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Amendamentul 1
Erik Marquardt, Rasmus Andresen, Tineke Strik
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Referirea 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere articolele 210, 214 
și 314 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene,

— având în vedere articolele 208, 210, 
214 și 314 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene,

Or. en

Amendamentul 2
Erik Marquardt, Rasmus Andresen, Tineke Strik
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Referirea 1 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere articolul 21 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană 
(TUE),

Or. en

Amendamentul 3
Erik Marquardt, Rasmus Andresen, Tineke Strik
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Referirea 1 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Carta drepturilor 
fundamentale a UE,

Or. en
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Amendamentul 4
Erik Marquardt, Rasmus Andresen, Tineke Strik
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Referirea 3 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Regulamentul 
(CE) nr. 1257/96 al Consiliului privind 
ajutorul umanitar,

Or. en

Amendamentul 5
Erik Marquardt, Rasmus Andresen, Tineke Strik
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Referirea 4 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere comunicarea 
Comisiei din 18 noiembrie 2011 intitulată 
„Abordarea globală în materie de 
migrație și mobilitate” (GAMM) 
(COM(2020)0743),

Or. en

Amendamentul 6
Antoni Comín i Oliveres

Propunere de rezoluție
Referirea 4 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Pactul mondial 
pentru asigurarea unei migrații legale, 
desfășurate în condiții de siguranță și de 
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ordine,

Or. en

Amendamentul 7
Erik Marquardt, Rasmus Andresen, Tineke Strik
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Referirea 4 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Comunicarea 
Comisiei din 7 iunie 2016 privind 
stabilirea unui nou cadru de parteneriat 
cu țările terțe bazat pe Agenda europeană 
privind migrația (COM(2016)0385),

Or. en

Amendamentul 8
Erik Marquardt, Rasmus Andresen, Tineke Strik
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Referirea 4 d (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Comunicarea 
Comisiei din 23 septembrie 2020 
referitoare la un nou Pact privind 
migrația și azilul (COM(2020)0609),

Or. en

Amendamentul 9
Erik Marquardt, Rasmus Andresen, Tineke Strik
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Referirea 4 e (nouă)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Pactul mondial 
pentru asigurarea unei migrații legale, 
desfășurate în condiții de siguranță și de 
ordine și Pactul mondial privind 
refugiații, adoptate de către Adunarea 
Generală a ONU în 2018,

Or. en

Amendamentul 10
Erik Marquardt, Rasmus Andresen, Tineke Strik
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Referirea 6 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere noul Consens 
european privind dezvoltarea din 30 iunie 
2017,

Or. en

Amendamentul 11
Erik Marquardt, Rasmus Andresen, Tineke Strik
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Referirea 4 c (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere documentul de 
lucru al serviciilor Comisiei din 30 aprilie 
2014 privind o abordare bazată pe 
drepturi, cuprinzând toate drepturile 
omului în cooperarea pentru dezvoltare a 
UE (SWD(2014)0152),

Or. en
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Amendamentul 12
Erik Marquardt, Rasmus Andresen, Tineke Strik
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Referirea 6 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Consensul privind 
ajutorul umanitar din 30 ianuarie 2008,

Or. en

Amendamentul 13
Erik Marquardt, Rasmus Andresen, Tineke Strik
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Referirea 15 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere rezoluția sa din 25 
martie 2021 referitoare la o nouă strategie 
UE-Africa - un parteneriat pentru o 
dezvoltare durabilă și favorabilă 
incluziunii

Or. en

Amendamentul 14
Vangelis Meimarakis, Anna-Michelle Asimakopoulou, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Maria Spyraki, Manolis Kefalogiannis, Stelios Kympouropoulos, Georgios Kyrtsos, 
Theodoros Zagorakis

Propunere de rezoluție
Referirea 17 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere bugetul 
rectificativ nr. 5/2020 al Uniunii 
Europene pentru exercițiul financiar 
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2020 privind mobilizarea marjei pentru 
situații neprevăzute în 2020 pentru a 
furniza în continuare sprijin umanitar 
refugiaților din Turcia, astfel cum 
figurează în documentul 8857/2020,

Or. en

Amendamentul 15
Vlad Gheorghe, Katalin Cseh, Charles Goerens, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Propunere de rezoluție
Referirea 17 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere raportul său din 
17 mai 2021 referitor la rapoartele 
Comisiei pe 2019 și 2020 privind Turcia 
2019/2176(INI),

Or. en

Amendamentul 16
Vlad Gheorghe, Katalin Cseh, Charles Goerens, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Propunere de rezoluție
Referirea 20 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Proiectul de buget 
rectificativ nr. 5/20201a și decizia aferentă 
privind mobilizarea marjei pentru situații 
neprevăzute în 2020 pentru a continua 
sprijinul umanitar acordat refugiaților 
din Turcia2a,
_________________
1a Bugetul 2020/1157, JO L 299 
11.09.2020, p. 0001
2a Decizia 2021/1268, JO L 298 
11.09.2020, p. 0021

Or. en
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Amendamentul 17
Erik Marquardt, Rasmus Andresen, Tineke Strik
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât din 2014 au fost înființate 
patru FFUE pentru a răspunde nevoii de 
instrumente flexibile și rapide pentru a 
oferi o reacție coerentă și consolidată la 
crize: FFUE Bêkou, înființat la 15 iulie 
2014, cu obiectivul de a sprijini toate 
aspectele ieșirii Republicii Centrafricane 
din criză și eforturile sale de reconstrucție; 
FFUE Madad, un fond fiduciar regional al 
Uniunii Europene ca răspuns la criza 
siriană, instituit la 15 decembrie 2014; 
FFUE pentru Africa, un fond fiduciar de 
urgență al UE pentru stabilitate și pentru 
abordarea cauzelor profunde ale migrației 
ilegale și ale strămutărilor de persoane în 
Africa, instituit la 12 noiembrie 2015; și 
FFUE pentru Columbia, instituit la 12 
decembrie 2016 pentru a sprijini punerea în 
aplicare a acordului de pace în perioada de 
redresare timpurie stabilizare post-conflict;

A. întrucât din 2014 au fost înființate 
patru FFUE pentru a răspunde nevoii de 
instrumente flexibile și rapide pentru a 
oferi o reacție coerentă și consolidată la 
crize: FFUE Bêkou, înființat la 15 iulie 
2014, cu obiectivul de a sprijini toate 
aspectele ieșirii Republicii Centrafricane 
din criză și eforturile sale de reconstrucție; 
FFUE Madad, un fond fiduciar regional al 
Uniunii Europene ca răspuns la criza 
siriană în scopul de a permite punerea în 
comun și adaptarea resurselor și a 
răspunsului la nivel regional , instituit la 
15 decembrie 2014; FFUE pentru Africa, 
un fond fiduciar de urgență al UE pentru 
stabilitate și pentru abordarea cauzelor 
profunde ale migrației ilegale și ale 
strămutărilor de persoane în Africa, 
instituit la 12 noiembrie 2015; și FFUE 
pentru Columbia, instituit la 12 decembrie 
2016 pentru a sprijini punerea în aplicare a 
acordului de pace în perioada de redresare 
timpurie stabilizare post-conflict;

Or. en

Amendamentul 18
Vangelis Meimarakis, Anna-Michelle Asimakopoulou, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Maria Spyraki, Manolis Kefalogiannis, Stelios Kympouropoulos, Georgios Kyrtsos, 
Theodoros Zagorakis

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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Aa. întrucât, în iunie 2020, Consiliul a 
adoptat bugetul rectificativ (PDB) nr. 5 pe 
anul 2020 pentru a putea oferi în 
continuare sprijin refugiaților și 
comunităților gazdă ca răspuns la criza 
din Siria; în cadrul rubricii 4 din CFM, 
Europa în lume, 100 de milioane EUR în 
credite de angajament și credite de plată 
vor fi furnizate ca sprijin pentru reziliență 
refugiaților și comunităților-gazdă din 
Iordania și Liban, în timp ce 485 de 
milioane EUR în credite de angajament și 
68 de milioane EUR în credite de plată 
vor fi puse la dispoziție pentru a se 
asigura continuarea sprijinului umanitar 
urgent acordat refugiaților din Turcia;

Or. en

Amendamentul 19
György Hölvényi, Milan Zver, Janusz Lewandowski

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât, în lipsa unor prevederi 
relevante în Regulamentul financiar în 
momentul luării deciziei de a crea patru 
FFUE, Parlamentul European nu a fost 
consultat cu privire la crearea unor 
instrumente extrabugetare;

Or. en

Amendamentul 20
György Hölvényi, Milan Zver, Janusz Lewandowski

Propunere de rezoluție
Considerentul Ab (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ab. întrucât Fondul european de 
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dezvoltare (FED) a contribuit la FFUE 
Africa și Bêkou, Parlamentul nu a fost 
deloc implicat în crearea acestor două 
FFUE; întrucât potențiala implicare a 
Parlamentului European s-a limitat la o 
obiecție la proiectele de decizii de punere 
în aplicare privind acordurile constitutive 
ale FFUE Madad și Columbia;

Or. en

Amendamentul 21
Erik Marquardt, Rasmus Andresen, Tineke Strik
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât revizuirea Regulamentului 
financiar din 2018 a introdus dispoziții care 
consolidează competențele de control ale 
Parlamentului atunci când se înființează 
noi FFUE sau când se prelungesc cele 
actuale;

B. întrucât revizuirea Regulamentului 
financiar din 2018 a respins propunerea 
Comisiei Europene de a extinde domeniul 
de aplicare și rolul FFUE și a introdus 
dispoziții care consolidează competențele 
de control ale Parlamentului atunci când se 
înființează noi FFUE sau când se 
prelungesc cele actuale; întrucât aceste 
prevederi sunt în continuare prea limitate 
pentru a garanta controlul democratic 
deplin din partea Parlamentului 
European, precum și controlul 
parlamentar deplin din partea autorității 
bugetare;

Or. en

Amendamentul 22
Özlem Demirel, Miguel Urbán Crespo

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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B. întrucât revizuirea Regulamentului 
financiar din 2018 a introdus dispoziții care 
consolidează competențele de control ale 
Parlamentului atunci când se înființează 
noi FFUE sau când se prelungesc cele 
actuale;

B. întrucât revizuirea Regulamentului 
financiar din 2018 a introdus dispoziții 
slabe și insuficiente care consolidează 
competențele de control ale Parlamentului 
atunci când se înființează noi FFUE sau 
când se prelungesc cele actuale; întrucât 
acest lucru reprezintă o eludare gravă a 
controlului bugetar al Parlamentului 
European, astfel cum este prevăzut în 
tratate;

Or. en

Amendamentul 23
Vlad Gheorghe, Katalin Cseh, Charles Goerens, Fabienne Keller, Olivier Chastel

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât revizuirea Regulamentului 
financiar din 2018 a introdus dispoziții care 
consolidează competențele de control ale 
Parlamentului atunci când se înființează 
noi FFUE sau când se prelungesc cele 
actuale;

B. întrucât revizuirea Regulamentului 
financiar din 2018 a introdus dispoziții care 
consolidează într-o anumită măsură 
competențele de control ale Parlamentului 
atunci când se înființează noi FFUE sau 
când se prelungesc cele actuale;

Or. en

Amendamentul 24
Erik Marquardt, Rasmus Andresen, Tineke Strik
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât ar fi trebuit să fie folosite 
complet soluțiile juridice, reglementative 
și bugetare existente înainte de a crea 
și/sau prelungi FFUE, care ar trebui să 
rămână un instrument de ultimă instanță; 
întrucât Comisia nu a prezentat suficient 
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valoarea adăugată a FFUE pe termen 
mediu și lung;

Or. en

Amendamentul 25
Erik Marquardt, Rasmus Andresen, Tineke Strik
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât Parlamentul a emis avize 
pozitive în 2020 cu privire la cererile de 
prelungire a FFUE până la sfârșitul anului 
2021;

C. întrucât Parlamentul a emis avize 
pozitive în 2020 cu privire la cererile de 
prelungire a FFUE până la sfârșitul anului 
2021, subliniind asigurările repetate ale 
Comisiei că acestea sunt ultimele cereri 
de prelungire ale fondurilor fiduciare; 
întrucât, în aceste avize, Parlamentul a 
reamintit că FFUE sunt create în cadrul 
instrumentului de cooperare pentru 
dezvoltare și trebuie aliniate cu 
principalul obiectiv al politicii pentru 
dezvoltare a Uniunii Europene, care 
rămâne „combaterea sărăciei” și a 
subliniat, de asemenea, că respectarea 
drepturilor omului, libertățile 
fundamentale, promovarea statului de 
drept, principiile democratice, 
transparența, buna guvernanță, pacea și 
stabilitatea și egalitatea de gen sunt 
esențiale și fac parte din acordul de 
constituire al FFUE;

Or. en

Amendamentul 26
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Maria Arena, Dietmar Köster, Giuliano 
Pisapia, Andreas Schieder, Carlos Zorrinho, Mónica Silvana González, Demetris 
Papadakis, Raphaël Glucksmann

Propunere de rezoluție
Considerentul C
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât Parlamentul a emis avize 
pozitive în 2020 cu privire la cererile de 
prelungire a FFUE până la sfârșitul anului 
2021;

C. întrucât Parlamentul a emis avize în 
general pozitive în 2020 cu privire la 
cererile de prelungire a FFUE până la 
sfârșitul anului 2021, exprimându-și, însă, 
îngrijorarea privind lipsa de transparență 
la implementarea proiectelor, în special în 
ceea ce privește proiectele legate de 
gestionarea frontierelor și a migrației și 
cu condiția, în cazul fondului fiduciar 
pentru Africa, de a se furniza garanții 
obligatorii de respectare a drepturilor 
fundamentale ale omului în toate 
proiectele finanțate;

Or. en

Amendamentul 27
György Hölvényi, Milan Zver, Janusz Lewandowski

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât acordul de constituire a 
fondurilor fiduciare ale UE a plasat în 
mod clar proiectele de gestionare a 
frontierei din Libia în domeniul de 
aplicare al mandatului FFUE, precum și 
al regulamentului privind Instrumentul 
european de vecinătate (IEV); întrucât 
acordul de constituire a FFUE prevede 
clar că fondul fiduciar va finanța 
activități care contribuie la îmbunătățirea 
gestionării migrației din toate punctele de 
vedere, în conformitate cu abordarea 
globală în materie de migrație și 
mobilitate, inclusiv limitarea și prevenirea 
migrației ilegale și lupta împotriva 
traficului de ființe umane;

Or. en
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Amendamentul 28
Erik Marquardt, Rasmus Andresen, Tineke Strik
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât, în avizele sale din 2020 
privind cererile de prelungire a FFUE 
până la sfârșitul lui 2021, Parlamentul a 
invitat Comisia să îmbunătățească 
comunicarea cu privire la fondurile 
fiduciare și a constatat că informările 
regulate, bazate pe cifre referitoare la 
implementarea fondurilor fiduciare sunt 
esențiale pentru a permite exercitarea 
rolului de supraveghere democratică și de 
control al Parlamentului European;

Or. en

Amendamentul 29
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Maria Arena, Dietmar Köster, Giuliano 
Pisapia, Andreas Schieder, Carlos Zorrinho, Mónica Silvana González, Demetris 
Papadakis, Raphaël Glucksmann

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât există îngrijorări grave 
privind faptul că FFUE ar fi contribuit la 
tratamente inumane și degradante și ar fi 
finanțat actori care au comis încălcări ale 
drepturilor omului, de exemplu în Libia, 
Etiopia, Eritreea și Niger;

Or. en

Amendamentul 30
György Hölvényi, Milan Zver, Janusz Lewandowski
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Propunere de rezoluție
Considerentul Cb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cb. întrucât contribuțiile statelor 
membre la IRT nu sunt voluntare, ci se 
bazează pe cheia de contribuție VNB și 
sunt incluse în deciziile relevante ale 
Comisiei; întrucât aceste contribuții sunt 
incluse direct în bugetul Uniunii, ca venit 
alocat extern, în temeiul articolul 21 
alineatul (2) litera (b) din Regulamentul 
Financiar; întrucât, în cazul FFUE, 
contribuțiile statelor membre nu sunt 
integrate în bugetul Uniunii, în temeiul 
articolului 187 alineatul (6) din 
Regulamentul Financiar;

Or. en

Amendamentul 31
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Maria Arena, Dietmar Köster, Giuliano 
Pisapia, Andreas Schieder, Carlos Zorrinho, Mónica Silvana González, Raphaël 
Glucksmann

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât înființarea atât a FFUE, cât 
și a Instrumentului pentru refugiații din 
Turcia (IRT) a fost justificată de 
necesitatea unei reacții flexibile și rapide 
care nu este posibilă în cadrul instituțional 
clasic; întrucât instrumentele 
extrabugetare, cum ar fi FFUE, precum și 
instrumentele extraordinare, cum ar fi IRT, 
pun probleme în ceea ce privește 
responsabilitatea democratică, inclusiv 
rolul Parlamentului European și 
integritatea bugetului UE;

D. întrucât înființarea atât a FFUE, cât 
și a Instrumentului pentru refugiații din 
Turcia (IRT) a fost justificată de 
necesitatea unei reacții flexibile, ad hoc și 
rapide care nu este posibilă în cadrul 
instituțional clasic și cu resursele și 
flexibilitatea limitată disponibile în 
bugetul UE; întrucât Tratatul de la 
Lisabona a consolidat rolul 
Parlamentului European de a crea mai 
multă coerență și responsabilitate 
democratică și întrucât instrumentele 
extrabugetare, cum ar fi FFUE, precum și 
instrumentele extraordinare, cum ar fi IRT, 
pun probleme în ceea ce privește 
responsabilitatea democratică, inclusiv 
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rolul Parlamentului European și 
integritatea și unitatea bugetului UE;

Or. en

Amendamentul 32
György Hölvényi, Milan Zver, Janusz Lewandowski

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât înființarea atât a FFUE, cât 
și a Instrumentului pentru refugiații din 
Turcia (IRT) a fost justificată de 
necesitatea unei reacții flexibile și rapide 
care nu este posibilă în cadrul instituțional 
clasic; întrucât instrumentele 
extrabugetare, cum ar fi FFUE, precum și 
instrumentele extraordinare, cum ar fi IRT, 
pun probleme în ceea ce privește 
responsabilitatea democratică, inclusiv 
rolul Parlamentului European și 
integritatea bugetului UE;

D. întrucât înființarea atât a FFUE, cât 
și a Instrumentului pentru refugiații din 
Turcia (IRT) a fost justificată de 
necesitatea unei reacții flexibile și rapide 
care nu este posibilă în cadrul instituțional 
clasic; întrucât instrumentele 
extrabugetare, cum ar fi FFUE, precum și 
instrumentele extraordinare, cum ar fi IRT, 
pun probleme în ceea ce privește 
responsabilitatea democratică, inclusiv 
rolul Parlamentului European și 
integritatea bugetului UE; întrucât, atunci 
când creează un fond fiduciar al Uniunii, 
Comisia trebuie să îi justifice valoarea 
adăugată, vizibilitatea, 
complementaritatea cu alte instrumente 
de finanțare ale UE și alinierea cu 
obiectivele de politică;

Or. en

Amendamentul 33
Antoni Comín i Oliveres

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât înființarea atât a FFUE, 
cât și a Instrumentului pentru refugiații 
din Turcia (IRT) a fost justificată de 

D. întrucât instrumentele 
extrabugetare, cum ar fi FFUE, precum și 
instrumentele extraordinare, cum ar fi IRT, 
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necesitatea unei reacții flexibile și rapide 
care nu este posibilă în cadrul 
instituțional clasic; întrucât instrumentele 
extrabugetare, cum ar fi FFUE, precum și 
instrumentele extraordinare, cum ar fi IRT, 
pun probleme în ceea ce privește 
responsabilitatea democratică, inclusiv 
rolul Parlamentului European și 
integritatea bugetului UE;

prejudiciază responsabilitatea 
democratică și au un impact direct asupra 
rolului Parlamentului European și a 
integrității bugetului UE;

Or. en

Amendamentul 34
Vlad Gheorghe, Katalin Cseh, Charles Goerens, Fabienne Keller, Olivier Chastel

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât înființarea atât a FFUE, cât 
și a Instrumentului pentru refugiații din 
Turcia (IRT) a fost justificată de 
necesitatea unei reacții flexibile și rapide 
care nu este posibilă în cadrul instituțional 
clasic; întrucât instrumentele 
extrabugetare, cum ar fi FFUE, precum și 
instrumentele extraordinare, cum ar fi IRT, 
pun probleme în ceea ce privește 
responsabilitatea democratică, inclusiv 
rolul Parlamentului European și 
integritatea bugetului UE;

D. întrucât înființarea atât a FFUE, cât 
și a Instrumentului pentru refugiații din 
Turcia (IRT) a fost justificată de 
necesitatea unei reacții flexibile și rapide 
care nu este posibilă în cadrul instituțional 
clasic; întrucât instrumentele 
extrabugetare, cum ar fi FFUE, precum și 
instrumentele extraordinare, cum ar fi IRT, 
periclitează principiile de responsabilitate 
democratică, transparență și bună 
gestiune financiară, subminând rolul 
Parlamentului European și integritatea 
bugetului UE;

Or. en

Amendamentul 35
Özlem Demirel, Miguel Urbán Crespo

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât înființarea atât a FFUE, cât D. întrucât înființarea atât a FFUE, cât 
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și a Instrumentului pentru refugiații din 
Turcia (IRT) a fost justificată de 
necesitatea unei reacții flexibile și rapide 
care nu este posibilă în cadrul instituțional 
clasic; întrucât instrumentele 
extrabugetare, cum ar fi FFUE, precum și 
instrumentele extraordinare, cum ar fi IRT, 
pun probleme în ceea ce privește 
responsabilitatea democratică, inclusiv 
rolul Parlamentului European și 
integritatea bugetului UE;

și a Instrumentului pentru refugiații din 
Turcia (IRT) a fost justificată de 
necesitatea unei reacții flexibile și rapide 
care nu este posibilă în cadrul instituțional 
clasic; întrucât instrumentele 
extrabugetare, cum ar fi FFUE, precum și 
instrumentele extraordinare, cum ar fi IRT, 
subminează responsabilitatea democratică, 
inclusiv rolul Parlamentului European și 
integritatea bugetului UE;

Or. en

Amendamentul 36
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Maria Arena, Dietmar Köster, Giuliano 
Pisapia, Andreas Schieder, Carlos Zorrinho, Mónica Silvana González, Demetris 
Papadakis, Raphaël Glucksmann

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât criza migrației din 2016, 
provocată de conflictul din Siria, a adus 
aproape 4 milioane de refugiați în Turcia, 
dintre care aproximativ 3,6 milioane sunt 
refugiați sirieni și aproximativ 360 000 
sunt refugiați și solicitanți de azil 
înregistrați din alte țări, potrivit datelor 
UNHCR;

Or. en

Amendamentul 37
Erik Marquardt, Rasmus Andresen, Tineke Strik
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât articolul 208 din TFUE 
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prevede clar că obiectivul principal al 
politicii de cooperare pentru dezvoltare a 
Uniunii este reducerea și, pe termen lung, 
eradicarea sărăciei;

Or. en

Amendamentul 38
Vlad Gheorghe, Katalin Cseh, Charles Goerens, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât, potrivit estimărilor 
Comisiei, nevoile umanitare legate de 
refugiați sunt semnificative și continuă și 
dincolo de Instrumentul pentru refugiații 
din Turcia;

Or. en

Amendamentul 39
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Maria Arena, Dietmar Köster, Giuliano 
Pisapia, Andreas Schieder, Carlos Zorrinho, Mónica Silvana González, Demetris 
Papadakis, Raphaël Glucksmann

Propunere de rezoluție
Considerentul Db (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Db. întrucât noul cadru de finanțare 
externă al UE (IVCDCI – Europa în 
lume) ar trebui să depășească 
constrângerile care au făcut necesară 
crearea fondurilor fiduciare pentru a 
răspunde într-un mod mai flexibil și rapid 
la crize specifice;

Or. en
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Amendamentul 40
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Maria Arena, Dietmar Köster, Giuliano 
Pisapia, Andreas Schieder, Carlos Zorrinho, Mónica Silvana González, Demetris 
Papadakis, Raphaël Glucksmann

Propunere de rezoluție
Considerentul Dc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Dc. întrucât principalul obiectiv al 
politicii Uniunii de cooperare pentru 
dezvoltare este reducerea și, pe termen 
lung, eradicarea sărăciei, astfel cum se 
prevede la articolul 208 din TFUE;

Or. en

Amendamentul 41
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Maria Arena, Dietmar Köster, Giuliano 
Pisapia, Andreas Schieder, Carlos Zorrinho, Mónica Silvana González, Demetris 
Papadakis, Raphaël Glucksmann

Propunere de rezoluție
Considerentul Dd (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Dd. întrucât, potrivit Regulamentului 
Financiar, FFUE ar trebui să facă 
obiectul unui audit anual, extern și 
independent, iar Comisia Europeană are 
competența de a suspenda acordul 
financiar dacă statul terț încalcă o 
obligație legată de respectarea drepturilor 
omului, a principiilor democratice și a 
statului de drept, precum și în cazurile 
grave de corupție;

Or. en

Amendamentul 42
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Maria Arena, Dietmar Köster, Giuliano 
Pisapia, Andreas Schieder, Carlos Zorrinho, Mónica Silvana González, Demetris 
Papadakis, Raphaël Glucksmann
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Propunere de rezoluție
Considerentul De (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

De. întrucât, din iulie 2017, aproape 
90 de milioane EUR au fost alocate prin 
intermediul FFUE pentru Africa, pentru 
a pregăti, echipa și sprijini capacitatea 
pazei de coastă libiene pentru 
interceptarea de migranți la frontierele 
maritime și terestre, iar 49 de milioane 
EUR au fost alocate pentru a trata 
condițiile de detenție ale migranților;

Or. en

Amendamentul 43
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Maria Arena, Dietmar Köster, Giuliano 
Pisapia, Andreas Schieder, Carlos Zorrinho, Mónica Silvana González, Demetris 
Papadakis, Raphaël Glucksmann

Propunere de rezoluție
Considerentul Df (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Df. întrucât consensul european 
privind dezvoltarea continuă să fie cadrul 
doctrinar pentru politica de dezvoltare a 
UE și consensul european privind 
ajutorul umanitar reafirmă principiile 
fundamentale ale ajutorului umanitar;

Or. en

Amendamentul 44
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Maria Arena, Dietmar Köster, Giuliano 
Pisapia, Andreas Schieder, Carlos Zorrinho, Mónica Silvana González, Demetris 
Papadakis, Raphaël Glucksmann

Propunere de rezoluție
Considerentul Dg (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Dg. întrucât UE și partenerii săi din 
domeniul umanitar trebuie să fie în 
măsură să asigure asistență și protecție, 
pe baza nevoilor și a respectării 
principiilor neutralității, imparțialității, 
umanității și independenței acțiunii 
umanitare, consacrate în dreptul 
internațional, în special în dreptul 
internațional umanitar;

Or. en

Amendamentul 45
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Maria Arena, Dietmar Köster, Giuliano 
Pisapia, Andreas Schieder, Carlos Zorrinho, Mónica Silvana González, Raphaël 
Glucksmann

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât Parlamentul, deși 
recunoaște valoarea lor adăugată, a 
exprimat în repetate rânduri necesitatea 
unui control parlamentar consolidat al 
FFUE și al IRT;

E. întrucât Parlamentul, deși 
recunoaște valoarea lor adăugată, a 
exprimat în repetate rânduri necesitatea 
unui control parlamentar consolidat al 
FFUE și al IRT și a unei implicări mai 
serioase în pregătirea și negocierea 
viitoarelor FFUE și a prelungirii FFUE 
existente și a altor instrumente financiare 
din domeniul acțiunii externe a UE; 
întrucât, după adoptarea CFM 2021-2027 
și includerea Fondului European de 
Dezvoltare în bugetul UE, cererile 
Parlamentului au devenit mai relevante și 
mai legitime, având în vedere că cea mai 
mare parte a contribuțiilor la FFUE 
provine în prezent chiar de la bugetul UE, 
iar contribuțiile statelor membre 
reprezintă o parte foarte limitată din 
bugetul total al FFUE;

Or. en
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Amendamentul 46
Özlem Demirel, Miguel Urbán Crespo

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât Parlamentul, deși 
recunoaște valoarea lor adăugată, a 
exprimat în repetate rânduri necesitatea 
unui control parlamentar consolidat al 
FFUE și al IRT;

E. întrucât Parlamentul a exprimat în 
repetate rânduri necesitatea unui control 
parlamentar consolidat al FFUE și al IRT;

Or. en

Amendamentul 47
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât UE, în desfășurarea 
politicii sale de ajutor extern și dezvoltare, 
se orientează în funcție de principiile sale 
fundamentale: libertatea, democrația și 
respectarea drepturilor omului și a 
statului de drept; întrucât este esențial să 
se garanteze monitorizarea și evaluarea 
continuă a folosirii fondurilor, pentru a 
garanta că efectele lor sunt întotdeauna 
conforme cu dreptul, valorile 
fundamentale și obiectivele UE;

Or. en

Amendamentul 48
György Hölvényi, Milan Zver, Janusz Lewandowski

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât Curtea de Conturi 
Europeană a recomandat Comisiei, în 
rapoartele sale speciale privind FFUE, să 
îmbunătățească coordonarea donatorilor 
(BÊKOU), să elimine deficiențele de 
implementare, să mărească eficiența și 
acțiunile specifice (FFUE pentru Africa) 
și să obțină un raport calitate-preț mai 
bun (IRT);

Or. en

Amendamentul 49
Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Gianna Gancia, Valentino Grant, Marco Zanni, 
Alessandra Basso, Matteo Adinolfi, Annalisa Tardino, Harald Vilimsky, Hélène 
Laporte, Dominique Bilde

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât FFUE, pe de o parte, nu 
sunt întotdeauna mai eficiente decât 
ajutorul tradițional pentru dezvoltare și, 
pe de altă parte, sunt mai puțin 
transparente;

Or. en

Amendamentul 50
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Considerentul Eb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Eb. întrucât FFUE pot fi folosite cu 
transparență redusă și supraveghere 
limitată, ceea ce reduce responsabilitatea;

Or. en
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Amendamentul 51
Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Gianna Gancia, Valentino Grant, Marco Zanni, 
Alessandra Basso, Matteo Adinolfi, Annalisa Tardino, Harald Vilimsky, Hélène 
Laporte, Joachim Kuhs, Bernhard Zimniok, Dominique Bilde

Propunere de rezoluție
Considerentul Eb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Eb. întrucât Turcia folosește IRT 
pentru a provoca și șantaja UE și statele 
sale membre;

Or. en

Amendamentul 52
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Maria Arena, Dietmar Köster, Giuliano 
Pisapia, Andreas Schieder, Carlos Zorrinho, Mónica Silvana González, Demetris 
Papadakis, Raphaël Glucksmann

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. subliniază că punerea în comun a 
resurselor din FED, de la bugetul Uniunii 
și de la alți donatori în fonduri fiduciare 
nu ar trebui să modifice capacitatea 
politicilor și programelor existente ale UE 
de a-și urmări obiectivele inițiale, cum ar 
fi eradicarea sărăciei și promovarea 
drepturilor fundamentale;

Or. en

Amendamentul 53
Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Nicolaus Fest, Dominique Bilde, Joachim Kuhs

Propunere de rezoluție
Punctul 2
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. reamintește că Instrumentul pentru 
Turcia este alcătuit din două tranșe de câte 
3 miliarde EUR fiecare; regretă faptul că, 
spre deosebire de prima tranșă 2016-2017, 
în care bugetul UE a contribuit cu 1 
miliard EUR, iar statele membre au 
contribuit cu 2 miliarde EUR, în a doua 
tranșă 2018-2019 proporția contribuțiilor a 
fost inversată, în detrimentul proiectelor 
existente ale Uniunii;

2. reamintește că Instrumentul pentru 
Turcia este alcătuit din două tranșe de câte 
3 miliarde EUR fiecare; regretă faptul că, 
spre deosebire de prima tranșă 2016-2017, 
în care statele membre, prin intermediul 
administrației UE, au contribuit cu 1 
miliard EUR, iar statele membre au 
contribuit direct cu alte 2 miliarde EUR, în 
a doua tranșă 2018-2019 proporția 
contribuțiilor a fost inversată, în 
detrimentul proiectelor existente ale 
Uniunii;

Or. en

Amendamentul 54
Vangelis Meimarakis, Anna-Michelle Asimakopoulou, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Maria Spyraki, Manolis Kefalogiannis, Stelios Kympouropoulos, Georgios Kyrtsos, 
Theodoros Zagorakis

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. reamintește că Instrumentul pentru 
Turcia este alcătuit din două tranșe de câte 
3 miliarde EUR fiecare; regretă faptul că, 
spre deosebire de prima tranșă 2016-2017, 
în care bugetul UE a contribuit cu 1 miliard 
EUR, iar statele membre au contribuit cu 2 
miliarde EUR, în a doua tranșă 2018-2019 
proporția contribuțiilor a fost inversată, în 
detrimentul proiectelor existente ale 
Uniunii;

2. reamintește că Instrumentul pentru 
Turcia este alcătuit din două tranșe de câte 
3 miliarde EUR fiecare; regretă faptul că, 
spre deosebire de prima tranșă 2016-2017, 
în care bugetul UE a contribuit cu 1 miliard 
EUR, iar statele membre au contribuit cu 2 
miliarde EUR, în a doua tranșă 2018-2019 
proporția contribuțiilor a fost inversată;

Or. en

Amendamentul 55
Erik Marquardt, Rasmus Andresen, Tineke Strik
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
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Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. constată cu îngrijorare că există 
deficiențe în aplicarea legislației UE în 
domeniul achizițiilor publice în ceea ce 
privește politica externă a UE în domeniul 
migrației; consideră că dispozițiile 
articolului 3 din Decizia C(2015) 7293 de 
instituire a Fondului fiduciar al UE 
pentru Africa, precum și a proiectelor de 
ajutor umanitar finanțate prin Fondul 
Madad și IRT sunt incompatibile cu 
legislația UE privind achizițiile publice 
sau sunt exceptate de la aplicarea 
acesteia; subliniază lipsa de transparență 
în ceea ce privește aplicarea și domeniul 
de aplicare al procedurilor de achiziții 
publice în selectarea partenerilor de 
implementare; regretă faptul că 
procedurile și criteriile de selecție a 
proiectelor nu sunt suficient de clare sau 
documentate; solicită simplificarea și o 
mai bună comunicare privind cererile în 
cadrul procedurilor de achiziții publice 
pentru a facilita accesul la finanțarea UE 
pentru ONG-uri mai mici și locale;

Or. en

Amendamentul 56
Özlem Demirel, Miguel Urbán Crespo

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. este de părere că fondurile 
fiduciare nu sunt instrumentele adecvate 
pentru a oferi finanțare UE pentru 
proiecte, ajutor umanitar și ajutor pentru 
dezvoltare în mod transparent și cu 
obiective clare; dimpotrivă, constructul 
reprezentat de fondurile fiduciare 
eludează controlul democratic, codecizia 
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și abordările transparente de politică; este 
deosebit de îngrijorat de folosirea banilor 
și de abordarea de politică a Fondului 
fiduciar pentru Africa și a IRT, care se 
află exclusiv în serviciul intereselor 
politice și de securitate ale UE;

Or. en

Amendamentul 57
György Hölvényi, Milan Zver, Janusz Lewandowski

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. reamintește că la prima tranșă din 
IRT contribuțiile IPA II au reprezentat 
52,4%, ajutorul umanitar, 46,6%, 
Instrumentul care contribuie la stabilitate 
și pace (IcSP), 0,7%, instrumentul de 
cooperare pentru dezvoltare, 0,3%, iar la 
a doua tranșă contribuția IPA II 
reprezintă 64,5% și ajutorul umanitar, 
35,5%;

Or. en

Amendamentul 58
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Maria Arena, Dietmar Köster, Giuliano 
Pisapia, Andreas Schieder, Carlos Zorrinho, Mónica Silvana González, Demetris 
Papadakis, Raphaël Glucksmann

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. salută noul instrument de 
finanțare externă al UE, IVCDCI – 
Europa în lume, deoarece acesta prevede 
în cadrul bugetului UE mai multe 
posibilități de reacție la noi urgențe;
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Or. en

Amendamentul 59
György Hölvényi, Milan Zver, Janusz Lewandowski

Propunere de rezoluție
Punctul 2 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2b. constată că (până la sfârșitul lui 
2020) 36,6% din prima tranșă de alocare 
a IRT a fost implementată prin gestionare 
directă și 63,4% prin gestionare indirectă 
(dintre care peste patru cincimi de către 
organizații internaționale); constată, de 
asemenea, că la a doua tranșă gestionarea 
directă a reprezentat 32,1% (100% de 
către Comisia Europeană), iar 
gestionarea indirectă, 67,9% (trei sferturi 
de către organizații internaționale);

Or. en

Amendamentul 60
György Hölvényi, Milan Zver, Janusz Lewandowski

Propunere de rezoluție
Punctul 2 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2c. constată, de asemenea, că 
organizațiile internaționale au fost cei 
mai importanți actori în implementarea 
FFUE (36,8%), înaintea Comisiei 
Europene (35,7%), a agențiilor statelor 
membre (24,2%) și a organismelor de 
administrație publică (3,4%);

Or. en

Amendamentul 61
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Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Maria Arena, Dietmar Köster, Giuliano 
Pisapia, Andreas Schieder, Carlos Zorrinho, Mónica Silvana González, Demetris 
Papadakis, Raphaël Glucksmann

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. ia act de faptul că președinților de 
comisie și membrilor relevanți li s-a 
acordat statutul de observatori la reuniunile 
consiliilor strategice ale fondurilor 
fiduciare și ale comitetului director al IRT; 
constată, de asemenea, că acest statut nu se 
reflectă în mod oficial în acordurile 
constitutive ale fondurilor fiduciare;

3. ia act de faptul că președinților de 
comisie și membrilor relevanți li s-a 
acordat statutul de observatori la reuniunile 
consiliilor strategice ale fondurilor 
fiduciare și ale comitetului director al IRT; 
constată, de asemenea, că acest statut nu se 
reflectă în mod oficial în acordurile 
constitutive ale fondurilor fiduciare; 
regretă că nu s-a dat curs apelului său de 
a se permite Parlamentului să 
monitorizeze activitățile Comitetului 
operațional și își reiterează cererea de a se 
garanta că Parlamentul este reprezentat 
la aceste reuniuni;

Or. en

Amendamentul 62
Antoni Comín i Oliveres

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. ia act de faptul că președinților de 
comisie și membrilor relevanți li s-a 
acordat statutul de observatori la reuniunile 
consiliilor strategice ale fondurilor 
fiduciare și ale comitetului director al IRT; 
constată, de asemenea, că acest statut nu 
se reflectă în mod oficial în acordurile 
constitutive ale fondurilor fiduciare;

3. ia act de faptul că președinților de 
comisie și membrilor relevanți li s-a 
acordat statutul de observatori la reuniunile 
consiliilor strategice ale fondurilor 
fiduciare și ale comitetului director al IRT; 
regretă că acest statut nu se reflectă în mod 
oficial în acordurile constitutive ale 
fondurilor fiduciare;

Or. en
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Amendamentul 63
Erik Marquardt, Rasmus Andresen, Tineke Strik
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. ia act de faptul că președinților de 
comisie și membrilor relevanți li s-a 
acordat statutul de observatori la reuniunile 
consiliilor strategice ale fondurilor 
fiduciare și ale comitetului director al IRT; 
constată, de asemenea, că acest statut nu 
se reflectă în mod oficial în acordurile 
constitutive ale fondurilor fiduciare;

3. ia act de faptul că președinților de 
comisie și membrilor relevanți li s-a 
acordat statutul de observatori la reuniunile 
consiliilor strategice ale fondurilor 
fiduciare și ale comitetului director al IRT; 
regretă că acest statut nu se reflectă în mod 
oficial în acordurile constitutive ale 
fondurilor fiduciare;

Or. en

Amendamentul 64
Assita Kanko, Beata Kempa, Bogdan Rzońca
în numele Grupului ECR

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. își exprimă în continuare 
îngrijorarea cu privire la rolul limitat al 
Parlamentului în supravegherea și controlul 
contribuțiilor Uniunii la FFUE; reamintește 
cererea Parlamentului de a monitoriza 
activitățile Comitetului operațional și invită 
Comisia să furnizeze în timp util informații 
detaliate despre deciziile luate în cadrul 
comitetului respectiv și să se asigure că 
Parlamentul este reprezentat la reuniunile 
acestuia;

4. observă rolul limitat al 
Parlamentului în supravegherea și controlul 
contribuțiilor Uniunii la FFUE; reamintește 
cererea Parlamentului de a monitoriza 
activitățile Comitetului operațional și invită 
Comisia să furnizeze în timp util informații 
detaliate despre deciziile luate în cadrul 
comitetului respectiv și să se asigure că 
Parlamentul este reprezentat la reuniunile 
acestuia; recunoaște că fondurile 
fiduciare ale Uniunii sunt concepute 
pentru a reacționa rapid la circumstanțe 
dificile și a mări flexibilitatea finanțării;

Or. en
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Amendamentul 65
Antoni Comín i Oliveres

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. își exprimă în continuare 
îngrijorarea cu privire la rolul limitat al 
Parlamentului în supravegherea și controlul 
contribuțiilor Uniunii la FFUE; reamintește 
cererea Parlamentului de a monitoriza 
activitățile Comitetului operațional și invită 
Comisia să furnizeze în timp util informații 
detaliate despre deciziile luate în cadrul 
comitetului respectiv și să se asigure că 
Parlamentul este reprezentat la reuniunile 
acestuia;

4. regretă în continuare rolul limitat al 
Parlamentului în supravegherea și controlul 
contribuțiilor Uniunii la FFUE; reamintește 
cererea Parlamentului de a monitoriza 
activitățile Comitetului operațional și ale 
Consiliului strategic și de a fi implicat în 
controlul alegerii proiectelor, precum și în 
construirea unui dialog cu organizațiile 
societății civile locale active pe teren și cu 
organizațiile societății civile din domeniul 
drepturilor omului; invită Comisia să 
furnizeze în timp util informații detaliate 
despre deciziile luate în aceste structuri de 
guvernanță și să se asigure că Parlamentul 
este reprezentat la reuniunile acestora;

Or. en

Amendamentul 66
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. își exprimă în continuare 
îngrijorarea cu privire la rolul limitat al 
Parlamentului în supravegherea și controlul 
contribuțiilor Uniunii la FFUE; reamintește 
cererea Parlamentului de a monitoriza 
activitățile Comitetului operațional și invită 
Comisia să furnizeze în timp util informații 
detaliate despre deciziile luate în cadrul 
comitetului respectiv și să se asigure că 
Parlamentul este reprezentat la reuniunile 
acestuia;

4. își exprimă în continuare 
îngrijorarea cu privire la rolul limitat al 
Parlamentului în supravegherea și controlul 
contribuțiilor Uniunii la FFUE; reamintește 
rolul esențial al Parlamentului în 
conferirea de legitimitate și 
responsabilitate democratică acțiunii UE; 
reamintește cererea Parlamentului de a 
monitoriza activitățile Comitetului 
operațional și invită Comisia să furnizeze 
în timp util informații detaliate despre 
deciziile luate în cadrul comitetului 
respectiv și să se asigure că Parlamentul 
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este reprezentat la reuniunile acestuia;

Or. en

Amendamentul 67
Vlad Gheorghe, Katalin Cseh, Charles Goerens, Fabienne Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. își exprimă în continuare 
îngrijorarea cu privire la rolul limitat al 
Parlamentului în supravegherea și controlul 
contribuțiilor Uniunii la FFUE; reamintește 
cererea Parlamentului de a monitoriza 
activitățile Comitetului operațional și invită 
Comisia să furnizeze în timp util informații 
detaliate despre deciziile luate în cadrul 
comitetului respectiv și să se asigure că 
Parlamentul este reprezentat la reuniunile 
acestuia;

4. își exprimă în continuare 
îngrijorarea cu privire la rolul limitat al 
Parlamentului în hotărârea, supravegherea 
și controlul contribuțiilor Uniunii la FFUE; 
reamintește cererea Parlamentului de a 
monitoriza activitățile Comitetului 
operațional și invită Comisia să furnizeze 
în timp util informații detaliate despre 
deciziile luate în cadrul comitetului 
respectiv și să se asigure că Parlamentul 
este reprezentat la reuniunile acestuia și că 
se ține cont de poziția Parlamentului;

Or. en

Amendamentul 68
Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Nicolaus Fest, Dominique Bilde, Joachim Kuhs

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. își exprimă în continuare 
îngrijorarea cu privire la rolul limitat al 
Parlamentului în supravegherea și controlul 
contribuțiilor Uniunii la FFUE; 
reamintește cererea Parlamentului de a 
monitoriza activitățile Comitetului 
operațional și invită Comisia să furnizeze 
în timp util informații detaliate despre 
deciziile luate în cadrul comitetului 
respectiv și să se asigure că Parlamentul 

4. își exprimă în continuare 
îngrijorarea cu privire la rolul limitat al 
Parlamentului în supravegherea și controlul 
contribuțiilor statelor membre la FFUE; 
reamintește cererea Parlamentului de a 
monitoriza activitățile Comitetului 
operațional și invită Comisia să furnizeze 
în timp util informații detaliate despre 
deciziile luate în cadrul comitetului 
respectiv și să se asigure că Parlamentul 
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este reprezentat la reuniunile acestuia; este reprezentat la reuniunile acestuia;

Or. en

Amendamentul 69
Erik Marquardt, Rasmus Andresen, Tineke Strik
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. își exprimă în continuare 
îngrijorarea cu privire la rolul limitat al 
Parlamentului în supravegherea și controlul 
contribuțiilor Uniunii la FFUE; reamintește 
cererea Parlamentului de a monitoriza 
activitățile Comitetului operațional și invită 
Comisia să furnizeze în timp util informații 
detaliate despre deciziile luate în cadrul 
comitetului respectiv și să se asigure că 
Parlamentul este reprezentat la reuniunile 
acestuia;

4. își exprimă în continuare 
îngrijorarea profundă cu privire la rolul 
limitat al Parlamentului în supravegherea și 
controlul contribuțiilor Uniunii la FFUE; 
reamintește cererea Parlamentului de a 
monitoriza activitățile Comitetului 
operațional și invită Comisia să furnizeze 
în timp util informații detaliate despre 
deciziile luate în cadrul comitetului 
respectiv și să se asigure că Parlamentul 
este reprezentat la reuniunile acestuia;

Or. en

Amendamentul 70
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Maria Arena, Dietmar Köster, Giuliano 
Pisapia, Andreas Schieder, Carlos Zorrinho, Mónica Silvana González, Demetris 
Papadakis, Raphaël Glucksmann

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. își exprimă în continuare 
îngrijorarea cu privire la rolul limitat al 
Parlamentului în supravegherea și controlul 
contribuțiilor Uniunii la FFUE; 
reamintește cererea Parlamentului de a 
monitoriza activitățile Comitetului 
operațional și invită Comisia să furnizeze 
în timp util informații detaliate despre 

4. regretă profund rolul limitat al 
Parlamentului în supravegherea și controlul 
contribuțiilor Uniunii la FFUE; consideră 
că Parlamentul ar trebui să poată 
monitoriza activitățile Comitetului 
operațional și invită Comisia să furnizeze 
în timp util informații detaliate despre 
deciziile luate în cadrul comitetului 



PE691.287v01-00 36/151 AM\1228692RO.docx

RO

deciziile luate în cadrul comitetului 
respectiv și să se asigure că Parlamentul 
este reprezentat la reuniunile acestuia;

respectiv și să se asigure că Parlamentul 
este reprezentat la reuniunile acestuia;

Or. en

Amendamentul 71
Erik Marquardt, Rasmus Andresen, Tineke Strik
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. invită Comisia să informeze 
regulat Parlamentul cu privire la 
implementarea și programarea FFUE și a 
IRT și solicită evaluări de impact specifice 
care să acopere impactul asupra 
drepturilor omului, realizate de Comisia 
Europeană, cu sprijinul Agenției pentru 
Drepturi Fundamentale; invită Comisia 
să prezinte în timp util Parlamentului 
European rezultatul acestor evaluări de 
impact, inclusiv în cadrul grupurilor de 
lucru pentru instrumentele de finanțare 
externă de la Comisia pentru Afaceri 
Externe și Comisia pentru Dezvoltare;

Or. en

Amendamentul 72
György Hölvényi, Milan Zver, Janusz Lewandowski

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. solicită insistent ca invitațiile la 
reuniunile consiliilor de administrație să 
țină cont de calendarul oficial al 
Parlamentului European și ca toate 
informațiile și documentele relevante care 
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se vor discuta la aceste reuniuni să fie 
disponibile cu suficient timp înaintea 
reuniunilor, pentru a permite participarea 
activă a membrilor și a personalului din 
cadrul secretariatului;

Or. en

Amendamentul 73
Erik Marquardt, Rasmus Andresen, Tineke Strik
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 4 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4b. consideră că Parlamentul trebuie 
să facă uz pe deplin de competențele sale 
de control al implementării, de 
supraveghere și de control bugetar și să se 
asigure că deciziile de finanțare ale UE și 
alocările aferente respectă principiile 
Uniunii privind legalitatea și buna 
gestiune financiară;

Or. en

Amendamentul 74
Vlad Gheorghe, Katalin Cseh, Charles Goerens, Fabienne Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. salută eforturile Comisiei de a 
monitoriza îndeaproape și de a evalua 
intervențiile, precum și de a genera 
cunoștințe cu privire la activitățile FFUE și 
ale IRT, prin intermediul unui set specific 
de rapoarte; salută aceste eforturi de a 
obține o mai mare transparență prin 
publicarea datelor relevante pe paginile 
web ale FFUE și ale IRT;

5. ia act de eforturile Comisiei de a 
monitoriza îndeaproape și de a evalua 
intervențiile, precum și de a genera 
cunoștințe cu privire la activitățile FFUE și 
ale IRT, prin intermediul unui set specific 
de rapoarte; solicită intensificarea acestor 
eforturi de a obține o mai mare 
transparență prin publicarea datelor 
relevante pe paginile web ale FFUE și ale 
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IRT; subliniază că disponibilitatea, 
caracterul complet și coerența factuală a 
acestor rapoarte constituie o condiție 
preliminară pentru sprijinul 
Parlamentului European ca autoritate 
bugetară;

Or. en

Amendamentul 75
György Hölvényi, Milan Zver, Janusz Lewandowski

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. salută eforturile Comisiei de a 
monitoriza îndeaproape și de a evalua 
intervențiile, precum și de a genera 
cunoștințe cu privire la activitățile FFUE și 
ale IRT, prin intermediul unui set specific 
de rapoarte; salută aceste eforturi de a 
obține o mai mare transparență prin 
publicarea datelor relevante pe paginile 
web ale FFUE și ale IRT;

5. salută eforturile Comisiei de a 
monitoriza îndeaproape și de a evalua 
intervențiile, precum și de a genera 
cunoștințe cu privire la activitățile FFUE și 
ale IRT, prin intermediul unui set specific 
de rapoarte; salută aceste eforturi de a 
obține o mai mare transparență prin 
publicarea datelor relevante pe paginile 
web ale FFUE și ale IRT; constată că 
informațiile privind implicarea 
organizațiilor societății civile au fost puse 
la dispoziție în Raportul anual pe 2019 și 
2020 privind FFUE pentru Africa; 
regretă, cu toate acestea, că informațiile 
privind implicarea organizațiilor societății 
civile locale sunt limitate din cauza 
transparenței reduse a nivelurilor de 
subcontractare; atunci când este posibil, 
aceste informații ar trebui să fie defalcate 
la nivel de proiect și să țină întotdeauna 
seama de protecția informațiilor 
confidențiale și sensibile din punct de 
vedere comercial;

Or. en

Amendamentul 76
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Maria Arena, Dietmar Köster, Giuliano 
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Pisapia, Andreas Schieder, Carlos Zorrinho, Mónica Silvana González, Demetris 
Papadakis

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. salută eforturile Comisiei de a 
monitoriza îndeaproape și de a evalua 
intervențiile, precum și de a genera 
cunoștințe cu privire la activitățile FFUE și 
ale IRT, prin intermediul unui set specific 
de rapoarte; salută aceste eforturi de a 
obține o mai mare transparență prin 
publicarea datelor relevante pe paginile 
web ale FFUE și ale IRT;

5. salută eforturile Comisiei de a 
monitoriza îndeaproape și de a evalua 
intervențiile, precum și de a genera 
cunoștințe cu privire la activitățile FFUE și 
ale IRT, prin intermediul unui set specific 
de rapoarte; salută aceste eforturi de a 
obține o mai mare transparență prin 
publicarea datelor relevante pe paginile 
web ale FFUE și ale IRT; consideră, cu 
toate acestea, că nivelul de detaliu oferit 
de Comisie privind proiectele legate de 
gestionarea migrației și a frontierelor nu 
a fost întotdeauna suficient pentru ca 
Parlamentul să evalueze în mod adecvat 
implementarea acestor instrumente;

Or. en

Amendamentul 77
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. salută eforturile Comisiei de a 
monitoriza îndeaproape și de a evalua 
intervențiile, precum și de a genera 
cunoștințe cu privire la activitățile FFUE și 
ale IRT, prin intermediul unui set specific 
de rapoarte; salută aceste eforturi de a 
obține o mai mare transparență prin 
publicarea datelor relevante pe paginile 
web ale FFUE și ale IRT;

5. salută eforturile Comisiei de a 
monitoriza îndeaproape și de a evalua 
intervențiile, precum și de a genera 
cunoștințe cu privire la activitățile FFUE și 
ale IRT, prin intermediul unui set specific 
de rapoarte; invită Comisia să includă în 
aceste rapoarte o evaluare privind 
îndeplinirea de către FFUE și IRT a 
criteriilor de eficacitate, eficiență, 
relevanță, coerență și valoare adăugată a 
UE; salută aceste eforturi de a obține o mai 
mare transparență prin publicarea datelor 
relevante pe paginile web ale FFUE și ale 
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IRT;

Or. en

Amendamentul 78
Erik Marquardt, Rasmus Andresen, Tineke Strik
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. salută eforturile Comisiei de a 
monitoriza îndeaproape și de a evalua 
intervențiile, precum și de a genera 
cunoștințe cu privire la activitățile FFUE și 
ale IRT, prin intermediul unui set specific 
de rapoarte; salută aceste eforturi de a 
obține o mai mare transparență prin 
publicarea datelor relevante pe paginile 
web ale FFUE și ale IRT;

5. salută eforturile Comisiei de a 
monitoriza îndeaproape și de a evalua 
intervențiile, precum și de a genera 
cunoștințe cu privire la activitățile FFUE și 
ale IRT, prin intermediul unui set specific 
de rapoarte; salută aceste eforturi de a 
obține o mai mare transparență prin 
publicarea datelor relevante, inclusiv 
detaliile specifice ale proiectelor finanțate 
și rezultatele obținute în comparație cu 
obiectivele declarate, pe paginile web ale 
FFUE și ale IRT;

Or. en

Amendamentul 79
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Maria Arena, Dietmar Köster, Giuliano 
Pisapia, Andreas Schieder, Carlos Zorrinho, Mónica Silvana González, Demetris 
Papadakis

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. regretă evaluările tardive ale unora 
dintre fondurile fiduciare, care nu au 
permis Parlamentului să ajungă la concluzii 
complete și precise în timp util în cazul 
Fondului fiduciar pentru Africa;

6. regretă notificarea tardivă a 
Comisiei privind intenția sa de a prelungi 
durata FFUE și evaluările tardive ale 
unora dintre fondurile fiduciare, care nu au 
permis Parlamentului să ajungă la concluzii 
complete și precise în timp util în cazul 
Fondului fiduciar pentru Africa;
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Or. en

Amendamentul 80
Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, María Soraya 
Rodríguez Ramos

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. regretă evaluările tardive ale unora 
dintre fondurile fiduciare, care nu au 
permis Parlamentului să ajungă la concluzii 
complete și precise în timp util în cazul 
Fondului fiduciar pentru Africa;

6. regretă evaluările tardive ale unora 
dintre fondurile fiduciare, care nu au 
permis Parlamentului să ajungă la concluzii 
complete și precise în timp util în cazul 
Fondului fiduciar pentru Africa, limitând 
astfel supravegherea și responsabilitatea 
democratică;

Or. en

Amendamentul 81
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Maria Arena, Dietmar Köster, Giuliano 
Pisapia, Andreas Schieder, Carlos Zorrinho, Mónica Silvana González, Demetris 
Papadakis, Raphaël Glucksmann

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. reamintește că Parlamentul a 
considerat că, pentru a aproba 
prelungirea FFUE pentru Africa și luând 
în considerare viitoarea sa funcționare, ar 
trebui să se furnizeze garanții obligatorii 
privind respectarea drepturilor 
fundamentale ale omului în toate 
proiectele finanțate, acordând o atenție 
deosebită gestionării migrației, acolo unde 
acestea nu au fost întotdeauna pe deplin 
respectate;

Or. en
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Amendamentul 82
Vlad Gheorghe, Katalin Cseh, Charles Goerens, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. subliniază că, în cadrul 
instituțional existent al UE, IVCDCI – 
Europa în lume ar trebui folosit la 
capacitate deplină și îmbunătățit acolo 
unde este necesar, iar recurgerea la 
instrumente extraordinare de finanțare ar 
trebui limitată la urgențe neprevăzute, 
pentru a garanta eficiența, coerența și 
responsabilitatea instrumentelor UE de 
politică externă;

Or. en

Amendamentul 83
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Maria Arena, Dietmar Köster, Giuliano 
Pisapia, Andreas Schieder, Carlos Zorrinho, Mónica Silvana González, Demetris 
Papadakis

Propunere de rezoluție
Punctul 6 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6b. reiterează apelul insistent al 
Parlamentului ca prelungirea FFUE 
până în decembrie 2021, aprobată de 
Parlamentul European, să fie în principal 
de natură tehnică pentru a permite o 
tranziție fără obstacole la noul CFM și o 
contractare și utilizare eficientă a 
fondurilor deja angajate;

Or. en

Amendamentul 84
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Vlad Gheorghe, Katalin Cseh, Charles Goerens, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 6 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6b. subliniază că, în rapoartele sale, 
Comisia ar trebui să ilustreze 
complementaritatea diferitelor 
instrumente financiare dedicate 
domeniilor acoperite de FFUE și IRT, 
inclusiv Planul de investiții externe al UE, 
precum și valoarea adăugată generată;

Or. en

Amendamentul 85
Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Nicolaus Fest, Dominique Bilde, Joachim Kuhs

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. consideră că Fondul fiduciar 
Bêkou și-a dovedit valoarea ca instrument 
important de abordare a situației post-
conflict din Republica Centrafricană 
(RCA); ia act de faptul că FFUE a avut o 
contribuție majoră la abordarea bazată pe 
conexiune a nevoilor umanitare și de 
dezvoltare în RCA;

eliminat

Or. en

Amendamentul 86
Erik Marquardt, Rasmus Andresen, Tineke Strik
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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7. consideră că Fondul fiduciar Bêkou 
și-a dovedit valoarea ca instrument 
important de abordare a situației post-
conflict din Republica Centrafricană 
(RCA); ia act de faptul că FFUE a avut o 
contribuție majoră la abordarea bazată pe 
conexiune a nevoilor umanitare și de 
dezvoltare în RCA;

7. consideră că Fondul fiduciar Bêkou 
și-a dovedit parțial valoarea ca fiind unul 
dintre instrumentele de abordare a situației 
post-conflict din Republica Centrafricană 
(RCA); ia act de faptul că FFUE a 
contribuit la abordarea bazată pe 
conexiune a nevoilor umanitare și de 
dezvoltare în RCA;

Or. en

Amendamentul 87
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Maria Arena, Dietmar Köster, Giuliano 
Pisapia, Andreas Schieder, Carlos Zorrinho, Mónica Silvana González, Demetris 
Papadakis

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. consideră că Fondul fiduciar Bêkou 
și-a dovedit valoarea ca instrument 
important de abordare a situației post-
conflict din Republica Centrafricană 
(RCA); ia act de faptul că FFUE a avut o 
contribuție majoră la abordarea bazată pe 
conexiune a nevoilor umanitare și de 
dezvoltare în RCA;

7. consideră că Fondul fiduciar Bêkou 
a contribuit la abordarea situației post-
conflict din Republica Centrafricană 
(RCA); ia act de faptul că FFUE a avut o 
contribuție majoră la abordarea bazată pe 
conexiune a nevoilor umanitare și de 
dezvoltare în RCA;

Or. en

Amendamentul 88
Özlem Demirel, Miguel Urbán Crespo

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. consideră că Fondul fiduciar Bêkou 
și-a dovedit valoarea ca instrument 
important de abordare a situației post-
conflict din Republica Centrafricană 
(RCA); ia act de faptul că FFUE a avut o 

7. consideră că Fondul fiduciar Bêkou 
și-a dovedit valoarea ca instrument 
important de abordare a situației din 
Republica Centrafricană (RCA); ia act de 
faptul că FFUE a avut o contribuție majoră 
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contribuție majoră la abordarea bazată pe 
conexiune a nevoilor umanitare și de 
dezvoltare în RCA;

la abordarea bazată pe conexiune a 
nevoilor umanitare și de dezvoltare în 
RCA;

Or. en

Amendamentul 89
György Hölvényi, Milan Zver, Janusz Lewandowski

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. se referă, de asemenea, la 
concluziile delegației Comisiei pentru 
dezvoltare a Parlamentului European în 
Republica Centrafricană din februarie 
2018, care a constatat că Fondul fiduciar 
Bȇkou este vizibil și pare a se bucura de o 
imagine bună în țară, cu proiecte care 
răspund în mod adecvat nevoilor, de la 
reabilitare la asigurarea mijloacelor de 
subzistență și până la dezvoltarea pe 
termen lung, cel puțin la nivel local și la 
scară mai mică;

Or. en

Amendamentul 90
Erik Marquardt, Rasmus Andresen, Tineke Strik
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. ia act de concluziile Curții de 
Conturi Europene, publicate în raportul său 
special din 2017, potrivit cărora Fondul 
fiduciar Bêkou a avut rezultate pozitive în 
ansamblu și a atras ajutor, dar puțini 
donatori suplimentari, și că majoritatea 
proiectelor sale au produs rezultatele 

8. subliniază concluziile Curții de 
Conturi Europene, publicate în raportul său 
special din 2017, potrivit cărora Fondul 
fiduciar Bêkou a avut rezultate pozitive în 
ansamblu și a atras ajutor, dar puțini 
donatori suplimentari, și că majoritatea 
proiectelor sale au produs rezultatele 
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scontate și au asigurat o vizibilitate sporită 
a UE;

scontate și au asigurat o vizibilitate sporită 
a UE; consideră, prin urmare, că Fondul 
fiduciar Bêkou și-a ratat unul din 
principalele obiective;

Or. en

Amendamentul 91
Vlad Gheorghe, Katalin Cseh, Charles Goerens, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. ia act de concluziile Curții de 
Conturi Europene, publicate în raportul său 
special din 2017, potrivit cărora Fondul 
fiduciar Bêkou a avut rezultate pozitive în 
ansamblu și a atras ajutor, dar puțini 
donatori suplimentari, și că majoritatea 
proiectelor sale au produs rezultatele 
scontate și au asigurat o vizibilitate sporită 
a UE;

8. ia act de concluziile Curții de 
Conturi Europene, publicate în raportul său 
special din 2017, potrivit cărora Fondul 
fiduciar Bêkou a avut rezultate pozitive în 
ansamblu și a atras ajutor, dar puțini 
donatori suplimentari, și că majoritatea 
proiectelor sale au produs rezultatele 
scontate și au asigurat o vizibilitate sporită 
a UE; indică, totuși, că raportul a 
recomandat o mai bună definiție a 
domeniului de intervenție, o mai bună 
coordonare a donatorilor, a procedurilor 
de selecție a proiectelor, a monitorizării și 
a măsurării performanței, precum și 
optimizarea costurilor și transparența 
crescută a selecției organizațiilor de 
implementare;

Or. en

Amendamentul 92
Erik Marquardt, Rasmus Andresen, Tineke Strik
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. subliniază prezența conflictelor de 
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interese raportată de Curtea de Conturi 
Europeană, statele membre din cadrul 
Comitetului operațional al Fondului 
fiduciar Bêkou fiind reprezentate de 
propriile lor agenții naționale de 
dezvoltare, care la rândul lor sunt 
selecționate ca entități de punere în 
aplicare a proiectelor și conduc cele mai 
mari proiecte, în timp ce ONG-urile le 
primesc pe cele mai mici;

Or. en

Amendamentul 93
Antoni Comín i Oliveres

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. constată că studiul 
Departamentului tematic pentru afaceri 
bugetare, solicitat de Comisia CONT în 
20181a, a evidențiat un „conflict de 
interese” în procedura de selecție a 
proiectelor de către Comitetul operațional 
al Fondului fiduciar Bêkou, deoarece 
acesta a selecționat în mod repetat 
proiecte implementate de agențiile de 
dezvoltare ale statelor membre;
_________________
1a 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/STUD/2018/603821/IPOL_STU(20
18)603821_EN.pdf

Or. en

Amendamentul 94
Özlem Demirel, Miguel Urbán Crespo

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. își exprimă îngrijorarea privind 
prezența militară continuă a UE în 
Republica Centrafricană, prin 
intermediul misiunii de instruire militară 
a UE (EUTM-RCA), în special având în 
vedere cazurile de încălcare a drepturilor 
omului de către armata RCA care au fost 
raportate, inclusiv de către înaltul 
comisar al ONU pentru drepturile 
omului; afirmă că este necesar ca UE să 
promoveze responsabilitatea deplină 
pentru violențele în curs în RCA;

Or. en

Amendamentul 95
Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Nicolaus Fest, Dominique Bilde, Joachim Kuhs

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. ia act de faptul că provocările 
emergente în materie de securitate din 
RCA vor necesita un sprijin bine orientat 
și flexibil din partea UE în cadrul 
IVCDCI-Europa în lume pentru a 
îmbunătăți pacea și securitatea, 
democratizarea și consolidarea 
instituțiilor democratice din RCA;

9. ia act de faptul că problemele 
emergente în materie de securitate din 
RCA vor necesita intervenții locale, bine 
orientate și flexibile ale părților 
interesate, pentru a asigura că poate 
începe cu adevărat un proces de creare a 
păcii și stabilității;

Or. en

Amendamentul 96
Erik Marquardt, Rasmus Andresen, Tineke Strik
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 9
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. ia act de faptul că provocările 
emergente în materie de securitate din 
RCA vor necesita un sprijin bine orientat 
și flexibil din partea UE în cadrul IVCDCI-
Europa în lume pentru a îmbunătăți pacea 
și securitatea, democratizarea și 
consolidarea instituțiilor democratice din 
RCA;

9. ia act de faptul că, din cauza noilor 
provocări de securitate încă în desfășurare 
în RCA, viitorul sprijin din partea UE va 
necesita programe bine orientate și, acolo 
unde este cazul, o finanțare flexibilă din 
partea UE, atât în cadrul IVCDCI-Europa 
în lume pentru a îmbunătăți pacea și 
securitatea, democratizarea și consolidarea 
instituțiilor democratice din RCA, cât și 
pentru a evalua mai bine impactul 
sprijinului UE asupra conflictelor în curs 
și a populațiilor de pe teren;

Or. en

Amendamentul 97
Assita Kanko, Beata Kempa, Bogdan Rzońca
în numele Grupului ECR

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. ia act de faptul că provocările 
emergente în materie de securitate din 
RCA vor necesita un sprijin bine orientat și 
flexibil din partea UE în cadrul IVCDCI-
Europa în lume pentru a îmbunătăți pacea 
și securitatea, democratizarea și 
consolidarea instituțiilor democratice din 
RCA;

9. ia act de faptul că provocările 
emergente în materie de securitate, precum 
și criza umanitară continuă și sărăcia din 
RCA vor necesita un sprijin bine orientat și 
flexibil din partea UE în cadrul IVCDCI-
Europa în lume pentru a îmbunătăți 
răspunsul umanitar, pacea și securitatea, 
democratizarea și consolidarea instituțiilor 
democratice din RCA;

Or. en

Amendamentul 98
Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, María Soraya 
Rodríguez Ramos

Propunere de rezoluție
Punctul 9
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. ia act de faptul că provocările 
emergente în materie de securitate din 
RCA vor necesita un sprijin bine orientat și 
flexibil din partea UE în cadrul IVCDCI-
Europa în lume pentru a îmbunătăți pacea 
și securitatea, democratizarea și 
consolidarea instituțiilor democratice din 
RCA;

9. ia act de faptul că provocările 
emergente în materie de securitate din 
RCA vor necesita un sprijin bine orientat și 
flexibil din partea UE în cadrul IVCDCI-
Europa în lume pentru a îmbunătăți pacea 
și securitatea, democratizarea și 
consolidarea instituțiilor democratice, 
precum și respectarea drepturilor omului 
în RCA;

Or. en

Amendamentul 99
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Maria Arena, Dietmar Köster, Giuliano 
Pisapia, Andreas Schieder, Carlos Zorrinho, Mónica Silvana González, Demetris 
Papadakis

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. își exprimă îngrijorarea, așa cum 
a arătat Curtea de Conturi Europeană în 
Raportul special nr. 11/20171a, cu privire 
la prezența conflictelor de interese în 
cadrul comitetului operațional, unde 
statele membre sunt reprezentate de 
propriile agenții naționale de dezvoltare, 
care sunt selectate și ca entități de 
implementare a proiectelor, ceea ce duce 
la un conflict de interese în cadrul 
procedurii de selecție a proiectelor 
realizată de comitetul operațional;
_________________
1a 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/SR17_11/SR_BEKOU_RO.pdf, p. 
36

Or. en
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Amendamentul 100
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Maria Arena, Dietmar Köster, Giuliano 
Pisapia, Andreas Schieder, Carlos Zorrinho, Mónica Silvana González, Demetris 
Papadakis

Propunere de rezoluție
Punctul 9 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9b. consideră că, în pofida intervenției 
UE și a altor donatori, situația din țară 
este în continuare instabilă din cauza 
apariției unor noi conflicte și a 
insecurității alimentare grave;

Or. en

Amendamentul 101
Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Nicolaus Fest, Dominique Bilde, Joachim Kuhs

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. consideră că FFUE Madad și-a 
dovedit valoarea adăugată ca răspuns la 
criză și pentru UE în ceea ce privește 
creșterea vizibilității și a influenței 
externe, controlul mărit, coordonarea și 
mobilizarea de fonduri din diferite surse, 
în comparație cu nivelul național sau cu 
alte canale internaționale; ia act de faptul 
că cheltuielile sale au fost aliniate la 
temeiurile juridice sau la instrumentele 
Uniunii utilizate;

eliminat

Or. en

Amendamentul 102
György Hölvényi, Milan Zver, Janusz Lewandowski

Propunere de rezoluție
Punctul 10
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. consideră că FFUE Madad și-a 
dovedit valoarea adăugată ca răspuns la 
criză și pentru UE în ceea ce privește 
creșterea vizibilității și a influenței externe, 
controlul mărit, coordonarea și mobilizarea 
de fonduri din diferite surse, în comparație 
cu nivelul național sau cu alte canale 
internaționale; ia act de faptul că 
cheltuielile sale au fost aliniate la 
temeiurile juridice sau la instrumentele 
Uniunii utilizate;

10. consideră că FFUE Madad și-a 
dovedit valoarea adăugată ca răspuns la 
criză și pentru UE în ceea ce privește 
creșterea vizibilității și a influenței externe, 
controlul mărit, coordonarea și mobilizarea 
de fonduri din diferite surse, în comparație 
cu nivelul național sau cu alte canale 
internaționale; ia act de faptul că 
cheltuielile sale au fost aliniate la 
temeiurile juridice sau la instrumentele 
Uniunii utilizate; regretă că conflictul din 
Siria continuă, iar nevoile refugiaților 
sirieni, care nu se pot întoarce în Siria, 
țara lor de origine, în viitorul apropiat, și 
nevoile comunităților lor gazdă în ceea ce 
privește integrarea și ocuparea forței de 
muncă pe termen mai lung, implică încă 
asistența UE și internațională pe termen 
lung și asigurarea capacității lor de 
integrare și ocupare a forței de muncă pe 
termen mai lung într-un mod coerent cu 
comunitățile-gazdă; evidențiază că zonele 
predispuse la conflicte din Siria nu permit 
reconstrucția pe termen lung;

Or. en

Amendamentul 103
György Hölvényi, Milan Zver, Janusz Lewandowski

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. constată că raportul de evaluare 
strategică la jumătatea perioadei din 
octombrie 2018 a concluzionat că Fondul 
fiduciar Madad a fost „vast și eficient din 
punctul de vedere al costurilor, ajungând 
la un număr mare de beneficiari la 
costuri relativ reduse” și că „a permis UE 
să funcționeze cu flexibilitate”;
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Or. en

Amendamentul 104
Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Nicolaus Fest, Dominique Bilde, Joachim Kuhs

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. salută reacția rapidă și flexibilă a 
fondului fiduciar în sprijinul țărilor și 
comunităților partenere în timpul 
epidemiei de coronavirus, demonstrând un 
angajament activ în realinierea și 
reorientarea activităților, nu numai în 
domeniul sănătății, ci și în alte domenii, 
cum ar fi mijloacele de subzistență, 
protecția, educația sau coeziunea socială în 
Liban, Irak, Turcia și Iordania;

11. observă sprijinul din partea 
fondului fiduciar pentru țările și 
comunitățile partenere în timpul epidemiei 
de coronavirus, demonstrând un 
angajament activ în realinierea și 
reorientarea activităților, nu numai în 
domeniul sănătății, ci și în alte domenii, 
cum ar fi mijloacele de subzistență, 
protecția, educația sau coeziunea socială în 
Liban, Irak, Turcia și Iordania;

Or. en

Amendamentul 105
Assita Kanko, Beata Kempa, Bogdan Rzońca
în numele Grupului ECR

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază că este important să se 
ofere un sprijin continuu refugiaților, 
persoanelor strămutate în interiorul țării și 
comunităților-gazdă vulnerabile, atât din 
interiorul Siriei, cât și din întreaga regiune, 
afectată de conflictul continuu, printr-o 
combinație de finanțări pe termen mai 
lung, previzibile și care pot fi mobilizate 
rapid în cadrul instrumentelor instituite 
pentru cadrul financiar multianual (CFM) 
2021-2027 și prin contribuții potențiale din 
partea statelor membre ca venituri alocate 
externe, ținând seama de toate 

12. subliniază că este important să se 
ofere un sprijin continuu refugiaților, 
persoanelor strămutate în interiorul țării și 
comunităților-gazdă vulnerabile, atât din 
interiorul Siriei, cât și din întreaga regiune, 
afectată de conflictul continuu, printr-o 
combinație de finanțări pe termen mai 
lung, previzibile și care pot fi mobilizate 
rapid în cadrul instrumentelor instituite 
pentru cadrul financiar multianual (CFM) 
2021-2027 și prin contribuții potențiale din 
partea statelor membre ca venituri alocate 
externe, ținând seama de toate 
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instrumentele financiare prevăzute în 
Regulamentul financiar;

instrumentele financiare prevăzute în 
Regulamentul financiar, pentru a răspunde 
nevoilor economice, educaționale, de 
protecție și sociale pe termen mai lung ale 
refugiaților sirieni și ale comunităților 
locale din regiune;

Or. en

Amendamentul 106
Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Nicolaus Fest, Dominique Bilde, Joachim Kuhs

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază că este important să se 
ofere un sprijin continuu refugiaților, 
persoanelor strămutate în interiorul țării și 
comunităților-gazdă vulnerabile, atât din 
interiorul Siriei, cât și din întreaga regiune, 
afectată de conflictul continuu, printr-o 
combinație de finanțări pe termen mai 
lung, previzibile și care pot fi mobilizate 
rapid în cadrul instrumentelor instituite 
pentru cadrul financiar multianual (CFM) 
2021-2027 și prin contribuții potențiale din 
partea statelor membre ca venituri alocate 
externe, ținând seama de toate 
instrumentele financiare prevăzute în 
Regulamentul financiar;

12. subliniază că este important să se 
ofere un sprijin continuu refugiaților, 
persoanelor strămutate în interiorul țării, 
comunităților-gazdă vulnerabile și pentru 
combaterea fraudei în materie de azil, atât 
din interiorul Siriei, cât și din întreaga 
regiune, afectată de conflict, printr-o 
combinație de finanțări pe termen mai 
lung, previzibile și care pot fi mobilizate 
rapid în cadrul instrumentelor instituite 
pentru cadrul financiar multianual (CFM) 
2021-2027 și prin contribuții potențiale din 
partea statelor membre ca venituri alocate 
externe, ținând seama de toate 
instrumentele financiare prevăzute în 
Regulamentul financiar;

Or. en

Amendamentul 107
Erik Marquardt, Rasmus Andresen, Tineke Strik
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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12. subliniază că este important să se 
ofere un sprijin continuu refugiaților, 
persoanelor strămutate în interiorul țării și 
comunităților-gazdă vulnerabile, atât din 
interiorul Siriei, cât și din întreaga 
regiune, afectată de conflictul continuu, 
printr-o combinație de finanțări pe termen 
mai lung, previzibile și care pot fi 
mobilizate rapid în cadrul instrumentelor 
instituite pentru cadrul financiar multianual 
(CFM) 2021-2027 și prin contribuții 
potențiale din partea statelor membre ca 
venituri alocate externe, ținând seama de 
toate instrumentele financiare prevăzute în 
Regulamentul financiar;

12. subliniază că este important să se 
ofere un sprijin continuu refugiaților, 
persoanelor strămutate în interiorul țării și 
comunităților-gazdă vulnerabile, inclusiv 
din întreaga regiune, afectate de conflictul 
continuu, printr-o combinație de finanțări 
pe termen mai lung, previzibile, complet 
transparente și care pot fi mobilizate rapid 
în cadrul instrumentelor instituite pentru 
cadrul financiar multianual (CFM) 2021-
2027 și prin contribuții potențiale din 
partea statelor membre ca venituri alocate 
externe, ținând seama de toate 
instrumentele financiare prevăzute în 
Regulamentul financiar;

Or. en

Amendamentul 108
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Maria Arena, Dietmar Köster, Giuliano 
Pisapia, Andreas Schieder, Carlos Zorrinho, Mónica Silvana González, Demetris 
Papadakis

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. subliniază că este important să se 
asigure faptul că în punerea în aplicare a 
acțiunilor din cadrul Fondului fiduciar 
sunt îndeplinite și respectate obiectivele și 
principiile umanitare; reamintește că 
obiectivele fondurilor fiduciare ar trebui 
să fie aliniate la obiectivele 
instrumentelor Uniunii din care sunt 
finanțate și, prin urmare, proiectele 
finanțate în cadrul Fondului fiduciar 
Madad ar trebui să promoveze și să 
protejeze demnitatea, drepturile omului și 
libertățile fundamentale, să promoveze 
incluziunea socială și economică, în 
special a minorităților și a grupurilor 
vulnerabile, cum ar fi persoanele cu 
dizabilități, refugiații și persoanele 
strămutate;
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Or. en

Amendamentul 109
Özlem Demirel, Miguel Urbán Crespo

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. invită UE să se angajeze într-un 
dialog cu guvernul sirian pentru a se 
asigura că FFUE Madad contribuie în 
mod adecvat la îmbunătățirea situației 
persoanelor strămutate în interiorul 
Siriei;

Or. en

Amendamentul 110
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Maria Arena, Dietmar Köster, Giuliano 
Pisapia, Andreas Schieder, Carlos Zorrinho, Mónica Silvana González, Demetris 
Papadakis, Raphaël Glucksmann

Propunere de rezoluție
Punctul 12 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12b. reamintește vulnerabilitatea 
comunităților de refugiați palestinieni din 
Siria și din regiune și solicită un sprijin 
continuu și includerea acestora în 
planurile umanitare ale UE și în 
răspunsurile la criza din Siria;

Or. en

Amendamentul 111
Özlem Demirel, Miguel Urbán Crespo

Propunere de rezoluție
Punctul 13
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. consideră că Fondul fiduciar 
pentru Africa reprezintă un instrument 
important pentru a oferi un răspuns 
rapid, flexibil și specific la provocările 
emergente și subliniază că provocările 
globale comune, cum ar fi migrația și 
strămutarea forțată, impactul 
schimbărilor climatice și al crizelor 
economice în contextul actualei pandemii 
de COVID-19, fac ca această flexibilitate 
și rapiditate să fie mai necesară ca 
oricând;

eliminat

Or. en

Amendamentul 112
Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Nicolaus Fest, Dominique Bilde, Joachim Kuhs

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. consideră că Fondul fiduciar pentru 
Africa reprezintă un instrument important 
pentru a oferi un răspuns rapid, flexibil și 
specific la provocările emergente și 
subliniază că provocările globale comune, 
cum ar fi migrația și strămutarea forțată, 
impactul schimbărilor climatice și al 
crizelor economice în contextul actualei 
pandemii de COVID-19, fac ca această 
flexibilitate și rapiditate să fie mai 
necesară ca oricând;

13. consideră că Fondul fiduciar pentru 
Africa reprezintă doar unul din multele 
instrumente care urmăresc să ofere un 
răspuns la problemele emergente;

Or. en

Amendamentul 113
Erik Marquardt, Rasmus Andresen, Tineke Strik
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 13



PE691.287v01-00 58/151 AM\1228692RO.docx

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. consideră că Fondul fiduciar pentru 
Africa reprezintă un instrument important 
pentru a oferi un răspuns rapid, flexibil și 
specific la provocările emergente și 
subliniază că provocările globale comune, 
cum ar fi migrația și strămutarea forțată, 
impactul schimbărilor climatice și al 
crizelor economice în contextul actualei 
pandemii de COVID-19, fac ca această 
flexibilitate și rapiditate să fie mai 
necesară ca oricând;

13. constată că Fondul fiduciar pentru 
Africa a fost creat ca un fond fiduciar de 
urgență pentru a contribui la soluționarea 
crizelor din trei regiuni din Africa, cu 
scopul de a îndeplini obiective de 
stabilitate și dezvoltare pe termen lung; 
consideră că FFUE pentru Africa 
reprezintă un instrument rapid și flexibil, 
însă accentuează că, având în vedere 
provocările fără precedent la care 
urmărește să răspundă, inclusiv 
provocările globale comune, cum ar fi 
migrația și strămutarea forțată și impactul 
schimbărilor climatice și al crizelor 
economice în contextul actualei pandemii 
de COVID-19, ar fi trebuit să fie conceput 
pentru a fi mai bine direcționat; regretă 
că Comisia nu a stabilit la ce crize 
specifice (de exemplu, pe regiune, pe țară, 
cauzele și impactul asupra stabilității) 
trebuie să răspundă FFUE pentru Africa 
și, în schimb, a stabilit obiective foarte 
generale care au permis flexibilitatea, în 
detrimentul unei strategii care să fie 
suficient de concentrată pentru a orienta 
acțiunile în cadrul celor trei componente 
și să sprijine măsurarea și raportarea 
rezultatelor;

Or. en

Amendamentul 114
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Maria Arena, Dietmar Köster, Giuliano 
Pisapia, Andreas Schieder, Carlos Zorrinho, Mónica Silvana González, Demetris 
Papadakis, Raphaël Glucksmann

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. consideră că Fondul fiduciar pentru 
Africa reprezintă un instrument important 
pentru a oferi un răspuns rapid, flexibil și 

13. consideră că Fondul fiduciar pentru 
Africa ar fi trebuit să reprezinte, în 
circumstanțele actuale, un instrument 
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specific la provocările emergente și 
subliniază că provocările globale comune, 
cum ar fi migrația și strămutarea forțată, 
impactul schimbărilor climatice și al 
crizelor economice în contextul actualei 
pandemii de COVID-19, fac ca această 
flexibilitate și rapiditate să fie mai necesară 
ca oricând;

pentru a oferi un răspuns rapid, flexibil și 
specific la provocările emergente și 
subliniază că provocările globale comune, 
cum ar fi migrația și strămutarea forțată, 
impactul schimbărilor climatice și al 
crizelor economice în contextul actualei 
pandemii de COVID-19, fac ca această 
flexibilitate și rapiditate să fie mai necesară 
ca oricând; accentuează totuși că 
flexibilitatea trebuie să fie întotdeauna 
combinată cu transparența deplină și 
asumarea răspunderii în procesul 
decizional și subliniază că axarea 
priorităților pe stoparea fluxurilor 
migratorii a condus la efecte negative 
periculoase și la o abatere importantă de 
la obiectivele inițiale de reducere a 
sărăciei și de combatere a cauzelor 
profunde ale migrației;

Or. en

Amendamentul 115
Antoni Comín i Oliveres

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. consideră că Fondul fiduciar pentru 
Africa reprezintă un instrument important 
pentru a oferi un răspuns rapid, flexibil și 
specific la provocările emergente și 
subliniază că provocările globale comune, 
cum ar fi migrația și strămutarea forțată, 
impactul schimbărilor climatice și al 
crizelor economice în contextul actualei 
pandemii de COVID-19, fac ca această 
flexibilitate și rapiditate să fie mai 
necesară ca oricând;

13. consideră că Fondul fiduciar pentru 
Africa ar trebui să reprezinte un 
instrument important pentru a oferi un 
răspuns rapid, flexibil, specific și cu 
asumarea răspunderii la provocările 
globale comune, cum ar fi migrația și 
strămutarea forțată sau impactul 
schimbărilor climatice și al crizelor 
economice în contextul actualei pandemii 
de COVID-19;

Or. en

Amendamentul 116
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Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. consideră că Fondul fiduciar pentru 
Africa reprezintă un instrument important 
pentru a oferi un răspuns rapid, flexibil și 
specific la provocările emergente și 
subliniază că provocările globale comune, 
cum ar fi migrația și strămutarea forțată, 
impactul schimbărilor climatice și al 
crizelor economice în contextul actualei 
pandemii de COVID-19, fac ca această 
flexibilitate și rapiditate să fie mai necesară 
ca oricând;

13. consideră că Fondul fiduciar pentru 
Africa reprezintă un instrument important 
pentru a oferi un răspuns rapid, flexibil și 
specific la provocările emergente și 
subliniază că provocările globale comune, 
cum ar fi migrația și strămutarea forțată, 
impactul schimbărilor climatice și al 
crizelor economice în contextul actualei 
pandemii de COVID-19, fac ca această 
flexibilitate și rapiditate să fie mai necesară 
ca oricând; regretă, cu toate acestea, că, 
deși s-a dovedit a fi un instrument flexibil 
pentru acordarea de asistență, obiectivele 
sale sunt prea ample; invită Comisia să 
instituie mecanisme pentru a evalua mai 
bine măsura în care și-a îndeplinit 
obiectivele;

Or. en

Amendamentul 117
Özlem Demirel, Miguel Urbán Crespo

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. își exprimă îngrijorarea cu privire 
la folosirea FFUE pentru Africa pentru 
încălcări ale drepturilor omului; deplânge 
finanțarea milițiilor cunoscute ca „paza 
de coastă libiană”, responsabile de 
încălcări grave ale drepturilor omului în 
cazul migranților și implicate în comerțul 
cu sclavi; deplânge finanțarea forțelor de 
securitate și de poliție responsabile cu 
controlul la frontieră în țări precum 
Sudan sau Eritreea, ale căror guverne 
sunt implicate în încălcări grave ale 
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drepturilor omului; solicită evaluarea și 
anularea imediată a tuturor proiectelor în 
curs finanțate de FFUE pentru Africa ce 
implică încălcări ale drepturilor omului, 
cum ar fi proiectul privind drumul care 
leagă Etiopia și Eritreea, în cazul căruia 
s-a raportat că autoritățile eritreene 
folosesc munca sclavilor;

Or. en

Amendamentul 118
Victor Negrescu

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. reiterează îngrijorarea 
Parlamentului cu privire la conformitatea 
anumitor proiecte cu standardele privind 
drepturile omului și cu valorile UE; 
subliniază că este nevoie de evaluări 
suplimentare și de acordarea unui sprijin 
mai mare auditorilor pentru a verifica 
respectarea standardelor privind 
drepturile omului și pentru a preveni 
finanțarea proiectelor care contravin 
valorilor UE;

Or. en

Amendamentul 119
Victor Negrescu

Propunere de rezoluție
Punctul 13 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13b. solicită să se pună un accent mai 
mare pe obiectivele de dezvoltare pe 
termen lung, cum ar fi ocuparea forței de 
muncă, educația, securitatea alimentară 
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și îmbunătățirea condițiilor de viață ale 
populației locale;

Or. en

Amendamentul 120
Özlem Demirel, Miguel Urbán Crespo

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. salută faptul că Fondul fiduciar al 
UE pentru Africa a contribuit la tripla 
abordare umanitară-de dezvoltare-de 
pace, bazată pe conexiune, care nu a fost 
posibilă cu instrumentele financiare ale 
UE din CFM anterior;

eliminat

Or. en

Amendamentul 121
Antoni Comín i Oliveres

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. salută faptul că Fondul fiduciar al 
UE pentru Africa a contribuit la tripla 
abordare umanitară-de dezvoltare-de pace, 
bazată pe conexiune, care nu a fost 
posibilă cu instrumentele financiare ale 
UE din CFM anterior;

14. atrage atenția că FFUE pentru 
Africa nu a contribuit suficient la tripla 
abordare umanitară-de dezvoltare-de pace, 
bazată pe conexiune; dezaprobă faptul că 
fondurile FFUE pentru Africa au fost 
folosite pentru a consolida frontierele, a 
încuraja deportările și a preveni afluxul 
de migranți în UE; accentuează că 
asistența oficială pentru dezvoltare 
trebuie să finanțeze proiecte pe termen 
lung pentru a combate cauzele profunde 
ale migrației forțate și factorii 
determinanți ai strămutării forțate, ar 
trebui alocată țărilor în funcție de nevoile 
reale ale beneficiarilor și de strategiile de 
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dezvoltare și ar trebui să evite includerea 
condiționalității privind gestionarea 
migrației, readmisiile și returnările;

Or. en

Amendamentul 122
Vangelis Meimarakis, Anna-Michelle Asimakopoulou, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Maria Spyraki, Manolis Kefalogiannis, Stelios Kympouropoulos, Georgios Kyrtsos, 
Theodoros Zagorakis

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. salută faptul că Fondul fiduciar al 
UE pentru Africa a contribuit la tripla 
abordare umanitară-de dezvoltare-de pace, 
bazată pe conexiune, care nu a fost 
posibilă cu instrumentele financiare ale 
UE din CFM anterior;

14. salută faptul că Fondul fiduciar al 
UE pentru Africa a contribuit la tripla 
abordare umanitară-de dezvoltare-de pace, 
bazată pe conexiune;

Or. en

Amendamentul 123
Erik Marquardt, Rasmus Andresen, Tineke Strik
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. salută faptul că Fondul fiduciar al 
UE pentru Africa a contribuit la tripla 
abordare umanitară-de dezvoltare-de pace, 
bazată pe conexiune, care nu a fost posibilă 
cu instrumentele financiare ale UE din 
CFM anterior;

14. salută faptul că Fondul fiduciar al 
UE pentru Africa a contribuit în unele 
cazuri la tripla abordare umanitară-de 
dezvoltare-de pace, bazată pe conexiune, 
care nu a fost posibilă cu instrumentele 
financiare ale UE din CFM anterior, printr-
o mai bună corelare a asistenței 
umanitare cu cooperarea pentru 
dezvoltare pentru a anticipa crize și 
dezastre, provocate de om sau naturale, a 
se pregăti pentru ele și a răspunde la 
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acestea; reamintește principiul 
fundamental conform căruia asistența 
umanitară trebuie să fie independentă și 
disociată în special de agendele de 
securitate sau stabilitate;

Or. en

Amendamentul 124
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Maria Arena, Dietmar Köster, Giuliano 
Pisapia, Andreas Schieder, Carlos Zorrinho, Mónica Silvana González, Demetris 
Papadakis, Raphaël Glucksmann

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. salută faptul că Fondul fiduciar al 
UE pentru Africa a contribuit la tripla 
abordare umanitară-de dezvoltare-de 
pace, bazată pe conexiune, care nu a fost 
posibilă cu instrumentele financiare ale UE 
din CFM anterior;

14. salută faptul că Fondul fiduciar al 
UE pentru Africa a identificat obiectivul 
triplei abordări umanitare-de dezvoltare-
de pace, bazate pe conexiune, care nu a 
fost posibilă cu instrumentele financiare ale 
UE din CFM anterior; constată însă că 
această conexiune a fost adesea 
contrazisă și depășită prin acorduri de 
parteneriat cu actori despre care se 
presupune că ar fi responsabili de 
încălcări ale drepturilor omului, 
incluzând formarea forțelor armate și a 
polițiștilor de frontieră și furnizarea de 
echipamente;

Or. en

Amendamentul 125
Erik Marquardt, Rasmus Andresen, Tineke Strik
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. deplânge faptul că 37 % din 
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FFUE este alocat măsurilor menite să 
restricționeze și să reducă migrația, în 
timp ce mai puțin de 9 % este alocat 
pentru abordarea cauzelor migrației și 
strămutării forțate; constată că nu există 
o evaluare pe termen lung a consecințelor 
măsurilor asupra rutelor de migrație și a 
situației în materie de securitate; constată 
cu îngrijorare că FFUE pentru Africa a 
finanțat operațiuni care afectează 
drepturile omului și contravin obiectivelor 
ajutorului pentru dezvoltare, cum ar fi 
„Sprijin pentru gestionarea integrată a 
frontierelor și a migrației în Libia” sau 
„Proiectul de drumuri” („Reconectarea 
Eritreei și a Etiopiei prin reabilitarea 
arterelor principale din Eritreea”) prin 
utilizarea muncii forțate în Eritreea;

Or. en

Amendamentul 126
Antoni Comín i Oliveres

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. atrage atenția că ar trebui să se 
pună mai puțin accentul pe termen scurt 
pe aplicarea unor măsuri restrictive în 
materie de migrație, iar accentul ar trebui 
mutat pe sprijinirea capitalului uman și a 
bunăstării, de exemplu pe sănătate, 
educație și consolidarea politicilor sociale, 
și pe promovarea stabilității, a 
democrației și a rezilienței în Africa;

Or. en

Amendamentul 127
Antoni Comín i Oliveres

Propunere de rezoluție



PE691.287v01-00 66/151 AM\1228692RO.docx

RO

Punctul 14 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14b. este îngrijorat că FFUE pentru 
Africa are obiective foarte ample și 
reunește într-un singur instrument 
financiar relații externe, afaceri interne, 
cooperare pentru dezvoltare, ajutor 
umanitar și politici de vecinătate, care au 
o natură diferită; consideră că o 
conexiune directă între aceste politici 
poate fi stabilită numai între politica de 
afaceri interne și cea privind migrația, pe 
de o parte, și între cooperarea pentru 
dezvoltare și politicile umanitare, pe de 
altă parte;

Or. en

Amendamentul 128
Antoni Comín i Oliveres

Propunere de rezoluție
Punctul 14 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14c. este preocupat de faptul că doar 
1,5 % din valoarea totală a Fondului 
fiduciar pentru Africa este alocată pentru 
finanțarea sistemelor de migrație legală; 
accentuează că simpla limitare a migrației 
neregulamentare nu conduce la 
reducerea efectivă a acesteia, ci doar 
forțează migranții să urmeze rute mai 
periculoase și consolidează rețelele de 
introducere ilegală de persoane;

Or. en

Amendamentul 129
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Maria Arena, Dietmar Köster, Giuliano 
Pisapia, Andreas Schieder, Carlos Zorrinho, Mónica Silvana González, Raphaël 
Glucksmann
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Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. salută gradul în general ridicat de 
asumare a responsabilității la nivel local, 
implicarea autorităților locale și a 
organizațiilor societății civile (OSC) în 
proiecte sprijinite de FFUE pentru 
Africa;

eliminat

Or. en

Amendamentul 130
Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Nicolaus Fest, Dominique Bilde, Joachim Kuhs

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. salută gradul în general ridicat de 
asumare a responsabilității la nivel local, 
implicarea autorităților locale și a 
organizațiilor societății civile (OSC) în 
proiecte sprijinite de FFUE pentru Africa;

15. salută încercarea de a asigura un 
grad mai ridicat de asumare a 
responsabilității la nivel local prin 
implicarea autorităților locale în proiecte 
sprijinite de FFUE pentru Africa;

Or. en

Amendamentul 131
Antoni Comín i Oliveres

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. salută gradul în general ridicat de 
asumare a responsabilității la nivel local, 
implicarea autorităților locale și a 
organizațiilor societății civile (OSC) în 
proiecte sprijinite de FFUE pentru Africa;

15. regretă că absența unei analize 
cuprinzătoare a nevoilor beneficiarilor în 
cadrul FFUE a limitat capacitatea 
Comisiei de a demonstra că au fost 
identificate prioritățile corecte și că 
acțiunile aprobate au fost cele mai 
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relevante pentru abordarea lor, precum și 
gradul în general scăzut de asumare a 
responsabilității la nivel local și implicarea 
redusă a autorităților locale și a 
organizațiilor societății civile (OSC) în 
proiecte sprijinite de FFUE pentru Africa; 
deplânge nivelul scăzut de transparență al 
procesului de programare, în special în 
ceea ce privește lipsa cererilor publice de 
propuneri;

Or. en

Amendamentul 132
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Maria Arena, Dietmar Köster, Giuliano 
Pisapia, Andreas Schieder, Carlos Zorrinho, Mónica Silvana González, Demetris 
Papadakis, Raphaël Glucksmann

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. condamnă ferm lipsa unei 
implicări adecvate a autorităților locale și 
a organizațiilor societății civile (OSC) în 
proiecte sprijinite de FFUE pentru 
Africa; regretă că informațiile privind 
implicarea organizațiilor societății civile 
locale nu sunt disponibile liber din cauza 
transparenței reduse a nivelurilor de 
subcontractare;

Or. en

Amendamentul 133
Erik Marquardt, Rasmus Andresen, Tineke Strik
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. salută gradul în general ridicat de 15. observă potențialul de asumare a 
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asumare a responsabilității la nivel local, 
implicarea autorităților locale și a 
organizațiilor societății civile (OSC) în 
proiecte sprijinite de FFUE pentru Africa;

responsabilității la nivel local și implicarea 
autorităților locale și a organizațiilor 
societății civile (OSC) în proiecte sprijinite 
de FFUE pentru Africa; invită Comisia să 
colaboreze activ cu autoritățile locale și 
cu organizațiile societății civile pentru a 
valorifica pe deplin acest potențial de 
asumare a responsabilității la nivel local;

Or. en

Amendamentul 134
Vlad Gheorghe, Katalin Cseh, Charles Goerens, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. salută gradul în general ridicat de 
asumare a responsabilității la nivel local, 
implicarea autorităților locale și a 
organizațiilor societății civile (OSC) în 
proiecte sprijinite de FFUE pentru Africa;

15. salută gradul în general ridicat de 
asumare a responsabilității la nivel local, 
implicarea autorităților locale și a 
organizațiilor societății civile (OSC) în 
proiecte sprijinite de FFUE pentru Africa; 
observă însă că Raportul special nr. 
32/2018 al Curții de Conturi Europene a 
constatat că este nevoie de o procedură 
îmbunătățită de selecție a proiectelor, de o 
viteză mai mare de implementare și de o 
monitorizare mai sistematică a 
performanței, care să acopere întreaga 
gamă de proiecte;

Or. en

Amendamentul 135
Assita Kanko, Beata Kempa, Bogdan Rzońca
în numele Grupului ECR

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. salută gradul în general ridicat de 15. salută gradul în general ridicat de 
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asumare a responsabilității la nivel local, 
implicarea autorităților locale și a 
organizațiilor societății civile (OSC) în 
proiecte sprijinite de FFUE pentru Africa;

asumare a responsabilității la nivel local, 
implicarea autorităților locale și a 
organizațiilor societății civile (OSC) în 
proiecte sprijinite de FFUE pentru Africa; 
subliniază importanța cooperării și a 
dialogului cu partenerii locali pentru a 
înțelege mai bine și a combate eficient 
cauzele instabilității, migrației și 
strămutării forțate;

Or. en

Amendamentul 136
Özlem Demirel, Miguel Urbán Crespo

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. salută gradul în general ridicat de 
asumare a responsabilității la nivel local, 
implicarea autorităților locale și a 
organizațiilor societății civile (OSC) în 
proiecte sprijinite de FFUE pentru Africa;

15. salută gradul în general ridicat de 
asumare a responsabilității la nivel local, 
implicarea autorităților locale și a 
organizațiilor societății civile (OSC) în 
proiecte sprijinite de FFUE pentru Africa; 
solicită încetarea finanțării din FFUE 
pentru Africa a guvernelor sau 
instituțiilor responsabile de încălcări ale 
drepturilor omului, fie direct, fie indirect;

Or. en

Amendamentul 137
György Hölvényi, Milan Zver, Janusz Lewandowski

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. salută gradul în general ridicat de 
asumare a responsabilității la nivel local, 
implicarea autorităților locale și a 
organizațiilor societății civile (OSC) în 
proiecte sprijinite de FFUE pentru Africa;

15. salută gradul în general ridicat de 
asumare a responsabilității la nivel local, 
implicarea autorităților locale și a 
organizațiilor societății civile (OSC) în 
proiecte sprijinite de FFUE pentru Africa; 
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salută consultările ample și realizarea de 
studii de referință pentru a identifica 
nevoile prioritare;

Or. en

Amendamentul 138
György Hölvényi, Milan Zver, Janusz Lewandowski

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. constată că unul dintre obiectivele 
principale ale FFUE pentru Africa, așa 
cum este stabilit în acordul său 
constitutiv, este combaterea cauzelor 
profunde ale migrației, în special prin 
promovarea rezilienței, a oportunităților 
economice și a egalității de șanse, a 
securității și a dezvoltării și prin 
combaterea încălcărilor drepturilor 
omului;

Or. en

Amendamentul 139
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Maria Arena, Dietmar Köster, Giuliano 
Pisapia, Andreas Schieder, Carlos Zorrinho, Mónica Silvana González, Demetris 
Papadakis, Raphaël Glucksmann

Propunere de rezoluție
Punctul 15 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15b. este profund îngrijorat că 
necesitatea de a combate cauzele 
profunde ale migrației, care include 
acordarea de prioritate politicilor de 
dezvoltare și de combatere a sărăciei, a 
fost adesea lăsată în urmă în favoarea 
unei perspective pe termen scurt a 
gestionării migrației, determinată de 
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prioritățile politicii interne; consideră că 
acest lucru ar putea duce la efecte 
negative periculoase, inclusiv la 
încălcarea drepturilor omului în contextul 
punerii în aplicare a proiectelor; critică 
natura anumitor proiecte legate de 
migrație și de gestionarea frontierelor, cu 
privire la care nu s-au furnizat informații 
adecvate Parlamentului și consideră că 
este esențial să existe explicații mai 
precise cu privire la presupusele încălcări 
ale drepturilor omului legate de FFUE în 
Libia, Etiopia și Niger;

Or. en

Amendamentul 140
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Maria Arena, Dietmar Köster, Giuliano 
Pisapia, Andreas Schieder, Carlos Zorrinho, Mónica Silvana González, Raphaël 
Glucksmann

Propunere de rezoluție
Punctul 15 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15c. subliniază ferm că fondurile din 
Fondul european de dezvoltare (FED) și 
din sursele pentru asistența oficială 
pentru dezvoltare (AOD) trebuie să fie 
dedicate dezvoltării economice, umane și 
sociale a țării-gazdă, cu un accent 
deosebit pe provocările în materie de 
dezvoltare identificate în decizia privind 
Fondul fiduciar; reamintește că 
finanțarea FFUE trebuie să fie pusă în 
aplicare și evaluată pe baza criteriilor 
privind AOD și că toate cheltuielile care 
nu se încadrează în această cerință 
trebuie finanțate din surse diferite reunite 
în fondul fiduciar; accentuează, în acest 
sens, importanța punerii în comun a 
resurselor din surse și de la donatori 
diverși și multipli și reamintește că 
utilizarea capitalului de împrumut în 
investiții este unul dintre principalele 
motive ale creării acestui instrument 
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dedicat unor scopuri atât de diferite și 
eterogene; condamnă orice utilizare a 
fondurilor din FED și AOD pentru 
gestionarea și controlul migrației sau 
pentru orice alte acțiuni care nu au 
obiective de dezvoltare;

Or. en

Amendamentul 141
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Maria Arena, Dietmar Köster, Giuliano 
Pisapia, Andreas Schieder, Carlos Zorrinho, Mónica Silvana González, Demetris 
Papadakis, Raphaël Glucksmann

Propunere de rezoluție
Punctul 15 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15d. regretă că, în mai multe proiecte 
finanțate prin FFUE pentru Africa, a fost 
menționată ca indicator al succesului 
reducerea fluxurilor de migrație, mai 
degrabă decât reducerea sărăciei; 
accentuează că a avut loc o schimbare 
periculoasă a priorităților, care sau 
îndepărtat de politicile de dezvoltare și 
consideră că această schimbare riscă să 
genereze dezechilibre între țări în funcție 
de rolul lor în gestionarea migrației și 
readmisiilor;

Or. en

Amendamentul 142
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Maria Arena, Dietmar Köster, Giuliano 
Pisapia, Andreas Schieder, Carlos Zorrinho, Mónica Silvana González, Demetris 
Papadakis, Raphaël Glucksmann

Propunere de rezoluție
Punctul 15 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15e. constată că în unele țări aprobarea 
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proiectelor de dezvoltare a avut loc în 
paralel cu progresele înregistrate în 
negocierile privind acordurile de 
returnare și readmisie și gestionarea 
strictă a fluxurilor de migrație și a fost 
condiționată de aceste progrese; 
accentuează că folosirea cooperării 
pentru dezvoltare ca stimulent pentru 
gestionarea migrației subminează acțiuni 
semnificative care urmăresc să răspundă 
nevoilor populației din țările în curs de 
dezvoltare și drepturile refugiaților și 
migranților și astfel subminează și o gamă 
largă de drepturi legate de obiectivele de 
dezvoltare durabilă și se îndepărtează de 
obiectivele de combatere a inegalității și a 
excluziunii, de promovare a guvernanței 
democratice și a drepturilor omului și de 
consolidare a dezvoltării sustenabile și 
incluzive; respinge orice fel de 
condiționalitate bazată pe politicile UE în 
materie de migrație și frontiere;

Or. en

Amendamentul 143
Erik Marquardt, Rasmus Andresen, Tineke Strik
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. ia act de faptul că FFUE pentru 
Africa a avut o contribuție majoră la 
consolidarea rezilienței și la punerea în 
aplicare a conexiunii dintre domeniul 
umanitar și cel al dezvoltării în contexte 
fragile; constată, de asemenea, că acesta 
a încurajat și cooperarea între diferitele 
părți interesate și a permis contribuții din 
partea donatorilor din afara UE, care, în 
contextul post-Brexit, au dobândit o 
importanță deosebită și a sporit 
vizibilitatea problemei migrației și a 
strămutării forțate, precum și a 

eliminat
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răspunsului UE la aceasta;

Or. en

Amendamentul 144
Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Nicolaus Fest, Dominique Bilde, Joachim Kuhs

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. ia act de faptul că FFUE pentru 
Africa a avut o contribuție majoră la 
consolidarea rezilienței și la punerea în 
aplicare a conexiunii dintre domeniul 
umanitar și cel al dezvoltării în contexte 
fragile; constată, de asemenea, că acesta a 
încurajat și cooperarea între diferitele părți 
interesate și a permis contribuții din partea 
donatorilor din afara UE, care, în contextul 
post-Brexit, au dobândit o importanță 
deosebită și a sporit vizibilitatea problemei 
migrației și a strămutării forțate, precum 
și a răspunsului UE la aceasta;

16. ia act de faptul că FFUE pentru 
Africa a avut o contribuție la încercarea de 
consolidare a rezilienței și de punere în 
aplicare a conexiunii dintre domeniul 
umanitar și cel al dezvoltării în contexte 
fragile; constată și că a încercat să asigure 
cooperarea între diferitele părți interesate, a 
permis contribuții din partea donatorilor 
din afara UE, care, în contextul post-
Brexit, au dobândit o importanță deosebită 
și a sporit vizibilitatea imigrării în masă și 
a lipsei unui răspuns din partea UE la 
aceasta;

Or. en

Amendamentul 145
Antoni Comín i Oliveres

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. ia act de faptul că FFUE pentru 
Africa a avut o contribuție majoră la 
consolidarea rezilienței și la punerea în 
aplicare a conexiunii dintre domeniul 
umanitar și cel al dezvoltării în contexte 
fragile; constată, de asemenea, că acesta 
a încurajat și cooperarea între diferitele 
părți interesate și a permis contribuții din 
partea donatorilor din afara UE, care, în 

16. ia act de faptul că FFUE pentru 
Africa a încurajat cooperarea între 
diferitele părți interesate și a permis 
contribuții din partea donatorilor din afara 
UE, care, în contextul post-Brexit, au 
dobândit o importanță deosebită;
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contextul post-Brexit, au dobândit o 
importanță deosebită și a sporit 
vizibilitatea problemei migrației și a 
strămutării forțate, precum și a 
răspunsului UE la aceasta;

Or. en

Amendamentul 146
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Maria Arena, Dietmar Köster, Giuliano 
Pisapia, Andreas Schieder, Carlos Zorrinho, Mónica Silvana González, Demetris 
Papadakis

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. ia act de faptul că FFUE pentru 
Africa a avut o contribuție majoră la 
consolidarea rezilienței și la punerea în 
aplicare a conexiunii dintre domeniul 
umanitar și cel al dezvoltării în contexte 
fragile; constată, de asemenea, că acesta a 
încurajat și cooperarea între diferitele părți 
interesate și a permis contribuții din partea 
donatorilor din afara UE, care, în contextul 
post-Brexit, au dobândit o importanță 
deosebită și a sporit vizibilitatea problemei 
migrației și a strămutării forțate, precum și 
a răspunsului UE la aceasta;

16. ia act de faptul că FFUE pentru 
Africa a avut o contribuție la consolidarea 
rezilienței și la punerea în aplicare a 
conexiunii dintre domeniul umanitar și cel 
al dezvoltării în contexte fragile; constată, 
de asemenea, că acesta a încurajat și 
cooperarea între diferitele părți interesate și 
a permis contribuții din partea donatorilor 
din afara UE, care, în contextul post-
Brexit, au dobândit o importanță deosebită 
și a sporit vizibilitatea problemei migrației 
și a strămutării forțate, precum și a 
răspunsului UE la aceasta; regretă totodată 
că monitorizarea punerii în aplicare a 
acestui fond nu a fost adecvată și solicită 
includerea obiectivelor S.M.A.R.T. 
(specifice, măsurabile, realizabile, realiste 
și încadrate în timp) în cadrele pe termen 
lung ale proiectelor, precum și stabilirea 
unor ținte cuantificabile pentru evaluarea 
proiectelor;

Or. en

Amendamentul 147
György Hölvényi, Milan Zver, Janusz Lewandowski
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Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. recunoaște că securitatea 
frontierelor este esențială pentru 
stabilitatea țărilor partenere africane și că 
UE trebuie să sprijine țările partenere să 
îmbunătățească securitatea frontierelor, 
să combată fluxurile de migrație ilegală, 
introducerea ilegală de migranți și 
traficul de ființe umane;

Or. en

Amendamentul 148
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Maria Arena, Dietmar Köster, Giuliano 
Pisapia, Andreas Schieder, Carlos Zorrinho, Mónica Silvana González, Raphaël 
Glucksmann

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. denunță încălcările continue și 
grave ale drepturilor omului care au loc 
în Libia în contextul acțiunilor de 
gestionare integrată a frontierelor; 
subliniază că paza de coastă libiană 
continuă să fie responsabilă în mod 
regulat de încălcări grave ale drepturilor 
omului în cazul migranților, inclusiv de 
nerespectarea principiului nereturnării; 
accentuează că multe dintre persoanele 
salvate sau interceptate de paza de coastă 
sunt returnate în detenție arbitrară în 
condiții îngrozitoare și rușinoase în Libia; 
subliniază că, în contextul mecanismului 
de tranzit de urgență, există îngrijorări 
serioase privind facilitarea returnării 
refugiaților în țări în care aceștia nu sunt 
în siguranță, încălcându-se Convenția din 
1951 privind statutul refugiaților; regretă 
că FFUE pentru Africa a finanțat astfel 
de activități și solicită Comisiei să 
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suspende acest program până când va 
exista o evaluare reală și obiectivă privind 
respectarea drepturilor omului;

Or. en

Amendamentul 149
Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, María Soraya 
Rodríguez Ramos

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. constată că, în conformitate cu 
Raportul special nr. 32/2018 al Curții de 
Conturi Europene, din cauza domeniului 
larg de aplicare al fondului, acesta a fost 
adesea lipsit de eficiență în ceea ce 
privește acțiunile specifice, din cauza 
lipsei unei cuantificări adecvate a 
nevoilor și a mijloacelor prin care s-ar fi 
putut obține un impact măsurat;

Or. en

Amendamentul 150
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. regretă că, deși scopul FFUE 
pentru Africa era de a finanța activități 
care vizează atingerea obiectivelor de 
dezvoltare, UE s-a orientat din ce în ce 
mai mult către gestionarea migrației;

Or. en
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Amendamentul 151
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Maria Arena, Dietmar Köster, Giuliano 
Pisapia, Andreas Schieder, Carlos Zorrinho, Mónica Silvana González, Demetris 
Papadakis, Raphaël Glucksmann

Propunere de rezoluție
Punctul 16 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16b. salută propunerea Comisiei de a 
dezangaja fonduri provenite din FFUE 
pentru Africa, alocate inițial Eritreei, în 
special destinate achizițiilor pentru 
renovarea drumurilor în cadrul căreia s-a 
folosit munca forțată;

Or. en

Amendamentul 152
Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Nicolaus Fest, Dominique Bilde, Joachim Kuhs

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. consideră că Fondul fiduciar 
pentru Columbia și-a dovedit valoarea și 
reprezintă, în circumstanțele actuale, un 
instrument important de sprijinire a 
punerii în aplicare a acordului de pace 
dintre guvernul columbian și Forțele 
Armate Revoluționare din Columbia 
(FARC); subliniază că extinderea FFUE 
pentru Columbia a reafirmat și mai mult 
angajamentul UE și a oferit sprijinul atât 
de necesar pentru procesul de pace din 
Columbia;

eliminat

Or. en

Amendamentul 153
Erik Marquardt, Rasmus Andresen, Tineke Strik
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. consideră că Fondul fiduciar pentru 
Columbia și-a dovedit valoarea și 
reprezintă, în circumstanțele actuale, un 
instrument important de sprijinire a punerii 
în aplicare a acordului de pace dintre 
guvernul columbian și Forțele Armate 
Revoluționare din Columbia (FARC); 
subliniază că extinderea FFUE pentru 
Columbia a reafirmat și mai mult 
angajamentul UE și a oferit sprijinul atât de 
necesar pentru procesul de pace din 
Columbia;

17. consideră că Fondul fiduciar pentru 
Columbia și-a dovedit valoarea și 
reprezintă, în circumstanțele actuale, un 
instrument important de sprijinire a punerii 
în aplicare a acordului de pace dintre 
guvernul columbian și Forțele Armate 
Revoluționare din Columbia (FARC); 
subliniază că extinderea FFUE pentru 
Columbia a reafirmat și mai mult 
angajamentul UE și a oferit sprijinul atât de 
necesar pentru procesul de pace din 
Columbia; solicită însă să se acorde 
prioritate punerii în aplicare a procesului 
de pace din Columbia în cadrul 
programelor de finanțare și al 
monitorizării pe termen lung și mediu, pe 
deplin transparente, și ca aceste programe 
să beneficieze de controlul democratic și 
implicarea corespunzătoare a 
Parlamentului European și de consultări 
adecvate, transparente și incluzive cu 
părțile interesate, în special cu societatea 
civilă locală;

Or. en

Amendamentul 154
Assita Kanko, Beata Kempa, Bogdan Rzońca
în numele Grupului ECR

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. consideră că Fondul fiduciar pentru 
Columbia și-a dovedit valoarea și 
reprezintă, în circumstanțele actuale, un 
instrument important de sprijinire a punerii 
în aplicare a acordului de pace dintre 
guvernul columbian și Forțele Armate 

17. consideră că Fondul fiduciar pentru 
Columbia și-a dovedit valoarea și 
reprezintă, în circumstanțele actuale, un 
instrument important de sprijinire a punerii 
în aplicare a acordului de pace dintre 
guvernul columbian și Forțele Armate 
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Revoluționare din Columbia (FARC); 
subliniază că extinderea FFUE pentru 
Columbia a reafirmat și mai mult 
angajamentul UE și a oferit sprijinul atât de 
necesar pentru procesul de pace din 
Columbia;

Revoluționare din Columbia (FARC); 
subliniază că extinderea FFUE pentru 
Columbia a reafirmat și mai mult 
angajamentul UE și a oferit sprijinul atât de 
necesar pentru procesul de pace din 
Columbia; subliniază și rolul important al 
fondului în sprijinirea Columbiei în 
domeniul dezvoltării rurale cuprinzătoare 
și al creșterii economice;

Or. en

Amendamentul 155
Antoni Comín i Oliveres

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. evidențiază că peste 400 de 
apărători ai drepturilor omului au fost 
uciși în Columbia de la începutul 
procesului de pace în 2016, ceea ce 
reprezintă cea mai mare rată a deceselor 
apărătorilor drepturilor omului din 
America Latină, și că peste 27 000 de 
persoane au fost strămutate în interiorul 
țării numai în acest an, o creștere de 
177 % față de aceeași perioadă a anului 
trecut; accentuează că există în 
continuare provocări enorme în ceea ce 
privește punerea în aplicare a acordului 
de pace, în pofida proiectelor finanțate de 
FFUE pe teren; invită guvernul 
columbian să ia măsuri decisive pentru a 
proteja apărătorii drepturilor omului și 
pentru a preveni activitățile organizațiilor 
paramilitare;

Or. en

Amendamentul 156
Özlem Demirel, Miguel Urbán Crespo
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Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. felicită Columbia pentru eforturile 
sale, în ciuda propriilor provocări legate 
de punerea în aplicare a acordului de pace, 
de a oferi sprijin pentru peste 1,7 milioane 
de migranți venezueleni care au fugit în 
Columbia, în special prin acordarea unui 
statut de protecție temporară de 10 ani;

18. își exprimă îngrijorarea cu privire 
la punerea în aplicare a acordului de pace, 
în special având în vedere creșterea 
numărului de asasinate la adresa liderilor 
sociali și politici; invită autoritățile 
columbiene să pună pe deplin în aplicare 
Acordul de pace, inclusiv părțile care nu 
au fost încă dezvoltate, cum ar fi cele 
privind accesul la terenuri;

Or. en

Amendamentul 157
Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Nicolaus Fest, Dominique Bilde, Joachim Kuhs

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. felicită Columbia pentru eforturile 
sale, în ciuda propriilor provocări legate de 
punerea în aplicare a acordului de pace, de 
a oferi sprijin pentru peste 1,7 milioane de 
migranți venezueleni care au fugit în 
Columbia, în special prin acordarea unui 
statut de protecție temporară de 10 ani;

18. ia act de eforturile Columbiei, în 
ciuda propriilor provocări legate de 
punerea în aplicare a acordului de pace, de 
a oferi sprijin pentru peste 1,7 milioane de 
refugiați venezueleni care au fugit de 
regimul opresiv al Partidului Socialist 
Unit din Venezuela din țara lor de origine 
în Columbia, în special prin acordarea unui 
statut de protecție temporară de 10 ani;

Or. en

Amendamentul 158
Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Nicolaus Fest, Dominique Bilde, Joachim Kuhs

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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19. salută implicarea Republicii Chile 
ca donator pentru Fondul fiduciar; ia act de 
faptul că participarea partenerilor regionali 
are o valoare adăugată ridicată și a sporit 
atât recunoașterea locală, cât și 
legitimitatea implicării și cooperării UE;

19. salută implicarea Republicii Chile 
ca donator pentru Fondul fiduciar; ia act de 
faptul că participarea partenerilor regionali 
are o valoare adăugată ridicată și a sporit 
recunoașterea locală;

Or. en

Amendamentul 159
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Maria Arena, Dietmar Köster, Giuliano 
Pisapia, Andreas Schieder, Carlos Zorrinho, Mónica Silvana González

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. reamintește că FFUE pentru 
Columbia este instituit în cadrul 
instrumentului de cooperare pentru 
dezvoltare și trebuie să fie aliniat la 
obiectivul principal al politicii de 
dezvoltare a Uniunii Europene, care 
rămâne „combaterea sărăciei”; 
accentuează, de asemenea, că respectarea 
drepturilor omului, libertățile 
fundamentale, promovarea statului de 
drept, principiile democratice, 
transparența, buna guvernanță, pacea și 
stabilitatea și egalitatea de gen sunt 
elemente esențiale și sunt incluse în 
acordul constitutiv de înființare a FFUE;

Or. en

Amendamentul 160
Erik Marquardt, Rasmus Andresen, Tineke Strik
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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19a. reamintește rolul important jucat 
de Turcia în primirea refugiaților sosiți 
din Siria; consideră că UE ar trebui să 
acorde în continuare sprijinul necesar 
refugiaților proveniți din Siria și din alte 
țări și comunităților-gazdă din Turcia; 
solicită o evaluare completă în ceea ce 
privește impactul asupra drepturilor 
omului a Declarației UE-Turcia și 
subliniază importanța respectării de către 
ambele părți a drepturilor fundamentale 
ca parte a punerii sale în aplicare;

Or. en

Amendamentul 161
György Hölvényi, Milan Zver, Janusz Lewandowski

Propunere de rezoluție
Subtitlul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

atrage atenția că Turcia găzduiește cea 
mai mare populație de refugiați din lume, 
cu peste 3 milioane de refugiați 
înregistrați din Siria, Irak și Afganistan;

Or. en

Amendamentul 162
Hélène Laporte, Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Dominique Bilde, Anna Bonfrisco, 
Susanna Ceccardi, Alessandra Basso

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. consideră că IRT al UE și-a 
dovedit valoarea ca instrument inovator 
de punere în comun și ca important 
mecanism de coordonare pentru a ajuta 
Turcia să răspundă rapid nevoilor 
umanitare și de dezvoltare imediate ale 

eliminat
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refugiaților și ale comunităților-gazdă ale 
acestora;

Or. en

Amendamentul 163
Özlem Demirel, Miguel Urbán Crespo

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. consideră că IRT al UE și-a 
dovedit valoarea ca instrument inovator 
de punere în comun și ca important 
mecanism de coordonare pentru a ajuta 
Turcia să răspundă rapid nevoilor 
umanitare și de dezvoltare imediate ale 
refugiaților și ale comunităților-gazdă ale 
acestora;

eliminat

Or. en

Amendamentul 164
Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Nicolaus Fest, Dominique Bilde, Joachim Kuhs

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. consideră că IRT al UE și-a dovedit 
valoarea ca instrument inovator de 
punere în comun și ca important 
mecanism de coordonare pentru a ajuta 
Turcia să răspundă rapid nevoilor 
umanitare și de dezvoltare imediate ale 
refugiaților și ale comunităților-gazdă ale 
acestora;

20. consideră că IRT al UE a dovedit 
incapacitatea UE de a face față crizei 
masive și prelungite și amenințării la 
adresa securității națiunilor europene din 
cauza afluxului masiv de imigranți 
economici care au pătruns în Europa prin 
Turcia; consideră că instituirea IRT al UE 
nu poate fi considerată decât o cedare în 
fața amenințărilor și a acțiunilor agresive 
ale Turciei și o plasare asupra 
contribuabililor din UE a sarcinii de 
finanțare a obligațiilor legale ale statului 
turc față de minoritatea de refugiați și 
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majoritatea de imigranți ilegali prezenți 
pe teritoriul Turciei;

Or. en

Amendamentul 165
Vlad Gheorghe, Katalin Cseh, Charles Goerens, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. consideră că IRT al UE și-a dovedit 
valoarea ca instrument inovator de punere 
în comun și ca important mecanism de 
coordonare pentru a ajuta Turcia să 
răspundă rapid nevoilor umanitare și de 
dezvoltare imediate ale refugiaților și ale 
comunităților-gazdă ale acestora;

20. consideră că IRT al UE și-a dovedit 
valoarea ca instrument inovator de punere 
în comun și ca important mecanism de 
coordonare pentru a ajuta Turcia să 
răspundă rapid nevoilor umanitare și de 
dezvoltare imediate ale refugiaților și ale 
comunităților-gazdă ale acestora; constată 
totuși că a fost nevoie ca majoritatea 
proiectelor să fie extinse pentru a se 
obține rezultatul scontat; accentuează în 
special că, în conformitate cu Raportul 
special nr. 27/2018 al Curții de Conturi 
Europene, prin proiectele de asistență în 
numerar s-ar fi putut obține o valoare mai 
mare; în plus, raportul indică 
inconsecvențe în ceea ce privește 
finanțarea activităților din domeniul 
sănătății și al educației, cu utilizarea în 
paralel a unor structuri diferite de 
gestionare pentru finanțarea unor 
proiecte similare; în plus, raportul invită 
Comisia să îmbunătățească programarea 
pentru infrastructura municipală și 
sprijinul socioeconomic, să permită un 
mediu de funcționare pentru ONG-uri și 
să îmbunătățească raportarea cu privire 
la instrument;

Or. en

Amendamentul 166
Özlem Demirel, Miguel Urbán Crespo
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Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. respinge IRT al UE și „declarația 
UE-Turcia”, deoarece acestea reprezintă 
un instrument de închidere a frontierei 
UE pentru refugiați și migranți și de 
eliminare de facto a dreptului de a solicita 
azil; consideră, de asemenea, că Turcia 
nu este o țară terță sigură, deoarece 
anumite părți ale populației turce, precum 
și migranții și refugiații sunt expuși 
riscului de discriminare, violență și 
persecuție, iar refugiații și copiii lor sunt 
expuși riscului de exploatare, rasism și 
justiție populară;

Or. en

Amendamentul 167
Vlad Gheorghe, Katalin Cseh, Charles Goerens, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. reamintește că în 2020 Comisia a 
solicitat mobilizarea unei sume 
suplimentare de 481,6 de milioane EUR 
în cadrul marjei pentru situații 
neprevăzute din bugetul UE, depășind 
astfel alocarea prevăzută inițial pentru 
IRT, pentru a finanța activitățile din 
cadrul programului „Plasa de siguranță 
socială de urgență” și al programului 
„Transferuri condiționate de numerar 
pentru educație”;

Or. en

Amendamentul 168
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Assita Kanko

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. consideră că sprijinul reînnoit 
pentru refugiații din Turcia nu ar trebui 
să fie plătit direct guvernului turc, ci 
organizațiilor societății civile din Turcia și 
organizațiilor internaționale active pe 
teren, comunităților locale și direct 
refugiaților;

Or. nl

Amendamentul 169
Hélène Laporte, Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Dominique Bilde, Anna Bonfrisco, 
Bernhard Zimniok, Susanna Ceccardi, Alessandra Basso, Joachim Kuhs

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. pune sub semnul întrebării temeiul 
juridic pentru autorizarea instituirii 
fondurilor fiduciare în ceea ce privește 
evaluarea și punerea în aplicare în 
perioada 2014-2018, în absența unui 
control parlamentar suficient în perioada 
respectivă;

Or. en

Amendamentul 170
Urmas Paet

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. constată impactul pandemiei de 
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COVID-19 asupra refugiaților; observă 
că, în consecință, multe persoane de pe 
piața neoficială a forței de muncă și-au 
pierdut veniturile, iar copiii nu pot 
participa la cursurile școlare din cauza 
lipsei de echipamente tehnologice;

Or. en

Amendamentul 171
Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului The Left

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. condamnă încălcările drepturilor 
omului și ale libertăților politice din 
Turcia; accentuează că este nevoie să se 
asigure compatibilitatea fondurilor IRT 
cu respectarea statului de drept și a 
drepturilor omului;

Or. en

Amendamentul 172
Urmas Paet

Propunere de rezoluție
Punctul 20 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20b. menționează că natura IRT bazată 
pe proiecte poate face să nu se poată 
răspunde nevoilor de dezvoltare și 
protecție pe termen lung ale refugiaților 
sirieni aflați în Siria pentru o perioadă 
mai îndelungată; solicită să se depună 
mai multe eforturi în proiectele de 
integrare;

Or. en
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Amendamentul 173
Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Nicolaus Fest, Dominique Bilde, Joachim Kuhs

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. își reiterează regretul profund cu 
privire la faptul că Parlamentul nu a fost 
consultat în mod oficial sau nu a fost 
invitat să aprobe crearea sau extinderea 
acestui instrument și a fost implicat doar în 
calitate de componentă a autorității 
bugetare, subminând astfel 
responsabilitatea democratică a IRT;

21. își reiterează regretul profund cu 
privire la faptul că Parlamentul nu a fost 
consultat în mod oficial sau nu i s-a cerut 
să aprobe crearea sau extinderea acestui 
instrument; constată acțiunile 
netransparente și nedemocratice ale 
administratorilor nealeși ai Comisiei și 
faptul că Parlamentul a fost implicat doar 
în calitate de componentă a autorității 
bugetare, IRT fiind astfel lipsit de orice 
responsabilitatea democratică;

Or. en

Amendamentul 174
Erik Marquardt, Rasmus Andresen, Tineke Strik
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. își reiterează regretul profund cu 
privire la faptul că Parlamentul nu a fost 
consultat în mod oficial sau nu a fost 
invitat să aprobe crearea sau extinderea 
acestui instrument și a fost implicat doar în 
calitate de componentă a autorității 
bugetare, subminând astfel 
responsabilitatea democratică a IRT;

21. își reiterează regretul profund cu 
privire la faptul că Parlamentul nu a fost 
consultat în mod oficial sau nu a fost 
invitat să aprobe crearea sau extinderea 
acestui instrument și a fost implicat doar în 
calitate de componentă a autorității 
bugetare, subminând astfel 
responsabilitatea democratică a IRT; 
afirmă că nu ar trebui să fie pus din nou 
în această situație;

Or. en
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Amendamentul 175
Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Nicolaus Fest, Dominique Bilde, Joachim Kuhs

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. își reiterează regretul profund cu 
privire la faptul că Parlamentul nu a fost 
consultat în mod oficial sau nu a fost 
invitat să aprobe crearea sau extinderea 
acestui instrument și a fost implicat doar în 
calitate de componentă a autorității 
bugetare, subminând astfel 
responsabilitatea democratică a IRT;

21. își reiterează indignarea cu privire 
la faptul că Parlamentul nu a fost consultat 
în mod oficial sau nu a fost invitat să 
aprobe crearea sau extinderea acestui 
instrument și a fost implicat doar în calitate 
de componentă a autorității bugetare, 
subminând astfel responsabilitatea 
democratică a IRT;

Or. en

Amendamentul 176
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Maria Arena, Dietmar Köster, Giuliano 
Pisapia, Andreas Schieder, Carlos Zorrinho, Mónica Silvana González, Demetris 
Papadakis, Raphaël Glucksmann

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. regretă lipsa unei responsabilități 
reale a UE în ceea ce privește gestionarea 
fluxurilor de migrație și externalizarea 
gestionării migrației către Turcia; 
menționează că IRT a fost instituit în 
ciuda existenței unor îngrijorări serioase 
cu privire la situația drepturilor omului în 
cazul refugiaților din Turcia din 
perspectiva dreptului internațional în 
materie de azil; este conștient de rolul 
jucat de IRT în acordarea de sprijin 
pentru aproximativ 1,8 milioane de 
refugiați prin sprijin pentru nevoile de 
bază, pentru 668 900 de copii refugiați 
prin sprijin educațional și pentru milioane 
de refugiați prin servicii de asistență 
medicală și de protecție; își exprimă 
sprijinul pentru societatea civilă turcă și 
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reamintește eforturile lăudabile depuse de 
organizațiile internaționale în punerea în 
aplicare a acestor proiecte; consideră că 
este important să se asigure în continuare 
un sprijin adecvat pentru refugiați, 
evitând implicarea directă a guvernului 
turc în gestionarea și alocarea fondurilor;

Or. en

Amendamentul 177
Vlad Gheorghe, Katalin Cseh, Charles Goerens, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. accentuează că refuzul 
autorităților turce de a acorda acces la 
datele beneficiarilor în cazul celor două 
proiecte de asistență în numerar ar putea 
ridica semne de întrebare în ceea ce 
privește buna gestiune financiară în 
cadrul instrumentului, în special având în 
vedere regresul rapid al Turciei în ceea ce 
privește statul de drept și drepturile 
fundamentale; invită Comisia să obțină 
datele privind beneficiarii tuturor 
programelor și proiectelor din cadrul 
IRT; accentuează că, pentru a asigura 
responsabilitatea deplină, Comisia ar 
trebui să pună la dispoziție resursele 
disponibile pe baza obiectivelor atinse de 
partenerii de implementare pe teren și 
după evaluarea punerii în aplicare 
efectuată în conformitate cu normele 
Regulamentului financiar1a;
_________________
1a Raportul special nr. 27/2018 al Curții 
de Conturi Europene (CCE), intitulat 
„Instrumentul pentru refugiații din 
Turcia: un ajutor util, dar sunt necesare 
îmbunătățiri pentru a optimiza utilizarea 
fondurilor”, p. 6 și p. 40.
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Or. en

Amendamentul 178
Erik Marquardt, Rasmus Andresen, Tineke Strik
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. reamintește îngrijorările serioase 
cu privire la punerea în aplicare și 
transparență în utilizarea fondurilor 
Instrumentului pentru refugiați; constată 
că, indiferent dacă sunt puse în aplicare 
de guvern, de autoritățile locale sau de 
ONG-uri, fondurile trebuie să fie utilizate 
exclusiv pentru a răspunde tuturor 
nevoilor fizice și psihologice ale 
refugiaților, ceea ce include locuințe, 
alimente, educație și garantarea unui 
nivel de trai decent; evidențiază că este 
important ca fondurile să fie 
implementate în mod transparent și să fie 
aprobate de Parlamentul turc în cazul în 
care sunt executate prin intermediul 
guvernului sau al autorităților locale; 
reamintește că este necesar să existe un 
control al fondurilor executate de 
guvernul turc și de autoritățile locale;

Or. en

Amendamentul 179
Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului The Left

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. accentuează că este necesar să se 
monitorizeze îndeaproape utilizarea 
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fondurilor IRT pentru a asigura faptul că 
sunt folosite pentru a îmbunătăți viața 
refugiaților și nu sunt folosite de guvernul 
turc în alte scopuri; solicită, în acest sens, 
un raport detaliat privind locurile și 
modurile în care au fost utilizate aceste 
fonduri, precum și privind impactul lor; 
accentuează că fondurile ar trebui 
gestionate de ONG-uri sau de părți 
interesate din societatea civilă care pot 
garanta asumarea responsabilității și 
transparența și pot asigura faptul că 
fondurile sunt folosite exclusiv în scopul 
stabilit în acordul cu Turcia;

Or. en

Amendamentul 180
György Hölvényi, Milan Zver, Janusz Lewandowski

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. evidențiază că este important să se 
treacă de la ajutorul umanitar la 
cooperarea pentru dezvoltare și invită 
Comisia să elaboreze și să pună în 
aplicare o strategie de tranziție, cu 
obiectivul final de a preda autorităților 
naționale gestionarea atât a activităților 
umanitare, cât și a celor fără caracter 
umanitar;

Or. en

Amendamentul 181
Erik Marquardt, Rasmus Andresen, Tineke Strik
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 21 b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

21b. este îngrijorat de mai multe 
rapoarte privind expulzarea și returnarea 
migranților și a refugiaților, care 
generează preocupări cu privire la 
respectarea principiului nereturnării, în 
special în cazul cetățenilor sirieni, precum 
și în cazul celor care au fost returnați 
într-o țară terță fără să li se fi acordat 
acces la procedurile de azil; îndeamnă 
Comisia să asigure o monitorizare atentă 
a punerii în aplicare a Declarației UE-
Turcia, inclusiv în ceea ce privește 
situația drepturilor omului în cazul 
solicitanților de azil și al migranților 
returnați în Turcia în temeiul Declarației 
UE-Turcia, și să prezinte Parlamentului 
rapoarte în cest sens;

Or. en

Amendamentul 182
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Maria Arena, Dietmar Köster, Giuliano 
Pisapia, Andreas Schieder, Carlos Zorrinho, Mónica Silvana González, Demetris 
Papadakis, Raphaël Glucksmann

Propunere de rezoluție
Punctul 21 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21b. își exprimă îngrijorarea cu privire 
la degradarea drepturilor omului, a 
principiilor democratice și a statului de 
drept în Turcia și invită Comisia să se 
asigure că obiectivele și punerea în 
aplicare a IRT sunt în concordanță cu 
principiile, politicile și obiectivele 
generale ale UE, inclusiv democrația, 
statul de drept și drepturile omului;

Or. en

Amendamentul 183
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Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Maria Arena, Dietmar Köster, Giuliano 
Pisapia, Andreas Schieder, Carlos Zorrinho, Mónica Silvana González, Demetris 
Papadakis, Raphaël Glucksmann

Propunere de rezoluție
Punctul 21 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21c. regretă profund că, în mai multe 
rânduri, guvernul turc a folosit fluxurile 
de refugiați și situația migranților la 
frontierele UE ca instrument de presiune 
politică asupra UE; constată cu 
îngrijorare că acest instrument de 
presiune folosit de Turcia a pus în pericol 
viețile și sănătatea migranților și a 
persoanelor celor mai vulnerabile;

Or. en

Amendamentul 184
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Maria Arena, Dietmar Köster, Giuliano 
Pisapia, Andreas Schieder, Carlos Zorrinho, Mónica Silvana González, Raphaël 
Glucksmann

Propunere de rezoluție
Punctul 21 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21d. reamintește importanța unei 
abordări umane, solidare și responsabile 
față de refugiați și fluxurile de migranți; 
își exprimă profunda îngrijorare cu 
privire la mai multe cazuri de expulzare și 
de returnare a migranților și a 
refugiaților; reamintește că niciun fond al 
UE nu ar trebui să faciliteze, direct sau 
indirect, returnările forțate;

Or. en

Amendamentul 185
Vlad Gheorghe, Katalin Cseh, Charles Goerens, Olivier Chastel, Fabienne Keller
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Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. își reiterează solicitarea ca Turcia 
să respecte principiul nereturnării, în 
special la frontiera siriană, și să nu 
utilizeze fluxurile de refugiați împotriva 
UE;

22. își reiterează solicitarea ca Turcia 
să respecte principiul nereturnării, în 
special la frontiera siriană, și să nu 
utilizeze fluxurile de refugiați împotriva 
UE; accentuează că sprijinul financiar 
acordat Turciei pentru gestionarea 
fluxului de refugiați trebuie să fie 
condiționat de respectarea statului de 
drept și a drepturilor fundamentale, de 
transparența bugetară deplină și de 
implicarea fără restricții a organizațiilor 
societății civile; invită Comisia să-și 
valorifice experiența în ceea ce privește 
sistemul special de verificare de către terți 
pentru a consolida supravegherea 
cheltuielilor;

Or. en

Amendamentul 186
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Maria Arena, Dietmar Köster, Giuliano 
Pisapia, Andreas Schieder, Carlos Zorrinho, Mónica Silvana González, Demetris 
Papadakis, Raphaël Glucksmann

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. își reiterează solicitarea ca Turcia 
să respecte principiul nereturnării, în 
special la frontiera siriană, și să nu 
utilizeze fluxurile de refugiați împotriva 
UE;

22. își exprimă îngrijorarea cu privire 
la statutul juridic al refugiaților sirieni 
din Turcia, accentuează că este urgent 
necesar să se asigure respectarea deplină 
a drepturilor omului în cazul migranților 
și al refugiaților, așa cum sunt garantate 
de Convenția privind statutul refugiaților 
din 1951, își reiterează solicitarea ca 
Turcia să respecte principiul nereturnării, 
în special la frontiera siriană; solicită 
autorităților turce să elimine limitarea 
geografică pentru Turcia în ceea ce 
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privește Convenția privind statutul 
refugiaților din 1951, astfel încât sirienii 
să poată fi recunoscuți ca refugiați;

Or. en

Amendamentul 187
Erik Marquardt, Rasmus Andresen, Tineke Strik
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. își reiterează solicitarea ca Turcia 
să respecte principiul nereturnării, în 
special la frontiera siriană, și să nu utilizeze 
fluxurile de refugiați împotriva UE;

22. își reiterează solicitarea ca Turcia 
să respecte principiul nereturnării, în 
special la frontiera siriană, și invită atât 
Turcia, cât și UE să nu se folosească de 
preocupările legate de gestionarea 
migrației și de primirea refugiaților în 
scopuri politice mai ample; invită 
autoritățile turce să acorde UNHCR acces 
deplin în centrele de cazare de la frontiera 
turco siriană pentru ca acesta să poată 
monitoriza respectarea principiului 
nereturnării;

Or. en

Amendamentul 188
Vangelis Meimarakis, Anna-Michelle Asimakopoulou, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Maria Spyraki, Manolis Kefalogiannis, Stelios Kympouropoulos, Georgios Kyrtsos, 
Theodoros Zagorakis

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. își reiterează solicitarea ca Turcia 
să respecte principiul nereturnării, în 
special la frontiera siriană, și să nu utilizeze 
fluxurile de refugiați împotriva UE;

22. își reiterează solicitarea ca Turcia 
să respecte principiul nereturnării, în 
special la frontiera siriană, să nu se 
folosească de fluxurile de migranți 
împotriva UE, în scopuri politice, și să 
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respecte pe deplin Declarația UE-Turcia, 
în special în ceea ce privește prevenirea 
eficientă a fluxurilor, dezmembrarea 
rețelelor de introducere ilegală de 
migranți, controlul frontierelor sale și 
acceptarea returnărilor, în mod 
nediscriminatoriu;

Or. en

Amendamentul 189
Özlem Demirel, Miguel Urbán Crespo

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. își reiterează solicitarea ca Turcia 
să respecte principiul nereturnării, în 
special la frontiera siriană, și să nu 
utilizeze fluxurile de refugiați împotriva 
UE;

22. își reiterează solicitarea ca Turcia 
să respecte principiul nereturnării, în 
special la frontiera siriană, și să nu 
utilizeze fluxurile de refugiați împotriva 
UE; reamintește că și agențiile UE, cum 
ar fi Frontex, și autoritățile statelor 
membre au obligația de a respecta 
principiul nereturnării; face apel la 
încetarea imediată a oricărei forme de 
returnare în Turcia de pe teritoriul și din 
apele UE;

Or. en

Amendamentul 190
Demetris Papadakis, Loucas Fourlas, Lefteris Christoforou

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. își reiterează solicitarea ca Turcia 
să respecte principiul nereturnării, în 
special la frontiera siriană, și să nu 
utilizeze fluxurile de refugiați împotriva 
UE;

22. își reiterează solicitarea ca Turcia 
să respecte principiul nereturnării, în 
special la frontiera siriană, și să nu 
utilizeze fluxurile de refugiați împotriva 
UE; se așteaptă ca Turcia să pună în 
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aplicare pe deplin și în mod 
nediscriminatoriu Declarația UE-Turcia 
din martie 2016 și Acordul de readmisie 
UE-Turcia;

Or. en

Amendamentul 191
Antoni Comín i Oliveres

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. își reiterează solicitarea ca Turcia 
să respecte principiul nereturnării, în 
special la frontiera siriană, și să nu 
utilizeze fluxurile de refugiați împotriva 
UE;

22. își reiterează solicitarea ca Turcia 
să respecte principiul nereturnării, în 
special la frontiera siriană, și să nu 
utilizeze fluxurile de refugiați împotriva 
UE; evidențiază că Turcia ar trebui să 
înceteze să aplice o limitare geografică în 
ceea ce privește Convenția din 1951 
privind statutul refugiaților și 
Protocolului din 1967 la aceasta;

Or. en

Amendamentul 192
David Lega

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. își reiterează solicitarea ca Turcia 
să respecte principiul nereturnării, în 
special la frontiera siriană, și să nu 
utilizeze fluxurile de refugiați împotriva 
UE;

22. își reiterează solicitarea ca Turcia 
să respecte principiul nereturnării, în 
special la frontiera siriană, și solicită 
Turciei să nu utilizeze niciodată fluxurile 
de refugiați împotriva UE; invită, în acest 
sens, Comisia să ia măsuri împotriva 
tuturor tentativelor Turciei de a folosi 
instrumentul ca pârghie împotriva UE;

Or. en
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Amendamentul 193
Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Nicolaus Fest, Dominique Bilde, Joachim Kuhs

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. își reiterează solicitarea ca Turcia 
să respecte principiul nereturnării, în 
special la frontiera siriană, și să nu 
utilizeze fluxurile de refugiați împotriva 
UE;

22. solicită ca Turcia să respecte și să 
își asume întreaga responsabilitate pentru 
acordurile internaționale pe care le-a 
încheiat, să își asume întreaga 
responsabilitate pentru toate acțiunile 
ilegale realizate și planificate ale 
resortisanților țărilor terțe asupra 
frontierei externe a UE și să înceteze 
imediat toate ostilitățile față de Grecia;

Or. en

Amendamentul 194
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. își reiterează solicitarea ca Turcia 
să respecte principiul nereturnării, în 
special la frontiera siriană, și să nu 
utilizeze fluxurile de refugiați împotriva 
UE;

22. condamnă cu fermitate și este 
profund îngrijorat de folosirea de către 
guvernul turc a fluxurilor de refugiați 
împotriva UE și solicită încetarea acestei 
practici; îndeamnă Turcia să respecte 
principiul nereturnării, în special la 
frontiera siriană;

Or. en

Amendamentul 195
Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului The Left

Propunere de rezoluție
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Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. își reiterează solicitarea ca Turcia 
să respecte principiul nereturnării, în 
special la frontiera siriană, și să nu 
utilizeze fluxurile de refugiați împotriva 
UE;

22. își reiterează solicitarea ca Turcia 
să respecte principiul nereturnării, în 
special la frontiera siriană, și să nu 
utilizeze fluxurile de refugiați ca 
instrument de presiune politică împotriva 
UE și a statelor sale membre;

Or. en

Amendamentul 196
Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, María Soraya 
Rodríguez Ramos

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. își reiterează solicitarea ca Turcia 
să respecte principiul nereturnării, în 
special la frontiera siriană, și să nu 
utilizeze fluxurile de refugiați împotriva 
UE;

22. își reiterează solicitarea ca Turcia 
să respecte principiul nereturnării, în 
special la frontiera siriană, și ca Turcia să 
nu utilizeze fluxurile de refugiați ca sursă 
de șantaj împotriva UE;

Or. en

Amendamentul 197
Hélène Laporte, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Dominique Bilde, Bernhard Zimniok, 
Joachim Kuhs

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. subliniază că acest ajutor a fost 
utilizat în mod abuziv de dl Erdogan 
pentru a șantaja UE, ceea ce anulează 
complet legitimitatea acestui ajutor, 
întrucât fluxurile de migrație 
neregulamentară au fost utilizate ca 



AM\1228692RO.docx 103/151 PE691.287v01-00

RO

pârghii de putere în slujba strategiilor 
geopolitice ale președintelui turc;

Or. en

Amendamentul 198
Antoni Comín i Oliveres

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. invită Turcia să nu țină refugiații 
în centre de detenție cu scopul de a-i 
obliga să semneze formulare de returnare 
voluntară și să le garanteze accesul la 
servicii de asistență medicală indiferent de 
locul de înregistrare în țară;

Or. en

Amendamentul 199
Vlad Gheorghe, Katalin Cseh, Charles Goerens, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. invită toate părțile implicate în 
viitoarea Conferință multilaterală privind 
Mediterana de Est să abordeze în mod 
cuprinzător, pe lângă aspectele umanitare 
și de dezvoltare, aspectele legate de 
gestionarea frontierelor și migrație, astfel 
încât să mărească cât mai mult valoarea 
adăugată a implicării UE în regiune; 
reamintește obiectivul pe termen lung al 
UE de a prelua treptat activitățile 
finanțate de UE de către autoritățile turce, 
cu respectarea deplină a democrației, a 
statului de drept și a drepturilor 
fundamentale;
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Or. en

Amendamentul 200
Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Gianna Gancia, Valentino Grant, Marco Zanni, 
Alessandra Basso, Matteo Adinolfi, Annalisa Tardino, Harald Vilimsky, Hélène 
Laporte, Joachim Kuhs, Bernhard Zimniok, Dominique Bilde

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. subliniază că Turcia, printr-o 
instrumentalizare continuă a crizei 
refugiaților, profită de instrumentul 
pentru refugiați pentru a obține concesii 
politice, economice sau militare, pentru a-
și justifica comportamentul agresiv față 
de statele membre ale UE și pentru a-și 
urmări ambițiile în materie de politică 
externă;

Or. en

Amendamentul 201
Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, María Soraya 
Rodríguez Ramos

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. reiterează că ONG-urile și părțile 
interesate din societatea civilă ar trebui să 
fie implicate mai mult în gestionarea 
oricăror fonduri de preaderare în Turcia, 
pentru a garanta atât transparența, cât și 
o mai bună responsabilizare, asigurând, 
în același timp, că fondurile sunt utilizate 
exclusiv în scopurile prevăzute în acordul 
cu Turcia;

Or. en
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Amendamentul 202
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Maria Arena, Dietmar Köster, Giuliano 
Pisapia, Andreas Schieder, Carlos Zorrinho, Mónica Silvana González, Demetris 
Papadakis, Raphaël Glucksmann

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. subliniază necesitatea de a proteja 
principiile umanitare, având în vedere 
implicarea ajutorului umanitar în IRT; 
consideră că un rol important al Turciei 
în acest domeniu pune sub semnul 
întrebării caracterul bazat exclusiv pe 
necesități și principiile neutralității, 
independenței și imparțialității;

Or. en

Amendamentul 203
David Lega

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. invită Comisia să solicite 
autorităților turce să îmbunătățească 
mediul de lucru al ONG-urilor 
internaționale;

Or. en

Amendamentul 204
David Lega

Propunere de rezoluție
Punctul 22 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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22b. subliniază că acțiunile din cadrul 
fiecărei componente a IRT vor fi mai 
sustenabile și mai eficiente dacă fac parte 
dintr-o abordare integrată; în acest sens, 
subliniază că UE trebuie să își revizuiască 
politicile privind Turcia și să dezvolte o 
abordare integrată, care ar trebui să 
includă încetarea negocierilor de aderare 
cu Turcia;

Or. en

Amendamentul 205
Hélène Laporte, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Dominique Bilde, Anna Bonfrisco, 
Bernhard Zimniok, Susanna Ceccardi, Alessandra Basso, Joachim Kuhs

Propunere de rezoluție
Punctul 22 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22b. reamintește că, în 2018, Curtea de 
Conturi Europeană a criticat foarte mult 
gestionarea acestui fond: lipsa de 
comunicare a listei beneficiarilor finali, 
utilizarea îndoielnică a fondurilor sau 
lipsa de eficiență a proiectelor umanitare, 
care ridică semne de întrebare cu privire 
la prelungirea acestui fond până în 2025;

Or. en

Amendamentul 206
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Maria Arena, Dietmar Köster, Giuliano 
Pisapia, Andreas Schieder, Carlos Zorrinho, Mónica Silvana González, Demetris 
Papadakis, Raphaël Glucksmann

Propunere de rezoluție
Punctul 22 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22b. consideră că o prezență prelungită 
a refugiaților în Turcia trebuie să creeze o 
legătură între asistența umanitară și un 
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accent mai puternic pe dezvoltare și să 
contribuie la crearea unor oportunități de 
subzistență pentru refugiați, pentru a le 
îmbunătăți autonomia și incluziunea 
socială în comunitățile lor gazdă;

Or. en

Amendamentul 207
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Maria Arena, Dietmar Köster, Giuliano 
Pisapia, Andreas Schieder, Carlos Zorrinho, Mónica Silvana González, Demetris 
Papadakis, Raphaël Glucksmann

Propunere de rezoluție
Punctul 22 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22c. regretă că declarația UE-Turcia 
privind refugiații este un acord de 
readmisie „de facto” încheiat de UE, care 
a fost prezentat ca o declarație pentru a 
ocoli procedurile juridice privind 
încheierea acordurilor de readmisie 
prevăzute la articolul 79 alineatul (3) din 
TFUE și obligația de a obține aprobarea 
prealabilă a PE, astfel cum se prevede la 
articolul 218 alineatul (6) litera (a) 
punctul (v) din TFUE;

Or. en

Amendamentul 208
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Maria Arena, Dietmar Köster, Giuliano 
Pisapia, Andreas Schieder, Carlos Zorrinho, Mónica Silvana González, Demetris 
Papadakis, Raphaël Glucksmann

Propunere de rezoluție
Punctul 22 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22d. ia act de faptul că IRT sprijină 
doar refugiații înregistrați și își exprimă 
îngrijorarea cu privire la faptul că mulți 
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refugiați au rămas fără asistență, 
deoarece înregistrarea a fost îngreunată 
în unele provincii și orașe;

Or. en

Amendamentul 209
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Maria Arena, Dietmar Köster, Giuliano 
Pisapia, Andreas Schieder, Carlos Zorrinho, Mónica Silvana González, Demetris 
Papadakis

Propunere de rezoluție
Punctul 22 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22e. subliniază că Raportul special nr. 
27/2018 al Curții de Conturi Europene 
exprimă doar o satisfacție parțială cu 
privire la eficiența proiectelor umanitare 
finanțate de instrument, deoarece acestea 
nu au evaluat în mod consecvent și 
cuprinzător caracterul rezonabil al 
costurilor bugetate; în raport se exprimă, 
de asemenea, îngrijorarea cu privire la 
faptul că nu este posibilă monitorizarea 
tuturor proiectelor umanitare în timpul 
auditului din cauza refuzului autorităților 
turce de a acorda acces la datele 
beneficiarilor pentru unele dintre 
proiectele de asistență în numerar;

Or. en

Amendamentul 210
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Maria Arena, Dietmar Köster, Giuliano 
Pisapia, Andreas Schieder, Carlos Zorrinho, Mónica Silvana González, Demetris 
Papadakis

Propunere de rezoluție
Punctul 22 f (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22f. solicită, prin urmare, Comisiei să 
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îmbunătățească monitorizarea și 
raportarea, cerând autorităților turce să 
acorde partenerilor de implementare a 
asistenței în numerar acces deplin la 
datele privind beneficiarii eligibili din 
motive de responsabilitate, precum și să 
stabilească parametri pentru a evita dubla 
finanțare din motive de eficiență, astfel 
cum a subliniat Curtea de Conturi 
Europeană în Raportul special nr. 
27/2018;

Or. en

Amendamentul 211
Victor Negrescu

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. subliniază necesitatea de a implica 
organizațiile, experții și ONG-urile din 
toate statele membre în proiectele privind 
IRT pentru a se asigura că punerea în 
aplicare utilizează întreaga gamă de 
cunoștințe de specialitate europene; 
reiterează importanța valorii adăugate 
generate în statele membre ale UE prin 
implicarea organizațiilor, a partenerilor și 
a experților de la nivel local;

Or. en

Amendamentul 212
Vangelis Meimarakis, Anna-Michelle Asimakopoulou, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Maria Spyraki, Manolis Kefalogiannis, Stelios Kympouropoulos, Georgios Kyrtsos, 
Theodoros Zagorakis

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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22a. salută invitația extinsă a 
Consiliului adresată Comisiei de a 
prezenta Consiliului o propunere de 
continuare a finanțării pentru refugiații 
sirieni din Turcia, precum și din Iordania, 
Liban și alte părți ale regiunii;

Or. en

Amendamentul 213
Assita Kanko, Beata Kempa, Bogdan Rzońca
în numele Grupului ECR

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. subliniază necesitatea de a asigura 
sustenabilitatea activităților umanitare și 
de dezvoltare ale instrumentului, în 
special în domeniul sănătății și al 
educației;

Or. en

Amendamentul 214
Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Nicolaus Fest, Joachim Kuhs

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. subliniază că este necesar să se 
abordeze în mod mai eficient nevoile de 
finanțare în situații de criză prelungită și 
în vederea coordonării și tranziției între 
ajutorul umanitar, reconstrucție și 
dezvoltare într-un mod flexibil și 
interconectat;

23. subliniază necesitatea de a înțelege 
de ce statele membre ale UE ar trebui să 
fie implicate în intervenții de ajutor și 
dezvoltare în fiecare caz și de ce UE ar 
trebui să administreze aceste tipuri de 
intervenții, mai degrabă decât intervențiile 
bilaterale sau prin intermediul familiei 
masive de organizații a Organizației 
Națiunilor Unite, pentru a elimina un 
nivel de coordonare complexă care a fost 
introdus, permițând administratorilor din 
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cadrul Comisiei să se implice în ajutor și 
dezvoltare;

Or. en

Amendamentul 215
Erik Marquardt, Rasmus Andresen, Tineke Strik
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. subliniază că este necesar să se 
abordeze în mod mai eficient nevoile de 
finanțare în situații de criză prelungită și în 
vederea coordonării și tranziției între 
ajutorul umanitar, reconstrucție și 
dezvoltare într-un mod flexibil și 
interconectat;

23. subliniază că este necesar să se 
abordeze în mod mai eficient, pe termen 
lung și mediu, nevoile de finanțare în 
situații de criză prelungită și în vederea 
coordonării și tranziției între ajutorul 
umanitar, reconstrucție și dezvoltare într-
un mod flexibil și interconectat, respectând 
în același timp principiile fundamentale 
ale umanității, neutralității, imparțialității 
și independenței în centrul acțiunii 
umanitare, astfel cum au fost stabilite în 
Consensul european privind ajutorul 
umanitar și în Regulamentul privind 
ajutorul umanitar;

Or. en

Amendamentul 216
Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, María Soraya 
Rodríguez Ramos

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. subliniază că este necesar să se 
abordeze în mod mai eficient nevoile de 
finanțare în situații de criză prelungită și în 
vederea coordonării și tranziției între 
ajutorul umanitar, reconstrucție și 

23. subliniază că este necesar să se 
abordeze în mod mai eficient nevoile de 
finanțare în situații de criză prelungită și în 
vederea coordonării și tranziției între 
ajutorul umanitar, reconstrucție și 
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dezvoltare într-un mod flexibil și 
interconectat;

dezvoltare într-un mod flexibil și 
interconectat, astfel încât să fie în 
conformitate cu obiectivele și principiile 
politicii de dezvoltare și ale asistenței 
umanitare, cum ar fi sprijinirea eradicării 
sărăciei, reducerea inegalităților și 
satisfacerea nevoilor umanitare;

Or. en

Amendamentul 217
Assita Kanko, Beata Kempa, Bogdan Rzońca
în numele Grupului ECR

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. subliniază că este necesar să se 
abordeze în mod mai eficient nevoile de 
finanțare în situații de criză prelungită și în 
vederea coordonării și tranziției între 
ajutorul umanitar, reconstrucție și 
dezvoltare într-un mod flexibil și 
interconectat;

23. subliniază că este necesar să se 
abordeze în mod mai eficient nevoile de 
finanțare în situații de criză prelungită și în 
vederea coordonării și tranziției între 
ajutorul umanitar, reconstrucție și 
dezvoltare într-un mod flexibil și 
interconectat; insistă asupra faptului că 
deciziile trebuie să fie orientate către 
valoarea adăugată și efectele reale pe 
teren și să fie justificate și monitorizate în 
mod corespunzător;

Or. en

Amendamentul 218
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Maria Arena, Dietmar Köster, Giuliano 
Pisapia, Andreas Schieder, Carlos Zorrinho, Mónica Silvana González, Demetris 
Papadakis

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. subliniază că este necesar să se 
abordeze în mod mai eficient nevoile de 

23. subliniază că este necesar să se 
abordeze în mod mai eficient nevoile de 
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finanțare în situații de criză prelungită și în 
vederea coordonării și tranziției între 
ajutorul umanitar, reconstrucție și 
dezvoltare într-un mod flexibil și 
interconectat;

finanțare în situații de criză umanitară și 
prelungită și în vederea coordonării și 
tranziției între ajutorul umanitar, 
reconstrucție și dezvoltare într-un mod 
flexibil și interconectat;

Or. en

Amendamentul 219
Antoni Comín i Oliveres

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. subliniază că migrația 
neregulamentară poate fi prevenită numai 
prin abordarea cauzelor profunde ale 
acesteia, cum ar fi sărăcia extremă, lipsa 
de locuri de muncă, conflictele sau 
urgențele climatice, și că simpla limitare a 
acesteia nu face decât să-i oblige pe 
migranți să folosească rute mai 
periculoase și stimulează rețelele de 
introducere ilegală de persoane;

Or. en

Amendamentul 220
Victor Negrescu

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. subliniază necesitatea unei 
abordări pe termen lung care să nu îi 
determine pe beneficiari să depindă de 
intervenții externe; constată că 
emanciparea prin educație este cea mai 
bună modalitate de a asigura autonomia 
refugiaților și a partenerilor din țările 
beneficiare;
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Or. en

Amendamentul 221
Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, María Soraya 
Rodríguez Ramos

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. subliniază necesitatea de a se 
asigura că proiectele sprijinite de 
fondurile fiduciare ale UE sunt în 
conformitate cu obiectivele politicii 
umanitare și de dezvoltare internaționale, 
cum ar fi obiectivele de dezvoltare 
durabilă ale Organizației Națiunilor 
Unite;

Or. en

Amendamentul 222
Antoni Comín i Oliveres

Propunere de rezoluție
Punctul 23 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23b. consideră că este esențial să se 
asigure conformitatea proiectelor de 
cooperare pentru dezvoltare cu propriile 
priorități de dezvoltare ale țărilor și 
implicarea deplină a autorităților 
regionale și locale și a actorilor societății 
civile în conceperea și punerea lor în 
aplicare; consideră că este necesar să se 
intensifice implicarea organizațiilor 
societății civile din țările africane și 
europene în monitorizarea punerii în 
aplicare a politicilor privind migrația și a 
respectării de către acestea a cadrelor 
privind drepturile omului;
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Or. en

Amendamentul 223
Victor Negrescu

Propunere de rezoluție
Punctul 23 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23c. reiterează importanța studiilor și 
programelor de dezvoltare în menținerea 
sprijinului acordat în întreaga UE pentru 
contribuțiile FFUE în favoarea regiunilor 
subdezvoltate; reamintește importanța 
educației cetățenești mondiale în crearea 
unui sprijin mai puternic pentru ajutorul 
pentru dezvoltare și cooperare;

Or. en

Amendamentul 224
Antoni Comín i Oliveres

Propunere de rezoluție
Punctul 23 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23c. subliniază că asistența oficială 
pentru dezvoltare nu poate fi condiționată 
de cooperarea țărilor partenere în 
returnarea forțată a propriilor resortisanți 
sau în gestionarea frontierelor;

Or. en

Amendamentul 225
Antoni Comín i Oliveres

Propunere de rezoluție
Punctul 23 d (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

23d. subliniază necesitatea de a 
gestiona provocările legate de migrația 
intraafricană, care reprezintă aproape 
90 % din fluxurile de migrație din Africa, 
în strânsă cooperare cu Uniunea Africană 
și în conformitate cu cadrul său de 
politică privind migrația pentru Africa și 
cu Planul de acțiune 2018-2030;

Or. en

Amendamentul 226
Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Nicolaus Fest, Dominique Bilde, Joachim Kuhs

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. subliniază că trebuie să se ia în 
considerare lecțiile învățate în instituirea, 
gestionarea și punerea în aplicare a 
fondurilor fiduciare și a IRT pentru a le 
aplica noii generații de instrumente 
financiare externe;

24. subliniază că trebuie să se ia în 
considerare lecțiile învățate în instituirea, 
gestionarea și punerea în aplicare a 
fondurilor fiduciare și a IRT, precum și din 
ultimii 50 de ani de politici de ajutor și 
dezvoltare finanțate de statele membre 
pentru a le aplica, regândind în același 
timp volumele de fonduri și intervențiile 
în care ar trebui să fie implicate statele 
membre; consideră că acțiunile pentru 
care contribuabilii acordă sprijin trebuie 
să devină mai eficiente, iar fondurile 
pentru ajutor și dezvoltare trebuie reduse 
în mod semnificativ;

Or. en

Amendamentul 227
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 24
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. subliniază că trebuie să se ia în 
considerare lecțiile învățate în instituirea, 
gestionarea și punerea în aplicare a 
fondurilor fiduciare și a IRT pentru a le 
aplica noii generații de instrumente 
financiare externe;

24. subliniază că trebuie să se ia în 
considerare lecțiile învățate în instituirea, 
gestionarea și punerea în aplicare a 
fondurilor fiduciare și a IRT pentru a le 
aplica noii generații de instrumente 
financiare externe; reamintește, în special, 
că este necesar ca Parlamentul European 
să aibă un rol mai important în 
exercitarea drepturilor sale de control și 
responsabilitate democratică în ceea ce 
privește finanțarea prin intermediul 
instrumentelor financiare externe ale UE;

Or. en

Amendamentul 228
Vlad Gheorghe, Katalin Cseh, Charles Goerens, Fabienne Keller, Olivier Chastel

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. subliniază că trebuie să se ia în 
considerare lecțiile învățate în instituirea, 
gestionarea și punerea în aplicare a 
fondurilor fiduciare și a IRT pentru a le 
aplica noii generații de instrumente 
financiare externe;

24. subliniază că trebuie să se ia în 
considerare lecțiile învățate în instituirea, 
gestionarea și punerea în aplicare a 
fondurilor fiduciare și a IRT pentru a le 
aplica noii generații de instrumente 
financiare externe; subliniază necesitatea 
unui control parlamentar deplin al 
acestor instrumente;

Or. en

Amendamentul 229
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Maria Arena, Dietmar Köster, Giuliano 
Pisapia, Andreas Schieder, Carlos Zorrinho, Mónica Silvana González, Demetris 
Papadakis, Raphaël Glucksmann

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. subliniază că orice acord de 
parteneriat ar trebui să asigure protecția 
deplină a vieților omenești, a demnității și 
a drepturilor omului; regretă că aceste 
garanții minime nu au fost întotdeauna 
respectate eficient și că migranții și 
refugiații se confruntă adesea cu condiții 
inumane de transfer și detenție; solicită 
Comisiei să asigure o evaluare 
transparentă a riscurilor, efectuată de 
organisme independente ale UE și de 
experți cu privire la impactul proiectelor 
finanțate de UE asupra drepturilor 
omului ale migranților și refugiaților, 
precum și asupra populației generale din 
țara în cauză; solicită instituirea unor 
mecanisme de monitorizare eficace și 
independente pentru a monitoriza și 
evalua pe deplin destinația finală a 
acestor fonduri și protocoale de acțiune în 
cazul încălcării drepturilor fundamentale;

Or. en

Amendamentul 230
Antoni Comín i Oliveres

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. îndeamnă Comisia să își prezinte 
analiza cuprinzătoare finală privind 
punerea în aplicare a EUTF, pentru a se 
asigura că acesta respectă obiectivele UE 
în materie de dezvoltare, drepturile 
omului și pe cele umanitare; regretă că 
extinderea EUTF a fost solicitată de 
Comisie în absența unei astfel de analize 
și că, prin urmare, nu există dovezi care 
să arate dacă aceste obiective au fost 
evaluate și atinse în mod corespunzător;

Or. en
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Amendamentul 231
György Hölvényi, Milan Zver, Janusz Lewandowski

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. subliniază asigurările Comisiei că 
prelungirile din 2020 ale fondurilor 
fiduciare Bekou, Madad, Africa și 
Columbia au urmărit să asigure un temei 
juridic continuu pentru plata 
angajamentelor asumate în CFM 2014-
2020 și că nu se vor efectua noi 
angajamente către fondurile fiduciare ale 
UE în cadrul IVCDCI sau IPA III;

Or. en

Amendamentul 232
Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, María Soraya 
Rodríguez Ramos

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. recomandă ca o analiză care să ia 
în considerare dimensiunea de gen și 
implicarea femeilor în elaborarea 
proiectelor sprijinite să constituie o 
condiție prealabilă pentru punerea în 
aplicare a proiectelor atât în cadrul 
fondurilor fiduciare ale UE, cât și în 
cadrul Instrumentului pentru refugiații 
din Turcia;

Or. en

Amendamentul 233
Antoni Comín i Oliveres
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Propunere de rezoluție
Punctul 24 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24b. subliniază că proiectele finanțate 
din fondurile fiduciare ar trebui să 
includă evaluări detaliate ale riscurilor, în 
special în ceea ce privește potențialele 
încălcări ale drepturilor omului; regretă 
încălcările relatate ale drepturilor omului 
legate de Fondul fiduciar de urgență al 
UE pentru Africa (EUTF) în Libia, 
Etiopia, Eritreea și Niger; invită Comisia 
să investigheze în mod corespunzător 
presupusele cazuri de încălcare a 
drepturilor omului legate de punerea în 
aplicare a fondurilor fiduciare;

Or. en

Amendamentul 234
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Maria Arena, Dietmar Köster, Giuliano 
Pisapia, Andreas Schieder, Carlos Zorrinho, Mónica Silvana González, Demetris 
Papadakis

Propunere de rezoluție
Punctul 24 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24b. invită Comisia să suspende sau să 
revizuiască cooperarea cu țările terțe care 
nu respectă pe deplin drepturile 
fundamentale, inclusiv să suspende 
finanțarea specifică și proiectele care pun 
în pericol sau subminează drepturile 
omului;

Or. en

Amendamentul 235
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Maria Arena, Dietmar Köster, Giuliano 
Pisapia, Andreas Schieder, Carlos Zorrinho, Mónica Silvana González, Demetris 
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Papadakis, Eero Heinäluoma

Propunere de rezoluție
Punctul 24 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24c. reamintește că un fond fiduciar va 
fi instituit și pus în aplicare numai în 
cazul în care instrumentele de finanțare 
existente nu ar fi suficiente pentru 
atingerea obiectivelor de politică ale 
Uniunii, atunci când fondul fiduciar al 
Uniunii ar aduce Uniunii o vizibilitate 
politică clară și avantaje de conducere, 
precum și un control mai bun din partea 
Uniunii asupra riscurilor și plăților 
contribuțiilor Uniunii și ale altor 
donatori, atunci când fondul fiduciar al 
Uniunii nu se suprapune cu alte canale de 
finanțare existente sau instrumente 
similare fără a oferi nicio adiționalitate și 
atunci când obiectivele fondului fiduciar 
sunt aliniate la obiectivele instrumentului 
sau postului bugetar al Uniunii din care 
este finanțat;

Or. en

Amendamentul 236
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Maria Arena, Dietmar Köster, Giuliano 
Pisapia, Andreas Schieder, Carlos Zorrinho, Mónica Silvana González, Demetris 
Papadakis, Eero Heinäluoma

Propunere de rezoluție
Punctul 24 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24d. insistă asupra faptului că 
mecanismul de contribuție la orice FFUE 
sau instrument ad-hoc ar trebui să fie 
pregătit și negociat cu implicarea deplină 
a Parlamentului European, iar 
contribuția de la bugetul Uniunii ar trebui 
să fie clar definită;
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Or. en

Amendamentul 237
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Maria Arena, Dietmar Köster, Giuliano 
Pisapia, Andreas Schieder, Carlos Zorrinho, Mónica Silvana González, Demetris 
Papadakis, Eero Heinäluoma

Propunere de rezoluție
Punctul 24 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24e. subliniază necesitatea de a mări 
impactul și vizibilitatea cheltuielilor 
externe ale UE;

Or. en

Amendamentul 238
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Maria Arena, Dietmar Köster, Giuliano 
Pisapia, Andreas Schieder, Carlos Zorrinho, Mónica Silvana González, Demetris 
Papadakis, Eero Heinäluoma

Propunere de rezoluție
Punctul 24 f (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24f. invită Comisia să utilizeze în mod 
optim lecțiile învățate din fondurile 
fiduciare existente și IRT pentru a 
consolida sinergiile și a asigura coerența 
între instrumentele de finanțare externă 
ale UE;

Or. en

Amendamentul 239
Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Nicolaus Fest, Dominique Bilde, Joachim Kuhs

Propunere de rezoluție
Punctul 25
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. reiterează solicitarea insistentă și 
de durată a Parlamentului ca asistența 
externă să fie finanțată integral din 
bugetul Uniunii și să fie pusă în aplicare 
în mod coerent, urmând un set de norme 
raționalizate, bazat pe instrumente supuse 
colegiferării și cu respectarea deplină a 
prerogativelor legislative, bugetare și de 
monitorizare ale Parlamentului, precum 
și a principiilor responsabilității, 
transparenței, eficacității și bunei gestiuni 
bugetare;

eliminat

Or. en

Amendamentul 240
Erik Marquardt, Rasmus Andresen, Tineke Strik
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. reiterează solicitarea insistentă și de 
durată a Parlamentului ca asistența externă 
să fie finanțată integral din bugetul Uniunii 
și să fie pusă în aplicare în mod coerent, 
urmând un set de norme raționalizate, bazat 
pe instrumente supuse colegiferării și cu 
respectarea deplină a prerogativelor 
legislative, bugetare și de monitorizare ale 
Parlamentului, precum și a principiilor 
responsabilității, transparenței, eficacității 
și bunei gestiuni bugetare;

25. constatând, totodată, că 
Regulamentul financiar permite crearea 
de fonduri fiduciare pentru acțiune 
externă, reiterează mai mult solicitarea 
insistentă și de durată a Parlamentului ca 
asistența externă să fie finanțată integral 
din bugetul Uniunii și să fie pusă în 
aplicare în mod coerent, urmând un set de 
norme raționalizate, bazat pe instrumente 
supuse colegiferării și cu respectarea 
deplină a tratatelor UE, în special a 
articolului 208 din TFUE, și a 
prerogativelor legislative, bugetare și de 
monitorizare ale Parlamentului, precum și 
a principiilor responsabilității, 
transparenței, eficacității și bunei gestiuni 
bugetare; invită Comisia să elimine 
articolele referitoare la EUTF din 
Regulamentul financiar cu ocazia 
următoarei revizuiri a Regulamentului 
financiar;
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Or. en

Amendamentul 241
Vlad Gheorghe, Katalin Cseh, Charles Goerens, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. reiterează solicitarea insistentă și de 
durată a Parlamentului ca asistența externă 
să fie finanțată integral din bugetul Uniunii 
și să fie pusă în aplicare în mod coerent, 
urmând un set de norme raționalizate, bazat 
pe instrumente supuse colegiferării și cu 
respectarea deplină a prerogativelor 
legislative, bugetare și de monitorizare ale 
Parlamentului, precum și a principiilor 
responsabilității, transparenței, eficacității 
și bunei gestiuni bugetare;

25. reiterează solicitarea insistentă și de 
durată a Parlamentului ca asistența externă 
să fie finanțată integral din bugetul Uniunii 
și să fie pusă în aplicare într-un mod 
coerent și bazat pe valori, urmând un set de 
norme raționalizate, bazat pe instrumente 
supuse colegiferării și cu respectarea 
deplină a prerogativelor legislative, 
bugetare și de monitorizare ale 
Parlamentului, precum și a principiilor 
unității bugetare a UE, responsabilității, 
transparenței, eficacității și bunei gestiuni 
bugetare; subliniază că adoptarea unor 
instrumente extraordinare mărește 
complexitatea guvernanței financiare și 
exercită presiuni financiare asupra 
instrumentelor de politică externă 
existente, putând afecta eficiența 
acestora;

Or. en

Amendamentul 242
Assita Kanko, Beata Kempa, Bogdan Rzońca
în numele Grupului ECR

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. reiterează solicitarea insistentă și de 
durată a Parlamentului ca asistența externă 
să fie finanțată integral din bugetul Uniunii 
și să fie pusă în aplicare în mod coerent, 

25. reiterează solicitarea insistentă și de 
durată a Parlamentului ca asistența externă 
să fie finanțată integral din bugetul Uniunii 
și să fie pusă în aplicare în mod coerent, 
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urmând un set de norme raționalizate, bazat 
pe instrumente supuse colegiferării și cu 
respectarea deplină a prerogativelor 
legislative, bugetare și de monitorizare ale 
Parlamentului, precum și a principiilor 
responsabilității, transparenței, eficacității 
și bunei gestiuni bugetare;

urmând un set de norme raționalizate, bazat 
pe instrumente supuse colegiferării și cu 
respectarea deplină a prerogativelor 
legislative, bugetare și de monitorizare ale 
Parlamentului, precum și a principiilor 
responsabilității, transparenței, eficacității 
și bunei gestiuni bugetare și recunoaște că 
fondurile fiduciare ale UE pot rămâne un 
instrument util pentru a reacționa la o 
criză bruscă majoră și la situațiile în care 
un răspuns multiplu al donatorilor trebuie 
să fie bine coordonat în țările cu 
administrații naționale sau locale slabe;

Or. en

Amendamentul 243
Antoni Comín i Oliveres

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. reiterează solicitarea insistentă și de 
durată a Parlamentului ca asistența externă 
să fie finanțată integral din bugetul Uniunii 
și să fie pusă în aplicare în mod coerent, 
urmând un set de norme raționalizate, bazat 
pe instrumente supuse colegiferării și cu 
respectarea deplină a prerogativelor 
legislative, bugetare și de monitorizare ale 
Parlamentului, precum și a principiilor 
responsabilității, transparenței, eficacității 
și bunei gestiuni bugetare;

25. reiterează solicitarea insistentă și de 
durată a Parlamentului ca asistența externă 
să fie finanțată integral din bugetul Uniunii 
și să fie pusă în aplicare în mod coerent, 
suficient și previzibil, urmând un set de 
norme raționalizate, bazat pe instrumente 
supuse colegiferării și cu respectarea 
deplină a prerogativelor legislative, 
bugetare și de monitorizare ale 
Parlamentului, precum și a principiilor 
responsabilității, transparenței, eficacității 
și bunei gestiuni bugetare; își reiterează 
apelul pentru implicarea deplină a 
Parlamentului European în 
supravegherea și administrarea 
fondurilor fiduciare actuale ale UE;

Or. en

Amendamentul 244
Vlad Gheorghe, Katalin Cseh, Charles Goerens, Fabienne Keller, Olivier Chastel
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Propunere de rezoluție
Punctul 25 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. subliniază că transparența deplină 
și disponibilitatea datelor privind valoarea 
adăugată a UE și situația drepturilor 
omului în ceea ce privește implicarea sa 
în domeniile acoperite de fondurile 
fiduciare și de IRT reprezintă condiția 
prealabilă a sprijinului public pentru 
continuarea dezvoltării și a ajutorului 
umanitar al UE în aceste domenii; invită 
Comisia să garanteze o comunicare mai 
eficientă pe teren, subliniind rolul UE de 
cel mai mare donator de ajutor pentru 
dezvoltare la nivel mondial;

Or. en

Amendamentul 245
Erik Marquardt, Rasmus Andresen, Tineke Strik
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 25 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25b. ia act de indisponibilitatea unei 
imagini complete, publice a fondurilor 
UE destinate țărilor terțe pentru a facilita 
cooperarea în materie de migrație; invită 
Comisia să asigure o mai mare 
transparență și mecanisme de participare 
pentru societatea civilă și consultări ale 
părților interesate, inclusiv prin stabilirea 
unei imagini de ansamblu clare a 
fondurilor utilizate pentru finanțarea 
cooperării cu țările terțe, inclusiv în 
domeniul gestionării migrației în cadrul 
tuturor instrumentelor sale financiare și a 
punerii lor în aplicare, inclusiv informații 
privind valoarea, scopul și sursa de 
finanțare, precum și informații detaliate 
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cu privire la orice alte măsuri potențiale 
de sprijin furnizate de agențiile UE, cum 
ar fi Agenția Europeană pentru Poliția de 
Frontieră și Garda de Coastă, pentru a se 
asigura că Parlamentul își poate îndeplini 
în mod eficient rolul instituțional de 
control al execuției bugetului UE;

Or. en

Amendamentul 246
Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Nicolaus Fest, Dominique Bilde, Joachim Kuhs

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. se așteaptă ca Comisia să utilizeze 
pe deplin posibilitățile oferite de 
abordarea bazată pe programe în cadrul 
pilonului geografic al IVCDCI-Europa în 
lume și IPA III, completate de 
programarea tematică globală, de 
finanțarea pentru reacție rapidă și de 
rezerva substanțială neprogramată din 
cadrul IVCDCI-Europa în lume;

eliminat

Or. en

Amendamentul 247
Erik Marquardt, Rasmus Andresen, Tineke Strik
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. se așteaptă ca Comisia să utilizeze 
pe deplin posibilitățile oferite de abordarea 
bazată pe programe în cadrul pilonului 
geografic al IVCDCI-Europa în lume și 
IPA III, completate de programarea 
tematică globală, de finanțarea pentru 

26. invită Comisia să utilizeze pe 
deplin și în primul rând posibilitățile 
oferite de abordarea bazată pe programe în 
cadrul pilonului geografic al IVCDCI-
Europa în lume și IPA III, completate de 
programarea tematică globală; insistă ca 
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reacție rapidă și de rezerva substanțială 
neprogramată din cadrul IVCDCI-Europa 
în lume;

finanțarea pentru reacție rapidă și rezerva 
pentru provocările și prioritățile 
emergente din cadrul IVCDCI-Europa în 
lume să fie orientate către situații de 
urgență bine definite, în mod coerent și 
consecvent cu toate programele și 
acțiunile, pentru a permite monitorizarea 
și raportarea corespunzătoare cu privire 
la rezultatele intervenției UE;

Or. en

Amendamentul 248
Assita Kanko

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. se așteaptă ca Comisia să utilizeze 
pe deplin posibilitățile oferite de abordarea 
bazată pe programe în cadrul pilonului 
geografic al IVCDCI-Europa în lume și 
IPA III, completate de programarea 
tematică globală, de finanțarea pentru 
reacție rapidă și de rezerva substanțială 
neprogramată din cadrul IVCDCI-Europa 
în lume;

26. se așteaptă ca Comisia să utilizeze 
pe deplin posibilitățile oferite de abordarea 
bazată pe programe în cadrul pilonului 
geografic al IVCDCI-Europa în lume și 
IPA III, care nu ar mai trebui să finanțeze 
asistența de preaderare acordată Turciei, 
cu excepția sprijinului acordat 
organizațiilor societății civile din Turcia 
prin intermediul instrumentului de 
finanțare pentru promovarea democrației 
și a drepturilor omului, completat de 
programarea tematică globală, de 
finanțarea pentru reacție rapidă și de 
rezerva substanțială neprogramată din 
cadrul IVCDCI-Europa în lume;

Or. nl

Amendamentul 249
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 26
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. se așteaptă ca Comisia să utilizeze 
pe deplin posibilitățile oferite de abordarea 
bazată pe programe în cadrul pilonului 
geografic al IVCDCI-Europa în lume și 
IPA III, completate de programarea 
tematică globală, de finanțarea pentru 
reacție rapidă și de rezerva substanțială 
neprogramată din cadrul IVCDCI-Europa 
în lume;

26. reiterează că FFUE și IRT ar 
trebui considerate instrumente 
excepționale sau dictate cu adevărat de 
urgență, a căror valoare adăugată și 
efecte pe teren ar trebui să fie foarte bine 
justificate și monitorizate atent; se 
așteaptă ca Comisia să utilizeze pe deplin 
posibilitățile oferite de abordarea bazată pe 
programe în cadrul pilonului geografic al 
IVCDCI-Europa în lume și IPA III, 
completate de programarea tematică 
globală, de finanțarea pentru reacție rapidă 
și de rezerva substanțială neprogramată din 
cadrul IVCDCI-Europa în lume;

Or. en

Amendamentul 250
Vangelis Meimarakis, Anna-Michelle Asimakopoulou, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Maria Spyraki, Manolis Kefalogiannis, Stelios Kympouropoulos, Georgios Kyrtsos, 
Theodoros Zagorakis

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. se așteaptă ca Comisia să utilizeze 
pe deplin posibilitățile oferite de abordarea 
bazată pe programe în cadrul pilonului 
geografic al IVCDCI-Europa în lume și 
IPA III, completate de programarea 
tematică globală, de finanțarea pentru 
reacție rapidă și de rezerva substanțială 
neprogramată din cadrul IVCDCI-Europa 
în lume;

26. se așteaptă ca Comisia să utilizeze 
pe deplin posibilitățile oferite de abordarea 
bazată pe programe în cadrul pilonului 
geografic al IVCDCI-Europa în lume, 
completate de programarea tematică 
globală, de finanțarea pentru reacție rapidă 
și de rezerva substanțială neprogramată din 
cadrul IVCDCI-Europa în lume;

Or. en

Amendamentul 251
Erik Marquardt, Rasmus Andresen, Tineke Strik
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de rezoluție
Punctul 26 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26a. reamintește că fondurile din 
rezerva pentru provocările și prioritățile 
emergente din cadrul IVCDCI-Europa în 
lume ar trebui să suplimenteze finanțarea 
din programele geografice, tematice și din 
acțiunile de reacție rapidă; subliniază 
angajamentul Comisiei de a discuta 
despre utilizarea acestor fonduri în cadrul 
dialogului geopolitic cu Parlamentul 
European și de a furniza informații 
detaliate înainte de mobilizarea lor, 
ținând seama pe deplin de observațiile 
Parlamentului European cu privire la 
natura, obiectivele și sumele avute în 
vedere;

Or. en

Amendamentul 252
Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Nicolaus Fest, Dominique Bilde, Joachim Kuhs

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. are încredere că IVCDCI-Europa 
în lume va permite creșterea flexibilității 
și a capacității de reacție, permițând 
continuarea activităților fondurilor 
fiduciare existente și protejând astfel 
unitatea bugetului Uniunii;

eliminat

Or. en

Amendamentul 253
Özlem Demirel, Miguel Urbán Crespo

Propunere de rezoluție
Punctul 27
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. are încredere că IVCDCI-Europa 
în lume va permite creșterea flexibilității 
și a capacității de reacție, permițând 
continuarea activităților fondurilor 
fiduciare existente și protejând astfel 
unitatea bugetului Uniunii;

eliminat

Or. en

Amendamentul 254
Erik Marquardt, Rasmus Andresen, Tineke Strik
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. are încredere că IVCDCI-Europa în 
lume va permite creșterea flexibilității și a 
capacității de reacție, permițând 
continuarea activităților fondurilor 
fiduciare existente și protejând astfel 
unitatea bugetului Uniunii;

27. are încredere că IVCDCI-Europa în 
lume va permite creșterea flexibilității și a 
capacității de reacție, învățând din 
experiențele anterioare și din evaluările 
fondurilor fiduciare existente, permițându-
i, atunci când este cazul, să își continue și 
să își adapteze activitățile în cadrul 
obiectivelor regulamentului și protejând 
astfel unitatea bugetului Uniunii;

Or. en

Amendamentul 255
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Maria Arena, Dietmar Köster, Giuliano 
Pisapia, Andreas Schieder, Carlos Zorrinho, Mónica Silvana González, Demetris 
Papadakis, Eero Heinäluoma

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. are încredere că IVCDCI-Europa în 
lume va permite creșterea flexibilității și a 

27. are încredere că IVCDCI-Europa în 
lume va permite o flexibilitate și o 
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capacității de reacție, permițând 
continuarea activităților fondurilor 
fiduciare existente și protejând astfel 
unitatea bugetului Uniunii;

capacitate de reacție suficiente, permițând 
să se evalueze, cu implicarea deplină a 
Parlamentului, ce activități ale fondurilor 
fiduciare existente ar trebui să continue și 
ce activități ar trebui înlocuite, protejând 
astfel unitatea și responsabilitatea 
democratică a bugetului Uniunii;

Or. en

Amendamentul 256
Antoni Comín i Oliveres

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. are încredere că IVCDCI-Europa în 
lume va permite creșterea flexibilității și a 
capacității de reacție, permițând 
continuarea activităților fondurilor 
fiduciare existente și protejând astfel 
unitatea bugetului Uniunii;

27. subliniază că flexibilitatea 
instrumentelor financiare trebuie să fie 
compatibilă cu supravegherea 
parlamentară, aliniată la obiectivele de 
dezvoltare durabilă și să respecte 
integritatea bugetului UE; are încredere, 
în acest sens, că IVCDCI-Europa în lume 
va permite creșterea flexibilității și a 
capacității de reacție, permițând 
continuarea activităților fondurilor 
fiduciare existente și protejând astfel 
unitatea bugetului Uniunii și rolul 
Parlamentului European;

Or. en

Amendamentul 257
Vlad Gheorghe, Katalin Cseh, Charles Goerens, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. are încredere că IVCDCI-Europa în 
lume va permite creșterea flexibilității și a 
capacității de reacție, permițând 

27. are încredere că IVCDCI-Europa în 
lume va permite o alocare mai eficientă și 
mai previzibilă a resurselor, creșterea 
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continuarea activităților fondurilor 
fiduciare existente și protejând astfel 
unitatea bugetului Uniunii;

flexibilității și a capacității de reacție, 
permițând continuarea activităților 
fondurilor fiduciare existente și protejând 
astfel unitatea bugetului Uniunii; 
subliniază că un cadru de guvernanță 
decizională obișnuit conferă mai multă 
legitimitate acțiunii externe a UE, atât în 
cadrul UE, cât și în țările de destinație;

Or. en

Amendamentul 258
György Hölvényi, Milan Zver, Janusz Lewandowski

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. are încredere că IVCDCI-Europa în 
lume va permite creșterea flexibilității și a 
capacității de reacție, permițând 
continuarea activităților fondurilor 
fiduciare existente și protejând astfel 
unitatea bugetului Uniunii;

27. are încredere că IVCDCI-Europa în 
lume va permite creșterea flexibilității și a 
capacității de reacție, permițând 
continuarea activităților fondurilor 
fiduciare existente și protejând astfel 
unitatea bugetului Uniunii; consideră că 
alocarea de fonduri pentru sarcinile 
preluate de IVCDCI-Europa în lume din 
fondurile fiduciare trebuie să fie realizată 
în mod eficient;

Or. en

Amendamentul 259
Vlad Gheorghe, Katalin Cseh, Charles Goerens, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 27 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. invită Comisia să garanteze că 
punerea în aplicare a ajutorului umanitar 
și de dezvoltare al UE în zonele afectate 
de conflicte și în zonele cu provocări 
considerabile legate de refugiați se 
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realizează în deplină transparență și sub 
supravegherea atentă a membrilor 
personalului UE responsabili de control, 
inclusiv de activitățile de audit și de 
combatere a corupției; subliniază 
importanța partajării datelor de audit cu 
cadrul de control financiar al UE, 
inclusiv CCE, OLAF și EPPO;

Or. en

Amendamentul 260
Özlem Demirel, Miguel Urbán Crespo

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. în cazul unor nevoi mai mari în 
CFM 2021-2027, pledează pentru 
majorarea pachetului financiar dedicat 
IVCDCI-Europa în lume printr-o 
revizuire a CFM și a regulamentelor 
IVCDCI-Europa în lume sau printr-o 
consolidare a liniilor bugetare relevante 
ale IVCDCI-Europa în lume cu 
contribuții sub formă de venituri alocate 
externe; subliniază că, în cazul în care 
apare totuși necesitatea unui nou fond 
fiduciar justificat în mod corespunzător, 
insistă asupra faptului că Parlamentul 
trebuie să fie implicat pe deplin încă de la 
început;

eliminat

Or. en

Amendamentul 261
Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Nicolaus Fest, Dominique Bilde, Joachim Kuhs

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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28. în cazul unor nevoi mai mari în 
CFM 2021-2027, pledează pentru 
majorarea pachetului financiar dedicat 
IVCDCI-Europa în lume printr-o 
revizuire a CFM și a regulamentelor 
IVCDCI-Europa în lume sau printr-o 
consolidare a liniilor bugetare relevante 
ale IVCDCI-Europa în lume cu contribuții 
sub formă de venituri alocate externe; 
subliniază că, în cazul în care apare totuși 
necesitatea unui nou fond fiduciar 
justificat în mod corespunzător, insistă 
asupra faptului că Parlamentul trebuie să 
fie implicat pe deplin încă de la început;

28. în cazul unor nevoi mai mari 
propuse în CFM 2021-2027, afirmă că nu 
va fi posibilă majorarea pachetului 
financiar dedicat IVCDCI-Europa în 
lume;

Or. en

Amendamentul 262
Antoni Comín i Oliveres

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. în cazul unor nevoi mai mari în 
CFM 2021-2027, pledează pentru 
majorarea pachetului financiar dedicat 
IVCDCI-Europa în lume printr-o revizuire 
a CFM și a regulamentelor IVCDCI-
Europa în lume sau printr-o consolidare a 
liniilor bugetare relevante ale IVCDCI-
Europa în lume cu contribuții sub formă de 
venituri alocate externe; subliniază că, în 
cazul în care apare totuși necesitatea unui 
nou fond fiduciar justificat în mod 
corespunzător, insistă asupra faptului că 
Parlamentul trebuie să fie implicat pe 
deplin încă de la început;

28. în cazul unor nevoi mai mari în 
CFM 2021-2027, pledează pentru 
majorarea pachetului financiar dedicat 
IVCDCI-Europa în lume printr-o revizuire 
a CFM și a regulamentelor IVCDCI-
Europa în lume sau printr-o consolidare a 
liniilor bugetare relevante ale IVCDCI-
Europa în lume cu contribuții sub formă de 
venituri alocate externe; subliniază că 
Parlamentul trebuie să fie implicat pe 
deplin încă de la început în orice decizie 
luată în acest sens și că crearea de noi 
fonduri fiduciare trebuie evitată în viitor;

Or. en

Amendamentul 263
Erik Marquardt, Rasmus Andresen, Tineke Strik
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. în cazul unor nevoi mai mari în 
CFM 2021-2027, pledează pentru 
majorarea pachetului financiar dedicat 
IVCDCI-Europa în lume printr-o revizuire 
a CFM și a regulamentelor IVCDCI-
Europa în lume sau printr-o consolidare a 
liniilor bugetare relevante ale IVCDCI-
Europa în lume cu contribuții sub formă de 
venituri alocate externe; subliniază că, în 
cazul în care apare totuși necesitatea unui 
nou fond fiduciar justificat în mod 
corespunzător, insistă asupra faptului că 
Parlamentul trebuie să fie implicat pe 
deplin încă de la început;

28. în cazul unor nevoi mai mari în 
CFM 2021-2027, pledează pentru 
majorarea pachetului financiar dedicat 
IVCDCI-Europa în lume printr-o revizuire 
a CFM și a regulamentelor IVCDCI-
Europa în lume sau printr-o consolidare a 
liniilor bugetare relevante ale IVCDCI-
Europa în lume cu contribuții sub formă de 
venituri alocate externe; subliniază că orice 
mecanism de finanțare flexibil instituit în 
cadrul IVCDCI-Europa în lume ar trebui 
să respecte obiectivele tematice în materie 
de cheltuieli definite în regulament; 
insistă ca Parlamentul să fie implicat pe 
deplin în potențialul proces de tranziție a 
fondurilor fiduciare existente către 
IVCDCI încă de la început; invită Comisia 
să nu creeze niciun nou fond fiduciar sau 
mecanism echivalent în afara bugetului 
Uniunii;

Or. en

Amendamentul 264
Vlad Gheorghe, Katalin Cseh, Charles Goerens, Fabienne Keller, Olivier Chastel

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. în cazul unor nevoi mai mari în 
CFM 2021-2027, pledează pentru 
majorarea pachetului financiar dedicat 
IVCDCI-Europa în lume printr-o revizuire 
a CFM și a regulamentelor IVCDCI-
Europa în lume sau printr-o consolidare a 
liniilor bugetare relevante ale IVCDCI-
Europa în lume cu contribuții sub formă de 
venituri alocate externe; subliniază că, în 
cazul în care apare totuși necesitatea unui 

28. în cazul unor nevoi mai mari în 
CFM 2021-2027, pledează pentru 
majorarea pachetului financiar dedicat 
IVCDCI-Europa în lume printr-o revizuire 
a CFM și a regulamentelor IVCDCI-
Europa în lume sau printr-o consolidare a 
liniilor bugetare relevante ale IVCDCI-
Europa în lume cu contribuții sub formă de 
venituri alocate externe; se așteaptă ca 
viitoarea revizuire a Regulamentului 
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nou fond fiduciar justificat în mod 
corespunzător, insistă asupra faptului că 
Parlamentul trebuie să fie implicat pe 
deplin încă de la început;

financiar să asigure implicarea 
corespunzătoare a autorității bugetare în 
guvernanța veniturilor alocate externe; 
subliniază că, în cazul în care apare totuși 
necesitatea unui nou fond fiduciar justificat 
în mod corespunzător, Parlamentul trebuie 
să fie implicat pe deplin încă de la început 
și consideră, prin urmare, că 
Regulamentul financiar trebuie revizuit 
pentru a garanta un rol adecvat al 
Parlamentului în instituirea și controlul 
fondurilor fiduciare;

Or. en

Amendamentul 265
György Hölvényi, Milan Zver, Janusz Lewandowski

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. în cazul unor nevoi mai mari în 
CFM 2021-2027, pledează pentru 
majorarea pachetului financiar dedicat 
IVCDCI-Europa în lume printr-o revizuire 
a CFM și a regulamentelor IVCDCI-
Europa în lume sau printr-o consolidare a 
liniilor bugetare relevante ale IVCDCI-
Europa în lume cu contribuții sub formă de 
venituri alocate externe; subliniază că, în 
cazul în care apare totuși necesitatea unui 
nou fond fiduciar justificat în mod 
corespunzător, insistă asupra faptului că 
Parlamentul trebuie să fie implicat pe 
deplin încă de la început;

28. în cazul unor nevoi mai mari în 
CFM 2021-2027, pledează pentru 
majorarea pachetului financiar dedicat 
IVCDCI-Europa în lume printr-o revizuire 
a CFM și a regulamentelor IVCDCI-
Europa în lume sau printr-o consolidare a 
liniilor bugetare relevante ale IVCDCI-
Europa în lume cu contribuții sub formă de 
venituri alocate externe; subliniază că, în 
cazul în care apare, cu toate acestea, 
necesitatea unui nou fond fiduciar justificat 
în mod corespunzător, în urma izbucnirii 
unei crize majore, a unei schimbări bruște 
în relațiile internaționale care necesită un 
răspuns financiar major din partea UE 
sau a necesității de a pune în comun 
resurse cu țări terțe care nu ar fi fezabile 
în temeiul instrumentelor colegiferate, 
insistă asupra faptului că Parlamentul 
trebuie să fie implicat pe deplin încă de la 
început;

Or. en
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Amendamentul 266
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Maria Arena, Dietmar Köster, Giuliano 
Pisapia, Andreas Schieder, Carlos Zorrinho, Mónica Silvana González, Demetris 
Papadakis, Eero Heinäluoma

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. în cazul unor nevoi mai mari în 
CFM 2021-2027, pledează pentru 
majorarea pachetului financiar dedicat 
IVCDCI-Europa în lume printr-o revizuire 
a CFM și a regulamentelor IVCDCI-
Europa în lume sau printr-o consolidare a 
liniilor bugetare relevante ale IVCDCI-
Europa în lume cu contribuții sub formă de 
venituri alocate externe; subliniază că, în 
cazul în care apare totuși necesitatea unui 
nou fond fiduciar justificat în mod 
corespunzător, insistă asupra faptului că 
Parlamentul trebuie să fie implicat pe 
deplin încă de la început;

28. în cazul unor nevoi mai mari în 
CFM 2021-2027, susține că prima și 
principala soluție care trebuie explorată 
ar trebui să fie prin intermediul 
programelor UE, prin majorarea 
pachetului financiar dedicat IVCDCI-
Europa în lume printr-o revizuire a CFM și 
a regulamentelor IVCDCI-Europa în lume, 
sau ca opțiune secundară și cu condiția ca 
Parlamentul să fie implicat pe deplin în 
procesul decizional și să dispună de o 
putere de control adecvată, printr-o 
consolidare a liniilor bugetare relevante ale 
IVCDCI-Europa în lume cu contribuții sub 
formă de venituri alocate externe; 
subliniază că, în cazul în care apare totuși 
necesitatea unui nou fond fiduciar justificat 
în mod corespunzător, insistă asupra 
faptului că Parlamentul trebuie să fie 
implicat pe deplin încă de la început;

Or. en

Amendamentul 267
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Maria Arena, Dietmar Köster, Giuliano 
Pisapia, Andreas Schieder, Carlos Zorrinho, Mónica Silvana González, Demetris 
Papadakis

Propunere de rezoluție
Punctul 28 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. solicită mai multă transparență și 
responsabilitate, precum și o mai bună 



AM\1228692RO.docx 139/151 PE691.287v01-00

RO

implicare a Parlamentului în fondurile 
fiduciare ale Uniunii, de la deliberările 
privind crearea oricărui fond fiduciar, 
elaborarea acordului constitutiv și 
mobilizarea contribuției Uniunii, până la 
implementarea, continuarea și posibila 
lichidare a oricărui fond fiduciar; solicită, 
în acest sens, o revizuire a articolelor 
relevante din Regulamentul financiar;

Or. en

Amendamentul 268
Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Nicolaus Fest, Dominique Bilde, Joachim Kuhs

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. invită Comisia să acorde prioritate 
abordării bazate pe conexiune în 
implementarea IVCDCI-Europa în lume 
și solicită intensificarea cooperării dintre 
actorii UE din domeniul umanitar și al 
dezvoltării, în special în contexte post-
criză și în crizele prelungite, pentru a se 
adapta mai bine la nevoile locale și pentru 
a obține rezultate mai eficiente;

eliminat

Or. en

Amendamentul 269
Erik Marquardt, Rasmus Andresen, Tineke Strik
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. invită Comisia să acorde prioritate 
abordării bazate pe conexiune în 
implementarea IVCDCI-Europa în lume și 
solicită intensificarea cooperării dintre 

29. invită Comisia să aibă în vedere 
abordarea bazată pe conexiune în 
implementarea IVCDCI-Europa în lume și 
solicită intensificarea cooperării dintre 
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actorii UE din domeniul umanitar și al 
dezvoltării, în special în contexte post-criză 
și în crizele prelungite, pentru a se adapta 
mai bine la nevoile locale și pentru a obține 
rezultate mai eficiente;

actorii UE din domeniul umanitar și al 
dezvoltării, în conformitate cu principiul 
independenței ajutorului umanitar, în 
special în contexte post-criză și în crizele 
prelungite, pentru a se adapta mai bine la 
nevoile locale și pentru a obține rezultate 
mai eficiente;

Or. en

Amendamentul 270
Antoni Comín i Oliveres

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. invită Comisia să acorde prioritate 
abordării bazate pe conexiune în 
implementarea IVCDCI-Europa în lume și 
solicită intensificarea cooperării dintre 
actorii UE din domeniul umanitar și al 
dezvoltării, în special în contexte post-criză 
și în crizele prelungite, pentru a se adapta 
mai bine la nevoile locale și pentru a obține 
rezultate mai eficiente;

29. invită Comisia să acorde prioritate 
abordării bazate pe conexiune în 
implementarea IVCDCI-Europa în lume și 
solicită intensificarea cooperării dintre 
actorii UE din domeniul umanitar și al 
dezvoltării, în special în contexte post-criză 
și în crizele prelungite, pentru a se adapta 
mai bine la nevoile locale și pentru a obține 
rezultate mai eficiente; invită Comisia să 
se asigure că toate politicile Uniunii sunt 
aliniate la principiul coerenței politicilor 
pentru dezvoltare, pentru a asigura 
eficacitatea abordării bazate pe 
conexiune;

Or. en

Amendamentul 271
Erik Marquardt, Rasmus Andresen, Tineke Strik
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 29 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29a. ia act de faptul că posibilitățile de 
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integrare a politicii în materie de migrație 
în politica externă a UE sunt extinse în 
mod semnificativ prin includerea 
migrației în componenta tematică, 
geografică și de răspuns rapid a IVCDCI; 
constată cu îngrijorare că, cu toate 
acestea, prin componenta „răspuns 
rapid”, cooperarea cu țările terțe în 
materie de gestionare a migrației poate fi 
finanțată fără a fi nevoie ca Comisia să 
publice niciun document de programare 
sau să consulte actorii societății civile și 
fără implicarea Parlamentului, inclusiv în 
cadrul „planului de acțiune în vederea 
pregătirii pentru situații de criză legate de 
migrație și a gestionării acestora”, care 
nu dispune de mecanisme de evaluare a 
impactului negativ posibil al unor astfel 
de intervenții; insistă, în acest sens, 
asupra necesității de a se asigura că 
cadrul financiar multianual 2021-2027 
este însoțit de un cadru solid în domeniul 
drepturilor omului pentru identificarea, 
punerea în aplicare și monitorizarea 
viitoarelor programe de cooperare în 
domeniul migrației;

Or. en

Amendamentul 272
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Maria Arena, Dietmar Köster, Giuliano 
Pisapia, Andreas Schieder, Carlos Zorrinho, Mónica Silvana González, Demetris 
Papadakis

Propunere de rezoluție
Punctul 29 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29a. consideră că parteneriatele și 
alocările aferente de resurse nu ar trebui 
să fie condiționate de cooperarea cu 
cerințele UE privind returnarea și 
readmisia sau gestionarea frontierelor; 
insistă asupra faptului că UE ar trebui să 
colaboreze cu partenerii săi pentru a 
dezvolta un mediu politic de 
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responsabilitate democratică, cu 
participarea comunităților locale la 
procesele decizionale privind utilizarea 
fondurilor;

Or. en

Amendamentul 273
Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino

Propunere de rezoluție
Punctul 29 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29a. ia act de faptul că egalitatea de 
gen și incluziunea socială reprezintă unul 
dintre principalele obiective în materie de 
cheltuieli ale programării IVCDCI-
Europa în lume; reiterează angajamentul 
UE față de egalitatea de gen și invită 
Comisia să integreze egalitatea de gen, 
precum și consolidarea rezilienței și 
adaptarea la schimbările climatice în 
planificarea și punerea în aplicare a 
fondurilor fiduciare și a IRT;

Or. en

Amendamentul 274
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 29 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29a. sugerează că, pentru a asigura o 
imagine de ansamblu mai calitativă a 
efectelor societale ale proiectelor și a 
impactului acestora asupra drepturilor 
omului, ar trebui să se acorde prioritate 
alocării unei finanțări mai adaptate și mai 
directe ONG-urilor independente, având 
în vedere rolul acestora în monitorizarea 
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critică și în evaluarea politicilor 
guvernamentale ale partenerilor din țările 
terțe;

Or. en

Amendamentul 275
Erik Marquardt, Rasmus Andresen, Tineke Strik
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 29 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29b. ia act de faptul că IVCDCI-
Europa în lume prevede evaluări 
intermediare și finale, precum și rapoarte 
anuale detaliate ale Comisiei către 
Parlament și Consiliu cu privire la 
activitățile în curs, rezultatele obținute, 
eficacitatea, precum și progresele 
înregistrate în direcția țintelor tematice și 
a obiectivelor regulamentului; invită 
Comisia să elaboreze și să pună în 
aplicare o metodologie precisă de 
urmărire a cheltuielilor de 10 % alocate 
pentru migrație și strămutare forțată, 
pentru a asigura în mod eficace 
transparența și responsabilitatea 
corespunzătoare în ceea ce privește aceste 
cheltuieli, astfel cum se prevede în 
regulament;

Or. en

Amendamentul 276
Özlem Demirel, Miguel Urbán Crespo

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. ia act de faptul că procedura de eliminat
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luare a deciziilor cât mai aproape de 
cetățean și adaptarea la realitățile locale 
ale FFUE și ale IRT au o valoare 
adăugată ridicată și trebuie integrate în 
viitoarele exerciții de programare legate 
de instrumentele bugetare pentru politica 
externă a UE;

Or. en

Amendamentul 277
Erik Marquardt, Rasmus Andresen, Tineke Strik
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. ia act de faptul că procedura de 
luare a deciziilor cât mai aproape de 
cetățean și adaptarea la realitățile locale ale 
FFUE și ale IRT au o valoare adăugată 
ridicată și trebuie integrate în viitoarele 
exerciții de programare legate de 
instrumentele bugetare pentru politica 
externă a UE;

30. salută procedura de luare a 
deciziilor cât mai aproape de cetățean, 
adaptarea la realitățile locale și 
posibilitatea de a implementa proiecte 
transfrontaliere și multianuale în cadrul 
FFUE și al IRT; solicită integrarea 
acestor aspecte în viitoarele exerciții de 
programare legate de instrumentele 
bugetare pentru politica externă a UE;

Or. en

Amendamentul 278
Antoni Comín i Oliveres

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. ia act de faptul că procedura de 
luare a deciziilor cât mai aproape de 
cetățean și adaptarea la realitățile locale ale 
FFUE și ale IRT au o valoare adăugată 
ridicată și trebuie integrate în viitoarele 
exerciții de programare legate de 

30. ia act de faptul că procedura de 
luare a deciziilor cât mai aproape de 
cetățean și adaptarea la realitățile locale 
trebuie integrate în viitoarele exerciții de 
programare legate de instrumentele 
bugetare pentru politica externă a UE;
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instrumentele bugetare pentru politica 
externă a UE;

Or. en

Amendamentul 279
Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, María Soraya 
Rodríguez Ramos

Propunere de rezoluție
Punctul 30 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30a. invită Comisia să se asigure că 
cheltuielile legate de migrație ar trebui să 
vizeze reducerea vulnerabilităților și 
consolidarea rezilienței în cadrul 
comunităților afectate, în timp ce 
fondurile alocate ar trebui să se bazeze pe 
proceduri detaliate de evaluare a 
impactului și pe previziuni bazate pe 
dovezi și să includă și o evaluare a 
riscurilor, o analiză a contextului și o 
analiză a conflictelor; în cazul în care se 
identifică un risc grav, trebuie să existe 
proceduri adecvate pentru a atenua și a 
contrabalansa aceste riscuri într-un mod 
compatibil cu drepturile omului și cu 
standardele democratice;

Or. en

Amendamentul 280
Özlem Demirel, Miguel Urbán Crespo

Propunere de rezoluție
Punctul 30 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30a. consideră că abordarea politică și 
utilizarea fondurilor, în special a 
Fondului fiduciar al UE pentru Africa și 
a Instrumentului pentru refugiații din 
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Turcia, sunt greșite și trebuie suspendate 
sau realocate; respinge utilizarea 
Fondului fiduciar al UE pentru Africa 
pentru gestionarea frontierelor și 
politicile de combatere a migrației, solicită 
realocarea acestor fonduri pentru un 
ajutor real pentru dezvoltare și eradicarea 
cauzelor profunde; solicită încetarea așa-
numitului acord UE-Turcia și a politicii 
„Europa-fortăreață”;

Or. en

Amendamentul 281
Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, María Soraya 
Rodríguez Ramos

Propunere de rezoluție
Punctul 30 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30b. se așteaptă ca Comisia să publice 
toate evaluările, monitorizările și 
analizele sale de impact, în special în ceea 
ce privește proiectele cu risc ridicat 
realizate în strânsă cooperare cu agențiile 
naționale ale țărilor partenere; reiterează 
că Parlamentul trebuie să fie în măsură 
să evalueze și să studieze aceste rapoarte 
în mod regulat;

Or. en

Amendamentul 282
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Maria Arena, Dietmar Köster, Giuliano 
Pisapia, Andreas Schieder, Carlos Zorrinho, Mónica Silvana González, Demetris 
Papadakis

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. recunoaște că cooperarea cu 31. recunoaște că cooperarea cu 
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reprezentanții comunităților locale, 
inclusiv cu liderii religioși locali, în 
contexte afectate de conflict este esențială 
pentru promovarea reconcilierii, a 
dialogului și a păcii;

comunitățile și părțile interesate locale, 
inclusiv cu organismele guvernamentale 
locale, organizațiile societății civile, ONG-
urile, sindicatele și liderii religioși, în 
contexte afectate de conflict este esențială 
pentru promovarea reconcilierii, a 
dialogului și a păcii;

Or. en

Amendamentul 283
Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Nicolaus Fest, Dominique Bilde, Joachim Kuhs

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. recunoaște că cooperarea cu 
reprezentanții comunităților locale, 
inclusiv cu liderii religioși locali, în 
contexte afectate de conflict este esențială 
pentru promovarea reconcilierii, a 
dialogului și a păcii;

31. recunoaște că a permite 
reprezentanților comunităților locale, 
inclusiv liderilor religioși locali, în 
contexte afectate de conflict să fie 
responsabili de orice proces de justiție de 
tranziție sau de un proces similar este 
esențială pentru promovarea reconcilierii, a 
dialogului și a păcii;

Or. en

Amendamentul 284
Nathalie Loiseau

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. recunoaște că cooperarea cu 
reprezentanții comunităților locale, 
inclusiv cu liderii religioși locali, în 
contexte afectate de conflict este esențială 
pentru promovarea reconcilierii, a 
dialogului și a păcii;

31. recunoaște că cooperarea cu 
reprezentanții comunităților locale, în 
contexte afectate de conflict este esențială 
pentru promovarea reconcilierii, a 
dialogului și a păcii;

Or. fr



PE691.287v01-00 148/151 AM\1228692RO.docx

RO

Amendamentul 285
Erik Marquardt, Rasmus Andresen, Tineke Strik
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 31 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31a. subliniază importanța alocării 
unei părți importante din viitoarea 
finanțare UE în domeniul migrației 
grupurilor societății civile din țările terțe 
pentru acordarea de asistență și pentru 
protejarea și monitorizarea drepturilor 
migranților, precum și a garantării 
faptului că o parte semnificativă a 
fondurilor UE este alocată pentru 
îmbunătățirea drepturilor omului, a 
protecției internaționale și a perspectivei 
de viitor a refugiaților;

Or. en

Amendamentul 286
Erik Marquardt, Rasmus Andresen, Tineke Strik
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 31 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31b. reiterează că UE are o 
responsabilitate globală de a găzdui o 
parte echitabilă a persoanelor care au 
nevoie de protecție internațională; 
subliniază că asistența financiară 
acordată țărilor terțe pentru primirea 
refugiaților nu poate în niciun caz să se 
substituie acestei responsabilități;

Or. en
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Amendamentul 287
Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Nicolaus Fest, Joachim Kuhs

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. invită Comisia să adapteze 
metodele de programare la realitățile 
locale și la provocările locale emergente și 
să sprijine asumarea responsabilității la 
nivel local în implementarea noilor 
instrumente de dezvoltare ale UE; invită, 
de asemenea, Comisia să efectueze o 
evaluare a nevoilor și să adapteze 
răspunsul UE la nevoile locale;

eliminat

Or. en

Amendamentul 288
György Hölvényi, Milan Zver, Janusz Lewandowski

Propunere de rezoluție
Punctul 32 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32a. subliniază că bisericile locale și 
organizațiile bazate pe credință joacă un 
rol activ în cooperarea pentru dezvoltare 
și în furnizarea de asistență umanitară 
persoanelor care au cea mai mare nevoie 
de ajutor și invită Comisia să colaboreze 
cu acestea, în special în cazul furnizării 
de sprijin direct comunităților greu 
accesibile din țările în curs de dezvoltare;

Or. en

Amendamentul 289
György Hölvényi, Milan Zver, Janusz Lewandowski

Propunere de rezoluție
Punctul 32 b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

32b. invită Comisia să examineze 
posibilitățile de implicare a partenerilor 
din țările terțe în inițiative comune și în 
finanțarea gestionării provocărilor 
comune, cum ar fi migrația, strămutarea 
forțată, schimbările climatice, 
emanciparea femeilor și protecția 
grupurilor vulnerabile;

Or. en

Amendamentul 290
György Hölvényi, Milan Zver, Janusz Lewandowski

Propunere de rezoluție
Punctul 32 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32c. invită Comisia să acorde prioritate 
investițiilor în educație și în crearea de 
locuri de muncă pentru a oferi 
persoanelor din țările partenere 
posibilități de a se implica în activități 
generatoare de venituri la nivel local;

Or. en

Amendamentul 291
György Hölvényi, Milan Zver, Janusz Lewandowski

Propunere de rezoluție
Punctul 32 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32d. se așteaptă ca Comisia să abordeze 
crizele actuale sau viitoare și potențialele 
nevoi de reconstrucție într-un mod mai 
eficient și mai bine direcționat, prin 
utilizarea modalităților existente și a altor 
mijloace posibile în temeiul actualului 
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Regulament financiar, în cooperare 
strânsă și coordonată cu statele membre și 
cu alte instituții ale UE ca „Echipa 
Europa”, precum și cu parteneri și 
donatori internaționali care împărtășesc 
aceeași viziune;

Or. en


