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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Deoarece există un interes comun în existența în jurul Europei a unei zone democratice, 
stabile, prospere și pașnice, politica europeană de vecinătate (PEV) este esențială pentru 
stabilitatea țărilor vecine UE și contribuie la securitatea și progresul tuturor. Instrumentul 
european de vecinătate (IEV), ca mijloc de aplicare a politicii UE față de vecinii săi, ar trebui 
să aibă la bază valori fundamentale precum democrația și statul de drept, dar ar trebui totodată 
să ofere și mijloacele de realizare a unor obiective specifice cum ar fi crearea de locuri de 
muncă și asigurarea protecției care va permite în viitor autonomizarea și creșterea incluzivă a 
acestor țări.   UE, renumită la nivel mondial pentru modelul său social, posedă o expertiză 
unică pe care o poate împărtăși și oferi.

EIV trebuie să fie remodelat și trebuie să fixeze condiții (într-o manieră mai eficace decât 
instrumentul anterior) pentru alocarea fondurilor sale, astfel încât să răspundă în mod adecvat 
și flexibil la evoluțiile și provocările istorice din țările partenere. Dacă ar urma să se aplice 
principiul condiționalității și principiul „mai mult pentru mai mult”, ar trebui acordată 
prioritate progresului în ceea ce privește aspectele sociale care reflectă demnitatea și progresul 
substanțial al societăților.

În consecință, se propun o serie de amendamente la prezentul regulament, care prevăd fixarea 
unor obiective specifice sociale ca cerințe obligatorii pentru acordarea ajutorului financiar, în 
spiritul și litera Tratatului de la Lisabona și, în special, a celebrei clauze sociale (articolul 9 
din TFUE care prevede următoarele: „În definirea și punerea în aplicare a politicilor și 
acțiunilor sale, Uniunea ține seama de cerințele privind promovarea unui nivel ridicat al 
ocupării forței de muncă, garantarea unei protecții sociale corespunzătoare, combaterea 
excluziunii sociale, precum și de cerințele privind un nivel ridicat de educație, de formare 
profesională și de protecție a sănătății umane.”).

AMENDAMENTE

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 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, 
drepturile sociale fundamentale și statul 
de drept pe care se întemeiază, prin dialog 
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și cooperare cu țările terțe.

Or. en

Amendamentul 2

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, protecția 
socială și principiile economiei de piață și 
dezvoltarea durabilă.

Or. en

Amendamentul 3

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 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, mecanismele de promovare 
și monitorizare a ocupării forței de muncă
și alte domenii de cooperare.

Or. en
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Amendamentul 4

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 gen, combaterea 
discriminării și justiția socială ar trebui să 
fie obiective transversale ale tuturor 
acțiunilor întreprinse în temeiul prezentului 
regulament.

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 22a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22a) Uniunea ar trebui să sprijine țările 
partenere în eforturile lor de creare de 
locuri de muncă, de rezolvare a 
problemelor legate de piața forței de 
muncă și de dezvoltare a politicilor 
sociale.

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 22b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22b) Cooperarea în cadrul mobilității 
circulare controlate, care să asigure o 
migrație echitabilă, precum și combaterea 
traficului și a exploatării sunt esențiale 
atât pentru Uniune cât și pentru 
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partenerii acesteia.

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 22c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22c) Printre obiectivele prezentului 
regulament ar trebui să se numere și 
consolidarea societății civile și a 
dialogului cu partenerii sociali, precum și 
sprijinirea îmbunătățirilor structurale 
necesare în domeniile economic, social și 
educațional în țările partenere. 

Or. en

Amendamentul 8

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, statutul de drept, 
principiile egalității, justiția socială, 
instituirea unei democrații solide și 
durabile, libertatea presei, promovarea 
bunei guvernanțe și dezvoltarea unei 
societăți civile active, inclusiv partenerii 
sociali și consolidarea dialogului social;

Or. en
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Amendamentul 9

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) crearea de locuri de muncă decente, 
protecția socială, îmbunătățirea 
corespunzătoare a politicilor în domeniul 
muncii, inclusiv a programelor 
educaționale și de formare profesională, 
protecția drepturilor muncitorilor, precum 
și tratarea abuzurilor de pe piața muncii 
și verificarea respectării standardelor 
OIM.

Or. en

Amendamentul 10

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, acordând 
un sprijin special întreprinderilor mici și 
mijlocii, 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;

Or. en
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Amendamentul 11

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 pentru mobilitatea circulară 
controlată, care să permită furnizarea de 
expertiză unde este nevoie, evitând 
totodată, un posibil exod al creierelor și 
asigurând principiul egalității de 
tratament, promovarea contactelor 
interpersonale și corelarea cererii de 
competențe și oportunități de locuri de 
muncă din partea angajatorilor cu 
competențele disponibile în regiunile 
respective;

Or. en

Amendamentul 12

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, acțiunile 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 durabilă, acțiunile de 
combatere a schimbărilor climatice și 
rezistența la dezastre;

Or. en
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Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera e

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 măsurilor de consolidare a 
încrederii, de controlare a migrației 
neregulate pentru a preveni expunerea 
migranților la riscuri precum 
comportamente ilegale sau condiții 
precare de viață și a altor măsuri care 
contribuie la securitate, precum și 
prevenirea și soluționarea conflictelor

Or. en

Amendamentul 14

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), (aa), (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, cadrul de 
reglementare pentru chestiuni legate de 
protecția socială, monitorizarea 
corespunzătoare a alegerilor democratice, 
nivelul corupției, fluxurile comerciale, 
indicatori care permit măsurarea 
disparităților economice interne, inclusiv 



PE487.676v01-00 10/11 PA\898476RO.doc

RO

nivelurile de ocupare a forței de muncă și 
obligația prin care partenerilor sociali și 
societății civile trebuie să li se permită  
participarea la dialogul social și să fie 
consultați înainte de introducerea 
legislației.

Or. en

Amendamentul 15

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 
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.

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 
democrației, statului de drept și respectării 
drepturilor omului și a drepturilor sociale 
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.

Or. en
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