanțare ale sprijinului 
extern furnizat de Uniunea Europeană sunt 
în creștere, dar situația economică și 
bugetară a Uniunii limitează resursele 
disponibile pentru un astfel de sprijin. Prin 
urmare, Comisia trebuie să caute cea mai 
eficientă utilizare a resurselor disponibile, 
prin utilizarea instrumentelor financiare cu 
efect de levier. Un astfel de efect ar putea 
fi amplificat prin permiterea utilizării și a 
reutilizării fondurilor investite și generate 

(19) Necesitățile de finanțare ale sprijinului 
extern furnizat de Uniunea Europeană sunt 
în creștere, dar situația economică și 
bugetară a Uniunii limitează resursele 
disponibile pentru un astfel de sprijin. Prin 
urmare, Comisia trebuie să caute cea mai 
eficientă și transparentă utilizare a 
resurselor disponibile, prin utilizarea 
instrumentelor financiare cu efect de levier.
Un astfel de efect ar putea fi amplificat 
prin permiterea utilizării și a reutilizării 
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prin instrumente financiare. fondurilor investite și generate prin 
instrumente financiare.

Or. el

Amendamentul 26
Marije Cornelissen

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Egalitatea de șanse între femei și 
bărbați și combaterea discriminării ar 
trebui să fie un obiectiv transversal al 
tuturor acțiunilor întreprinse în temeiul 
prezentului regulament.

(21) Egalitatea de șanse între femei și 
bărbați, combaterea discriminării și 
protecția socială și a drepturilor 
lucrătorilor ar trebui să fie un obiectiv 
transversal al tuturor acțiunilor întreprinse 
în temeiul prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 27
Kinga Göncz

Propunere de regulament
Considerentul 21a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Protecția drepturilor grupurilor 
vulnerabile și incluziunea socială ar 
trebui, de asemenea, să constituie 
priorități.

Or. en

Amendamentul 28
Marije Cornelissen

Propunere de regulament
Considerentul 22
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Uniunea se angajează să promoveze, 
în relațiile cu partenerii săi din întreaga 
lume, condiții de muncă decente, dar și să 
ratifice și să aplice în mod efectiv 
standardele de muncă recunoscute la nivel 
internațional și acordurile multilaterale 
privind mediul.

(22) Uniunea se angajează să promoveze, 
în relațiile cu partenerii săi din întreaga 
lume, condiții de muncă decente, dar și să 
ratifice și să aplice în mod efectiv 
standardele de muncă recunoscute la nivel 
internațional și acordurile multilaterale 
privind mediul. În acest scop, țările 
partenere ar trebui îndemnate să ratifice 
toate convențiile fundamentale ale 
Organizației Internaționale a Muncii în 
domeniul muncii, precum și să alinieze 
legislația națională la convențiile 
respective.

Or. en

Amendamentul 29
Konstantinos Poupakis

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Uniunea se angajează să promoveze, 
în relațiile cu partenerii săi din întreaga 
lume, condiții de muncă decente, dar și să 
ratifice și să aplice în mod efectiv 
standardele de muncă recunoscute la nivel 
internațional și acordurile multilaterale 
privind mediul. 

(22) Uniunea se angajează să promoveze, 
în relațiile cu partenerii săi din întreaga 
lume, condiții de muncă decente și 
dialogul social, dar și să ratifice și să 
aplice în mod efectiv standardele de muncă 
recunoscute la nivel internațional și 
acordurile multilaterale privind mediul.

Or. el

Amendamentul 30
Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Considerentul 22a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(22a) Uniunea ar trebui să susțină țările 
partenere în eforturile acestora de a crea 
locuri de muncă și de a îmbunătăți 
capacitatea de inserție profesională, de a 
soluționa chestiunile legate de piața forței 
de muncă și de a dezvolta politici sociale.

Or. en

Amendamentul 31
Marije Cornelissen

Propunere de regulament
Considerentul 22a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22a) Uniunea ar trebui să susțină țările 
partenere în ceea ce privește instituirea 
unor legi mai stricte în domeniul muncii, 
pentru a proteja copiii împotriva 
condițiilor de muncă abuzive, precum și 
în aplicarea de măsuri imediate pentru 
eradicarea muncii ilegale a copiilor.

Or. en

Amendamentul 32
Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Considerentul 22b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22b) Obiectivele prezentului regulament 
ar trebui să includă consolidarea 
societății civile și a dialogului cu 
partenerii sociali, precum și susținerea 
coeziunii structurale economice, sociale și 
teritoriale și a îmbunătățirilor în materie 
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de educație necesare în țările partenere.

Or. en

Amendamentul 33
Mara Bizzotto

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) promovarea drepturilor omului și a 
libertăților fundamentale, statutul de drept, 
principiile egalității, instituirea unei 
democrații solide și durabile, promovarea
bunei guvernanțe și dezvoltarea unei 
societăți civile active, inclusiv partenerii 
sociali;

(a) garantarea respectării drepturilor 
omului și a libertăților fundamentale, a 
statului de drept, a principiilor egalității, a
instituirii unei democrații solide și 
durabile, a promovării bunei guvernanțe și 
a dezvoltării unei societăți civile active, 
inclusiv partenerii sociali;

Or. it

Amendamentul 34
Konstantinos Poupakis

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) promovarea drepturilor omului și a 
libertăților fundamentale, statutul de drept, 
principiile egalității, instituirea unei 
democrații solide și durabile, promovarea 
bunei guvernanțe și dezvoltarea unei 
societăți civile active, inclusiv partenerii 
sociali,

(a) promovarea drepturilor omului și a 
libertăților fundamentale, statul de drept, 
principiile egalității, instituirea unei 
democrații solide și durabile, promovarea 
bunei guvernanțe și a transparenței 
procedurilor și dezvoltarea unei societăți 
civile active, inclusiv partenerii sociali;

Or. el

Amendamentul 35
Riikka Manner
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Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) promovarea drepturilor omului și a 
libertăților fundamentale, statutul de drept, 
principiile egalității, instituirea unei 
democrații solide și durabile, promovarea 
bunei guvernanțe și dezvoltarea unei 
societăți civile active, inclusiv partenerii 
sociali;

(a) promovarea drepturilor omului, a 
libertăților fundamentale, a statului de 
drept, a justiției sociale și a principiilor
egalității, instituirea unei democrații solide 
și durabile, promovarea bunei guvernanțe 
și dezvoltarea unei societăți civile active, 
inclusiv partenerii sociali;

Or. fi

Amendamentul 36
Kinga Göncz

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) apărarea drepturilor grupurilor 
vulnerabile, precum minoritățile;

Or. en

Amendamentul 37
Mara Bizzotto

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) realizarea unei integrări progresive în 
cadrul pieței interne a Uniunii și 
consolidarea cooperării sectoriale și 
intersectoriale, inclusiv prin armonizare 
legislativă și convergența reglementărilor 
cu standardele Uniunii și alte standarde 
internaționale relevante, măsuri conexe în 

(b) realizarea unei integrări progresive în 
cadrul pieței interne a Uniunii și 
consolidarea cooperării sectoriale și 
intersectoriale, inclusiv prin armonizare 
legislativă și convergența reglementărilor 
cu standardele Uniunii și alte standarde 
internaționale relevante, măsuri conexe în 
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materie de consolidare a instituțiilor și 
investiții, în special în materie de 
interconectări;

materie de consolidare a instituțiilor și 
investiții, în special în materie de 
interconectări; este necesar, totodată, ca 
integrarea economică să nu genereze o 
situație de concurență neloială pe piața 
internă;

Or. it

Amendamentul 38
Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) realizarea unei integrări progresive în 
cadrul pieței interne a Uniunii și 
consolidarea cooperării sectoriale și 
intersectoriale, inclusiv prin armonizare 
legislativă și convergența reglementărilor 
cu standardele Uniunii și alte standarde 
internaționale relevante, măsuri conexe în 
materie de consolidare a instituțiilor și 
investiții, în special în materie de 
interconectări;

(b) realizarea unei integrări progresive în 
cadrul pieței interne a Uniunii și 
consolidarea cooperării sectoriale și 
intersectoriale, inclusiv prin armonizare 
legislativă și convergența reglementărilor 
cu standardele Uniunii și alte standarde 
internaționale relevante, măsuri conexe în 
materie de consolidare a instituțiilor și 
investiții, în special în materie de 
interconectări și dezvoltare a 
competențelor;

Or. en

Amendamentul 39
Riikka Manner

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) realizarea unei integrări progresive în 
cadrul pieței interne a Uniunii și 
consolidarea cooperării sectoriale și 
intersectoriale, inclusiv prin armonizare 
legislativă și convergența reglementărilor 

(b) realizarea unei integrări progresive în 
cadrul pieței interne a Uniunii și 
consolidarea cooperării sectoriale și 
intersectoriale, inclusiv prin investiții 
sociale, armonizare legislativă și 
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cu standardele Uniunii și alte standarde 
internaționale relevante, măsuri conexe în 
materie de consolidare a instituțiilor și 
investiții, în special în materie de 
interconectări;

convergența reglementărilor cu standardele 
Uniunii și alte standarde internaționale 
relevante, măsuri conexe în materie de 
consolidare a instituțiilor și investiții, în 
special în materie de interconectări;

Or. fi

Amendamentul 40
Jutta Steinruck, Sylvana Rapti

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) crearea condițiilor propice pentru o 
mobilitate bine gestionată a persoanelor și 
promovarea contactelor interpersonale;

(c) crearea condițiilor propice pentru o 
mobilitate bine gestionată a persoanelor, în 
special o mobilitate circulară controlată, 
care să promoveze coincidența dintre 
cerințele angajatorilor în materie de 
competențe și oportunitățile de angajare, 
pe de o parte și, pe de altă parte, 
competențele disponibile într-o regiune 
specifică, asigurând respectarea 
principiului tratamentului egal,
promovarea contactelor interpersonale și 
promovarea, în mod activ, a 
oportunităților de a găsi un loc de muncă 
și o activitate independentă pentru 
migranții care se întorc;

Or. en

Amendamentul 41
Marije Cornelissen

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) crearea condițiilor propice pentru o 
mobilitate bine gestionată a persoanelor și 

(c) crearea condițiilor propice pentru o 
mobilitate bine gestionată a persoanelor și 
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promovarea contactelor interpersonale; promovarea contactelor interpersonale, 
inclusiv a inițiativelor de schimburi de 
studenți și în domeniul formării 
profesionale, cu sprijin financiar adecvat;

Or. en

Amendamentul 42
Jelko Kacin

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) crearea condițiilor propice pentru o 
mobilitate bine gestionată a persoanelor și 
promovarea contactelor interpersonale;

(c) crearea condițiilor propice pentru o 
mobilitate bine gestionată a persoanelor și 
promovarea contactelor interpersonale, 
printre altele, prin liberalizarea regimului 
vizelor și promovarea schimburilor de 
studenți și de stagii;

Or. en

Amendamentul 43
Mara Bizzotto

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) crearea condițiilor propice pentru o 
mobilitate bine gestionată a persoanelor și 
promovarea contactelor interpersonale;

(c) crearea condițiilor propice pentru o 
mobilitate bine gestionată și în 
conformitate cu legea a persoanelor și 
promovarea contactelor interpersonale;

Or. it

Amendamentul 44
Marije Cornelissen
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Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) promovarea creării de locuri de 
muncă sustenabile, îmbunătățirea calității 
locurilor de muncă și protejarea 
drepturilor lucrătorilor;

Or. en

Amendamentul 45
Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) dezvoltarea durabilă și favorabilă 
incluziunii sub toate aspectele, reducerea 
sărăciei, inclusiv prin dezvoltarea 
sectorului privat; promovarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale interne, 
dezvoltarea rurală, acțiuni de combatere a 
schimbărilor climatice și rezistența la 
dezastre; promovarea integrării active și a 
coeziunii sociale pentru cetățenii cei mai 
vulnerabili și cei mai expuși la sărăcie 
și/sau la excluziunea socială, prin 
consolidarea capacităților societății civile 
și ale partenerilor sociali;

Or. en

Amendamentul 46
Marije Cornelissen

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

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

(d) dezvoltarea durabilă și favorabilă 
incluziunii sub toate aspectele, reducerea 
sărăciei și a excluziunii sociale, 
acordându-se o atenție deosebită 
grupurilor vulnerabile, inclusiv prin 
dezvoltarea sectorului privat; promovarea 
coeziunii economice, sociale și teritoriale 
interne, dezvoltarea rurală, acțiuni de 
combatere a schimbărilor climatice și 
rezistența la dezastre;

Or. en

Amendamentul 47
Konstantinos Poupakis

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) dezvoltarea durabilă și favorabilă 
incluziunii sub toate aspectele, reducerea și 
prevenirea sărăciei și a șomajului, inclusiv 
prin dezvoltarea sectorului privat pentru 
crearea de locuri de muncă decente și 
durabile, promovarea coeziunii economice, 
sociale și teritoriale interne, dezvoltarea 
rurală, acțiuni de combatere a schimbărilor 
climatice și rezistența la dezastre;

Or. el

Amendamentul 48
Jelko Kacin

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

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

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

Or. en

Amendamentul 49
Jean Roatta, Elisabeth Morin-Chartier

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) asigurarea competitivității economice 
a Uniunii Europene și a țărilor partenere, 
integrând proiecte și proceduri cât mai 
adecvate pentru IMM-uri și îmbunătățind 
astfel integrarea acestora din urmă pe 
piața internă a Uniunii Europene.

Or. fr

Amendamentul 50
Jean Roatta, Elisabeth Morin-Chartier

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera eb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(eb) coordonarea sprijinului european 
acordat IMM-urilor și încurajarea creării 
de întreprinderi, între IMM-urile din 
țările partenere și cele din țările Uniunii; 
favorizarea dezvoltării unor proiecte și a 
investițiilor IMM-urilor în țările 
partenere, mobilizând astfel resursele 
necesare pentru promovarea cooperării 
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transnaționale.

Or. fr

Amendamentul 51
Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Realizarea acestor obiective se măsoară 
utilizând mai ales rapoartele periodice 
relevante ale UE privind punerea în 
aplicare a politicii, iar în ceea ce privește 
alineatul 2 literele (a), (d) și (e), indicatorii 
relevanți stabiliți de organizațiile 
internaționale și de alte organisme 
competente; în ceea ce privește alineatul 2 
literele (b), (c) și (d), adoptarea cadrului de 
reglementare al UE de către țările 
partenere, după caz; în ceea ce privește 
alineatul 2 literele (c) și (f), numărul 
acordurilor și acțiunilor de cooperare 
relevante. Indicatorii vor include, printre 
altele, monitorizarea corespunzătoare a 
alegerilor democratice, nivelul corupției, 
fluxurile comerciale, indicatori care permit 
măsurarea disparităților economice interne, 
inclusiv nivelurile de ocupare a forței de 
muncă.

(3) Realizarea acestor obiective se măsoară 
utilizând mai ales rapoartele periodice 
relevante ale UE, inclusiv rapoarte ale 
agențiilor Uniunii, privind punerea în 
aplicare a politicii, iar în ceea ce privește 
alineatul 2 literele (a), (d) și (e), indicatorii 
relevanți stabiliți de organizațiile 
internaționale și de alte organisme 
competente; în ceea ce privește alineatul 2 
literele (b), (c) și (d), adoptarea cadrului de 
reglementare al UE de către țările 
partenere, după caz; în ceea ce privește 
alineatul 2 literele (c) și (f), numărul 
acordurilor și acțiunilor de cooperare 
relevante. Indicatorii vor include, printre 
altele, monitorizarea corespunzătoare a 
alegerilor democratice, nivelul corupției, 
fluxurile comerciale, indicatori care permit 
măsurarea disparităților economice interne, 
inclusiv nivelurile de ocupare a forței de 
muncă și dezvoltarea capitalului uman, 
precum și obligația partenerilor sociali și 
a societății civile de a participa la dialogul 
social și dreptul acestora de a fi consultați 
înainte de aplicarea legislației și a 
politicilor.

Or. en

Amendamentul 52
Kinga Göncz
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Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Realizarea acestor obiective se măsoară 
utilizând mai ales rapoartele periodice 
relevante ale UE privind punerea în 
aplicare a politicii, iar în ceea ce privește 
alineatul 2 literele (a), (d) și (e), indicatorii 
relevanți stabiliți de organizațiile 
internaționale și de alte organisme 
competente; în ceea ce privește alineatul 2 
literele (b), (c) și (d), adoptarea cadrului de 
reglementare al UE de către țările 
partenere, după caz; în ceea ce privește 
alineatul 2 literele (c) și (f), numărul 
acordurilor și acțiunilor de cooperare 
relevante. Indicatorii vor include, printre 
altele, monitorizarea corespunzătoare a 
alegerilor democratice, nivelul corupției, 
fluxurile comerciale, indicatori care permit 
măsurarea disparităților economice interne, 
inclusiv nivelurile de ocupare a forței de 
muncă.

(3) Realizarea acestor obiective se măsoară 
utilizând mai ales rapoartele periodice 
relevante ale UE privind punerea în 
aplicare a politicii, iar în ceea ce privește 
alineatul 2 literele (a), (d) și (e), indicatorii 
relevanți stabiliți de organizațiile 
internaționale și de alte organisme 
competente; în ceea ce privește alineatul 2 
literele (b), (c) și (d), adoptarea cadrului de 
reglementare al UE de către țările 
partenere, după caz; în ceea ce privește 
alineatul 2 literele (c) și (f), numărul 
acordurilor și acțiunilor de cooperare 
relevante. Indicatorii vor include, printre 
altele, monitorizarea corespunzătoare a 
alegerilor democratice, nivelul corupției, 
libertatea mijloacelor media, 
independența sistemului judiciar, 
respectarea drepturilor omului și ale 
minorităților, fluxurile comerciale, 
indicatori care permit măsurarea 
disparităților economice interne, inclusiv 
nivelurile de ocupare a forței de muncă.

Or. en

Amendamentul 53
Marije Cornelissen

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Realizarea acestor obiective se măsoară 
utilizând mai ales rapoartele periodice 
relevante ale UE privind punerea în 
aplicare a politicii, iar în ceea ce privește 
alineatul 2 literele (a), (d) și (e), indicatorii 
relevanți stabiliți de organizațiile 
internaționale și de alte organisme 

(3) Realizarea acestor obiective se măsoară 
utilizând mai ales rapoartele periodice 
relevante ale UE privind punerea în 
aplicare a politicii, iar în ceea ce privește 
alineatul 2 literele (a), (d) și (e), indicatorii 
relevanți stabiliți de organizațiile 
internaționale și de alte organisme 
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competente; în ceea ce privește alineatul 2 
literele (b), (c) și (d), adoptarea cadrului de 
reglementare al UE de către țările 
partenere, după caz; în ceea ce privește 
alineatul 2 literele (c) și (f), numărul 
acordurilor și acțiunilor de cooperare 
relevante. Indicatorii vor include, printre 
altele, monitorizarea corespunzătoare a 
alegerilor democratice, nivelul corupției, 
fluxurile comerciale, indicatori care permit 
măsurarea disparităților economice interne, 
inclusiv nivelurile de ocupare a forței de 
muncă.

competente; în ceea ce privește alineatul 2 
literele (b), (c) și (d), adoptarea cadrului de 
reglementare al UE de către țările 
partenere, după caz; în ceea ce privește 
alineatul 2 literele (c) și (f), numărul 
acordurilor și acțiunilor de cooperare 
relevante. Indicatorii vor include, printre 
altele, monitorizarea corespunzătoare a 
alegerilor democratice, nivelul corupției, 
fluxurile comerciale, indicatori care permit 
măsurarea disparităților economice interne, 
nivelurile de ocupare a forței de muncă și 
calitatea locurilor de muncă, nivelul de 
sărăcie și distribuția veniturilor.

Or. en

Amendamentul 54
Riikka Manner

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Realizarea acestor obiective se măsoară 
utilizând mai ales rapoartele periodice 
relevante ale UE privind punerea în 
aplicare a politicii, iar în ceea ce privește 
alineatul 2 literele (a), (d) și (e), indicatorii 
relevanți stabiliți de organizațiile 
internaționale și de alte organisme 
competente; în ceea ce privește alineatul 2 
literele (b), (c) și (d), adoptarea cadrului de 
reglementare al UE de către țările 
partenere, după caz; în ceea ce privește 
alineatul 2 literele (c) și (f), numărul 
acordurilor și acțiunilor de cooperare 
relevante. Indicatorii vor include, printre 
altele, monitorizarea corespunzătoare a 
alegerilor democratice, nivelul corupției, 
fluxurile comerciale, indicatori care permit 
măsurarea disparităților economice interne, 
inclusiv nivelurile de ocupare a forței de 
muncă.

(3) Realizarea acestor obiective se măsoară 
utilizând mai ales rapoartele periodice 
relevante ale UE privind punerea în 
aplicare a politicii, iar în ceea ce privește 
alineatul 2 literele (a), (d) și (e), indicatorii 
relevanți stabiliți de organizațiile 
internaționale și de alte organisme 
competente; în ceea ce privește alineatul 2 
literele (b), (c) și (d), adoptarea cadrului de 
reglementare al UE de către țările 
partenere, după caz; în ceea ce privește 
alineatul 2 literele (c) și (f), numărul 
acordurilor și acțiunilor de cooperare 
relevante. Indicatorii vor include, printre 
altele, monitorizarea corespunzătoare a 
alegerilor democratice, nivelul corupției, 
fluxurile comerciale, indicatori care permit 
măsurarea disparităților economice interne, 
inclusiv numărul persoanelor calificate și
nivelurile de ocupare a forței de muncă.
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Amendamentul 55
Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Acordurile de parteneriat și cooperare, 
acordurile de asociere și alte acorduri 
existente sau viitoare care stabilesc o 
relație cu țările partenere, comunicările 
corespunzătoare, concluziile Consiliului și 
rezoluțiile Parlamentului European, 
precum și concluziile relevante ale 
reuniunilor ministeriale cu țările partenere 
constituie cadrul general de politică pentru 
programarea și punerea în aplicare a 
sprijinului furnizat de Uniune în temeiul 
prezentului regulament.

(1) Acordurile de parteneriat și cooperare, 
acordurile de asociere și alte acorduri
existente sau viitoare care stabilesc o 
relație cu țările partenere, comunicările 
corespunzătoare, concluziile Consiliului și 
rezoluțiile Parlamentului European, 
precum și concluziile relevante ale 
reuniunilor ministeriale cu țările partenere 
constituie cadrul general de politică pentru 
programarea și punerea în aplicare a 
sprijinului furnizat de Uniune în temeiul 
prezentului regulament, asociat, în mod 
activ, cu politicile și instrumentele interne 
ale Uniunii în domeniul infrastructurii, 
energiei, transporturilor, TIC, ocupării 
forței de muncă și al politicii sociale, 
migrației, educației, culturii, cercetării și 
inovării.

Or. en

Amendamentul 56
Riikka Manner

Propunere de regulament
Articolul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere dispozițiilor privind 
suspendarea acordării ajutorului prevăzute 
în acordurile de parteneriat și cooperare și 
în acordurile de asociere încheiate cu țări și 
regiuni partenere, în cazul în care o țară 
parteneră nu se conformează principiilor 

Fără a aduce atingere dispozițiilor privind 
suspendarea acordării ajutorului prevăzute 
în acordurile de parteneriat și cooperare și 
în acordurile de asociere încheiate cu țări și 
regiuni partenere, în cazul în care o țară 
parteneră nu se conformează principiilor 
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democrației, statului de drept și respectării 
drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale, Uniunea invită țara în cauză 
să organizeze consultări în vederea găsirii 
unei soluții acceptabile pentru ambele 
părți, cu excepția cazurilor de extremă 
urgență. Atunci când consultările cu țara în 
cauză nu permit găsirea unei soluții 
acceptabile pentru ambele părți, sau dacă 
aceste consultări sunt refuzate ori în caz de 
extremă urgență, Consiliul poate lua 
măsurile corespunzătoare în conformitate 
cu articolul 215 alineatul (1) din Tratatul 
privind Funcționarea Uniunii Europene, 
care ar putea include suspendarea totală 
sau parțială a sprijinului furnizat de 
Uniune.

democrației, statului de drept, respectării 
drepturilor omului, a libertăților 
fundamentale și a justiției sociale, Uniunea 
invită țara în cauză să organizeze consultări 
în vederea găsirii unei soluții acceptabile 
pentru ambele părți, cu excepția cazurilor 
de extremă urgență. Atunci când 
consultările cu țara în cauză nu permit 
găsirea unei soluții acceptabile pentru 
ambele părți, sau dacă aceste consultări 
sunt refuzate ori în caz de extremă urgență, 
Consiliul poate lua măsurile 
corespunzătoare în conformitate cu 
articolul 215 alineatul (1) din Tratatul 
privind Funcționarea Uniunii Europene, 
care ar putea include suspendarea totală 
sau parțială a sprijinului furnizat de 
Uniune.

Or. fi


