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Amendamentul 1 

Propunere de regulament – act de modificare 
Titlu 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 
1905/2006 de stabilire a unui instrument de 
finanțare a cooperării pentru dezvoltare și 
de modificare a Regulamentului (CE) 
nr. 1889/2006 de instituire a unui 
instrument de finanțare pentru 
promovarea democrației și drepturilor 
omului la scară mondială  

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 
1905/2006 de stabilire a unui instrument de 
finanțare a cooperării pentru dezvoltare 

Amendamentul 2 

Propunere de regulament – act de modificare 
Referirea 1 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

având în vedere Tratatul de instituire a 
Comunității Europene, în special articolul 
179 alineatul (1) și articolul 181 primul 
paragraf, 

având în vedere Tratatul de instituire a 
Comunității Europene, în special articolul 
179 alineatul (1), 
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Amendamentul 3 

Propunere de regulament – act de modificare 
Considerentul 2 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Punerea în aplicare a acestor 
regulamente a evidențiat existența unor 
incoerențe în materie de exceptare de la 
principiul neeligibilității cheltuielilor 
privind impozitele, taxele, drepturile și alte 
impuneri pentru finanțarea comunitară. În 
acest sens, se propune modificarea 
dispozițiilor relevante din Regulamentele 
(CE) nr. 1905/2006 și (CE) nr. 1889/2006 
în vederea alinierii acestora la celelalte 
instrumente. 

(2) Punerea în aplicare a Regulamentului 
(CE) nr.1905/2006 a evidențiat existența 
unor incoerențe în materie de exceptare de 
la principiul neeligibilității cheltuielilor 
privind impozitele, taxele, drepturile și alte 
impuneri pentru finanțarea comunitară. În 
acest sens, se propune modificarea 
dispozițiilor relevante din prezentul 
regulament în vederea alinierii acestuia la 
celelalte instrumente. 

Amendamentul 4 

Propunere de regulament – act de modificare 
Articolul -1a (nou) 
Regulamentul (CE) nr. 1905/2006 
Considerentul 27 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul -1a 

Considerentul 27 din Regulamentul (CE) 
nr. 1905/2006 se înlocuiește cu următorul 
text: 

 „(27) Măsurile necesare pentru punerea 
în aplicare a prezentului regulament ar 
trebui adoptate în conformitate cu 
Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 
iunie 1999 de stabilire a normelor 
privind exercitarea competențelor de 
executare conferite Comisiei4. Comisia ar 
trebui, în special, să fie abilitată să adopte 
documente de strategie și programe 
indicative plurianuale. Deoarece aceste 
măsuri au un domeniu general de 
aplicare și sunt destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentului 
regulament, prin completarea acestuia cu 
noi elemente neesențiale, acestea trebuie 
să fie adoptate în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
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prevăzută la articolul 5a din Decizia 
1999/468/CE. 

 __________________________ 
4 JO L 184, 17.7.1999, p. 23. ” 

Amendamentul 5 

Propunere de regulament – act de modificare 
Articolul -1b (nou) 
Regulamentul (CE) nr. 1905/2006 
Articolul 17 – alineatul 2 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul -1b 

La articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 
1905/2006, alineatul (2) se înlocuiește cu 
următorul text: 

 „(2) În limitele sumei prevăzute la anexa 
IV, Comisia stabilește suma maximă 
disponibilă pentru fiecare țară 
semnatară a protocolului privind 
zahărul, pentru finanțarea acțiunilor 
prevăzute la alineatul (1), în funcție de 
nevoile fiecărei țări, luând în 
considerare, în special, impactul 
reformei din sectorul zahărului asupra 
țărilor în cauză și importanța sectorului 
zahărului în economie. Stabilirea 
criteriilor de alocare se bazează pe 
datele campaniilor anterioare anului 
2004.  

Alte instrucțiuni privind alocarea sumei 
totale între beneficiarii protocolului 
privind zahărul sunt definite de Comisie 
[...]. 

Măsurile respective, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentului 
regulament, prin completarea acestuia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 35 alineatul (3a).” 

Amendamentul 6 

Propunere de regulament – act de modificare 
Articolul -1c (nou) 
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Regulamentul (CE) nr. 1905/2006 
Articolul 21 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul -1c 

Articolul 21 din Regulamentul (CE) 
nr. 1905/2006 se înlocuiește cu următorul 
text: 

 „Documentele de strategie și programele 
indicative plurianuale prevăzute la 
articolele 19 și 20, precum și examinările 
acestora prevăzute la articolul 19 
alineatul (2) și la articolul 20 alineatul 
(1) al patrulea paragraf și măsurile 
adiacente prevăzute la articolul 17 se 
adoptă de Comisie [...].  

Măsurile respective, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentului 
regulament, prin completarea acestuia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 35 alineatul (3a).” 

Amendamentul 7 

Propunere de regulament – act de modificare 
Articolul 1a (nou) 
Regulamentul (CE) nr. 1905/2006 
Articolul 33 – alineatul 1 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 1a 

La articolul 33 din Regulamentul (CE) nr. 
1905/2006, alineatul (1) se înlocuiește cu 
următorul text: 

 „(1) Comisia urmărește și examinează 
periodic programele și evaluează 
rezultatele punerii în aplicare a 
politicilor și programelor geografice și 
tematice și a politicilor sectoriale, 
precum și eficiența programării, 
eventual prin intermediul unor evaluări 
externe independente, pentru a se 
asigura că obiectivele au fost atinse și 
pentru a fi în măsură să elaboreze 
recomandări în scopul îmbunătățirii 
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acțiunilor viitoare. Propunerile făcute de 
Parlamentul European, de parlamentele 
naționale sau de Consiliu privind 
evaluările externe independente vor fi 
luate în seamă corespunzător. Se acordă 
o importanță specială sectoarelor sociale 
și progreselor înregistrate în scopul 
realizării Obiectivelor de Dezvoltare ale 
Mileniului.” 

Amendamentul 8 

Propunere de regulament – act de modificare 
Articolul 1b (nou) 
Regulamentul (CE) nr. 1905/2006 
Articolul 34 – alineatul 1 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

  Articolul 1b 

La articolul 34 din Regulamentul (CE) nr. 
1905/2006, alineatul (1) se înlocuiește cu 
următorul text: 

 „(1) Comisia examinează progresele 
înregistrate în punerea în aplicare a 
măsurilor adoptate în temeiul 
prezentului regulament și prezintă 
Parlamentului European și Consiliului 
un raport anual privind punerea în 
aplicare și rezultatele și, pe cât posibil, 
principalele efecte și consecințe ale 
ajutorului. Raportul este transmis de 
asemenea parlamentelor naționale, 
Comitetului Economic și Social 
European și Comitetului Regiunilor.” 

Amendamentul 9 

Propunere de regulament – act de modificare 
Articolul 1c (nou) 
Regulamentul (CE) nr. 1905/2006 
Articolul 35 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 1c 

Articolul 35 din Regulamentul (CE) 
nr. 1905/2006 se înlocuiește cu următorul 



 

 
 PE441.836/ 6 

 RO 

text: 

  „(1) Comisia este asistată de un comitet. 

 (2) Atunci când se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolele 4 și 
7 din Decizia 1999/468/CE, având în 
vedere dispozițiile articolului 8. Perioada 
prevăzută la articolul 4 alineatul (3) din 
Decizia 1999/468/CE se stabilește la 
treizeci de zile. 

 (3) Atunci când se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolele 3 și 
7 din Decizia 1999/468/CE, având în 
vedere dispozițiile articolului 8. 

 (3a) Atunci când se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5a 
alineatele (1)-(4), precum și articolul 7 
din Decizia 1999/468/CE, cu respectarea 
dispozițiilor articolului 8 din respectiva 
decizie. 

 (4) Comitetul își stabilește regulamentul 
de procedură. 

 (5) Un observator al BEI participă la 
lucrările comitetului, cu privire la 
chestiunile ce privesc instituția sa.” 

Amendamentul 10 

Propunere de regulament – act de modificare 
Articolul 2 
Regulamentul (CE) nr. 1889/2006 
Articolul 13 – alineatul 6 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

La articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 
1889/2006, alineatul (6) se înlocuiește cu 
următorul text: 

eliminat 

„(6) Ajutorul Comunității nu se utilizează, 
în principiu, pentru plata impozitelor, a 
taxelor sau a drepturilor în țările 
beneficiare.” 

 

 


