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Amendamentul 14
Tomasz Piotr Poręba

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 
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.

(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, protecția 
minorităților naționale, etnice, religioase
și lingvistice, precum 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.

Or. pl

Amendamentul 15
Derek Vaughan
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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 
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.

(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, 
precum și să combată corupția și crima 
organizată. 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.

Or. en

Amendamentul 16
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Considerentul 15
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) În timp ce Regulamentul (UE) nr. 
…/… al Parlamentului European și al 
Consiliului ... (denumit în continuare 
„Regulamentul comun de punere în 
aplicare”) stabilește normele și procedurile 
comune pentru punerea în aplicare a 
instrumentelor de acțiune externă ale 
Uniunii, Comisiei trebuie să i se acorde și 
competențe delegate de adoptare a unor 
norme mai detaliate de stabilire a 
condițiilor uniforme pentru punerea în 
aplicare a prezentului regulament, în 
special în ceea ce privește structurile și 
procedurile de gestionare. Astfel de reguli 
ar trebui să ia în considerare învățămintele 
desprinse din gestionarea și punerea în 
aplicare a asistenței pentru preaderare în 
trecut și ar trebui să fie adaptate la evoluția 
situației din țările beneficiare.

(15) În timp ce Regulamentul (UE) nr. 
…/… al Parlamentului European și al 
Consiliului ... (denumit în continuare 
„Regulamentul comun de punere în 
aplicare”) stabilește normele și procedurile 
comune pentru punerea în aplicare a 
instrumentelor de acțiune externă ale 
Uniunii, Comisiei trebuie să i se acorde și 
competențe delegate de adoptare a unor 
norme mai detaliate de stabilire a 
condițiilor uniforme pentru punerea în 
aplicare a prezentului regulament, în 
special în ceea ce privește structurile și 
procedurile de gestionare. Astfel de reguli 
ar trebui să ia în considerare învățămintele 
desprinse din gestionarea și punerea în 
aplicare a asistenței pentru preaderare în 
trecut și ar trebui să fie adaptate la evoluția 
situației din țările beneficiare. Totuși ar 
trebui subliniat faptul că actele delegate 
ar trebui folosite de Comisie numai atunci 
când este necesar, protejând astfel dreptul 
Parlamentului European de a emite un 
aviz referitor la măsurile propuse de 
Comisie.

Or. pt

Amendamentul 17
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Asistența ar trebui să utilizeze în 
continuare structurile și instrumentele care 
și-au dovedit valoarea în procesul de 
preaderare. Tranziția de la gestiunea 
directă de către Comisie a fondurilor de 
preaderare la gestiunea descentralizată 
delegată țărilor beneficiare ar trebui să fie 

(17) Asistența ar trebui să utilizeze în 
continuare structurile și instrumentele care 
și-au dovedit valoarea în procesul de 
preaderare. Tranziția de la gestiunea 
directă de către Comisie a fondurilor de 
preaderare la gestiunea descentralizată 
delegată țărilor beneficiare ar trebui să fie 
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progresivă și să respecte capacitățile 
fiecărei țări beneficiare.

progresivă și să respecte capacitățile 
fiecărei țări beneficiare. În vederea 
combaterii corupției, ar trebui 
îmbunătățite transparența, buna gestiune, 
prevenirea abuzurilor în serviciu, 
respectarea normelor și monitorizarea, 
responsabilitatea și controlul, iar în 
timpul acestui proces ar trebui adoptate 
măsuri de auditare mai stricte.

Or. en

Amendamentul 18
Derek Vaughan

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) reforma administrației publice și buna 
guvernanță;

(iv) reforma administrației publice, buna 
guvernanță și îmbunătățirea capacității 
instituționale;

Or. en

Amendamentul 19
Derek Vaughan

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b – parte introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Sprijin pentru dezvoltare economică, 
socială și teritorială, în vederea dezvoltării 
inteligente, durabile și favorabile 
incluziunii, inter alia, prin:

(b) Sprijin pentru dezvoltare economică, 
socială și teritorială, în vederea dezvoltării 
inteligente, durabile și favorabile 
incluziunii și a consolidării cooperării 
dintre statele membre și țările candidate 
sau eventualele țări candidate pentru a 
încuraja schimbul de experiență și 
cunoștințe privind legislația și 
administrația Uniunii, inter alia, prin:
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Or. en

Amendamentul 20
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias

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, 
îmbunătățirea conexiunilor cu
infrastructurile Uniunii și rețelele 
regionale.

Or. en

Amendamentul 21
Derek Vaughan

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(va) dezvoltarea proiectelor de 
infrastructură pentru a soluționa 
necesitățile regionale și naționale în
materie de transport, energie și 
comunicații.

Or. en

Amendamentul 22
François Alfonsi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – liniuța 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

- progresele în ceea ce privește democrația, 
statul de drept, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților fundamentale, 
sistemul de justiție și nivelul capacității 
administrative;

- progresele în ceea ce privește democrația, 
statul de drept, respectarea drepturilor 
omului, a libertăților fundamentale și a 
drepturilor minorităților, sistemul de 
justiție și nivelul capacității administrative;

Or. fr

Amendamentul 23
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) procesul de tranziție către aderarea la 
Uniune și consolidarea capacității;

(a) procesul de tranziție către aderarea la 
Uniune, sensibilizarea cetățenilor față de 
Uniunea Europeană și consolidarea 
capacității;

Or. en

Amendamentul 24
Petru Constantin Luhan

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) combaterea schimbărilor climatice și 
prevenirea dezastrelor;

Or. ro

Amendamentul 25
Petru Constantin Luhan
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Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În momentul pregătirii, punerii în 
aplicare și monitorizării asistenței în 
temeiul prezentului regulament, Comisia 
acționează, în principiu, în parteneriat cu 
țările beneficiare. Parteneriatul implică, 
după caz, autoritățile naționale, regionale 
și locale competente, parteneri economici 
și sociali, societatea civilă și actori 
nestatali.

(5) În momentul pregătirii, punerii în 
aplicare și monitorizării asistenței în 
temeiul prezentului regulament, Comisia 
acționează, în principiu, în parteneriat cu 
țările beneficiare. Parteneriatul implică 
autoritățile naționale, regionale și locale 
competente, parteneri economici și sociali, 
societatea civilă și actori nestatali.

Or. ro

Amendamentul 26
Dimitar Stoyanov

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(а) criteriile care vor fi utilizate pentru 
alocarea fondurilor țărilor beneficiare, 
precum și acțiunilor de cooperare
multinaționale și teritoriale;

(а) criteriile care vor fi utilizate pentru 
alocarea fondurilor țărilor beneficiare, 
precum și acțiunilor de cooperare
transfrontalieră multinațională și 
teritorială;

Or. bg

Amendamentul 27
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Documentul de strategie al oricărei 
țări aflate în apropierea aderării (cel 
puțin un an înainte de a deveni membru 
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al Uniunii) prevede o perioadă de tranziție 
de la instrumentul de preaderare la 
fondurile structurale și de coeziune.
În această perioadă se instituie un grup 
de lucru pentru gestionarea fondurilor 
Uniunii în scopul de a susține autoritățile 
responsabile pentru a defini ce tip de 
asistență tehnică trebuie să furnizeze.

Or. en

Justificare

Această strategie ar permite țării să fie pregătită să folosească fondurile structurale și de 
coeziune ale UE imediat după aderarea la UE.

Amendamentul 28
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Documentele de strategie sunt evaluate 
la jumătatea perioadei și revizuite dacă este 
cazul. Acestea pot fi revizuite în orice 
moment, la inițiativa Comisiei.

(4) Documentele de strategie sunt evaluate 
la jumătatea perioadei și revizuite dacă este 
cazul. Acestea pot fi revizuite în orice 
moment, la inițiativa Comisiei.

Parlamentul European are competența de 
a solicita Comisiei să revizuiască 
documentele de strategie.
În cazul unui răspuns negativ, Comisia 
oferă o justificare detaliată.

Or. en

Amendamentul 29
François Alfonsi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) După caz, IPA poate contribui la 
programe sau măsuri introduse în cadrul 
unei strategii macroregionale în care sunt 
implicate țările beneficiare ale IPA.

Or. fr

Amendamentul 30
Dimitar Stoyanov

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Suma de referință financiară pentru 
punerea în aplicare a prezentului 
regulament pentru perioada 2014-2020 este 
de 14 110 100 000 EUR (în prețuri 
curente). Un procent de până la 3 % din 
suma de referință financiară este alocată 
programelor de cooperare transfrontalieră 
între țările beneficiare și statele membre 
ale UE.

(1) Suma de referință financiară pentru 
punerea în aplicare a prezentului 
regulament pentru perioada 2014-2020 este 
de 14 110 100 000 EUR (în prețuri 
curente). Un procent de cel puțin 7% și de 
cel mult 14% din suma de referință 
financiară este alocată programelor de 
cooperare transfrontalieră între țările 
beneficiare și statele membre ale UE. 

Or. bg


