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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Articolul 49 din Tratatul privind Uniunea Europeană prevede că orice stat european care respectă 
valorile UE și își ia angajamentul de a le promova poate solicita aderarea la Uniunea Europeană. 
Extinderile UE s-au dovedit a fi benefice pentru toți cetățenii UE, Uniunea fiind astfel mai bine 
pregătită pentru a face față provocărilor curente și viitoare. 

Propunerea Comisiei pentru un nou Instrument de asistență pentru preaderare (IPA II) are ca 
obiectiv crearea unui instrument care să ofere țărilor candidate asistență tehnică și financiară 
pentru a le ajuta să îndeplinească criteriile de aderare la UE. Predecesorul său (IPA), care va 
expira la sfârșitul anului 2013, s-a dovedit a fi util, oferind țărilor candidate asistență pentru a-și 
depăși situația dificilă și pentru a se dezvolta durabil.

Raportorul pentru aviz salută dorința Comisiei ca asistența viitoare pentru preaderare să fie și 
mai strategică, mai eficientă și cu obiective mai bine definite decât până acum, în vederea 
obținerii unor rezultate mai durabile în ceea ce privește îmbunătățirea gradului de pregătire a 
acestor țări pentru aderare. Noul instrument ar trebui să continue să urmărească obiectivul 
general al politicii de a ajuta țările candidate și potențial candidate în ceea ce privește pregătirile 
lor pentru aderarea la UE și alinierea progresivă a instituțiilor și a economiilor acestora la 
standardele și politicile Uniunii Europene. 

Raportorul pentru aviz este ferm convins că dezvoltarea economică trebuie însoțită de reforme 
politice, în timp ce prosperitatea economică este un vehicul important către schimbările 
instituționale și politice necesare. Raportorul pentru aviz consideră că propunerea Comisiei nu 
acordă suficientă atenție aspectelor legate de dezvoltarea economică și propune amendamente 
pentru rectificarea acestei lacune. În acest sens, raportorul pentru aviz consideră că este foarte 
important ca dezvoltarea economică și cooperarea comercială să fie incluse în domeniile de 
politică ce fac obiectul asistenței acordate în cadrul Regulamentului IPA II.

AMENDAMENTE

Comisia pentru comerț internațional recomandă Comisiei pentru afaceri externe, competentă 
în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

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, 

(6) Consiliul European a acordat statutul de 
țară candidată Islandei, Muntenegrului, 
Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei,
Turciei și, recent, Serbiei. De asemenea, a 
confirmat perspectiva europeană pentru 
Albania, Bosnia și Herțegovina, precum și 



PE486.196v01-00 4/9 PA\897915RO.doc

RO

care sunt considerate țări potențial 
candidate.

Kosovo, care sunt considerate țări potențial 
candidate.

Or. en

Amendamentul 2

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 coopereze 
cu țările beneficiare pe parcursul punerii 
în aplicare a asistenței în temeiul 
prezentului Regulament pentru a sprijini 
eforturile acestora de a-și reforma 
sistemele și 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

Justificare

Utilizarea corespunzătoare a asistenței pentru preaderare este o condiție esențială pentru 
succesul acesteia. De aceea, este în interesul țărilor beneficiare, precum și în interesul UE să 
coopereze îndeaproape pe parcursul întregului proces de punere în aplicare a asistenței. 
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Amendamentul 3

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, printre altele, în 
domeniul protecției investițiilor, 
concurenței, achizițiilor publice și al 
normelor sanitare și fitosanitare, 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

Justificare

Protecția corespunzătoare a investițiilor, concurența eficace și transparentă și legislația 
achizițiilor publice, precum și alinierea ulterioară la normele sanitare și fitosanitare ale UE, 
reprezintă elemente-cheie pentru sporirea competitivității economiilor statelor beneficiare. 
De aceea, sprijinul UE în această privință este esențial.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b – punctul iia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iia) acolo unde este cazul, asistență 
menită să sprijine țările beneficiare să 
devină membre ale Organizației Mondiale 
a Comerțului;

Or. en

Justificare

În prezent, trei dintre țările din Balcanii de Vest (Serbia, Bosnia și Herțegovina și 
Muntenegru) dețin statutul de observator în cadrul OMC. Este foarte important ca aceste țări 
să fie încurajate să devină membre OMC și să primească asistența necesară în acest sens.
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Amendamentul 5

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) dezvoltarea capitalului material, în 
special infrastructura de transport, și 
îmbunătățirea conexiunilor cu rețelele 
regionale și ale Uniunii.

Or. en

Justificare

O infrastructură de transport corespunzătoare reprezintă o condiție de bază pentru 
dezvoltarea economică. Astfel, raportorul pentru aviz consideră că este necesară sublinierea 
acestui element din capitalul fizic. 

Amendamentul 6

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, în special, a 
capacității instituționale și administrative 
a 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;

Or. en

Justificare

Capacitatea instituțională și administrativă a țărilor beneficiare de a realiza reformele 
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necesare pentru îndeplinirea criteriilor de aderare trebuie sporită și sprijinită. De aceea, este 
important ca asistența UE să fie direcționată către consolidarea acestei capacități.

Amendamentul 7

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 
în vederea unei creșteri inteligente, 
durabile și favorabile incluziunii, inclusiv 
prin investiții publice susținute de IPA;

- 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 în procesul de creare a unui 
mediu de afaceri favorabil;

Or. en

Justificare

Unul dintre obiectivele-cheie ale reformelor economice este crearea unui mediu de afaceri 
previzibil, transparent și echitabil. Astfel, dezvoltarea în acest domeniu trebuie să facă parte 
dintre indicatorii progreselor înregistrate în realizarea obiectivelor specifice ale asistenței 
pentru preaderare. 

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) dezvoltarea economică și cooperarea 
comercială;

Or. en

Justificare

Unul dintre obiectivele specifice ale asistenței oferite în temeiul Regulamentului IPA II este 
acordarea de sprijin pentru dezvoltarea economică, socială și teritorială în vederea realizării 
unei creșteri inteligente, durabile și favorabile incluziunii. Cu toate acestea, articolul 3 din 
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propunerea Comisiei nu menționează dezvoltarea economică și cooperarea comercială 
printre domeniile de politică care fac obiectul asistenței. Raportorul pentru aviz consideră 
acest lucru drept o discrepanță internă majoră în propunerea Comisiei și, de aceea, propune 
introducerea dezvoltării economice și a cooperării comerciale printre domeniile de politică 
acoperite de asistență.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) tipurile de acțiuni care pot fi finanțate 
de IPA;

(b) tipurile de acțiuni care pot fi finanțate 
de IPA și rezultatele preconizate ale 
acestora;

Or. en

Justificare

În conformitate cu principiul condiționalității, asistența pentru preaderare ar trebui să fie 
orientată spre rezultate. De aceea, este importantă menționarea rezultatelor pe care țările 
beneficiare trebuie să le obțină.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În cazul în care evaluarea la 
jumătatea perioadei a documentului de 
strategie indică faptul că fondurile alocate 
unui domeniu de politică nu sunt utilizate, 
un procent de până la 20% din aceste 
fonduri poate fi realocat unui domeniu 
diferit de politică.

Or. en

Justificare

Flexibilitatea alocării este importantă în vederea unei mai bune utilizări a fondurilor și în 
scopul de a oferi motivație pentru utilizarea asistenței într-un mod corespunzător. Raportorul 
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pentru aviz propune posibilitatea de realocare a fondurilor pentru domenii individuale de 
politică pe baza evaluării la jumătatea perioadei a documentelor de strategie.


