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Amendamentul 36
Helmut Scholz

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) S-au inițiat acțiuni pregătitoare, cum ar 
fi dialogurile dintre întreprinderi, 
promovarea comerțului și schimburile 
științifice, pentru a consolida și a 
aprofunda cooperarea în sectoare care nu 
fac obiectul Instrumentului de cooperare 
pentru dezvoltare cu India, China și grupul 
țărilor cu venituri medii din Asia și 
America Latină.

(5) Acțiuni pregătitoare, cum ar fi 
dialogurile dintre partenerii economici 
publici sau privați, schimburile științifice, 
ar trebui să consolideze și să aprofundeze
cooperarea în sectoare care nu fac obiectul 
Instrumentului de cooperare pentru 
dezvoltare cu India, China și grupul țărilor 
cu venituri medii din Asia și America 
Latină.

Or. en

Amendamentul 37
Franziska Keller

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Este în interesul Uniunii să aprofundeze 
relațiile cu partenerii care joacă un rol tot 
mai important în economia și comerțul 
internaționale, în comerțul și cooperarea 
Sud–Sud, în forurile multilaterale, inclusiv 
în Grupul celor 20 de miniștri de finanțe și 
guvernatori ai băncilor centrale (G20), în 
guvernanța globală și în abordarea 
provocărilor de interes global. Uniunea 
trebuie să construiască parteneriate 
cuprinzătoare cu noi actori de pe scena 
internațională, pentru a promova o ordine 
internațională stabilă și incluzivă, pentru a 
gestiona bunurile publice mondiale 
comune, pentru a-și apăra interesele
fundamentale și pentru a deveni mai 

(7) Este în interesul Uniunii să aprofundeze 
relațiile cu partenerii care joacă un rol tot 
mai important în economia și comerțul 
internaționale, în comerțul și cooperarea 
Sud–Sud, în forurile multilaterale, inclusiv 
în Grupul celor 20 de miniștri de finanțe și 
guvernatori ai băncilor centrale (G20), în 
guvernanța globală și în abordarea 
provocărilor de interes global. Uniunea 
trebuie să construiască parteneriate 
cuprinzătoare cu noi actori de pe scena 
internațională, pentru a promova o ordine 
internațională stabilă și incluzivă, pentru a 
gestiona bunurile publice mondiale 
comune, pentru a-și promova valorile
fundamentale și pentru a deveni mai 
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cunoscută în aceste țări. cunoscută în aceste țări.

Or. en

Amendamentul 38
Franziska Keller

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Deși se referă în special la actorii de 
nivel global, domeniul de aplicare al 
prezentului regulament ar trebui să creeze 
posibilitatea de a sprijini în întreaga lume 
măsuri de cooperare cu țările în curs de 
dezvoltare în care Uniunea are interese 
semnificative în conformitate cu 
obiectivele prezentului regulament.

(9) Deși se referă în special la actorii de 
nivel global, domeniul de aplicare al 
prezentului regulament ar trebui să creeze 
posibilitatea de a sprijini în întreaga lume 
măsuri de cooperare cu țările în curs de 
dezvoltare în care există interese reciproce
semnificative în conformitate cu 
obiectivele prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 39
Marielle de Sarnez

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) În special, combaterea schimbărilor 
climatice este recunoscută ca una dintre 
marile provocări cu care se confruntă 
Uniunea și ca domeniu în care este necesar 
să se acționeze urgent la nivel 
internațional. Având în vedere intenția 
declarată în Comunicarea Comisiei „Un 
buget pentru Europa 2020” de a majora cu 
cel puțin 20 % bugetul alocat politicilor 
climatice, prezentul regulament ar trebui să 
contribuie la îndeplinirea acestui obiectiv.

(12) În special, combaterea schimbărilor 
climatice este recunoscută ca una dintre 
marile provocări cu care se confruntă 
Uniunea și ca domeniu în care este necesar 
să se acționeze urgent la nivel 
internațional. Având în vedere intenția 
declarată în Comunicarea Comisiei „Un 
buget pentru Europa 2020” de a majora cu 
cel puțin 20 % bugetul alocat politicilor 
climatice, prezentul regulament ar trebui să 
contribuie la îndeplinirea acestui obiectiv.
De asemenea, ar trebui să contribuie la 
integrarea unor obligații ecologice și 
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climatice în cadrul normelor de 
organizare a schimburilor internaționale.

Or. fr

Amendamentul 40
Josefa Andrés Barea

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Pentru ca angajamentul asumat în ceea 
ce privește promovarea intereselor proprii 
în relațiile cu țările terțe să devină mai 
eficient, Uniunea ar trebui să poată 
reacționa în mod flexibil și rapid la nevoile 
în schimbare sau neprevăzute, prin 
adoptarea de măsuri speciale, care nu fac 
obiectul programelor orientative 
multianuale.

(17) Pentru ca angajamentul asumat în ceea 
ce privește promovarea intereselor proprii
și protejarea propriilor investiții în relațiile 
cu țările terțe să devină mai eficient, 
Uniunea ar trebui să poată reacționa în mod 
flexibil și rapid la nevoile în schimbare sau 
neprevăzute, prin adoptarea de măsuri 
speciale, care nu fac obiectul programelor 
orientative multianuale.

Or. es

Amendamentul 41
Franziska Keller

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Pentru ca angajamentul asumat în ceea 
ce privește promovarea intereselor proprii
în relațiile cu țările terțe să devină mai 
eficient, Uniunea ar trebui să poată 
reacționa în mod flexibil și rapid la nevoile 
în schimbare sau neprevăzute, prin 
adoptarea de măsuri speciale, care nu fac 
obiectul programelor orientative 
multianuale.

(17) Pentru ca angajamentul asumat în ceea 
ce privește promovarea intereselor 
reciproce în relațiile cu țările terțe să 
devină mai eficient, Uniunea ar trebui să 
poată reacționa în mod flexibil și rapid la 
nevoile în schimbare sau neprevăzute, prin 
adoptarea de măsuri speciale, care nu fac 
obiectul programelor orientative 
multianuale.

Or. en
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Amendamentul 42
Franziska Keller

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul regulament instituie 
Instrumentul de parteneriat pentru 
cooperarea cu țările terțe, în vederea 
dezvoltării și promovării intereselor UE și 
a celor reciproce. Instrumentul de 
parteneriat sprijină măsurile care contribuie 
în mod eficient și flexibil la îndeplinirea 
obiectivelor ce decurg din relațiile 
bilaterale, regionale sau multilaterale ale 
Uniunii cu țări terțe și care răspund 
provocărilor de interes global.

(1) Prezentul regulament instituie 
Instrumentul de parteneriat pentru 
cooperarea cu țările terțe, în vederea 
dezvoltării și promovării valorilor UE și a 
intereselor reciproce. Instrumentul de 
parteneriat sprijină măsurile care contribuie 
în mod eficient și flexibil la îndeplinirea 
obiectivelor ce decurg din relațiile 
bilaterale, regionale sau multilaterale ale 
Uniunii cu țări terțe și care răspund 
provocărilor de interes global.

Or. en

Amendamentul 43
Helmut Scholz

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) punerea în aplicare a dimensiunii 
internaționale a Strategiei Europa 2020, 
prin sprijinirea strategiilor privind 
parteneriatele de colaborare bilaterală, 
regională și interregională ale UE, prin 
promovarea dialogurilor politice și prin 
elaborarea de abordări și răspunsuri 
colective la provocările de interes global, 
precum securitatea energetică, schimbările 
climatice și protecția mediului. Acest 
obiectiv este măsurat în funcție de modul 
în care principalele țări partenere își 
asumă politicile și obiectivele Strategiei 
Europa 2020;

(a) sprijinirea strategiilor privind 
parteneriatele de colaborare bilaterală, 
regională și interregională ale UE prin 
promovarea dialogurilor politice și prin 
elaborarea de abordări și răspunsuri 
colective la provocările de interes global, 
precum securitatea energetică, reducerea 
inegalităților sociale, schimbările 
climatice și protecția mediului;.
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Or. en

Amendamentul 44
Gianluca Susta

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) punerea în aplicare a dimensiunii 
internaționale a Strategiei Europa 2020,
prin sprijinirea strategiilor privind 
parteneriatele de colaborare bilaterală, 
regională și interregională ale UE, prin 
promovarea dialogurilor politice și prin 
elaborarea de abordări și răspunsuri 
colective la provocările de interes global, 
precum securitatea energetică, schimbările 
climatice și protecția mediului. Acest 
obiectiv este măsurat în funcție de modul 
în care principalele țări partenere își asumă 
politicile și obiectivele Strategiei 
Europa 2020;

(a) punerea în aplicare a dimensiunii 
internaționale a Strategiei Europa 2020 cu 
scopul de a consolida relația 
complementară dintre politicile interne și 
externe ale Uniunii – în special în 
domeniul inovării, cercetării și al 
competitivității - prin sprijinirea strategiilor 
privind parteneriatele de colaborare 
bilaterală, regională și interregională ale 
UE, prin promovarea dialogurilor politice 
și prin elaborarea de abordări și răspunsuri 
colective la provocările de interes global, 
precum securitatea energetică, schimbările 
climatice și protecția mediului. Acest 
obiectiv este măsurat în funcție de modul 
în care principalele țări partenere își asumă 
politicile și obiectivele Strategiei 
Europa 2020;

Or. it

Amendamentul 45
Gianluca Susta

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) îmbunătățirea accesului la piețe și 
dezvoltarea comerțului, a investițiilor și a 
oportunităților de afaceri pentru 
întreprinderile europene, prin intermediul 
parteneriatelor economice și al cooperării 
în domeniul afacerilor și al reglementării 

(b) îmbunătățirea accesului la piețele 
țărilor terțe, intensificarea comerțului,
eliminarea barierelor din calea 
schimburilor comerciale și a investițiilor, 
contracarând în același timp măsurile 
protecționiste și obstacolele normative, și 
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juridice și fiscale. Acest obiectiv este 
măsurat analizând ponderea Uniunii în 
comerțul exterior cu principalele țări 
partenere și fluxul comercial și de investiții 
spre principalele țări partenere care fac 
obiectul acțiunilor, al programelor și al 
măsurilor adoptate în temeiul prezentului 
regulament;

nu în ultimul rând promovarea unor 
standarde internaționale, îmbunătățirea 
protecției drepturilor de proprietate 
intelectuală și crearea unui climat sigur 
pentru investiții și a unor noi oportunități 
comerciale pentru întreprinderile europene
– în special pentru întreprinderile mici și 
mijlocii (IMM-uri) – pe scena mondială, 
prin intermediul parteneriatelor economice, 
al cooperării în domeniul afacerilor și al 
reglementării juridice și fiscale și prin 
susținerea programelor și a 
instrumentelor pentru promovarea 
internaționalizării IMM-urilor; acest
obiectiv este măsurat analizând ponderea 
Uniunii în comerțul exterior cu principalele 
țări partenere și fluxul comercial și de 
investiții spre toate țările partenere care fac 
obiectul acțiunilor, al programelor și al 
măsurilor adoptate în temeiul prezentului 
regulament;

Or. it

Amendamentul 46
Franziska Keller

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) îmbunătățirea accesului la piețe și 
dezvoltarea comerțului, a investițiilor și 
a oportunităților de afaceri pentru 
întreprinderile europene, prin intermediul 
parteneriatelor economice și al cooperării 
în domeniul afacerilor și al reglementării. 
Acest obiectiv este măsurat analizând 
ponderea Uniunii în comerțul exterior cu 
principalele țări partenere și fluxul
comercial și de investiții spre principalele 
țări partenere care fac obiectul acțiunilor, al 
programelor și al măsurilor adoptate în 
temeiul prezentului regulament;

(b) promovarea unor înalte standarde 
sociale și de mediu pentru comerțul just și 
echitabil și pentru relațiile de investiții, 
prin intermediul parteneriatelor economice 
și al cooperării în domeniul afacerilor și al 
reglementării Acest obiectiv este măsurat, 
printre altele, analizând ponderea Uniunii 
în comerțul exterior cu principalele țări 
partenere, balanța comercială și fluxul de 
investiții cu principalele țări partenere, 
precum și gradul de implementare a 
măsurilor de calificare în sectorul 
comerțului, care fac obiectul acțiunilor, al 
programelor și al măsurilor adoptate în 
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temeiul prezentului regulament;

Or. en

Amendamentul 47
Helmut Scholz

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) îmbunătățirea accesului la piețe și
dezvoltarea comerțului, a investițiilor și 
a oportunităților de afaceri pentru 
întreprinderile europene, prin intermediul 
parteneriatelor economice și al cooperării 
în domeniul afacerilor și al reglementării. 
Acest obiectiv este măsurat analizând 
ponderea Uniunii în comerțul exterior cu 
principalele țări partenere și fluxul 
comercial și de investiții spre principalele 
țări partenere care fac obiectul acțiunilor, al 
programelor și al măsurilor adoptate în 
temeiul prezentului regulament;

(b) dezvoltarea comerțului, a investițiilor și 
a cooperării, atât pentru întreprinderile 
publice, cât și pentru cele private, prin 
intermediul parteneriatelor economice și al 
cooperării în domeniul formării și al
reglementării. Acest obiectiv este măsurat 
analizând creșterea schimburilor reciproce 
ale țărilor partenere și fluxul comercial și 
de investiții de la și spre principalele țări 
partenere care fac obiectul acțiunilor, al 
programelor și al măsurilor adoptate în 
temeiul prezentului regulament;

Or. en

Amendamentul 48
Franziska Keller

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Prin punerea în aplicare a prezentului 
regulament, atunci când elaborează politici, 
planificări și programări strategice și când 
adoptă măsuri de punere în aplicare, 
Uniunea asigură coerența și 
compatibilitatea cu celelalte domenii ale 
acțiunii sale externe, în special cu 
Instrumentul de cooperare pentru 
dezvoltare cu țările în curs de dezvoltare, și 

(4) Prin punerea în aplicare a prezentului 
regulament, atunci când elaborează politici, 
planificări și programări strategice și când 
adoptă măsuri de punere în aplicare, 
Uniunea asigură coerența și 
compatibilitatea cu celelalte domenii ale 
acțiunii sale externe, în special cu 
Instrumentul de cooperare pentru 
dezvoltare cu țările în curs de dezvoltare,
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cu celelalte politici relevante. pe baza principiului Uniunii de coerență a 
politicilor în favoarea dezvoltării, astfel 
cum este prevăzut la articolul 208 din 
TFUE, și cu celelalte politici relevante.

Or. en

Amendamentul 49
Franziska Keller

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Măsurile finanțate în temeiul 
prezentului regulament se bazează, după 
caz, pe politicile de cooperare stabilite în 
cadrul anumitor instrumente precum 
acordurile, declarațiile și planurile de 
acțiune dintre Uniune și țările terțe și 
regiunile respective, și fac referire și la 
domeniile legate de interesele, prioritățile 
politice și strategiile proprii Uniunii.

(5) Măsurile finanțate în temeiul 
prezentului regulament se bazează, după 
caz, pe politicile de cooperare stabilite în 
cadrul anumitor instrumente precum 
acordurile, declarațiile și planurile de 
acțiune dintre Uniune și țările terțe și 
regiunile respective, și fac referire și la 
domeniile legate de valorile, prioritățile 
politice și strategiile proprii Uniunii.

Or. en

Amendamentul 50
Marielle de Sarnez

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Așa cum se menționează la articolul 13 
alineatul (2) din Regulamentul „Erasmus 
pentru toți”, în vederea promovării 
dimensiunii internaționale a învățământului 
superior, o sumă orientativă de 
1 812 100 000 EUR din diferitele 
instrumente externe (Instrumentul de 
finanțare a cooperării pentru dezvoltare, 
Instrumentul european de vecinătate, 

Așa cum se menționează la articolul 13 
alineatul (2) din Regulamentul „Erasmus 
pentru toți”, în vederea promovării 
dimensiunii internaționale a învățământului 
superior, o sumă orientativă de 
1 812 100 000 EUR din diferitele 
instrumente externe (Instrumentul de 
finanțare a cooperării pentru dezvoltare, 
Instrumentul european de vecinătate, 
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Instrumentul de asistență pentru 
preaderare, Instrumentul de parteneriat și 
Fondul european de dezvoltare) va fi 
alocată acțiunilor privind mobilitatea în 
scop educațional spre sau dinspre țările din 
afara UE, cooperarea și dialogul politic cu 
autoritățile,instituțiile sau organizațiile din 
aceste țări. Aceste fonduri vor fi utilizate 
conform dispozițiilor Regulamentului 
„Erasmus pentru toți”.

Instrumentul de asistență pentru 
preaderare, Instrumentul de parteneriat și 
Fondul european de dezvoltare) va fi 
alocată acțiunilor privind mobilitatea în 
scop educațional spre sau dinspre țările din 
afara UE, cooperarea și dialogul politic cu 
autoritățile,instituțiile sau organizațiile 
locale, regionale și naționale din aceste 
țări. Aceste fonduri vor fi utilizate conform 
dispozițiilor Regulamentului „Erasmus 
pentru toți”.

Or. fr

Amendamentul 51
Gianluca Susta

Propunere de regulament
Anexa 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) înlesnirea (și sprijinirea) relațiilor 
comerciale și a proceselor de integrare 
comercială, inclusiv a dimensiunii Sud–
Sud, sprijinirea fluxurilor de investiții ale 
Uniunii și a parteneriatelor economice, 
punând în centrul atenției întreprinderile 
mici și mijlocii;

(c) înlesnirea (și sprijinirea) relațiilor 
economice și comerciale și a proceselor de 
integrare comercială, inclusiv a 
dimensiunii Sud–Sud, și consolidarea 
relațiilor comerciale cu macrozonele 
emergente importante pentru Uniune, 
sprijinirea fluxurilor de investiții ale 
Uniunii și a parteneriatelor economice, 
punând în centrul atenției întreprinderile 
mici și mijlocii; susținerea unor măsuri și 
a unor instrumente pentru promovarea 
internaționalizării IMM-urilor (inclusiv a 
unor programe de formare și de 
informare și a unor birouri de asistență în 
cadrul piețelor din țările terțe); 
îmbunătățirea protecției drepturilor de 
proprietate intelectuală, intensificarea 
dialogului privind reglementarea și 
facilitarea accesului la piețele țărilor 
terțe;

Or. it
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Amendamentul 52
Marielle de Sarnez

Propunere de regulament
Anexa 1 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) promovarea dialogurilor politice și 
sectoriale la care participă actorii din 
Uniune și din afara ei care sunt activi pe 
plan politic, economic, legislativ, social, 
cultural, al protecției mediului și al 
cercetării, precum și organizațiile 
neguvernamentale;

(d) promovarea dialogurilor politice și 
sectoriale la care participă actorii din 
Uniune și din afara ei care sunt activi pe 
plan politic, economic, legislativ, social, 
cultural, al protecției mediului și al 
cercetării, precum și organizațiile 
neguvernamentale și autoritățile regionale 
și locale și asociațiile acestora;

Or. fr

Amendamentul 53
Josefa Andrés Barea

Propunere de regulament
Anexa 1 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) promovarea inițiativelor și a acțiunilor 
Uniunii sau a intereselor reciproce în 
domenii precum schimbările climatice, 
mediul (inclusiv biodiversitatea), utilizarea 
eficientă a resurselor, materiile prime, 
energia, transportul, știința, cercetarea și 
inovarea, ocuparea forței de muncă și 
politica socială, dezvoltarea durabilă 
(inclusiv promovarea locurilor de muncă 
decente și a responsabilității sociale a 
întreprinderilor), comerțul și cooperarea 
Sud - Sud, educația, cultura, turismul, 
tehnologiile informației și comunicațiilor, 
sănătatea, justiția, taxele vamale, 
impozitarea, finanțele, statistica și orice alt 
aspect care are legătură cu interesele 
specifice ale Uniunii sau care este în 
interesul reciproc al Uniunii și al țărilor 
terțe;

(f) promovarea inițiativelor și a acțiunilor 
Uniunii sau a intereselor reciproce în 
domenii precum schimbările climatice, 
mediul (inclusiv biodiversitatea), utilizarea 
eficientă a resurselor, materiile prime, 
energia, transportul, știința, cercetarea și 
inovarea, ocuparea forței de muncă și 
politica socială, dezvoltarea durabilă 
(inclusiv promovarea locurilor de muncă 
decente și a responsabilității sociale a 
întreprinderilor), comerțul și cooperarea 
Sud - Sud, educația, cultura, turismul, 
tehnologiile informației și comunicațiilor, 
sănătatea, justiția, taxele vamale, drepturile 
de proprietate intelectuală, protecția 
datelor, impozitarea, finanțele, statistica și 
orice alt aspect care are legătură cu 
interesele specifice ale Uniunii sau care 
este în interesul reciproc al Uniunii și al 
țărilor terțe;
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Or. es

Amendamentul 54
Helmut Scholz

Propunere de regulament
Anexa 1 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) promovarea inițiativelor și a acțiunilor 
Uniunii sau a intereselor reciproce în 
domenii precum schimbările climatice, 
mediul (inclusiv biodiversitatea), utilizarea 
eficientă a resurselor, materiile prime, 
energia, transportul, știința, cercetarea și 
inovarea, ocuparea forței de muncă și 
politica socială, dezvoltarea durabilă 
(inclusiv promovarea locurilor de muncă 
decente și a responsabilității sociale a 
întreprinderilor), comerțul și cooperarea 
Sud - Sud, educația, cultura, turismul, 
tehnologiile informației și comunicațiilor, 
sănătatea, justiția, taxele vamale, 
impozitarea, finanțele, statistica și orice alt 
aspect care are legătură cu interesele 
specifice ale Uniunii sau care este în 
interesul reciproc al Uniunii și al țărilor 
terțe;

(f) promovarea inițiativelor și a acțiunilor 
Uniunii sau a intereselor reciproce în 
domenii precum schimbările climatice, 
mediul (inclusiv biodiversitatea), utilizarea 
eficientă a resurselor, materiile prime, 
energia, transportul, știința, cercetarea și 
inovarea, ocuparea forței de muncă și 
politica socială, dezvoltarea durabilă 
(inclusiv promovarea locurilor de muncă 
decente și a responsabilității sociale a 
întreprinderilor, reducerea inegalităților 
sociale), comerțul și cooperarea Sud - Sud, 
educația, cultura, turismul, tehnologiile 
informației și comunicațiilor, sănătatea, 
justiția, taxele vamale, impozitarea, 
finanțele, statistica și orice alt aspect care 
are legătură cu interesele specifice ale 
Uniunii sau care este în interesul reciproc 
al Uniunii și al țărilor terțe;

Or. en

Amendamentul 55
Marielle de Sarnez

Propunere de regulament
Anexa 1 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) promovarea inițiativelor și a acțiunilor 
Uniunii sau a intereselor reciproce în 
domenii precum schimbările climatice, 
mediul (inclusiv biodiversitatea), utilizarea 
eficientă a resurselor, materiile prime, 

(f) promovarea inițiativelor și a acțiunilor 
Uniunii sau a intereselor reciproce în 
domenii precum schimbările climatice, 
mediul (inclusiv biodiversitatea), utilizarea 
eficientă a resurselor, materiile prime, 
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energia, transportul, știința, cercetarea și 
inovarea, ocuparea forței de muncă și 
politica socială, dezvoltarea durabilă 
(inclusiv promovarea locurilor de muncă 
decente și a responsabilității sociale a 
întreprinderilor), comerțul și cooperarea 
Sud - Sud, educația, cultura, turismul, 
tehnologiile informației și comunicațiilor, 
sănătatea, justiția, taxele vamale, 
impozitarea, finanțele, statistica și orice alt 
aspect care are legătură cu interesele 
specifice ale Uniunii sau care este în 
interesul reciproc al Uniunii și al țărilor 
terțe;

energia, transportul, știința, cercetarea și 
inovarea, consolidarea autorităților 
regionale și locale și a societății civile,
ocuparea forței de muncă și politica 
socială, dezvoltarea durabilă (inclusiv 
promovarea locurilor de muncă decente și 
a responsabilității sociale a 
întreprinderilor), comerțul și cooperarea 
nord-sud și sud-sud, educația, formarea 
profesională, cultura, turismul, dezvoltarea 
locală, tehnologiile informației și 
comunicațiilor, sănătatea, justiția, taxele 
vamale, impozitarea, finanțele, statistica și 
orice alt aspect care are legătură cu 
interesele specifice ale Uniunii sau care 
este în interesul reciproc al Uniunii și al 
țărilor terțe;

Or. fr

Amendamentul 56
Helmut Scholz

Propunere de regulament
Anexa 1 – paragraful 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) consolidarea cunoașterii, a înțelegerii și 
a imaginii Uniunii Europene în țările terțe.

(g) consolidarea cunoașterii, a înțelegerii și 
a îmbunătățirii posibilităților Uniunii 
Europene de a construi alianțe cu țările 
terțe pentru a putea realiza câteva dintre 
principalele sale obiective (privind mediul, 
diversitatea culturală, combaterea 
acțiunilor de spălare a banilor);

Or. en

Amendamentul 57
Gianluca Susta

Propunere de regulament
Anexa 1a (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

ANEXA 1a
ALOCAȚIE FINANCIARĂ 
ORIENTATIVĂ PENTRU PERIOADA 
2014-2020
Defalcarea pe obiective specifice a valorii 
totale de referință financiară (1 131 
000 000 EUR) este după cum urmează:
Obiectivul nr. 1 (punerea în aplicare a 
dimensiunii internaționale a 
Strategiei Europa 2020): 43 %;
Obiectivul nr. 2 (îmbunătățirea accesului 
la piețe și dezvoltarea comerțului, a 
investițiilor și a oportunităților de afaceri 
pentru întreprinderile europene): 30 %;
Obiectivul nr. 3 (sporirea recunoașterii 
generale și a vizibilității Uniunii și a 
rolului său pe scena internațională): 
18 %; precum și
o rezervă nealocată (va fi programată 
pentru a fi repartizată între cele trei 
obiective în funcție de nevoi): 5 %.

Or. it

Amendamentul 58
Franziska Keller

Propunere de regulament
Anexa 1a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa 1a
ALOCAȚIE FINANCIARĂ 
ORIENTATIVĂ PENTRU PERIOADA 
2014-2020
Defalcarea pe obiective specifice a valorii 
totale de referință financiară (1 131 
000 000 EUR) este după cum urmează:
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Obiectivul nr. 1 (punerea în aplicare a 
dimensiunii internaționale a 
Strategiei „Europa 2020”): 53 %;
Obiectivul nr. 2 (promovarea unor 
standarde sociale și de mediu înalte 
pentru comerțul just și echitabil și pentru 
relațiile de investiții): 20 %;
Obiectivul nr. 3 (sporirea recunoașterii 
generale și a vizibilității Uniunii și a 
rolului său pe scena internațională): 
18 %; precum și
o rezervă nealocată (va fi programată 
pentru a fi repartizată între cele trei 
obiective în funcție de nevoi): 5 %.

Or. en


