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AMENDAMENTELE

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru afaceri 
externe, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 6 – nota de subsol

Textul propus de Comisie Amendamentul

__________________ __________________

1Conform RCSONU nr. 1244/1999. 1Nu aduce atingere pozițiilor privind 
statutul și este conformă RCSONU 
1244/1999 și Avizului CIJ privind 
declarația de independență a Kosovo.

Or. en

Amendamentul 2

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 

(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 
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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 
strategiei de preaderare ar trebui să fie 
consolidată.

reformeze sistemul judiciar și administrația 
publică, să respecte drepturile 
fundamentale și să promoveze egalitatea 
între femei și bărbați și nediscriminarea și 
să aplice Cadrul Uniunii Europene pentru 
strategiile naționale de integrare a 
romilor. 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 
strategiei de preaderare ar trebui să fie 
consolidată.

Or. en

Amendamentul 3

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 
oferă, în special prin consultări periodice și 
schimburi frecvente de informații în timpul 
diferitelor etape ale ciclului de asistență.

(10) Comisia și statele membre ar trebui să 
asigure conformitatea, coerența și 
complementaritatea asistenței lor și a 
asistenței oferite de alte instituții și 
donatori internaționali, în special prin 
consultări periodice și schimburi frecvente 
de informații în timpul diferitelor etape ale 
ciclului de asistență.

Or. en
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Amendamentul 4

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 
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, 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 și a crește investițiile 
interne și internaționale. 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
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Amendamentul 5

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 să fie 
progresivă și să respecte capacitățile 
fiecărei țări beneficiare și ar trebui să 
descrească dacă aceste capacități 
evoluează negativ.

Or. en

Amendamentul 6

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 sau nu 
mai respectă cerințele referitoare la 
procesul decizional privind asistența sau 
la gestionarea administrativă a acesteia,
Consiliul, la propunerea Comisiei, ar trebui 
să poată lua măsurile corespunzătoare 
pentru remedierea situației.

Or. en
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Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 21a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Egalitatea dintre bărbați și femei și 
integrarea perspectivei de gen sunt 
promovate în cursul diverselor etape ale 
aplicării IPA, inclusiv la conceperea, 
aplicarea, monitorizarea și evaluarea 
acesteia.

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 –  litera a – punctul iva (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iva) consolidarea capacităților 
partenerilor sociali de a dezvolta dialogul 
social;

Or. en

Amendamentul 9

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 
parteneriatelor socioeconomice și 
instituirea unor mecanisme adecvate 
consultative pentru structurarea 
dialogului cu autoritățile;

Or. en
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Amendamentul 10

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(vi) măsuri de reconciliere, consolidare a 
păcii și încrederii.

(vi) măsuri de reconciliere, consolidare a 
păcii și încrederii și relații de bună 
vecinătate locale, naționale și regionale

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 –  litera b – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Sprijin pentru dezvoltare economică, 
socială și teritorială, în vederea dezvoltării 
inteligente, durabile și favorabile 
incluziunii, inter alia, prin:

(b) Sprijin pentru dezvoltare economică, 
socială și teritorială, în vederea dezvoltării 
inteligente, durabile și favorabile 
incluziunii în conformitate cu strategia 
Europe 2020, inter alia, prin:

Or. en

Amendamentul 12

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 aderând la principiile 
responsabilității sociale corporative;
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Amendamentul 13

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 
de calitate și dezvoltarea capitalului uman;

Or. en

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Consolidarea capacității țărilor 
beneficiare de a-și îndeplini obligațiile care 
decurg din statutul de membru prin 
susținerea alinierii progresive la acquis-ul 
comunitar și a adoptării, transpunerii și 
punerii în aplicare a acestuia, precum și a 
politicilor și fondurilor structurale, de 
coeziune și de dezvoltare agricolă și rurală 
ale Uniunii.

(c) Consolidarea capacității țărilor 
beneficiare de a-și îndeplini obligațiile care 
decurg din statutul de membru prin 
susținerea alinierii progresive la acquis-ul 
comunitar și a adoptării, transpunerii și 
punerii în aplicare a acestuia, precum și a 
politicilor și fondurilor structurale, de 
coeziune și de dezvoltare agricolă și rurală 
ale Uniunii; sprijinind activ aplicarea și 
monitorizarea mecanismelor care asigură 
respectarea obligațiilor în conformitate cu 
acquis-ul comunitar și a normelor și 
angajamentelor internaționale relevante;

Or. en
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Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 –  litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) Sporind coeziunea economică, 
socială și teritorială prin consolidarea 
capacităților inițiativelor bazate pe 
comunitate și angajarea beneficiarilor 
locali și regionali, precum și prin 
sprijinirea structurilor adecvate la nivel 
de sector și de întreprindere, a IMM-
urilor la acele niveluri și a investițiilor în 
zonele rurale.

Or. en

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – 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 
social și civil;

Or. en

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

progresele reformelor economice; 
soliditatea și eficacitatea strategiilor de 
dezvoltare socială și economică, progresele 

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

economică, progresele în vederea unei 
creșteri inteligente, durabile și favorabile 
incluziunii și crearea locurilor de muncă 
de calitate, inclusiv prin investiții publice 
susținute de IPA;

Or. en

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

corpul de legi aliniate la acquis; progresele 
reformei instituționale în legătură cu 
Uniunea, inclusiv tranziția la gestiunea 
descentralizată a asistenței acordate în 
temeiul prezentului regulament;

- corpul de legi aliniate la acquis, inclusiv 
un bilanț a aplicării lor;  progresele 
reformei instituționale în legătură cu 
Uniunea, inclusiv tranziția la gestiunea 
descentralizată a asistenței acordate în 
temeiul prezentului regulament;

Or. en

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Sunt promovate posibilitățile de a 
face progrese către atingerea obiectivelor 
specifice prin combinarea asistenței din 
diversele domenii de politici în mod 
simultan.

Or. en
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Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 4b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Asistența din toate domeniile de 
politici la care face trimitere alineatul (1) 
abordează în mod specific nevoile celor 
mai vulnerabili cetățeni și ale cetățenilor 
celor mai expuși riscului sărăciei și/sau 
sunt excluși social.

Or. en

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Pentru a spori eficiența și eficacitatea 
procesului de acordare a asistenței și pentru 
a preveni dubla finanțare, Comisia, 
împreună cu statele membre, ia măsurile 
necesare pentru a asigura o mai bună 
coordonare și complementaritate cu 
organizațiile și entitățile multilaterale și 
regionale, cum ar fi instituțiile financiare 
internaționale, agențiile, fondurile și 
programele Organizației Națiunilor Unite, 
precum și donatorii din afara Uniunii.

(4) Pentru a spori eficiența și eficacitatea 
procesului de acordare a asistenței și pentru 
a preveni dubla finanțare, Comisia, 
împreună cu statele membre, ia măsurile 
necesare pentru a asigura o mai bună 
coordonare și complementaritate cu 
organizațiile și entitățile multilaterale și 
regionale, cum ar fi instituțiile financiare 
internaționale, Consiliul Europei, 
agențiile, fondurile și programele 
Organizației Națiunilor Unite, precum și 
donatorii din afara Uniunii și cu inițiativele 
din sectorul privat.

Or. en
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Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În momentul pregătirii, punerii în 
aplicare și monitorizării asistenței în 
temeiul prezentului regulament, Comisia 
acționează, în principiu, în parteneriat cu 
țările beneficiare. Parteneriatul implică, 
după caz, autoritățile naționale, regionale 
și locale competente, parteneri economici 
și sociali, societatea civilă și actori 
nestatali.

(5) În momentul pregătirii, punerii în 
aplicare și monitorizării asistenței în 
temeiul prezentului regulament, Comisia 
acționează, în principiu, în parteneriat cu 
țările beneficiare. Parteneriatul implică 
activ, în principiu, autoritățile naționale, 
regionale și locale competente, parteneri 
economici și sociali, societatea civilă și 
actori nestatali.

Or. en

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia stabilește cadrul strategic 
comun al Instrumentului de asistență 
pentru preaderare. Cadrul strategic comun 
al IPA traduce prioritățile politice ale 
politicii de extindere în acțiuni-cheie care 
pot beneficia de asistență în temeiul 
prezentului regulament.

(1) Comisia stabilește cadrul strategic 
comun al Instrumentului de asistență 
pentru preaderare. Cadrul strategic comun 
al IPA traduce prioritățile politice ale 
politicii de extindere și a strategiei Europa 
2020 în acțiuni-cheie care pot beneficia de 
asistență în temeiul prezentului regulament.

Or. en
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Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Comisia implică societatea civilă, 
partenerii sociali și Parlamentul 
European în elaborarea și revizuirea 
Cadrului strategic comun IPA.

Or. en

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Asistența în temeiul prezentului 
regulament este acordată pe baza 
documentelor indicative de strategie pentru 
fiecare țară și pentru mai multe țări 
(denumite în continuare „documente de 
strategie”), stabilite pe durata cadrului 
financiar multianual al Uniunii, de către 
Comisie, în parteneriat cu țara sau țările 
beneficiare în cauză.

(1) Asistența în temeiul prezentului 
regulament este acordată pe baza 
documentelor indicative de strategie pentru 
fiecare țară și pentru mai multe țări 
(denumite în continuare „documente de 
strategie”), stabilite pe durata cadrului 
financiar multianual al Uniunii, de către 
Comisie, în parteneriat cu țara sau țările 
beneficiare în cauză și după consultarea 
societății civile și a partenerilor sociali din 
țara sau țările implicate.

Or. en

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Documentele de strategie includ
alocarea indicativă a fondurilor Uniunii 
pentru fiecare domeniu de politică, după 

(3) Documentele de strategie includ 
alocarea indicativă a fondurilor Uniunii 
pentru fiecare domeniu de politică, după 
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caz, defalcată pe ani, în conformitate cu 
criteriile stabilite în cadrul strategic comun 
al IPA menționat la articolul 5. Alocarea 
indicativă a fondurilor ține seama în mod 
corespunzător de nevoile, capacitatea de 
absorbție și capacitatea administrativă ale 
țărilor beneficiare. De asemenea, aceasta 
permite abordarea nevoilor emergente și 
include stimulentele pentru îmbunătățirea 
performanțelor țărilor beneficiare în raport 
cu obiectivele stabilite în strategiile 
indicative multianuale.

caz, defalcată pe ani, în conformitate cu 
criteriile stabilite în cadrul strategic comun 
al IPA menționat la articolul 5, fără a 
aduce prejudiciu posibilității de 
combinare a asistenței în diverse domenii 
politice. Alocarea indicativă a fondurilor 
ține seama în mod corespunzător de 
nevoile, capacitatea de absorbție și 
capacitatea administrativă ale țărilor 
beneficiare. De asemenea, aceasta permite 
abordarea nevoilor emergente și include 
stimulentele pentru îmbunătățirea 
performanțelor țărilor beneficiare în raport 
cu obiectivele stabilite în strategiile 
indicative multianuale.

Or. en

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Comisia ține cont la elaborarea și 
revizuirea documentelor strategice de cele 
mai recente rezoluții ale Parlamentului 
European și de integrarea europeană a 
fiecărei țări care progresează spre 
aderare. Documentele strategice sunt puse 
la dispoziția Parlamentului European la 
cerere.

Or. en

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere dispozițiilor privind Fără a aduce atingere dispozițiilor privind 
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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 
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.

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 sau 
în cazul în care circumstanțele politice 
sau administrative afectează negativ 
gestiunea asistenței sau procesul 
decizional cu privire la aceasta, 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 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 29

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 

(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 
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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.

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 și cel puțin 1,5 % din suma de 
referință financiară este rezervată 
organizațiilor societății civile, inclusiv 
Facilității pentru societatea civilă.

Or. en


