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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Asistența tehnică și financiară oferită țărilor candidate la aderare, furnizată prin Instrumentul 
de asistență pentru preaderare (IPA) le furnizează sprijin, în cadrul financiar multianual în 
curs, în procesul de tranziție de la statutul de posibilă candidată la cel de candidată, în vederea 
unei eventuale aderări la Uniunea Europeană, și ajută la promovarea stabilității, a securității și 
a prosperității. Raportoarea consideră că forma actuală a regulamentului, în forma propusă de 
Comisia Europeană ((COM (2011)838) își îndeplinește, în general, scopul, accentuând 
eficacitatea asistenței tehnice și financiare, prin îmbunătățirea funcționării instrumentului și 
prin diminuarea poverii administrative. Cu toate acestea, raportoarea a adus o serie de 
amendamente la propunerea CE pentru un nou regulament IPA II. Amendamentele propuse se 
referă la chestiuni abordate în următoarele paragrafe.

Programele de cooperare transfrontalieră, finanțate de instrumentul respectiv sunt remarcabile 
din punctul de vedere al politicii de dezvoltare regională. Obiectivul acestora este 
consolidarea competitivității și excelenței, creșterea prosperității economice a regiunilor 
transfrontaliere, securitatea politică și siguranța în zonă, precum și facilitarea procesului de 
integrare europeană. În opinia raportoarei, sunt esențiale reducerea diferențelor existente între 
nivelurile de dezvoltare a regiunilor transfrontaliere, precum și îmbunătățirea cooperării la 
nivel regional și local între comunități în chestiuni sociale, culturale și științifice. În acest 
scop, după consultarea CE, se consideră că este necesară și justificată alocarea unei părți mai 
mari din fondurile IPA pentru stimularea cooperării transfrontaliere, în special din perspectiva 
anterior menționată a politicii de coeziune a UE .  

La un nivel mai general, ar trebui depuse în continuare eforturi în vederea consolidării 
democrației și a drepturilor omului. În consecință, ar trebui adăugat un considerent nou în 
prezenta propunere, dedicat chiar idei de democrație. În opinia raportoarei, Europa ar trebui 
să-și reafirme pozițiile referitoare la promovarea democrației, respectarea statului de drept, a 
drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Ar trebui, astfel, introduse instrumente  și 
mecanisme financiare în vederea îmbunătățirii actualelor instrumente de sprijinire a 
democrației, folosite în politica externă a UE. 

Raportoarea atrage atenția asupra necesității unei mai bune adaptări a criteriilor pentru 
alocarea de fonduri privind IPA. Instrumentul respectă principiile cooperării teritoriale 
europene, astfel încât finanțarea sa este extrem de dependentă de criteriul referitor la 
populație, fapt care poate părea discriminatoriu față de zonele relativ depopulate, cum ar fi 
țările din Balcanii de Vest. 

În plus, IPA are drept scop sprijinirea reformelor în vederea tranziției și construirea capacității 
instituționale în vederea implementării acestora. Cu toate acestea, propunerea CE pleacă de la 
următorul principiu: cu cât este mai mare capacitatea administrativă și de absorbție a țării 
respective, cu atât fondurile primite vor fi mai mari.  Din nou, capacitățile administrative ale 
Balcanilor de Vest au fost diminuate datorită unor factori aflați în afara controlului statelor 
din regiune. Astfel, se poate cu siguranță observa că ele ar putea primi mai puține fonduri 
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decât alte țări candidate. În consecință, raportoarea propune definirea unor criterii mai 
detaliate pentru finanțare, la articolele 6 și 9 din propunerea CE.

În plus, ar trebui consolidată cooperarea consolidată între țările beneficiare și statele membre.
Articolul 2 litera (b) din propunerea CE ar trebui, așadar, să cuprindă o definiție mai largă a 
cooperării dintre statele membre și țările candidate/potențial candidate. În consecință, 
raportoarea dorește să introducă în text definiția „înfrățirii”, instrument ce are menirea da a 
ajuta țările beneficiare să-și dezvolte o administrație modernă și eficientă, care să aibă 
structuri, resurse umane și competențe manageriale comparabile cu cele din statele membre 
ale UE. Această adăugare consolidează și dimensiunile locale și regionale ale procesului de 
preaderare, un aspect important din perspectiva politicii de dezvoltare regională.

În cadrul acestei abordări, ar trebui, de asemenea, urmărită continuarea eforturilor UE 
dedicate îmbunătățirii situației minorităților naționale în țările aflate în preaderare. 
Discriminarea, iar în unele cazuri chiar și violența, împotriva membrilor minorităților sunt 
fenomene încă larg răspândite. În plus, insuficientă finanțarea de către stat a măsurilor de 
protecție a minorităților este în continuare . Iată de ce ar trebui continuate eforturile susținute 
în vederea consolidării mecanismelor de protecție și asistență a minorităților în cadrul 
exercitării plenare a drepturilor lor. În consecință, considerentul 8 din propunerea de 
regulament ar trebui să menționeze clar protecția minorităților naționale. 

Raportoarea este ferm convinsă să societatea civilă și organizațiile sale, numite de obicei 
ONG-uri trebui sprijinite în toate ocaziile. Merită astfel menționat că, cel puțin în unele țări 
beneficiare, societatea civilă este considerată un instrument de creștere a capacităților 
administrative. Este nevoie însă, și de implicarea unei societății civile independente de 
guvern, în edificarea democrației. Amendamentul al articolul 3 alineatul (1) din propunerea 
Comisiei își propune să realizeze exact aceste obiective.

În opinia raportoarei trebuie elaborate și clarificate mai bine aria de aplicare și condițiile de 
finanțare de la IPA, precum și normele privind participarea și eligibilitatea.

AMENDAMENTE

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

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Ar trebui accentuată importanța 
consolidării democrației și a drepturilor 
omului și ar trebui realizate inițiative de 
creare a unor mecanisme total noi și a 
unor fonduri noi, în vederea sprijinirii 
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unei forme de guvernare egalitare, în care 
toți cetățenii unei națiuni pot hotărî 
împreună politicile publice, legile și 
acțiunile statului lor, având la bază 
principiul egalității de șanse în 
exprimarea opiniilor pentru toți cetățenii. 

Or. en

Justificare

Raportoarea consideră că mai este încă nevoie de instrumente suplimentare de sprijinire a 
proceselor democratice în țările aflate în tranziție, pentru a diminua discrepanțele din 
politica externă a UE:

Amendamentul 2

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 

(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, să protejeze 
minoritățile naționale și să promoveze
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 



PE487.681v01-00 6/13 PA\898400RO.doc

RO

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.

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

Justificare

Protecția minorităților naționale și a drepturilor omului este foarte importantă pentru UE, 
dar încă pare că a rămas la nivelul de suprafață al politicilor europene. Din perspectiva 
procesului de aderare, țările cu cele mai puține probleme privind minoritățile naționale din 
interiorul granițelor lor, vor fi cele care vor intra cu siguranță în Uniunea Europeană. Este 
importat ca nediscriminarea și față de minoritățile naționale să fie recunoscută ca obiectiv al 
politicii UE în țările potențial candidate sau candidate.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Pentru a asigura coerența dintre 
procesul de aderare și asistența financiară 
și tehnică oferită în temeiul prezentului 
regulament și pentru a realiza obiectivele 
înscrise în agenda de aderare, Comisia ar 
trebui să stabilească un cadru strategic 
comun pentru utilizarea Instrumentului de 
asistență pentru preaderare. Acest cadru ar 
trebui să definească, inter alia, lista de 
acțiuni principale care ar putea fi susținute 
în temeiul prezentului regulament și 
criteriile pentru alocarea fondurilor. Cadrul 
strategic comun ar trebui să constituie 
cadrul de referință al documentelor de 
strategie pentru fiecare țară și pentru mai 
multe țări.

(11) Pentru a asigura coerența dintre 
procesul de aderare și asistența financiară 
și tehnică oferită în temeiul prezentului 
regulament și pentru a realiza obiectivele 
înscrise în agenda de aderare, Comisia ar 
trebui să stabilească un cadru strategic 
comun pentru utilizarea Instrumentului de 
asistență pentru preaderare. Acest cadru ar 
trebui să definească, inter alia, lista de 
acțiuni principale care ar putea fi susținute 
în temeiul prezentului regulament și criterii 
mai detaliate pentru alocarea fondurilor. 
Cadrul strategic comun ar trebui să 
constituie cadrul de referință al 
documentelor de strategie pentru fiecare 
țară și pentru mai multe țări.

Or. en

Justificare

Sunt indispensabile criterii clare și lipsite de ambiguitate pentru alocarea fondurilor 
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preaderare. Deoarece formularea actuală ar putea părea lipsită de detalii și claritate, ar 
trebui stabilit, în principiu, că sunt necesare precizări.

Amendamentul 4

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) lupta împotriva corupției și a 
criminalității organizate;

(iii) lupta împotriva corupției și a 
criminalității organizate prin concentrarea 
mai mare asupra aplicării legilor, 
controlului la frontiere și a 
managementului frontierelor, precum și a 
controalelor imigrației;

Or. en

Justificare

Se fac progrese în eforturile de eradicare a corupției și a crimei organizate. Cu toate acestea, 
organizațiile de crimă organizate operează cel mai adesea dincolo de granițele naționale: 
traficul de droguri, traficul de persoane, traficarea de imigranți ilegali, traficul cu produse 
contrafăcute. Pentru a eficientiza ajutorul UE în rezolvarea a cestor probleme, este 
indispensabilă îmbunătățirea guvernanței judiciare, combaterea criminalității, controalele la 
frontieră, precum și o mai mare concentrare pe circulația oamenilor prin granițe.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b – partea 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, îmbunătățirea cooperării între 
statele membre și țările candidate sau 
potențial candidate, precum și între 
respectivele țări, inter alia, prin:

Or. en
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Justificare

Acest instrument de construcție instituțională prezintă multe avantaje și beneficii. Cele mai 
importante sunt: dezvoltarea unei administrații centrale, locale și regionale moderne și 
eficiente, schimburile directe de experiențe și cunoștințe în ceea ce privește legislația UE, 
implementarea celor mai bune practici ale administrației UE, formarea și îmbunătățirea
capacității profesionale, schimburi culturale și schimburi de practici organizaționale, o mai 
bună comunicare și coordonare etc..

Amendamentul 6

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(va) înfrățirea, care permite cooperarea  
între două comunități la un nivel fără 
precedent, în vederea dezvoltării unui 
management public modern și eficient -
inclusiv structuri corespunzătoare, 
personal calificat și capacități adecvate -
concepute astfel încât să atingă 
standardele din statele membre;

Or. en

Justificare

Acest instrument de construcție instituțională prezintă multe avantaje și beneficii. Cele mai 
importante sunt: dezvoltarea unei administrații centrale, locale și regionale moderne și 
eficiente, schimburile directe de experiențe și cunoștințe în ceea ce privește legislația UE, 
implementarea celor mai bune practici ale administrației UE, formarea și îmbunătățirea 
capacității profesionale, schimburi culturale și schimburi de practici organizaționale, o mai 
bună comunicare și coordonare etc..

Amendamentul 7

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) dezvoltarea de organizații ale 
societății civile și de organizații 
neguvernamentale și sprijinirea 
activităților acestora dedicate construcției 
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la nivel societal.

Or. en

Justificare

În unele țări, societatea civilă este considerată un instrument de creștere a capacităților 
administrative. Trebuie subliniat că este, de asemenea, nevoie, de implicarea societății civile 
în construirea de valori democratice și sprijinirea activităților acestora nedependente de 
guverne.

Amendamentul 8

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 
următorii parteneri:

(i) autorități publice competente la nivel 
regional, local, urban precum și alte 
autorități publice;
(ii) parteneri economici și sociali; 
(iii) organisme reprezentând societatea 
civilă și organizații neguvernamentale, 
precum și organisme responsabile de 
promovarea egalității și a nediscriminării; 
și
(iv) actori nestatali.

Partenerii participă la activitatea 
comitetelor de monitorizare a 
programelor.
Implicarea acestor parteneri se face în 
conformitate cu codul european de 
conduită.
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Or. en

Justificare

Implicarea societății civile este un element important al edificării și consolidării democrației. 
Recunoașterea fermă, clară și detaliată a principiului parteneriatului este necesară pentru 
dezvoltarea unei administrații centrale, locale și regionale moderne și eficiente, schimburile 
directe de experiențe și cunoștințe, implementarea celor mai bune practici, formarea și 
îmbunătățirea capacității profesionale, schimburi culturale și schimburi de practici 
organizaționale, o mai bună comunicare și coordonare, precum și, dar nu în ultimul rând, 
implementarea politicilor structurale.  

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Asistența în temeiul prezentului 
regulament este acordată pe baza 
documentelor indicative de strategie pentru 
fiecare țară și pentru mai multe țări 
(denumite în continuare „documente de 
strategie”), stabilite pe durata cadrului 
financiar multianual al Uniunii, de către 
Comisie, în parteneriat cu țara sau țările 
beneficiare în cauză.

(1) Asistența în temeiul prezentului 
regulament este acordată pe baza 
documentelor indicative de strategie pentru 
fiecare țară și pentru mai multe țări 
(denumite în continuare „documente de 
strategie”), stabilite pe durata cadrului 
financiar multianual al Uniunii, de către 
Comisie, în parteneriat cu țara sau țările 
beneficiare și statul sau statele membre în 
cauză și după consultarea Parlamentului 
European.

Or. en

Justificare

Raportoarea respinge o abordare unică, nediferențiată, deoarece capacitățile administrative 
și de absorbție, precum și structurile sectoriale diferă mult la nivelul regiunilor în țările 
potențial candidate sau candidate.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Documentele de strategie includ (3) Documentele de strategie includ 
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alocarea indicativă a fondurilor Uniunii 
pentru fiecare domeniu de politică, după 
caz, defalcată pe ani, în conformitate cu 
criteriile stabilite în cadrul strategic comun 
al IPA menționat la articolul 5. Alocarea 
indicativă a fondurilor ține seama în mod 
corespunzător de nevoile, capacitatea de 
absorbție și capacitatea administrativă ale 
țărilor beneficiare. De asemenea, aceasta 
permite abordarea nevoilor emergente și 
include stimulentele pentru îmbunătățirea 
performanțelor țărilor beneficiare în raport 
cu obiectivele stabilite în strategiile 
indicative multianuale.

alocarea indicativă a fondurilor Uniunii 
pentru fiecare domeniu de politică, după 
caz, defalcată pe ani, în conformitate cu 
criteriile stabilite în cadrul strategic comun 
al IPA menționat la articolul 5. Alocarea 
indicativă a fondurilor ține seama în mod 
corespunzător de nevoile, precum și de, 
într-o măsură rezonabilă, capacitatea de 
absorbție și capacitatea administrativă ale 
țărilor beneficiare. De asemenea, aceasta 
permite abordarea nevoilor emergente și 
include stimulentele pentru îmbunătățirea 
performanțelor țărilor beneficiare în raport 
cu obiectivele stabilite în strategiile 
indicative multianuale.

Or. en

Justificare

Raportoarea respinge o abordare unică, nediferențiată, deoarece capacitățile administrative 
și de absorbție, precum și structurile sectoriale diferă mult la nivelul regiunilor în țările 
potențial candidate sau candidate.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În situații justificate și pentru a asigura 
coerența și eficacitatea finanțării Uniunii 
sau pentru a dezvolta cooperarea regională, 
Comisia poate decide să extindă 
eligibilitatea programelor și măsurilor 
menționate la articolul 7 pentru a cuprinde 
țări, teritorii și regiuni care, în caz contrar, 
nu ar fi eligibile pentru finanțare în temeiul 
articolului 1, în cazul în care programul sau 
măsura care urmează a fi pusă în aplicare 
este de natură globală, regională sau 
transfrontalieră.

(1) În situații justificate, definite într-un 
act delegat adoptat în conformitate cu 
articolul 11, și pentru a asigura coerența și 
eficacitatea finanțării Uniunii sau pentru a 
dezvolta cooperarea regională, Comisia 
poate decide să extindă eligibilitatea 
programelor și măsurilor menționate la 
articolul 7 pentru a cuprinde țări, teritorii și 
regiuni care, în caz contrar, nu ar fi 
eligibile pentru finanțare în temeiul 
articolului 1, în cazul în care programul sau 
măsura care urmează a fi pusă în aplicare 
este de natură globală, regională sau 
transfrontalieră.

Or. en
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Justificare

În opinia raportoarei, sintagma „situații justificate”, care în prezentul text permite 
implicarea unor diverse tipuri de fonduri ale UE destinate politicii externe (IEVP, IPA, FED, 
fonduri de dezvoltare pentru „lumea a treia”)aflate aproape excesiv la dispoziția 
autorităților care le implementează, trebuie reformulată, astfel încât să fie mai explicită.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Cooperarea transfrontalieră se pune 
în aplicare în conformitate cu alineatele 
(1),(2) și (3), cu ajutorul instrumentelor 
adecvate. Aceste instrumente includ, în 
special, Gruparea europeană de 
cooperare teritorială în conformitate cu  
Regulamentul (CE) nr. 1082/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 5 iulie 20061.
_________________
JO L 210, 31.7.2006, p. 19.

Or. en

Justificare

Gruparea europeană de cooperare teritorială (GECT) s-a dovedit deja indispensabilă, la fel 
ca și cooperarea teritorială (transfrontalieră, transregională și transnațională) în Uniunea 
Europene. Este așadar bine că, odată cu extinderea domeniului său de aplicare, prin 
amendamentele aduse Regulamentului 1082/2006, pentru părțile care nu au reședința într-un 
stat membru, GECT se aplică politicii de extindere europene în ceea ce privește aspectul 
„coeziunii externe”. 

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Suma de referință financiară pentru 
punerea în aplicare a prezentului 

(1) Suma de referință financiară pentru 
punerea în aplicare a prezentului 
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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.

regulament pentru perioada 2014-2020 este 
de 14 110 100 000 EUR (în prețuri 
curente). Un procent de până la 7 % din 
suma de referință financiară este alocată 
programelor de cooperare transfrontalieră 
între țările beneficiare și statele membre 
ale UE.

Or. en

Justificare

Deoarece cooperarea transfrontalieră este o prioritate-cheie a politicii UE și are menirea de 
a ajuta la promovarea dezvoltării economice și sociale în regiuni situate pe ambele părți ale 
granițelor comune, fiind abordate provocări în domenii precum mediul, sănătate publică și 
prevenirea și combaterea crimei organizate, asigurându-se frontiere eficiente și sigure, și se 
promovează acțiuni transfrontaliere la nivelul oamenilor, este esențială acordarea unor mult 
mai multe fonduri pentru acest instrument.


