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AMENDAMENTE

Comisia pentru comerț internațional recomandă Comisiei pentru ocuparea forței de muncă, 
competentă în fond, să includă în raportul să următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Setul comun de norme și proceduri ar 
trebui să fie conform cu normele financiare 
aplicabile bugetului anual al Uniunii, 
stabilite într-un regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului, 
denumit în continuare „Regulamentul 
financiar”, această sintagmă făcând 
întotdeauna trimitere la ultima versiune a 
respectivului regulament în vigoare, care 
cuprinde și normele adoptate de Comisie 
pentru punerea în aplicare a 
Regulamentului financiar.

(7) Setul comun de norme și proceduri ar 
trebui să fie conform cu normele financiare 
aplicabile bugetului anual al Uniunii, 
stabilite într-un regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului, 
denumit în continuare, denumit în 
continuare „Regulamentul financiar”, care 
cuprinde și normele adoptate de Comisie 
pentru punerea în aplicare a 
Regulamentului financiar.

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia se asigură că acțiunile sunt 
puse în aplicare în conformitate cu 
obiectivele instrumentului aplicabil și cu 
respectarea unei protecții efective a 
intereselor financiare ale Uniunii. Asistența 
financiară acordată în temeiul 
instrumentelor respectă normele și 
procedurile stabilite în Regulamentul 
financiar, care asigură cadrul financiar și 
juridic fundamental pentru punerea în 

(2) Comisia se asigură că acțiunile sunt 
puse în aplicare efectiv și eficient, în 
conformitate cu obiectivele instrumentului 
aplicabil și cu respectarea unei protecții 
efective a intereselor financiare ale 
Uniunii. Asistența financiară acordată în 
temeiul instrumentelor respectă normele și 
procedurile stabilite în Regulamentul 
financiar, care asigură cadrul financiar și 
juridic fundamental pentru punerea în 
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aplicare a acestora. aplicare a acestora.

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) La aplicarea prezentului regulament, 
Comisia favorizează, atunci când acest 
lucru este posibil și util, dată fiind natura 
acțiunii, utilizarea celor mai flexibile 
proceduri pentru a garanta o punere în 
aplicare efectivă și eficientă.

eliminat

Or. en

Justificare

Legat de amendamentul la articolul 1 alineatul (2).

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În mod excepțional, în special în cazul în 
care un program de acțiune nu a fost încă 
adoptat, Comisia poate adopta, pe baza 
documentelor indicative de programare, 
măsuri individuale conform acelorași 
norme și proceduri ca cele aplicabile 
pentru programele de acțiune.

În mod excepțional, în cazul în care un 
program de acțiune nu a fost încă adoptat, 
Comisia poate adopta, pe baza 
documentelor indicative de programare, 
măsuri individuale conform acelorași 
norme și proceduri ca cele aplicabile 
pentru programele de acțiune.

Or. en



PA\901453RO.doc 5/11 PE489.414v01-00

RO

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Această procedură nu este necesară în 
cazul programelor de acțiune și al 
măsurilor pentru care asistența se situează 
sub pragurile menționate mai sus, și nici în 
cazul modificărilor nesubstanțiale aduse 
acestora. Sunt considerate modificări 
nesubstanțiale adaptările tehnice, cum ar fi 
extinderea perioadei de punere în aplicare, 
realocarea fondurilor în cadrul bugetului 
estimativ, precum și majorarea sau 
reducerea bugetului cu mai puțin de 20%
din bugetul inițial, cu condiția ca aceste 
modificări să nu afecteze în mod 
substanțial obiectivele programului inițial 
de acțiune sau ale măsurii inițiale. În acest 
caz, programele de acțiune și măsurile, 
precum și modificările nesubstanțiale 
aduse acestora sunt comunicate 
Parlamentului European și Consiliului, în 
termen de o lună de la adoptarea lor.

Această procedură nu este necesară în 
cazul programelor de acțiune și al 
măsurilor pentru care asistența se situează 
sub pragurile menționate mai sus, și nici în 
cazul modificărilor nesubstanțiale aduse 
acestora. Sunt considerate modificări 
nesubstanțiale adaptările tehnice, cum ar fi 
extinderea perioadei de punere în aplicare, 
realocarea fondurilor în cadrul bugetului 
estimativ, precum și majorarea sau 
reducerea bugetului cu mai puțin de 10%
din bugetul inițial, cu condiția ca aceste 
modificări să nu afecteze în mod 
substanțial obiectivele programului inițial 
de acțiune sau ale măsurii inițiale. În acest 
caz, programele de acțiune și măsurile, 
precum și modificările nesubstanțiale 
aduse acestora sunt comunicate 
Parlamentului European și Consiliului, în 
termen de o lună de la adoptarea lor.

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) La stadiul de proiect, se efectuează o 
examinare de mediu corespunzătoare, în 
care sunt abordate, de asemenea, 
schimbările climatice și consecințele 
asupra biodiversității și care cuprinde, 
dacă este cazul, o evaluare a impactului 
asupra mediului în cazul proiectelor 
sensibile pentru mediu, în special pentru 
infrastructurile noi de mare anvergură.

(4) La stadiul de proiect, se efectuează o 
examinare de mediu corespunzătoare, care 
cuprinde, dacă este cazul, o evaluare a 
impactului asupra mediului în cazul 
proiectelor sensibile pentru mediu, în 
special pentru infrastructurile noi de mare 
anvergură. Pentru punerea în aplicare a 
programelor sectoriale, se utilizează, dacă
este cazul, evaluări strategice de mediu 
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Pentru punerea în aplicare a programelor 
sectoriale, se utilizează, dacă este cazul, 
evaluări strategice de mediu (SEA). Se 
asigură participarea părților implicate la 
studiile de impact și accesul publicului la 
rezultatele acestora.

(SEA). Se asigură participarea tuturor 
părților majore la studiile de impact și 
accesul publicului la rezultatele acestora.

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Uniunea poate acorda asistență 
financiară, printre altele, prin intermediul 
următoarelor tipuri de finanțare prevăzute 
în Regulamentul financiar:

(1) Uniunea poate acorda asistență
financiară prin intermediul următoarelor 
tipuri de finanțare prevăzute în 
Regulamentul financiar:

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul unei cofinanțări paralele, o acțiune 
se împarte în mai multe componente clar 
identificabile care sunt finanțate, fiecare în 
parte, de diferiți parteneri ce asigură 
cofinanțarea, astfel încât destinația finală a 
finanțării să poată fi întotdeauna 
identificată.

(Nu privește versiunea în limba română).

Or. en
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Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 5 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul unei cofinanțări comune, costul 
total al acțiunii se repartizează între 
partenerii care asigură cofinanțarea, iar 
resursele sunt puse în comun, astfel încât 
nu mai este posibil să se identifice sursa 
finanțării unei activități specifice 
întreprinse în cadrul acțiunii.

(Nu privește versiunea în limba română).

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) pentru IP, țările dezvoltate au un rol 
major în economia și comerțul 
internațional, în forurile multilaterale, în 
guvernanța globală și în soluționarea 
problemelor care provoacă îngrijorare la 
nivel mondial și în care Uniunea are 
interese majore;

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia transmite, pentru informare, 
rapoartele de evaluare Parlamentului 
European și Consiliului. Statele membre 
pot solicita comitetelor prevăzute la 

(2) Comisia transmite, pentru informare, 
rapoartele de evaluare Parlamentului 
European și Consiliului. De rezultatele 
acestor lucrări se ține seama în momentul 
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articolul 15 să examineze anumite 
evaluări. De rezultatele acestor lucrări se 
ține seama în momentul elaborării 
programelor și alocării resurselor.

elaborării programelor și alocării 
resurselor.

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În faza de evaluare a asistenței UE 
acordate în temeiul prezentului regulament, 
Comisia implică, într-o măsură adecvată, 
toate părțile interesate.

(3) În faza de evaluare a asistenței UE 
acordate în temeiul prezentului regulament, 
Comisia implică toți actorii majori.

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 13 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Raportul bienal Raportul anual

Or. en

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia examinează progresele 
înregistrate în punerea în aplicare a 
măsurilor de asistență financiară adoptate 
la nivelul acțiunii externe și prezintă 

(1) Comisia examinează progresele 
înregistrate în punerea în aplicare a 
măsurilor de asistență financiară adoptate 
la nivelul acțiunii externe și prezintă
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Parlamentului European și Consiliului, o 
dată la doi ani, începând din 2016, un 
raport privind punerea în aplicare și 
rezultatele și, în măsura posibilului, 
principalele rezultate și impactul asistenței 
financiare a Uniunii. Raportul este 
transmis, de asemenea, Comitetului 
Economic și Social European și 
Comitetului Regiunilor.

Parlamentului European și Consiliului, o 
dată pe an, un raport privind punerea în 
aplicare și rezultatele și, în măsura 
posibilului, principalele rezultate și 
impactul asistenței financiare a Uniunii.
Raportul este transmis, de asemenea, 
Comitetului Economic și Social European 
și Comitetului Regiunilor.

Or. en

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Raportul bienal cuprinde informații, 
pentru anul precedent, cu privire la 
măsurile finanțate, rezultatele exercițiilor 
de monitorizare și de evaluare, 
angajamentul partenerilor în cauză, precum 
și la punerea în aplicare a angajamentelor 
bugetare și executarea creditelor de plată.
Acesta evaluează rezultatele asistenței 
financiare din partea Uniunii utilizând, pe 
cât posibil, indicatori specifici și 
măsurabili privind contribuția acestei 
asistențe la realizarea obiectivelor 
instrumentelor.

(2) Raportul anual cuprinde informații, 
pentru anul precedent, cu privire la 
măsurile finanțate, rezultatele exercițiilor 
de monitorizare și de evaluare, 
angajamentul partenerilor în cauză, precum 
și la punerea în aplicare a angajamentelor 
bugetare și executarea creditelor de plată.
Acesta evaluează rezultatele asistenței 
financiare din partea Uniunii utilizând, pe 
cât posibil, indicatori specifici și 
măsurabili privind contribuția acestei 
asistențe la realizarea obiectivelor 
instrumentelor.

Or. en

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fondurile alocate în cadrul instrumentelor 
fac obiectul unui sistem de monitorizare 

Fondurile alocate în cadrul instrumentelor 
fac obiectul unui sistem de monitorizare 
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anuală, bazat pe metodologia OCDE 
(„markerii Rio”) și integrat în metodologia 
existentă privind gestionarea 
performanțelor programelor UE, pentru a 
cuantifica cheltuielile legate de combaterea 
schimbărilor climatice și biodiversitate la 
nivelul programelor de acțiune, al 
măsurilor specifice și al celor individuale 
menționate la articolul 2 alineatul (1), 
cheltuieli care sunt înregistrate în cadrul 
evaluărilor și rapoartelor bienale. O 
estimare anuală a cheltuielilor totale 
aferente combaterii schimbărilor climatice 
și biodiversității este realizată pe baza 
documentelor de programare indicative 
adoptate.

anuală, bazat pe metodologia OCDE 
(„markerii Rio”) și integrat în metodologia 
existentă privind gestionarea 
performanțelor programelor UE, pentru a 
cuantifica cheltuielile legate de combaterea 
schimbărilor climatice și biodiversitate la 
nivelul programelor de acțiune, al 
măsurilor specifice și al celor individuale 
menționate la articolul 2 alineatul (1), 
cheltuieli care sunt înregistrate în cadrul 
evaluărilor și rapoartelor anuale. O 
estimare anuală a cheltuielilor totale 
aferente combaterii schimbărilor climatice 
și biodiversității este realizată pe baza 
documentelor de programare indicative 
adoptate.

Or. en

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până cel târziu la 31 decembrie 2017, 
Comisia adoptă un raport cu privire la 
realizarea obiectivelor fiecăruia dintre 
instrumente, prin intermediul unor 
indicatori de rezultat și de impact care 
măsoară eficiența utilizării resurselor și 
valoarea adăugată europeană a 
instrumentelor, în perspectiva unei decizii 
de reînnoire, modificare sau suspendare a 
tipurilor de acțiuni puse în practică în 
cadrul instrumentelor. Raportul abordează
totodată posibilitățile de simplificare, 
coerența internă și externă, nivelul de 
relevanță continuă a tuturor obiectivelor, 
precum și contribuția măsurilor la 
prioritățile Uniunii privind creșterea 
inteligentă, durabilă și favorabilă
incluziunii și ia în considerare toate 
constatările și concluziile privind impactul 
pe termen lung al instrumentelor.

1. Până cel târziu la 30 iunie 2017, 
Comisia adoptă un raport cu privire la 
realizarea obiectivelor fiecăruia dintre 
instrumente, prin intermediul unor 
indicatori de rezultat și de impact care 
măsoară eficiența utilizării resurselor și 
valoarea adăugată europeană a 
instrumentelor, în perspectiva unei decizii 
de reînnoire, modificare sau suspendare a 
tipurilor de acțiuni puse în practică în 
cadrul instrumentelor. Raportul abordează
totodată posibilitățile de simplificare, 
coerența internă și externă, nivelul de 
relevanță continuă a tuturor obiectivelor, 
precum și contribuția măsurilor la 
prioritățile Uniunii privind creșterea 
inteligentă, durabilă și favorabilă
incluziunii și ia în considerare toate 
constatările și concluziile privind impactul 
pe termen lung al instrumentelor.
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Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 17 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament intră în vigoare în a 
treia zi de la data publicării în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament intră în vigoare în a 
treia zi de la data publicării în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene. Aceasta se 
aplică de la 1 ianuarie 2014 până la 31 
decembrie 2020.

Or. en

Justificare

Legat de amendamentul la articolul 17 alineatul (3).

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 17 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se aplică de la 1 ianuarie 2014. eliminat

Or. en

Justificare

Legat de amendamentul la articolul 17 alineatul (1).


