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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Comisia adoptă strategii plurianuale de 
sprijin prin analogie cu articolul 19 şi în 

conformitate cu articolul 21. Se asigură că 
aceste strategii completează documentele 
strategice geografice ale Ńărilor vizate şi 

garantează caracterul temporar al măsurilor 
de însoŃire pentru sectorul bananelor. 
Strategiile de sprijin pot fi examinate ad 
hoc, dacă este necesar, însă nu vor face 
obiectul unei examinări intermediare. 

(3) Comisia adoptă strategii plurianuale de 
sprijin prin analogie cu articolul 19 şi în 

conformitate cu articolul 21. Se asigură că 
aceste strategii completează documentele 
strategice geografice ale Ńărilor vizate şi 

garantează caracterul temporar al măsurilor 
de însoŃire pentru sectorul bananelor. 

 Strategiile de sprijin plurianuale destinate 
măsurilor de însoŃire pentru sectorul 
bananelor includ printre altele: 

 (a) un profil de mediu actualizat care Ńine 
seama în mod corespunzător de sectorul 
bananelor din Ńara respectivă, axându-se, 
printre altele, pe pesticide; 

 (b) informaŃii privind rezultatele 
programelor anterioare de sprijin pentru 
sectorul bananelor; 

 (c) indicatori de evaluare a progresului 
faŃă de condiŃiile de eliberare a 
fondurilor, atunci când se optează pentru 
subvenŃii bugetare ca formă de finanŃare; 

 (d) rezultatele scontate ale asistenŃei; 
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 (e) un calendar al activităŃilor de sprijin şi 
al eliberării preconizate de fonduri pentru 
fiecare Ńară beneficiară; 

 (f) modalităŃile de realizare şi 
monitorizare a respectării standardelor 
esenŃiale de muncă convenite la nivelul 
OIM, precum şi a respectării convenŃiilor 
privind siguranŃa muncii şi protecŃia 
sănătăŃii lucrătorilor şi a standardelor 
esenŃiale de mediu relevante convenite la 
nivel internaŃional; 

 Cu 18 luni înainte de scadenŃă, se 
efectuează o evaluare a programului şi a 
progreselor înregistrate de Ńările 
respective, care conŃine recomandări cu 
privire la eventuale acŃiuni şi la 
caracterul acestora. 

Or. xm 

 

 


