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Amendamentul 10
Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În plus, începând din 2007, Uniunea și-
a consolidat și și-a aprofundat relațiile de 
cooperare și parteneriat cu țările în curs de 
dezvoltare și în tranziție din Asia, Asia 
Centrală, America Latină și cu țări 
precum Irak, Iran, Yemen și Africa de 
Sud, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 
1905/2006 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 18 decembrie 2006 de 
stabilire a unui instrument de finanțare a 
cooperării pentru dezvoltare (ICD).

(3) În plus, începând din 2007, Uniunea și-
a consolidat și și-a aprofundat relațiile de 
cooperare și parteneriat cu țările în curs de 
dezvoltare și în tranziție din America 
Latină, Asia, Asia Centrală, Orientul 
Mijlociu și Africa de Sud, în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1905/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 decembrie 2006 de stabilire a unui 
instrument de finanțare a cooperării pentru 
dezvoltare (ICD).

Or. en

Justificare

Regulamentul (CE) nr. 1905/de stabilire a unui instrument de finanțare a cooperării pentru 
dezvoltare nu menționează alte țări cu excepția Africii de Sud. În conformitate cu prevederile 
prezentului regulament, este importantă evitarea dispozițiilor specifice, permițând unui 
număr mare de țări să aibă acces la instrumentul de finanțare, asigurând, în același timp, 
coerența legislativă.

Amendamentul 11
Adina-Ioana Vălean

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 
internațional, în comerțul și cooperarea 
Sud–Sud, în forurile multilaterale, inclusiv 
în Grupul celor 20 de miniștri de finanțe și 

(7) Este în interesul Uniunii să aprofundeze 
relațiile cu partenerii care joacă un rol tot 
mai important în economia și comerțul 
internațional, în comerțul și cooperarea 
Sud–Sud, în gestionarea resurselor și a 
piețelor de energie, în forurile 
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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 
cunoscută în aceste țări.

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 cunoscută în aceste țări.

Or. en

Amendamentul 12
Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) UE are nevoie de un instrument 
financiar cu domeniu de aplicare global, 
care să permită finanțarea măsurilor care ar 
putea să nu fie considerate AOD, dar care 
sunt cruciale pentru aprofundarea și 
consolidarea relațiilor sale cu țările 
partenere respective, în special prin 
dialoguri politice și crearea de 
parteneriate.

(8) UE are nevoie de un instrument 
financiar cu domeniu de aplicare global, 
care să permită finanțarea măsurilor care ar 
putea să nu fie considerate AOD, dar care 
sunt cruciale pentru aprofundarea și 
consolidarea relațiilor sale cu țările 
partenere respective, în special prin 
dialoguri politice și parteneriate, precum și 
prin dezvoltarea de proiecte esențiale de 
interes comun.

Or. en

Amendamentul 13
Andrzej Grzyb

Propunere de regulament
Considerentul 12
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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) Combaterea schimbărilor climatice 
este recunoscută ca una dintre provocările
cu care se confruntă Uniunea și ca domeniu 
în care este necesar să se acționeze urgent 
la nivel internațional. Prin urmare, 
Uniunea ar trebui să ia măsuri în vederea 
asigurări unui acord global privind 
combaterea schimbărilor climatice.

Or. en

Amendamentul 14
Adina-Ioana Vălean

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 mondiale 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.

Or. en

Amendamentul 15
Andrzej Grzyb
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Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) În temeiul prezentului regulament, 
Uniunea ar trebui să sprijine 
implementarea Strategiei Europa 2020, în 
special a obiectivelor legate de 
schimbările climatice, tranziția spre o 
economie mai ecologică și eficiența 
resurselor, comerț și investiții, cooperarea 
cu țările terțe în domeniul afacerilor și al 
reglementării și ar trebui să promoveze 
diplomația publică, cooperarea în domeniul 
educației/al învățământului universitar și 
activitățile de informare.

(14) În temeiul prezentului regulament, 
Uniunea ar trebui să sprijine 
implementarea Strategiei Europa 2020 și ar 
trebui să promoveze diplomația publică, 
cooperarea în domeniul educației/al 
învățământului universitar și activitățile de 
informare.

Or. en

Amendamentul 16
Josefa Andrés Barea

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) În temeiul prezentului regulament, 
Uniunea ar trebui să sprijine 
implementarea Strategiei Europa 2020, în 
special a obiectivelor legate de schimbările 
climatice, tranziția spre o economie mai 
ecologică și eficiența resurselor, comerț și 
investiții, cooperarea cu țările terțe în 
domeniul afacerilor și al reglementării și ar 
trebui să promoveze diplomația publică, 
cooperarea în domeniul educației/al 
învățământului universitar și activitățile de 
informare.

(14) În temeiul prezentului regulament, 
Uniunea ar trebui să sprijine 
implementarea Strategiei Europa 2020, în 
special a obiectivelor legate de schimbările 
climatice, tranziția spre o economie mai 
ecologică și eficiența resurselor, știință, 
cercetare și inovație, comerț și investiții, 
cooperarea cu țările terțe în domeniul 
afacerilor și al reglementării, 
îmbunătățirea accesului întreprinderilor 
europene la piață, și ar trebui să 
promoveze diplomația publică, cooperarea 
în domeniul educației/al învățământului 
universitar și activitățile de informare.

Or. es
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Amendamentul 17
Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) În temeiul prezentului regulament, 
Uniunea ar trebui să sprijine 
implementarea Strategiei Europa 2020, în 
special a obiectivelor legate de schimbările 
climatice, tranziția spre o economie mai 
ecologică și eficiența resurselor, comerț și 
investiții, cooperarea cu țările terțe în 
domeniul afacerilor și al reglementării și ar 
trebui să promoveze diplomația publică, 
cooperarea în domeniul educației/al 
învățământului universitar și activitățile de 
informare.

(14) În temeiul prezentului regulament, 
Uniunea ar trebui să sprijine 
implementarea Strategiei Europa 2020, în 
special a obiectivelor legate de schimbările 
climatice, securitatea aprovizionării cu 
energie, tranziția spre o economie mai 
ecologică și eficiența resurselor, comerț și 
investiții, cooperarea cu țările terțe în 
domeniul afacerilor și al reglementării și ar 
trebui să promoveze diplomația publică, 
cooperarea în domeniul educației/al 
învățământului universitar și activitățile de 
informare.

Or. en

Amendamentul 18
Adina-Ioana Vălean

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 
în relațiile cu țările terțe să devină mai 
eficient, Uniunea ar trebui să poată 
reacționa în mod specific și rapid la nevoile 
în schimbare sau la evenimentele
neprevăzute, prin adoptarea de măsuri 
speciale, care nu fac obiectul programelor 
orientative multianuale.

Or. en
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Amendamentul 19
Andrzej Grzyb

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) 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. Se acordă 
atenție specială sprijinirii întreprinderilor 
mici și mijlocii în cadrul Uniunii și 
dezvoltării lor la nivel internațional, 
având în vedere rolul lor în economia 
Uniunii.

Or. en

Amendamentul 20
Josefa Andrés Barea

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 

(b) îmbunătățirea accesului la piețe și 
dezvoltarea comerțului, a investițiilor și a 
oportunităților de afaceri pentru 
întreprinderile europene, în special pentru 
IMM-uri, 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 
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comercial și de investiții spre principalele 
țări partenere care fac obiectul acțiunilor, al 
programelor și al măsurilor adoptate în 
temeiul prezentului regulament;

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;

Or. es

Amendamentul 21
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Domeniile specifice de cooperare care fac 
obiectul asistenței acordate de Uniune în 
temeiul prezentului regulament figurează 
în anexă. Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 7 pentru modificarea sau
completarea anexei.

Domeniile specifice de cooperare care fac 
obiectul asistenței acordate de Uniune în 
temeiul prezentului regulament figurează 
în anexă. Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 7 pentru completarea anexei. 

Or. ro

Amendamentul 22
Silvia-Adriana Țicău

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, Instrumentul de asistență 
pentru preaderare, Instrumentul de 

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, 
Instrumentul de asistență pentru 
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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”. 

preaderare, Instrumentul de parteneriat și 
Fondul european de dezvoltare) va fi 
alocată acțiunilor privind mobilitatea în 
scop educațional, inclusiv în domeniul 
antreprenoriatului, 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”.

Or. ro

Amendamentul 23
Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Anexă – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) promovarea și sprijinirea inițiativelor 
și a măsurilor care vizează crearea de 
piețe într-adevăr funcționale și eliminarea 
birocrației și a barierelor din calea 
comerțului pentru a stimula avantajele 
concurențiale ale Uniunii;

Or. en

Amendamentul 24
Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Anexă – 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, acțiunilor și 
proiectelor Uniunii sau a intereselor 
reciproce în domenii precum schimbările 
climatice, mediul (inclusiv biodiversitatea), 
utilizarea eficientă a resurselor, materiile 
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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;

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;

Or. en


