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Amendamentul 11
Maria Eleni Koppa

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. el

Amendamentul 12
Paul Murphy

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Un stat European care a solicitat 
aderarea la Uniune poate deveni membru 
doar după ce se confirmă că întrunește 
criteriile de aderare convenite în cadrul 

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

Consiliului European de la Copenhaga din 
iunie 1993 și cu condiția ca aderarea să nu 
suprasolicite capacitatea Uniunii de a 
integra un membru nou. Aceste criterii au 
legătură cu stabilitatea instituțiilor care 
garantează democrația, statul de drept, 
respectarea drepturilor democratice și ale
omului, lupta împotriva sărăciei și 
respectarea și protejarea minorităților, 
dezvoltarea economiei care trebuie să fie 
suficientă pentru a face față presiunilor 
concurenței pe piața internă, în special în 
ceea ce privește păstrarea și 
îmbunătățirea nivelului salariilor, a 
drepturilor lucrătorilor și sindicatelor, a 
serviciilor publice, inclusiv sănătatea, 
educația și pensiile, protecția mediului și 
capacitatea de asumare nu numai a 
drepturilor, ci și a obligațiilor în temeiul 
tratatelor.

Or. en

Amendamentul 13
Maria Eleni Koppa

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Procesul de aderare se bazează pe 
criterii obiective și pe aplicarea principiului 
tratamentului egal pentru toate țările 
solicitante. Progresul către aderare depinde 
de capacitatea țării solicitante de a realiza 
reformele necesare pentru alinierea 
sistemelor sale politice, instituționale, 
juridice, administrative și economice la 
normele, standardele, politicile și practicile 
din Uniune.

(5) Procesul de aderare se bazează pe 
criterii obiective și pe aplicarea principiului 
tratamentului egal pentru toate țările 
solicitante. Progresul către aderare depinde 
de capacitatea țării solicitante de a realiza 
reformele necesare pentru alinierea 
sistemelor sale politice, instituționale, 
juridice, administrative și economice la 
principiile, normele, standardele, politicile 
și practicile din Uniune.

Or. el
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Amendamentul 14
Maria Eleni Koppa

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. el

Amendamentul 15
Maria Eleni Koppa

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Asistența în temeiul prezentului 
regulament ar trebui să fie acordată în 
conformitate cu cadrul politicii de 
extindere definit de Uniune pentru fiecare 
țară beneficiară, reflectat în pachetul anual 
al Comisiei privind extinderea, care 
include rapoartele privind progresele 
înregistrate și strategia de extindere, în 
acordurile de stabilizare și asociere și în 
parteneriatele europene sau în 
parteneriatele pentru aderare. Asistența ar 
trebui să se concentreze în special pe un 
număr limitat de domenii de politică ce vor 
ajuta țările beneficiare să își consolideze 
instituțiile democratice și statul de drept, să 
reformeze sistemul judiciar și administrația 
publică, să respecte drepturile 
fundamentale și să promoveze egalitatea 

(8) Asistența în temeiul prezentului 
regulament ar trebui să fie acordată în 
conformitate cu cadrul politicii de 
extindere definit de Uniune pentru fiecare 
țară beneficiară, reflectat în pachetul anual 
al Comisiei privind extinderea, care 
include rapoartele privind progresele 
înregistrate și strategia de extindere, în 
acordurile de stabilizare și asociere și în 
parteneriatele europene sau în 
parteneriatele pentru aderare. Asistența ar 
trebui să se concentreze în special pe un 
număr limitat de domenii de politică ce vor 
ajuta țările beneficiare să își consolideze 
instituțiile democratice și statul de drept, să 
reformeze sistemul judiciar și administrația 
publică, să respecte drepturile 
fundamentale și să promoveze egalitatea 
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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.

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 deplină 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. el

Amendamentul 16
Paul Murphy

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(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 
consolideze reformele democratice și 
responsabilitatea sistemului judiciar și a 
administrației publice, să promoveze și să 
respecte drepturile fundamentale, 
drepturile omului, drepturile democratice 
și drepturile lucrătorilor și să promoveze 
și să integreze egalitatea între femei și 
bărbați, punerea efectivă în aplicare a 
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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.

principiilor de nediscriminare pe bază de 
sex, origine etnică, religie sau credință, 
handicap, vârstă sau orientare sexuală; să 
promoveze drepturile copilului și să 
combată actele de violență și de hărțuire 
dirijate împotriva femeilor, a copiilor, a 
minorităților și a altor persoane 
vulnerabile. De asemenea, asistența ar 
trebui să accelereze dezvoltarea economică 
și socială a acestor țări, susținând creșterea 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii; ar trebui, în special, să 
consolideze sprijinul pe care îl acordă 
luptei împotriva excluziunii sociale și a 
sărăciei, în conformitate cu strategia 
Europa 2020, în vederea alinierii 
progresive 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 17
Maria Eleni Koppa

Propunere de regulament
Considerentul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Este indispensabil să fie implicate din 
ce în ce mai multe organizații 
neguvernamentale în conceperea și 
punerea în aplicare a proiectelor finanțate 
de IPA pentru a se asigura că asistența 
IPA reflectă nevoi și așteptări reale, 
pentru a contribui la creșterea vizibilității 
proiectelor IPA și pentru a promova 
dezvoltarea unei societăți civile energice și 
proactive în țările beneficiare;

Or. el
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Amendamentul 18
Paul Murphy

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 19
Paul Murphy

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) În ceea ce privește aceste acte 
delegate, este deosebit de important să fie 
organizate de către Comisie consultări în 
perioada activității pregătitoare, inclusiv la 
nivel de experți. În momentul elaborării și 
întocmirii actelor delegate, Comisia ar 
trebui să se asigure, de asemenea, că 
documente relevante sunt transmise 

(16) În ceea ce privește aceste acte 
delegate, este deosebit de important să fie 
organizate de către Comisie consultări în 
perioada activității pregătitoare, inclusiv la 
nivel de experți. În momentul elaborării și 
întocmirii actelor delegate, Comisia trebuie
să se asigure, de asemenea, că documente 
relevante sunt transmise simultan, în timp 
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simultan, în timp util și în mod 
corespunzător Parlamentului European și 
Consiliului.

util și în mod corespunzător Parlamentului 
European și Consiliului, astfel încât 
acestea să-și poată exercita pe deplin 
competențele, inclusiv dreptul de veto 
împotriva unui act delegat sau dreptul de 
a refuza delegarea;

Or. en

Amendamentul 20
Paul Murphy

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) consolidarea instituțiilor democratice și 
a statului de drept, inclusiv asigurarea 
respectării acestuia;

(i) consolidarea instituțiilor democratice și 
a statului de drept, inclusiv asigurarea 
respectării acestuia; asocierea sindicatelor 
și a altor organizații ale societății civile, 
precum și a autorităților locale și 
regionale, la procesele de pregătire, 
punere în aplicare, monitorizare și 
evaluare;

Or. en

Amendamentul 21
Maria Eleni Koppa

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. el

Amendamentul 22
Paul Murphy

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(ii) promovarea și protejarea drepturilor 
democratice, a drepturilor omului, a 
drepturilor lucrătorilor și a libertăților 
fundamentale, respectarea în mai mare 
măsură a drepturilor minorităților, inclusiv 
a dreptului la autodeterminare,
promovarea și integrarea egalității între 
femei și bărbați, punerea efectivă în 
aplicare a principiilor de nediscriminare 
pe bază de sex, origine etnică, religie sau 
credință, handicap, vârstă sau orientare 
sexuală, inclusiv a egalității între femei și 
bărbați și a drepturilor tuturor 
persoanelor, inclusiv persoanele cu 
handicap sau persoanele în vârstă, pentru 
a garanta protecția datelor personale, a 
promova drepturile copilului și a combate  
actele de violență și de hărțuire dirijate 
împotriva femeilor, a copiilor, a 
minorităților și a altor persoane 
vulnerabile; promovarea și protecția 
libertății presei și promovarea relațiilor de 
bună vecinătate;

Or. en

Amendamentul 23
Maria Eleni Koppa

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

(v) dezvoltarea societății civile și a
dialogului social;

(v) dezvoltarea societății civile și inițierea 
și consolidarea dialogului social;

Or. el

Amendamentul 24
Maria Eleni Koppa

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) atingerea standardelor Uniunii în 
materie de economie și guvernanță 
economică;

(i) atingerea standardelor Uniunii în 
materie de economie și guvernanță 
economică, precum și de luptă împotriva 
corupției și a fraudei, ținând seama, de 
asemenea, de nevoile și provocările 
generate de criza economică mondială;

Or. el

Amendamentul 25
Franziska Keller

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

Or. en
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Amendamentul 26
Paul Murphy

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) democratizarea economiei, odată cu 
creșterea semnificativă a obiectivelor
sociale și de mediu;

Or. en

Amendamentul 27
Franziska Keller

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(iii) promovarea ocupării forței de muncă 
și a unei munci decente și dezvoltarea
capitalului uman;

Or. en

Amendamentul 28
Maria Eleni Koppa

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) combaterea șomajului, promovarea 
ocupării forței de muncă și dezvoltarea 
capitalului uman;

Or. el
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Amendamentul 29
Paul Murphy

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) crearea de locuri de muncă și 
investiția publică în educație;

Or. en

Amendamentul 30
Paul Murphy

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(iv) incluziunea socială și economică, în 
special a minorităților și a grupurilor 
vulnerabile; respectarea deplină a 
drepturilor sindicatelor;

Or. en

Amendamentul 31
Maria Eleni Koppa

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(v) dezvoltarea capitalului material, 
îmbunătățirea conexiunilor cu rețelele 
regionale și ale Uniunii.

(v) protecția resurselor naturale, 
gestionarea durabilă a pământurilor rare,
dezvoltarea capitalului material, 
securitatea nucleară, îmbunătățirea 
conexiunilor cu rețelele regionale și ale 
Uniunii.
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Or. el

Amendamentul 32
Paul Murphy

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 33
Maria Eleni Koppa

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) ocuparea forței de muncă, politicile 
sociale și dezvoltarea resurselor umane;

(c) combaterea șomajului, în special a 
șomajului în rândul tinerilor; ocuparea 
forței de muncă, politicile sociale și 
dezvoltarea resurselor umane;

Or. el
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