
PA\900717RO.doc PE488.009v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru comerţ internaţional

2011/0405(COD)

4.5.2012

PROIECT DE AVIZ
al Comisiei pentru comerț internațional

destinat Comisiei pentru afaceri externe

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului de instituire a Instrumentului european de vecinătate
(COM(2011)0839 – C7-0492/2011 – 2011/0405(COD))

Raportoare pentru aviz: María Auxiliadora Correa Zamora



PE488.009v01-00 2/14 PA\900717RO.doc

RO

PA_Legam



PA\900717RO.doc 3/14 PE488.009v01-00

RO

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Politica europeană de vecinătate (PEV) are drept scop crearea unei zone de prosperitate și 
bune relații cu țările vecine ale UE. În cadrul PEV, UE oferă vecinilor săi o relație 
privilegiată, care se bazează pe un angajament reciproc de respectare a unor valori cum ar fi 
democrația și drepturile omului, statul de drept, buna guvernare, principiile economiei de 
piață și dezvoltarea durabilă. Politica europeană de vecinătate prevede, de asemenea, o 
asociere politică și o integrare economică mai aprofundată, o mobilitate crescută precum și 
îmbunătățirea contactelor interpersonale. 

PEV a fost creată în 2004 pentru un număr de 16 țări partenere situate la est și la sud de 
frontierele UE, și anume Algeria, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Egipt, Georgia, Israel, 
Iordania, Liban, Libia, Republica Moldova, Maroc, teritoriile palestiniene ocupate, Siria, 
Tunisia și Ucraina. PEV este finanțată prin intermediul unui instrument specific, Instrumentul 
european de vecinătate și parteneriat (IEVP), care vizează cele 16 țări partenere și Rusia.

Datorită modificărilor survenite în relațiile UE cu vecinii săi și evoluțiile ulterioare instituirii 
PEV, mai ales în urma Primăverii arabe, EU își redefinește acum cadrul politic strategic 
pentru relațiile cu țările vecine. Această nouă abordare presupune acordarea unui mai mare 
sprijin partenerilor angajați în construirea unor societăți democratice și în realizarea de 
reforme, în conformitate cu principiile „mai mult pentru mai mult” și „responsabilitate 
reciprocă”.

Instrumentul european de vecinătate a completat în mod adecvat PEV, dar ar trebui acum 
adaptat noilor realități și elaborat astfel încât să asigure aplicarea eficientă a principiilor 
consacrate în noua politică de vecinătate (cum ar fi „mai mult pentru mai mult”).

Mai mult pentru mai mult

Tipul și volumul ajutorului oferit fiecărui partener va fi stabilit plecând de la angajarea 
acestuia și progresele pe care le realizează în reformele democratice și reformele structurale 
necesare pentru construcția unei economii de piață. 

Diferențiere

Fondurile folosite pentru finanțarea instrumentului sunt diferențiate ca tip și volum în funcție 
de situația economică și necesitățile fiecărei țări vecine, dar și în funcție de angajamentul lor 
în reforme și progresele realizate în implementarea acestora. 

Raționalizare

Raportoarea susține propunerile Comisiei în vederea raționalizării procedurilor prin 
simplificarea cadrului de reglementare, pentru ca regiunile, țările partenere, societatea civilă și 
IMM-urile să poată primi mai ușor asistență din partea UE, simplificând și scurtând procesul 
de programare și asigurând o adoptare mai rapidă a măsurilor de punere în aplicare și o 
furnizare mai rapidă a asistenței UE. 
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Obiective specifice ale ajutorului UE

Domeniul de aplicare al acestui instrument include implementarea acordurilor de parteneriat 
și cooperare, a acordurilor de asociere, a acordurilor de liber schimb extinse și cuprinzătoare 
(DCFTA) sau a altor acorduri relevante, promovarea bunei guvernări și a dezvoltării sociale și 
economice echitabile.

Lista cu domeniile tematice de cooperare trebuie întocmită astfel încât să reflecte mai bine 
obiectivele majore și prioritățile PEV.  Raportoarea susține așadar, poziția Comisiei și 
propune obiectivele cheie în scopul creării unei zone de prosperitate și a unor relații bune cu 
țările vecine ale UE. 

Raportoarea propune ca IEV să sprijine principiile economiei de piață, deschiderea piețelor de 
bunuri și servicii, cooperarea comercială, dezvoltarea sectorului privat, în special prin 
promovarea IMM-urilor și a spiritului antreprenorial, securitatea juridică pentru investițiile 
ambelor părți, potențialul de angajare al lucrătorilor, combaterea corupției, a evaziunii fiscale 
și a spălării de bani, interconectările în rețelele energetice și de transport, precum și 
consolidarea rețelelor de protecție socială. 

Suspendare

UE trebui să demonstreze coerență și exigență în cadrul politicii de vecinătate și în 
angajamentele sale de creare a unui spațiu al prosperității și democrației.  Raportoarea 
propune ca ajutorul UE să fie integral sau parțial suspendat în caz de încălcări grave și 
repetate ale normelor OMC sau ale acordurilor comerciale ale UE.

AMENDAMENTE

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

Amendamentul 1

Propunerea de regulament
Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Articolul 206 din TFUE prevede că 
Uniunea contribuie, în interesul comun, 
la dezvoltarea armonioasă a comerțului 
mondial, la eliminarea treptată a 
restricțiilor în calea schimburilor 
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comerciale internaționale și a investițiilor 
externe directe și la reducerea barierelor 
vamale și de altă natură.

Or. es

Amendamentul 2

Propunerea 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 guvernare, 
principiile economiei de piață, tranziția 
către economii de piață funcționale și 
dezvoltarea durabilă.

Or. en

Amendment 3

Propunerea de regulament
Considerentul 17a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Încheierea unor acorduri de liber 
schimb extinse și cuprinzătoare între UE 
și țările vecine (DCFTA) reprezintă o 
prioritate și trebuie să asigure deschiderea 
treptată și echilibrată a piețelor de bunuri 
și servicii de ambele părți și adoptarea de 
către partenerii noștri a unor standarde 
ecologice și de sănătate a plantelor, 
echivalente cu cele aplicate în UE, 
precum și a unor standarde sociale de 
bază.
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Or. es

Amendamentul 4

Propunerea de regulament
Considerentul 17b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17b) Obiectivele principale ale politicii de 
vecinătate a UE trebuie să includă 
deschiderea piețelor de achiziții publice și 
asigurarea securității juridice pentru 
investițiile ambelor părți.

Or. es

Amendamentul 5

Propunerea de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Necesitățile de finanțare ale sprijinului 
extern furnizat de Uniunea Europeană sunt 
în creștere, dar situația economică și 
bugetară a Uniunii limitează resursele 
disponibile pentru un astfel de sprijin. Prin 
urmare, Comisia trebuie să caute cea mai 
eficientă utilizare a resurselor disponibile, 
prin utilizarea instrumentelor financiare cu 
efect de levier. Un astfel de efect ar putea 
fi amplificat prin permiterea utilizării și a 
reutilizării fondurilor investite și generate 
prin instrumente financiare.

(19) Necesitățile de finanțare ale sprijinului 
extern furnizat de Uniunea Europeană sunt 
în creștere, dar situația economică și 
bugetară a Uniunii limitează resursele 
disponibile pentru un astfel de sprijin. Prin 
urmare, Comisia trebuie să caute cea mai 
eficientă utilizare a resurselor disponibile, 
prin utilizarea instrumentelor financiare cu 
efect de levier. Un astfel de efect ar putea 
fi amplificat prin utilizarea mai eficientă a 
capacității de mobilizare a fondurilor 
provenite de la Banca Europeană de 
Investiții (BEI) și de la Banca Europeană 
pentru Reconstrucție și Dezvoltare 
(BERD), precum și prin permiterea 
utilizării și a reutilizării fondurilor investite 
și generate prin instrumente financiare.

Or. es
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Amendamentul 6

Propunerea de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Uniunea se angajează să promoveze, 
în relațiile cu partenerii săi din întreaga 
lume, condiții de muncă decente, dar și să 
ratifice și să aplice în mod efectiv 
standardele de muncă recunoscute la nivel 
internațional și acordurile multilaterale 
privind mediul.

(22) Uniunea se angajează să promoveze, 
în relațiile cu partenerii săi din întreaga 
lume, condiții de muncă decente, dar și să 
ratifice și să aplice în mod efectiv 
standardele de muncă recunoscute la nivel 
internațional și acordurile multilaterale 
privind mediul, precum și buna guvernare 
, combaterea corupției, a evaziunii fiscale 
și a spălării de bani.

Or. es

Amendamentul 7

Propunerea de regulament
Articolul 2 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Sprijinul furnizat în temeiul prezentului 
regulament promovează o cooperare 
politică sporită și o integrare economică 
progresivă între Uniune și țările partenere 
și, în special, punerea în aplicare a 
acordurilor de parteneriat și cooperare, a 
acordurilor de asociere sau a altor acorduri 
existente și viitoare, precum și a unor 
planuri de acțiune stabilite în comun.

(4) Sprijinul furnizat în temeiul prezentului 
regulament promovează o cooperare 
politică sporită și o integrare economică 
progresivă între Uniune și țările partenere 
și, în special, punerea în aplicare a 
acordurilor de parteneriat și cooperare, a 
acordurilor de asociere a acordurilor de 
liber schimb extinse și cuprinzătoare 
(DCFTA) sau a altor acorduri existente și 
viitoare, precum și a unor planuri de 
acțiune stabilite în comun.

Or. es
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Amendamentul 8

Propunerea de regulament
Articolul 2 – alineatul 5 – 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, instituirea unei 
democrații solide și durabile, principiile 
economiei de piață, promovarea bunei 
guvernări, combaterea corupției, a 
evaziunii fiscale și a spălării de ban, 
precum și dezvoltarea unei societăți civile 
active, inclusiv partenerii sociali;

Or. es

Amendamentul 9

Propunerea de regulament
Articolul 2 – alineatul 5 – 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 și 
consolidarea cooperării sectoriale și 
intersectoriale, inclusiv prin deschiderea 
piețelor de bunuri și servicii, 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 interconectările
rețelelor energetice și de transporturi.;

Or. es
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Amendamentul 10

Propunerea de regulament
Articolul 2 – alineatul 5 – 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 și 
promovarea contactelor interpersonale, 
precum și cooperarea la nivelul mediului 
de afaceri;

Or. es

Amendamentul 11

Propunerea de regulament
Articolul 2 – alineatul 5 – 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, acțiuni de combatere a 
schimbărilor climatice și rezistența la 
dezastre;

(d) dezvoltarea durabilă și favorabilă 
incluziunii sub toate aspectele, reducerea 
sărăciei, prin intermediul consolidării 
rețelelor de protecție socială, 
îmbunătățirea potențialului de angajare 
al lucrătorilor și dezvoltarea sectorului 
privat, în special prin promovarea IMM-
urilor și a spiritului antreprenorial; 
promovarea coeziunii economice, sociale și 
teritoriale interne, dezvoltarea rurală, 
acțiuni de combatere a schimbărilor 
climatice și rezistența la dezastre;

Or. es
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Amendamentul 12

Propunerea de regulament
Articolul 2 – punctul 5 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) crearea unui climat favorabil 
investițiilor străine directe, asigurând 
securitatea juridică pentru investițiile 
ambelor părți;

Or. es

Amendamentul 13

Propunerea de regulament
Articolul 2 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) 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.

(6) 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 Uniunii 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 și investițiile, 
indicatori care permit măsurarea 
disparităților economice interne, inclusiv 
nivelurile de ocupare a forței de muncă.

Or. es
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Amendamentul 14

Propunerea de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Acordurile de parteneriat și cooperare, 
acordurile de asociere și alte acorduri 
existente sau viitoare care stabilesc o 
relație cu țările partenere, comunicările 
corespunzătoare, concluziile Consiliului și 
rezoluțiile Parlamentului European, 
precum și concluziile relevante ale 
reuniunilor ministeriale cu țările partenere 
constituie cadrul general de politică pentru 
programarea și punerea în aplicare a 
sprijinului furnizat de Uniune în temeiul 
prezentului regulament.

(1) Acordurile de parteneriat și cooperare, 
acordurile de asociere, acorduri de liber 
schimb extinse și cuprinzătoare (DCFTA)
și alte acorduri existente sau viitoare care 
stabilesc o relație cu țările partenere, 
comunicările corespunzătoare, concluziile 
Consiliului și rezoluțiile Parlamentului 
European, precum și concluziile relevante 
ale reuniunilor ministeriale cu țările 
partenere constituie cadrul general de 
politică pentru programarea și punerea în 
aplicare a sprijinului furnizat de Uniune în 
temeiul prezentului regulament.

Or. es

Amendamentul 15

Propunerea de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul pe care Uniunea îl furnizează 
în temeiul prezentului regulament fiecărei 
țări partenere este diferențiat în ceea ce 
privește forma și sumele acordate în 
funcție de angajamentul țării partenere pe 
calea reformelor și de progresele 
înregistrate de aceasta în punerea în 
aplicare a reformelor respective. Această 
diferențiere reflectă nivelul de ambiție al 
parteneriatului țării respective cu Uniunea, 
progresele pe care aceasta le-a înregistrat 
în construirea unei democrații profunde și 
durabile și în punerea în aplicare a 
obiectivelor convenite în materie de 
reformă, necesitățile și capacitățile țării, 
precum și eventualul impact al sprijinului 

(1) Sprijinul pe care Uniunea îl furnizează 
în temeiul prezentului regulament fiecărei 
țări partenere este diferențiat în ceea ce 
privește forma și sumele acordate în 
funcție de angajamentul țării partenere pe 
calea reformelor și de progresele 
înregistrate de aceasta în punerea în 
aplicare a reformelor respective. Această 
diferențiere reflectă nivelul de ambiție al 
parteneriatului țării respective cu Uniunea, 
progresele pe care aceasta le-a înregistrat 
în construirea unei democrații profunde și 
durabile, în respectarea principiilor 
fundamentale ale economiei de piață și 
aplicarea acestora  și în punerea în 
aplicare a obiectivelor convenite în materie 
de reformă, necesitățile și capacitățile țării, 
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Uniunii. precum și eventualul impact al sprijinului 
Uniunii.

Or. es

Amendamentul 16

Propunerea de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia, statele membre și Banca 
Europeană de Investiții (BEI) asigură 
coerența între sprijinul furnizat în temeiul 
prezentului regulament și alte tipuri de 
sprijin acordate de Uniune, de statele 
membre și de Banca Europeană de 
Investiții.

(2) Comisia, statele membre și Banca 
Europeană de Investiții (BEI) asigură 
coerența între sprijinul furnizat în temeiul 
prezentului regulament și alte tipuri de 
sprijin acordate de Uniune, de statele 
membre, BEI și BERD.

Or. es

Amendamentul 17

Propunerea de regulament
Articolul 7 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În caz de criză, de amenințare a 
democrației, a statului de drept, a 
drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale sau în caz de dezastre 
naturale sau provocate de om, se poate 
efectua o revizuire ad hoc a documentelor 
de programare. Această revizuire de 
urgență asigură coerența între sprijinul 
furnizat de Uniune în temeiul prezentului 
regulament și ajutorul acordat în temeiul 
altor instrumente financiare ale Uniunii. O 
revizuire de urgență poate avea drept 
rezultat adoptarea unor documente de 
programare revizuite. Într-un astfel de caz, 
Comisia transmite documentele de 

(9) În caz de criză, de amenințare a 
democrației, a statului de drept, a 
drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale, încălcări grave și repetate 
ale normelor OMC sau ale acordurilor 
comerciale ale UE  sau în caz de dezastre 
naturale sau provocate de om, se poate 
efectua o revizuire ad hoc a documentelor 
de programare. Această revizuire de 
urgență asigură coerența între sprijinul 
furnizat de Uniune în temeiul prezentului 
regulament și ajutorul acordat în temeiul 
altor instrumente financiare ale Uniunii. O 
revizuire de urgență poate avea drept 
rezultat adoptarea unor documente de 
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programare revizuite spre informare 
Parlamentului European și Consiliului, în 
termen de o lună de la adoptare.

programare revizuite. Într-un astfel de caz, 
Comisia transmite documentele de 
programare revizuite spre informare 
Parlamentului European și Consiliului, în 
termen de o lună de la adoptare.

Or. es

Amendamentul 18

Propunerea 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 libertăților 
fundamentale, sau încalcă grav și în mod 
repetat normele OMC sau acordurile 
comerciale ale UE, 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. es
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