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21.3.2019 A8-0173/537

Amendamentul 537
Michel Reimon, Judith Sargentini
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A8-0173/2019
Pier Antonio Panzeri
Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională
(COM(2018)0460 – C8-0275/2018 – 2018/0243(COD))

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Un procent de cel puțin 45 % din 
cheltuielile prevăzute în temeiul 
prezentului regulament se efectuează 
pentru obiectivele în materie de climă, 
managementul și protecția mediului, 
biodiversitate și combaterea deșertificării, 
din care 30 % din pachetul financiar 
global se alocă atenuării schimbărilor 
climatice și adaptării la acestea.
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21.3.2019 A8-0173/538

Amendamentul 538
Michel Reimon, Judith Sargentini
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A8-0173/2019
Pier Antonio Panzeri
Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională
(COM(2018)0460 – C8-0275/2018 – 2018/0243(COD))

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3b. Un procent de cel puțin 85 % din 
programele finanțate prin asistența 
oficială pentru dezvoltare, atât din punct 
de vedere geografic, cât și din punct de 
vedere tematic, în temeiul prezentului 
regulament, au ca obiectiv principal sau 
semnificativ egalitatea de gen și drepturile 
și capacitarea femeilor și fetelor, astfel 
cum sunt definite de OCDE-CAD. Cel 
puțin 5% din programele respective au ca 
obiectiv principal egalitatea de gen și 
drepturile și capacitarea femeilor și 
fetelor.

Or. en
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21.3.2019 A8-0173/539

Amendamentul 539
Judith Sargentini, Michel Reimon
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A8-0173/2019
Pier Antonio Panzeri
Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională
(COM(2018)0460 – C8-0275/2018 – 2018/0243(COD))

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera b – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– 1 000 de milioane EUR pentru 
stabilitate și pace,

– cel puțin 1 537 de milioane EUR în 
prețuri din 2018 (1 736 de milioane EUR 
în prețuri curente) [1,86%] pentru 
stabilitate și pace,

Or. en
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21.3.2019 A8-0173/540

Amendamentul 540
Judith Sargentini, Michel Reimon
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A8-0173/2019
Pier Antonio Panzeri
Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională
(COM(2018)0460 – C8-0275/2018 – 2018/0243(COD))

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera b – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– 1 000 de milioane EUR pentru 
stabilitate și pace,

– cel puțin 885 de milioane EUR în 
prețuri din 2018 (1 000 de milioane EUR 
în prețuri curente) [1,07%] pentru 
stabilitate și pace,

Or. en
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21.3.2019 A8-0173/541

Amendamentul 541
Judith Sargentini, Michel Reimon
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A8-0173/2019
Pier Antonio Panzeri
Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională
(COM(2018)0460 – C8-0275/2018 – 2018/0243(COD))

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera b – liniuța 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

– 3 000 de milioane EUR pentru 
provocările globale,

– cel puțin 3 983 de milioane EUR în 
prețuri din 2018 (4 500 de milioane EUR 
în prețuri curente) [4,83%] pentru 
provocările globale,

Or. en
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21.3.2019 A8-0173/542

Amendamentul 542
Judith Sargentini, Michel Reimon
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A8-0173/2019
Pier Antonio Panzeri
Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională
(COM(2018)0460 – C8-0275/2018 – 2018/0243(COD))

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) 4 000 de milioane EUR pentru 
acțiunile de răspuns rapid.

(c) cel puțin 4 736 de milioane EUR în 
prețuri din 2018 (3 350 de milioane EUR 
în prețuri curente) [5,74%] pentru 
acțiunile de răspuns rapid:
– cel puțin 3 408 de milioane EUR în 
prețuri din 2018 (3 850 de milioane EUR 
în prețuri curente) [4,13%] pentru 
stabilitate și prevenirea conflictelor în 
situații de urgență, de criză emergentă, de 
criză și post-criză,
–cel puțin 1 328 de milioane EUR în 
prețuri din 2018 (1 500 de milioane EUR 
în prețuri curente) [1,61%] pentru 
consolidarea rezilienței statelor, 
societăților, comunităților și persoanelor 
fizice și pentru asigurarea legăturii dintre 
ajutorul umanitar și acțiunile pentru 
dezvoltare.

Or. en
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21.3.2019 A8-0173/543

Amendamentul 543
Michel Reimon, Judith Sargentini
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A8-0173/2019
Pier Antonio Panzeri
Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională
(COM(2018)0460 – C8-0275/2018 – 2018/0243(COD))

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) 4 000 de milioane EUR pentru 
acțiunile de răspuns rapid.

(c) cel puțin 3 098 de milioane EUR în 
prețuri din 2018 (3 500 de milioane EUR 
în prețuri curente) [3,76 %] pentru 
acțiunile de răspuns rapid:
 – cel puțin 1 770 de milioane EUR în 
prețuri din 2018 (2 000 de milioane EUR 
în prețuri curente) [2,15%] pentru 
stabilitate și prevenirea conflictelor în 
situații de urgență, de criză emergentă, de 
criză și post-criză,
– cel puțin 1 328 de milioane EUR în 
prețuri din 2018 (1 500 de milioane EUR 
în prețuri curente) [1,61%] pentru 
consolidarea rezilienței statelor, 
societăților, comunităților și persoanelor 
fizice și pentru asigurarea legăturii dintre 
ajutorul umanitar și acțiunile pentru 
dezvoltare.

Or. en
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21.3.2019 A8-0173/544

Amendamentul 544
Michel Reimon, Judith Sargentini
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A8-0173/2019
Pier Antonio Panzeri
Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională
(COM(2018)0460 – C8-0275/2018 – 2018/0243(COD))

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

8a. În conformitate cu Cadrul 
strategic și Planul de acțiune ale UE 
privind drepturile omului și democrația, 
Comisia utilizează orientări operaționale 
specifice1a atunci când planifică, 
programează și pune în aplicare măsuri, 
în special în domeniul combaterii 
terorismului, al criminalității organizate, 
al securității cibernetice, al reformei 
sectorului de securitate, al consolidării 
capacităților militare ale țărilor terțe, 
pentru a preveni încălcarea dreptului 
umanitar și a dreptului drepturilor omului 
și mai ales execuțiile extrajudiciare și alte 
ucideri arbitrare, răpiri și dispariții 
forțate. Comisia instituie procedurile 
adecvate de evaluare a riscurilor, de 
monitorizare și de evaluare pentru 
măsurile enumerate mai sus.
_________________
1a 

https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco
/files/manual-hr-guidance-ct-oc-cyber-
20151105_en.pdf

Or. en
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21.3.2019 A8-0173/545

Amendamentul 545
Michel Reimon, Judith Sargentini
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A8-0173/2019
Pier Antonio Panzeri
Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională
(COM(2018)0460 – C8-0275/2018 – 2018/0243(COD))

Propunere de regulament
Articolul 9 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en
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21.3.2019 A8-0173/546

Amendamentul 546
Judith Sargentini, Michel Reimon
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A8-0173/2019
Pier Antonio Panzeri
Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională
(COM(2018)0460 – C8-0275/2018 – 2018/0243(COD))

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

8a. Activități excluse și jurisdicții 
necooperante
1. Garanția pentru acțiunea externă nu 
sprijină operațiunile de finanțare și de 
investiții care:
(a) sunt legate de sectorul militar sau al 
securității statelor;
(b) sprijină dezvoltarea energiei nucleare, 
cu excepția împrumuturilor acordate în 
conformitate cu Regulamentul .../... 
[privind IESN], și a combustibililor fosili 
și promovează o mai mare dependență de 
carbon a economiilor și a societăților;
(c) promovează utilizarea semințelor 
modificate genetic;
(d) promovează agricultura bazată pe 
monoculturi, industrializată la scară 
largă;
(e) sunt legate de baraje de mari 
dimensiuni;
(f) au costuri externe de mediu 
semnificative, cum ar fi cele care implică 
degradarea zonelor protejate, a 
habitatelor vulnerabile și a siturilor de 
patrimoniu pentru care nu se aplică 
niciun plan de dezvoltare și gestionare 
durabilă;
(g) conduc la încălcarea drepturilor 
omului în țările partenere, cum ar fi 
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privarea comunităților de dreptul de acces 
la resursele naturale, cum ar fi terenurile, 
și de dreptul de control asupra acestor 
resurse, contribuie la strămutarea forțată 
a populațiilor sau implică munca forțată 
ori munca copiilor.
2. În operațiunile lor de finanțare și de 
investiții, contrapărțile eligibile respectă 
dreptul aplicabil al Uniunii și standardele 
convenite la nivelul Uniunii și la nivel 
internațional și, prin urmare, nu sprijină, 
în temeiul prezentului regulament, 
proiecte care contribuie la spălarea 
banilor, finanțarea terorismului, evitarea 
obligațiilor fiscale, frauda fiscală și 
evaziunea fiscală. În plus, contrapărțile 
eligibile nu desfășoară operațiuni noi sau 
reînnoite cu entități înregistrate sau 
stabilite în jurisdicțiile enumerate în 
cadrul politicii relevante a Uniunii privind 
jurisdicțiile necooperante sau care sunt 
identificate ca țări terțe cu grad înalt de 
risc în sensul articolului 9 alineatul (2) 
din Directiva (UE) 2015/849 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
34a ori care nu respectă efectiv standardele 
fiscale ale Uniunii sau cele convenite la 
nivel internațional referitoare la 
transparență și la schimbul de informații. 
Contrapărțile eligibile pot deroga de la 
principiul respectiv numai în cazul în care 
proiectul este pus în aplicare efectiv în 
una dintre aceste jurisdicții și nu prezintă 
niciun indiciu că operațiunea în cauză se 
încadrează în oricare dintre categoriile 
enumerate la primul paragraf. Atunci 
când încheie acorduri cu intermediarii 
financiari, contrapărțile eligibile transpun 
cerințele prevăzute la prezentul articol în 
acordurile relevante și le solicită 
intermediarilor financiari să raporteze cu 
privire la respectarea acestor cerințe.
3. În cadrul operațiunilor sale de 
finanțare și de investiții, contrapartea 
eligibilă aplică principiile și standardele 
prevăzute de dreptul Uniunii cu privire la 
prevenirea utilizării sistemului financiar 
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în scopul spălării banilor și finanțării 
terorismului, în special în Regulamentul 
(UE) nr. 2015/847 al Parlamentului 
European și al Consiliului34b și în 
Directiva (UE) 2015/849. Contrapărțile 
eligibile condiționează atât finanțarea 
directă, cât și finanțarea prin intermediari 
în temeiul prezentului regulament de 
divulgarea informațiilor privind 
beneficiarii reali în conformitate cu 
Directiva (UE) 2015/849 și publică datele 
de raportare pentru fiecare țară în parte 
în conformitate cu articolul 89 alineatul 
(1) din Directiva 2013/36/UE a 
Parlamentului European și a 
Consiliului34c.
_________________
34aDirectiva (UE) 2015/849 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 20 mai 2015 privind prevenirea 
utilizării sistemului financiar în scopul 
spălării banilor sau finanțării 
terorismului, de modificare a 
Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (JO 
L 141, 5.6.2015, p. 73).
34bRegulamentul (UE) 2015/847 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 20 mai 2015 privind informațiile care 
însoțesc transferurile de fonduri și de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
1781/2006 (JO L 141, 5.6.2015, p. 1).
34cDirectiva 2013/36/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 26 iunie 
2013 cu privire la accesul la activitatea 
instituțiilor de credit și supravegherea 
prudențială a instituțiilor de credit și a 
firmelor de investiții, de modificare a 
Directivei 2002/87/CE și de abrogare a 
Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE 
(JO L 176, 27.6.2013, p. 338).

Or. en


