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ANEXA I 

LISTA ȚĂRILOR ȘI TERITORIILOR DIN ZONA DE VECINĂTATE A UE  

 

Algeria 

Armenia 

Azerbaidjan 

Belarus 

Egipt 

Georgia 

Israel 

Iordania 

Liban 

Libia 

Republica Moldova 

Maroc 

teritoriile palestiniene ocupate 

Siria 

Tunisia 

Ucraina 

 

Sprijinul acordat de Uniune în acest domeniu poate fi folosit, de asemenea, pentru a permite 

Federației Ruse să participe la programele de cooperare transfrontalieră și la alte programe 

multinaționale relevante. 
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ANEXA II  

DOMENII DE COOPERARE PENTRU PROGRAMELE GEOGRAFICE 

 

A.  Pentru toate regiunile geografice 

 

OAMENI 

1.  Buna guvernanță, democrația, statul de drept și drepturile omului 

(a) Consolidarea democrației și a proceselor democratice, a guvernanței și a 

supravegherii, inclusiv a proceselor electorale credibile și transparente; 

(b) Consolidarea protecției drepturilor omului și a libertăților fundamentale; 

(c) Promovarea combaterii tuturor formelor de discriminare și susținerea principiului 

egalității, în special egalitatea de gen și drepturile persoanelor care aparțin 

minorităților; 

(d) Sprijinirea unei societăți civile prospere și a rolului acesteia în procesele de reformă 

și în transformările democratice, precum și promovarea unui mediu favorabil pentru 

implicarea societății civile și a cetățenilor în procesul de luare a deciziilor politice; 

(e) Îmbunătățirea pluralismului, a independenței și a profesionalismului mass-mediei 

libere și independente; 

(f) Consolidarea rezilienței statelor, a societăților, a comunităților și a persoanelor la 

presiuni și șocuri politice, economice, de mediu, alimentare, demografice și 

societale; 

(g) Consolidarea dezvoltării unor instituții publice democratice la nivel național și 

subnațional, inclusiv a unui sistem judiciar independent, eficace, eficient și 

responsabil, promovarea statului de drept și a accesului la justiție pentru toți; 

(h) Sprijinirea proceselor de reformă a administrației publice, inclusiv prin utilizarea 

abordărilor de guvernare electronică axate pe cetățeni; consolidarea cadrelor juridice 

și instituționale, a sistemelor naționale de statistică, a capacităților și a bunei 

gestionări a finanțelor publice, precum și contribuția la combaterea corupției; 

(i) Promovarea unor politici teritoriale și urbane favorabile incluziunii, echilibrate și 

integrate, prin consolidarea instituțiilor și a organismelor publice la nivel național și 

subnațional și prin sprijinirea proceselor eficiente de descentralizare și de 

restructurare a statului; 

(j) Creșterea transparenței instituțiilor publice și a obligației acestora de a-și asuma 

răspunderea, consolidarea achizițiilor publice și a gestionării finanțelor publice, 

dezvoltarea guvernării electronice și ameliorarea furnizării de servicii; 

(k) Sprijinirea gestionării durabile, responsabile și transparente a sectoarelor legate de 

resursele naturale și a veniturilor care decurg din acestea, precum și a reformelor care 

vizează aplicarea unor politici fiscale echitabile, corecte și sustenabile. 

 

2.  Eradicarea sărăciei, combaterea inegalităților și dezvoltarea umană 

(a) Eradicarea sărăciei în toate aspectele sale, combaterea discriminării și a inegalităților 

și aplicarea principiului de a nu lăsa pe nimeni în urmă;  



 

RO 3  RO 

(b) Intensificarea eforturilor pentru adoptarea unor politici și realizarea unor investiții 

corespunzătoare care să promoveze drepturile femeilor și tinerilor, să faciliteze 

implicarea lor în viața socială, civică și economică și să asigure contribuția lor 

deplină la creșterea economică favorabilă incluziunii și la dezvoltarea durabilă; 

(c) Promovarea protejării și exercitării drepturilor femeilor și fetelor, inclusiv drepturile 

economice, drepturile în materie de muncă și drepturile sociale și sănătatea sexuală și 

reproductivă și drepturile aferente, precum și prevenirea violenței sexuale și a 

violenței pe criterii de gen în toate formele sale; 

(d) Acordarea unei atenții deosebite persoanelor dezavantajate, vulnerabile și 

marginalizate, printre care se numără copiii, persoanele în vârstă, persoanele cu 

handicap, persoanele LGBTI și popoarele indigene. Acest lucru include promovarea 

tranziției de la îngrijirea instituționalizată a copiilor la îngrijirea acestora în cadrul 

comunității; 

(e) Promovarea unei abordări integrate pentru sprijinirea comunităților, în special a celor 

mai sărace comunități, în vederea îmbunătățirii accesului la nevoi și servicii de bază; 

(f) Sprijinirea garantării unui mediu sigur și încurajator pentru copii, care reprezintă un 

element important pentru promovarea unei populații tinere sănătoase și capabile să 

își valorifice pe deplin potențialul;  

(g) Sprijinirea accesului universal la alimente suficiente, accesibile ca preț, sigure și 

hrănitoare, mai ales pentru persoanele aflate în cele mai vulnerabile situații, și 

consolidarea securității alimentare și a nutriției, în special în țările care se confruntă 

cu crize prelungite sau recurente; 

(h) Sprijinirea accesului universal la apă potabilă sigură și suficientă, la salubrizare și 

igienă, precum și gestionarea durabilă și integrată a resurselor de apă; 

(i) Realizarea acoperirii universale cu de sănătate, cu acces echitabil la servicii de 

sănătate de calitate și accesibile ca preț, inclusiv prin sprijinirea dezvoltării unor 

sisteme de sănătate puternice, de calitate și reziliente, precum și consolidarea 

capacității de alertă timpurie, de reducere a riscurilor, de gestionare și de recuperare; 

(j) Sprijinirea unui sistem de protecție socială universal și echitabil și consolidarea 

plaselor de siguranță socială pentru garantarea venitului de bază, prevenirea 

situațiilor de sărăcie extremă și sporirea rezilienței; 

(k) Promovarea dezvoltării urbane durabile și favorabile incluziunii pentru abordarea 

inegalităților urbane, punând accentul pe persoanele care au cea mai mare nevoie de 

sprijin;  

(l) Sprijinirea autorităților locale pentru a îmbunătăți, la nivelul orașelor, furnizarea 

serviciilor de bază, accesul echitabil la securitatea alimentară și la locuințe accesibile, 

decente și la prețuri abordabile, precum și pentru a îmbunătăți calitatea vieții, în 

special în cazul persoanelor care locuiesc în așezări improvizate și în bidonviluri; 

(m) Promovarea unei educații formale, informale și nonformale de calitate, incluzive și 

echitabile pentru toți, la toate nivelurile, inclusiv în ceea ce privește formarea tehnică 

și profesională și inclusiv în situații de urgență și de criză, prin utilizarea 

tehnologiilor digitale pentru îmbunătățirea procesului de învățare și predare; 

(n) Sprijinirea acțiunilor de consolidare a capacităților și a mobilității de studiu către, 

dinspre sau între țările partenere, precum și a cooperării și a dialogului politic cu 
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instituțiile, organizațiile și autoritățile și organismele locale de punere în aplicare din 

țările respective; 

(o) Promovarea cooperării în domeniile științei, tehnologiei și cercetării, precum și a 

datelor deschise și a inovării;  

(p) Intensificarea coordonării dintre toți actorii relevanți, în scopul facilitării tranziției de 

la o situație de urgență la faza de dezvoltare; 

(q) Promovarea dialogului intercultural și a diversității culturale în toate formele sale, 

precum și conservarea și promovarea patrimoniului cultural și valorificarea 

potențialului industriilor creative pentru o dezvoltare durabilă, socială și economică; 

(r) Promovarea demnității și a rezilienței persoanelor strămutate forțat pe termen lung și 

a integrării acestora în viața economică și socială a țărilor-gazdă și a 

comunitățilorgazdă.  

 

3.  Migrația și mobilitatea 

(a) Consolidarea parteneriatelor în materie de migrație și mobilitate pe baza unei 

abordări integrate și echilibrate, care să acopere toate aspectele legate de migrație, 

inclusiv acordarea de asistență pentru punerea în aplicare a acordurilor și 

înțelegerilor bilaterale sau regionale, inclusiv a parteneriatelor pentru mobilitate; 

(b) Sprijinirea reintegrării durabile a migranților care se întorc; 

(c) Abordarea și atenuarea cauzelor profunde ale migrației neregulamentare și ale 

strămutării forțate; 

(d) Combaterea migrației nereglementate, a traficului de persoane și a introducerii 

ilegale de migranți și intensificarea cooperării privind gestionarea integrată a 

frontierelor; 

(e) Consolidarea capacității științifice, tehnice, umane și instituționale pentru gestionarea 

migrației; 

(f) Sprijinirea unor politici privind migrația eficace și bazate pe drepturile omului, 

inclusiv a programelor de protecție; 

(g) Promovarea condițiilor pentru facilitarea migrației legale și a mobilității bine 

gestionate, a contactelor interpersonale, a maximizării impactului migrației asupra 

dezvoltării; 

(h) Asigurarea protecției migranților și a persoanelor strămutate forțat; 

(i) Sprijinirea unor soluții bazate pe dezvoltare în cazul persoanelor strămutate forțat și a 

comunităților lor gazdă;  

(j) Susținerea implicării diasporei în țările de origine;  

(k) Promovarea transferurilor de tip remitere mai rapide, mai ieftine și mai sigure atât în 

țările de expediere, cât și în țările de destinație, valorificând astfel potențialul lor din 

perspectiva dezvoltării. 
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PLANETA 

4.  Mediul și schimbările climatice 

(a) Consolidarea capacității științifice, tehnice, umane și instituționale pentru 

gestionarea, integrarea și monitorizarea aspectelor de mediu și climatice; 

consolidarea guvernanței în domeniul climei la nivel regional și național; 

(b) Contribuția la eforturile partenerilor de a-și îndeplini angajamentele asumate în 

domeniul schimbărilor climatice în conformitate cu Acordul de la Paris privind 

schimbările climatice, inclusiv prin punerea în aplicare a contribuției stabilite la nivel 

național (CSN) și a planurilor de acțiuni pentru atenuarea schimbărilor climatice și 

adaptarea la acestea, inclusiv a sinergiilor dintre adaptare și atenuare; 

(c) Dezvoltarea și/sau consolidarea creșterii durabile verzi și creșterii durabile albastre în 

toate sectoarele economice; 

(d) Consolidarea cooperării în domeniul energiei durabile; promovarea și intensificarea 

cooperării în ceea ce privește eficiența energetică și utilizarea surselor regenerabile 

de energie; 

(e) Îmbunătățirea rețelelor și a serviciilor de transport multimodale la nivel local, 

național, regional și continental pentru a crea mai multe oportunități de dezvoltare 

economică durabilă și rezilientă la schimbările climatice și de creare de locuri de 

muncă, în vederea unei dezvoltări cu emisii scăzute de dioxid de carbon și reziliente 

la schimbările climatice; consolidarea facilitării și liberalizării transporturilor, 

îmbunătățirea durabilității, a siguranței rutiere și a rezilienței în domeniile legate de 

transport;  

(f) Consolidarea implicării comunităților locale în combaterea schimbărilor climatice, în 

conservarea ecosistemelor și în gestionarea resurselor naturale; promovarea 

dezvoltării urbane durabile și a rezilienței în zonele urbane; 

(g) Promovarea conservării, a gestionării și utilizării durabile și a refacerii resurselor 

naturale, ecosisteme sănătoase și stoparea pierderii biodiversității, precum și 

protecția speciilor sălbatice de faună și floră; 

(h) Promovarea gestionării durabile și integrate a resurselor de apă și a cooperării 

transfrontaliere în domeniul apei; 

(i) Promovarea conservării și a ameliorării stocurilor de carbon prin gestionarea durabilă 

a exploatării terenurilor, a schimbării destinației terenurilor și a silviculturii, precum 

și combaterea degradării mediului, a deșertificării și a degradării terenurilor; 

(j) Limitarea despăduririlor și promovarea aplicării reglementărilor forestiere, a 

guvernării și a schimburilor comerciale (FLEGT) și combaterea exploatării forestiere 

ilegale și a comerțului ilegal cu lemne și produse din lemn; 

(k) Sprijinirea guvernanței oceanelor, inclusiv protecția, refacerea și conservarea zonelor 

costiere și marine în toate formele lor, inclusiv a ecosistemelor, lupta împotriva 

deșeurilor marine, combaterea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat (pescuit 

INN) și protecția biodiversității marine; 

(l) Consolidarea reducerii riscului de dezastre (RRD) și a rezilienței la nivel regional, în 

sinergie cu politicile și acțiunile de adaptare la schimbările climatice; 
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(m) Promovarea utilizării eficiente a resurselor și a consumului și producției durabile, 

inclusiv combaterea poluării și gestionarea corespunzătoare a substanțelor chimice și 

a deșeurilor; 

(n) Sprijinirea eforturilor de îmbunătățire a diversificării economice durabil, a 

competitivității durabile și a comerțului durabil și dezvoltarea sectorului privat, 

punând accentul în special pe creșterea verde, cu emisii scăzute de dioxid de carbon 

și rezilientă la schimbările climatice, pe microîntreprinderi, IMM-uri și cooperative, 

prin valorificarea acordurilor comerciale existente cu UE. 

 

PROSPERITATE 

5.  Creșterea economică favorabilă incluziunii și durabilă și locuri de muncă 

decente  

(a) Sprijinirea antreprenoriatului, a locurilor de muncă decente și a capacității de inserție 

profesională prin dezvoltarea de competențe și abilități, inclusiv prin educație, prin 

îmbunătățirea standardelor de muncă și a condițiilor de muncă și prin crearea de 

oportunități, în special pentru tineri; 

(b) Sprijinirea căilor naționale de dezvoltare care maximizează rezultatele și efectele 

sociale pozitive și promovarea impozitării progresive și a politicilor publice 

redistributive; 

(c) Îmbunătățirea climatului de afaceri și de investiții, crearea unui mediu de 

reglementare propice pentru dezvoltarea economică și sprijinirea întreprinderilor, în 

special a microîntreprinderilor și a IMM-urilor, astfel încât să își extindă activitățile 

și să creeze locuri de muncă; 

(d) Consolidarea sustenabilității sociale și de mediu, a responsabilității sociale a 

întreprinderilor și a comportamentului responsabil în afaceri de-a lungul întregilor 

lanțuri valorice; 

(e) Sporirea eficacității cheltuielilor publice și promovarea utilizării într-un mod mai 

strategic a finanțelor publice, inclusiv prin instrumente de finanțare mixtă, pentru a 

atrage investiții publice și private suplimentare; 

(f) Stimularea potențialului orașelor ca centre de creștere durabilă și favorabilă 

incluziunii și de inovare;  

(g) Promovarea coeziunii economice, sociale și teritoriale interne, crearea unor legături 

mai strânse între zonele urbane și cele rurale și facilitarea dezvoltării sectorului 

turismului ca levier pentru dezvoltarea durabilă; 

(h) Stimularea și diversificarea lanțurilor valorice din sectorul agricol și alimentar, 

promovarea diversificării economice, a generării de valoare adăugată, a integrării 

regionale, a competitivității și a comerțului, precum și consolidarea inovațiilor 

durabile, cu emisii scăzute de dioxid de carbon și reziliente la schimbările climatice; 

(i) Sprijinirea gestionării durabile a pescuitului și a acvaculturii durabile; 

(j) Facilitarea accesului universal la energie durabilă și promovarea unei economii cu 

emisii scăzute de dioxid de carbon, rezilientă la schimbările climatice, circulară și 

eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, în conformitate cu Acordul de 

la Paris privind schimbările climatice; 
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(k) Promovarea mobilității inteligente, durabile, incluzive și sigure, precum și 

îmbunătățirea conexiunilor de transport cu Uniunea;  

(l) Promovarea conectivității digitale incluzive, accesibile ca preț și fiabile și 

consolidarea economiei digitale; 

(m) Dezvoltarea și consolidarea piețelor și sectoarelor într-un mod care să stimuleze 

creșterea durabilă și favorabilă incluziunii; 

(n) Sprijinirea agendei de integrare regională și a politicilor comerciale optime, precum 

și sprijinirea consolidării și punerii în aplicare a acordurilor comerciale dintre UE și 

partenerii săi; 

(o) Promovarea cooperării în domeniile științei, tehnologiei și cercetării, precum și a 

datelor deschise și a inovării; 

(p) Promovarea dialogului intercultural și a diversității culturale în toate formele sale, 

precum și conservarea și promovarea patrimoniului cultural; 

(q) Capacitarea femeilor pentru ca acestea să joace un rol economic și decizional mai 

important; 

(r) Îmbunătățirea accesului la locuri de muncă decente și crearea unor piețe ale muncii și 

ale unor politici de ocupare a forței de muncă mai favorabile incluziunii și mai 

funcționale, axate pe munca decentă pentru toți, în special pentru tineri; 

(s) Promovarea accesului echitabil, durabil și fără denaturări la sectorul industriilor 

extractive.  

 

PACE 

6.  Securitate, stabilitate și pace 

(a) Contribuția la asigurarea păcii și stabilității prin consolidarea rezilienței statelor, a 

societăților, a comunităților și a persoanelor la presiuni și șocuri politice, economice, 

de mediu, demografice și societale; 

(b) Sprijinirea prevenirii conflictelor, alerta timpurie și consolidarea păcii cu ajutorul 

medierii, gestionării crizelor și stabilizării; 

(c) Sprijinirea reformei sectorului de securitate care vizează să ofere treptat persoanelor 

și statului sisteme de securitate mai eficace și responsabile pentru dezvoltarea 

durabilă;  

(d) Sprijinirea consolidării capacităților actorilor militari ca sprijin pentru dezvoltare și 

securitate pentru dezvoltare (CBSD); 

(e) Sprijinirea inițiativelor regionale și internaționale care contribuie la securitate, 

stabilitate și pace; 

(f) Prevenirea și combaterea radicalizării care duce la extremism violent și la terorism; 

(g) Combaterea oricărei forme de violență, corupție și criminalitate organizate, precum 

și a spălării banilor;  

(h) Promovarea cooperării transfrontaliere în ceea ce privește gestionarea durabilă a 

resurselor naturale comune;  

(i) Cooperarea cu țările terțe în domeniul utilizării pașnice a energiei nucleare, în special 

prin consolidarea capacităților și prin dezvoltarea infrastructurii în țările terțe în 



 

RO 8  RO 

domeniile sănătății, agriculturii și siguranței alimentare; sprijinirea acțiunilor sociale 

care vizează abordarea consecințelor asupra celor mai vulnerabile segmente ale 

populației expuse la eventuale accidente radiologice și îmbunătățirea condițiilor lor 

de viață; promovarea gestionării cunoștințelor, a formării și a educației în domeniile 

nucleare; 

(j) Consolidarea securității maritime pentru a se asigura siguranța, securitatea, curățenia 

și gestionarea durabilă a oceanelor;  

(k) Sprijinirea consolidării capacităților în ceea ce privește securitatea cibernetică, 

reziliența rețelelor digitale, protecția datelor și viața privată. 

 

PARTENERIAT 

7. Parteneriat 

(a) Consolidarea asumării responsabilității la nivel de țară, a parteneriatului și a 

dialogului pentru a contribui la sporirea eficacității cooperării pentru dezvoltare în 

toate dimensiunile sale (acordând o atenție deosebită provocărilor specifice cu care 

se confruntă țările cel mai puțin dezvoltate și țările afectate de conflicte, precum și 

problemelor de tranziție specifice țărilor în curs de dezvoltare mai avansate); 

(b) Aprofundarea dialogului politic, economic, social, de mediu și cultural al Uniunii cu 

țările terțe și cu organizațiile regionale și sprijinirea punerii în aplicare a 

angajamentelor internaționale și bilaterale; 

(c) Încurajarea relațiilor de bună vecinătate, a integrării regionale, a conectivității 

sporite, a cooperării și a dialogului; 

(d) Promovarea unui mediu favorabil pentru organizațiile societății civile, inclusiv 

fundațiile, sporirea participării constructive și structurate a acestora la politicile 

interne și consolidarea capacității lor de a-și îndeplini rolul de actori independenți în 

materie de dezvoltare și de guvernanță; consolidarea unor noi modalități de a stabili 

parteneriate cu organizațiile societății civile, promovarea unui dialog structurat și de 

fond cu Uniunea și utilizarea eficace a foilor de parcurs pe țări pentru colaborarea UE 

cu societatea civilă; 

(e) Colaborarea cu autoritățile locale și sprijinirea rolului lor de factori politici și de 

decizie pentru a stimula dezvoltarea locală și guvernanța îmbunătățită; 

(f) Contactul mai eficace cu cetățenii din țările terțe, inclusiv prin valorificarea pe deplin 

a diplomației economice, culturale și publice; 

(g) Implicarea țărilor în curs de dezvoltare industrializate și mai avansate în punerea în 

aplicare a Agendei 2030, precum și în ceea ce privește bunurile publice globale și 

provocările globale, inclusiv în domeniul cooperării sud-sud și al cooperării 

tripartite;  

(h) Încurajarea integrării și cooperării regionale într-un mod orientat spre rezultate, prin 

sprijinirea integrării și a dialogului regional. 
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B. Specific pentru zona de vecinătate a UE 

(a) Promovarea unei cooperări politice consolidate; 

(b) Sprijinirea punerii în aplicare a acordurilor de asociere sau a altor acorduri existente 

și viitoare, precum și a agendelor de asociere și a priorităților parteneriatului 

convenite de comun acord sau a documentelor echivalente; 

(c) Promovarea unui parteneriat consolidat cu societățile între Uniune și țările partenere, 

inclusiv prin intermediul contactelor interpersonale; 

(d) Consolidarea cooperării regionale, în special în cadrul Parteneriatului estic și al 

Uniunii pentru Mediterana, și între țările din vecinătatea europeană, precum și a 

cooperării transfrontaliere; 

(e) Realizarea unei integrări progresive în piața internă a Uniunii și consolidarea 

cooperării sectoriale și intersectoriale, inclusiv prin armonizarea legislativă și 

convergența reglementărilor cu standardele Uniunii și alte standarde internaționale 

relevante și printr-un acces îmbunătățit la piață, inclusiv prin intermediul zonelor de 

liber schimb aprofundate și cuprinzătoare, al măsurilor conexe de consolidare a 

instituțiilor și al investițiilor. 
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ANEXA III 

DOMENII DE INTERVENȚIE PENTRU PROGRAMELE TEMATICE 

 

1. DOMENII DE INTERVENȚIE PENTRU DREPTURILE OMULUI ȘI 

DEMOCRAȚIE 

 Contribuția la promovarea valorilor fundamentale ale democrației, statului de drept, 

universalității și indivizibilității drepturilor omului, a respectului pentru demnitatea 

umană, a principiilor nediscriminării, egalității și solidarității, precum și contribuția 

la respectarea principiilor Cartei Organizației Națiunilor Unite și a dreptului 

internațional.  

 Favorizarea cooperării și a parteneriatului cu societatea civilă în legătură cu aspecte 

referitoare la drepturile omului și democrație, inclusiv în situații sensibile și urgente. 

Se elaborează o strategie globală și coerentă la toate nivelurile în vederea realizării 

obiectivelor de mai jos. 

 Protejarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale pentru toți, contribuția la 

construirea unor societăți în care să prevaleze participarea, nediscriminarea, 

toleranța, justiția și asumarea răspunderii, solidaritatea și egalitatea. Respectarea 

drepturilor omului și a libertăților fundamentale pentru toți va fi monitorizată, 

promovată și consolidată în conformitate cu principiile universalității, indivizibilității 

și interdependenței drepturilor omului. Domeniul de aplicare al programului include 

drepturile civile, politice, economice, sociale și culturale. Problemele legate de 

drepturile omului vor fi abordate în același timp cu impulsionarea societății civile și 

cu protecția și capacitarea apărătorilor drepturilor omului, inclusiv în ceea ce privește 

marja lor de acțiune din ce în ce mai redusă. 

 Dezvoltarea, îmbunătățirea și protejarea democrației, printr-o abordare cuprinzătoare 

care să vizeze toate aspectele legate de guvernanța democratică, inclusiv 

consolidarea pluralismului democratic, stimularea participării cetățenilor și 

sprijinirea proceselor electorale credibile, incluzive și transparente. Democrația va fi 

consolidată prin respectarea principalilor piloni ai sistemelor democratice, printre 

care se numără statul de drept, normele și valorile democratice, mass-media 

independentă, instituții - inclusiv partide politice și parlamente - responsabile și 

incluzive și lupta anti-corupție. Observarea alegerilor joacă un rol hotărâtor în cadrul 

sprijinului mai larg pentru procesele democratice. În acest context, misiunile UE de 

observare a alegerilor vor fi în continuare o componentă majoră a programului, 

alături de acțiunile întreprinse în urma recomandărilor misiunilor UE de observare a 

alegerilor; 

 Promovarea multilateralismului eficace și a parteneriatului strategic și contribuția la 

consolidarea capacităților cadrelor internaționale, regionale și naționale de a promova 

și proteja drepturile omului, democrația și statul de drept. Parteneriatele strategice 

vor fi stimulate, acordându-se o atenție deosebită Oficiului Înaltului Comisar al 

Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului (OHCHR), Curții Penale Internaționale 

(CPI) și mecanismelor regionale și naționale relevante de protejare a drepturilor 

omului. În plus, programul va promova educația și cercetarea pe tema drepturilor 

omului și a democrației, inclusiv prin intermediul Campusului global pentru 

drepturile omului și democrație (Global Campus for Human Rights and Democracy). 
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2. DOMENII DE INTERVENȚIE PENTRU ORGANIZAȚIILE SOCIETĂȚII CIVILE  

1.  Un spațiu civic incluziv, participativ, dotat cu mijloacele necesare și 

independent pentru societatea civilă în țările partenere  

(a) Crearea unui mediu favorabil participării cetățenilor și acțiunii societății civile, 

inclusiv prin intermediul fundațiilor;  

(b) Dezvoltarea capacității organizațiilor societății civile, inclusiv a fundațiilor, de a 

acționa atât ca actori ai dezvoltării, cât și ca actori ai guvernanței; 

(c) Consolidarea capacității rețelelor, a platformelor și a alianțelor societății civile din 

țările partenere. 

 

2.  Dialogul cu organizațiile societății civile și între aceste organizații cu privire la 

politica de dezvoltare 

(a) Promovarea altor foruri de dialog incluzive și multipartite, inclusiv interacțiunea 

dintre cetățeni, organizațiile societății civile, autoritățile locale, statele membre, țările 

partenere și alte părți interesate cheie din domeniul dezvoltării; 

(b) Favorizarea cooperării și a schimbului de experiență între actorii societății civile; 

(c) Asigurarea unui dialog structurat substanțial și continuu și a parteneriatelor cu UE. 

 

3.  Conștientizarea și cunoașterea aspectelor legate de dezvoltare de către cetățenii 

europeni și implicarea lor în acest domeniu 

(a) Punerea la dispoziția cetățenilor a mijloacelor necesare pentru a se implica mai mult;  

(b) Mobilizarea sprijinului public în Uniune, țările candidate și candidații potențiali 

pentru strategii de dezvoltare durabile și incluzive în țările partenere. 

 

3. DOMENII DE INTERVENȚIE PENTRU STABILITATE ȘI PACE 

 

1.  Asistența pentru prevenirea conflictelor, consolidarea păcii și pregătirea pentru 

situații de criză 

Uniunea va furniza asistență tehnică și financiară care are ca obiect sprijinul pentru 

măsurile care vizează dezvoltarea și consolidarea capacității partenerilor de a preveni 

conflictele, de a consolida pacea și de a aborda situațiile precriză și postcriză, în strânsă 

coordonare cu Organizația Națiunilor Unite și cu alte organizații internaționale, 

regionale și subregionale, precum și cu actorii statali și ai societății civile, în ceea ce 

privește eforturile depuse de aceștia în special în următoarele domenii, acordând totodată 

o atenție specială participării femeilor: 

(a) alerta timpurie și analiza riscurilor de conflict; măsuri de instaurare a unui climat de 

încredere, mediere, dialog și reconciliere; 

(b) redresarea postconflict și postdezastru; 

(c) acțiuni de sprijinire a consolidării păcii și a construcției statale;  

(d) prevenirea conflictelor și răspunsul în caz de criză; 
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(e) consolidarea capacităților pentru securitate și dezvoltare (CBSD). 

 

2.  Asistența pentru abordarea amenințărilor mondiale și transregionale și a 

amenințărilor emergente 

Uniunea furnizează asistență tehnică și financiară pentru a sprijini eforturile partenerilor și 

acțiunile Uniunii de răspuns la amenințările mondiale și transregionale și la amenințările 

emergente, în principal în următoarele domenii: 

(a) amenințările la adresa ordinii publice, a securității și a siguranței persoanelor, printre 

care se numără terorismul, extremismul violent, criminalitatea organizată, 

criminalitatea informatică, amenințările hibride, precum și traficul, comerțul și 

tranzitul ilicit;  

(b) amenințările la adresa spațiilor publice, a infrastructurii critice, a securității 

cibernetice, a sănătății publice sau a stabilității mediului, amenințările la adresa 

securității maritime, precum și amenințările cauzate de efectele schimbărilor 

climatice; 

(c) atenuarea riscurilor, indiferent dacă sunt provocate intenționat sau accidental ori dacă 

sunt de origine naturală, legate de materiale sau agenți chimici, biologici, radiologici 

și nucleari, precum și a riscurilor legate de instalații sau unități conexe; 

(d) consolidarea capacităților pentru securitate și dezvoltare (CBSD). 

 

 

4. DOMENII DE INTERVENȚIE PENTRU PROVOCĂRILE GLOBALE 

 

A.  OAMENI 

 

1. Sănătate 

(a) Dezvoltarea elementelor esențiale ale unui sistem de sănătate eficace și cuprinzător, 

pentru care abordarea optimă este la nivel supranațional, astfel încât să se ofere 

accesul echitabil la servicii de sănătate și să se asigure sănătatea sexuală și 

reproductivă și drepturile aferente; 

(b) Consolidarea inițiativelor globale care sunt motoarele-cheie ale acoperirii universale 

cu servicii de sănătate, prin asumarea rolului de lider mondial în ceea ce privește o 

abordare care să includă sănătatea în toate politicile pe principiul continuității 

îngrijirii, inclusiv promovarea sănătății, de la prevenire la post-tratament; 

(c) Abordarea securității sanitare globale prin cercetare și control în domeniul bolilor 

transmisibile, transpunerea cunoștințelor în produse și politici care abordează 

evoluțiile în ceea ce privește povara bolii (boli netransmisibile, toate formele de 

malnutriție și factorii de risc legați de mediu) și conturarea unor piețe globale pentru 

a îmbunătăți accesul la produse de sănătate și servicii de asistență medicală esențiale, 

în special în ceea ce privește sănătatea sexuală și reproductivă. 
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2. Educație  

(a) Promovarea eforturilor globale comune pentru asigurarea unei educații și a unei 

formări de calitate incluzive și echitabile la toate nivelurile, inclusiv în situații de 

urgență și de criză; 

(b) Consolidarea cunoștințelor, a competențelor și a valorilor prin intermediul 

parteneriatelor și alianțelor care vizează cetățenia activă și societăți productive, 

incluzive și reziliente; 

(c) Sprijinirea acțiunilor globale care urmăresc reducerea tuturor dimensiunilor 

inegalității, cum ar fi decalajele dintre fete/femei și băieți/bărbați, pentru a garanta că 

toată lumea are șanse egale de a participa la viața economică și socială. 

 

3. Femeile și copiii 

(a) Conducerea și sprijinirea eforturilor, parteneriatelor și alianțelor la nivel global care 

vizează eliminarea tuturor formelor de violență împotriva femeilor și a fetelor; 

aceasta include violența fizică, psihologică, sexuală, economică și de ale tipuri și 

discriminarea pe baza acestor criterii, inclusiv excluderea cu care se confruntă 

femeile în diferitele domenii ale vieții lor private și publice; 

(b) Promovarea de noi inițiative pentru consolidarea sistemelor de protecție a copilului 

din țările terțe, care să asigure faptul că copiii sunt protejați împotriva violenței, 

abuzurilor și neglijenței în toate domeniile, inclusiv prin promovarea tranziției de la 

îngrijirea instituționalizată a copiilor la îngrijirea acestora în cadrul comunității. 

 

4. Migrație și strămutare forțată 

(a) Menținerea rolului de lider al UE în definirea agendei globale privind guvernanța 

migrației și a strămutării forțate în toate dimensiunile sale; 

(b) Orientarea și susținerea dialogurilor globale și transregionale în materie de politici, 

inclusiv schimburile de experiență și cooperarea în domeniul migrației și strămutării 

forțate; 

(c) Sprijinirea punerii în aplicare a angajamentelor internaționale și a angajamentelor UE 

în ceea ce privește migrația și strămutarea forțată, inclusiv ca măsuri subsecvente 

pactului global privind migrația și pactului global privind refugiații; 

(d) Îmbunătățirea bazei de cunoștințe mondiale, inclusiv cu privire la legătura dintre 

migrație și dezvoltare, și inițierea de acțiuni-pilot care să vizeze dezvoltarea unor 

abordări operaționale inovatoare în domeniul migrației și strămutării forțate. 

5. Munca decentă, protecția socială și inegalitatea  

(a) Definirea agendei globale și sprijinirea inițiativelor de integrare a unui pilon solid 

privind echitatea și justiția socială în conformitate cu valorile europene; 

(b) Contribuția la agenda globală privind munca decentă, în special în lanțurile valorice 

globale, și îmbunătățirea cunoștințelor privind politicile eficace de ocupare a forței 

de muncă, care răspund nevoilor pieței forței de muncă, inclusiv educația și formarea 

profesională și învățarea pe tot parcursul vieții; 
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(c) Sprijinirea inițiativelor globale privind protecția socială universală care respectă 

principiile eficienței, sustenabilității și echității, inclusiv sprijinul pentru combaterea 

inegalităților și asigurarea coeziunii sociale; 

(d) Continuarea cercetării și dezvoltării la nivel mondial prin inovarea socială care 

sporește incluziunea socială și răspunde nevoilor celor mai vulnerabile segmente ale 

societății. 

 

6. Cultură 

(a) Promovarea inițiativelor care vizează diversitatea culturală și dialogul intercultural 

pentru relații intercomunitare pașnice; 

(b) Susținerea culturii ca motor al dezvoltării sociale și economice durabile și 

consolidarea cooperării privind patrimoniul cultural. 

 

B.  PLANETA 

1. Asigurarea unui mediu sănătos și combaterea schimbărilor climatice 

(a) Consolidarea guvernanței globale în domeniul mediului și al climei și punerea în 

aplicare a Acordului de la Paris privind schimbările climatice, a Convențiilor de la 

Rio și a altor acorduri multilaterale de mediu; 

(b) Contribuția la proiecția externă a politicilor Uniunii privind mediul și schimbările 

climatice; 

(c) Integrarea în politici, planuri și investiții a obiectivelor privind mediul, schimbările 

climatice și reducerea riscului de dezastre, inclusiv prin îmbunătățirea cunoștințelor 

și a informării; 

(d) Punerea în aplicare a inițiativelor internaționale și a inițiativelor UE menite să 

promoveze atât adaptarea la schimbările climatice și atenuarea efectelor acestora, cât 

și dezvoltarea cu emisii scăzute de dioxid de carbon și rezilientă la schimbările 

climatice, inclusiv prin punerea în aplicare a contribuțiilor stabilite la nivel național 

(CSN) și a strategiilor pentru asigurarea emisiilor reduse și a rezilienței la 

schimbările climatice, promovarea reducerii riscului de dezastre, abordarea 

degradării mediului și stoparea pierderii biodiversității, promovarea conservării și a 

utilizării și gestionării durabile a ecosistemelor terestre și marine, precum și a 

resurselor naturale regenerabile - inclusiv solul, apa, oceanele, pescuitul și pădurile -, 

combaterea despăduririi, a degradării solurilor, a exploatării forestiere ilegale și a 

traficul cu specii sălbatice de faună și floră, combaterea poluării și asigurarea unui 

mediu sănătos, abordarea problemelor emergente în domeniul climei și al mediului, 

promovarea utilizării eficiente a resurselor, a consumului și producției durabile și a 

gestionării corespunzătoare a substanțelor chimice și a deșeurilor și sprijinirea 

tranziției către economii circulare, verzi, reziliente la schimbările climatice și cu 

emisii scăzute. 

 

2. Energie durabilă 

(a) Sprijinirea eforturilor, angajamentelor, parteneriatelor și alianțelor la nivel mondial, 

inclusiv a tranziției către energia durabilă; 
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(b) Încurajarea guvernelor partenere să reformeze politicile și piețele din sectorul 

energiei, astfel încât să creeze un mediu propice pentru investiții care să sporească 

accesul la servicii energetice accesibile ca preț, moderne, fiabile și durabile, punând 

accentul în special pe energia regenerabilă și pe eficiența energetică; 

(c) Explorarea, identificarea, integrarea la nivel global și susținerea financiară a 

modelelor de afaceri durabile care au potențialul de a fi dezvoltate pe scară largă și 

reproduse și care oferă tehnologii inovatoare și digitale prin intermediul cercetării 

inovatoare, asigurând astfel o eficiență sporită, în special pentru abordările 

descentralizate care furnizează acces la energie prin utilizarea energiei regenerabile, 

inclusiv în zone în care capacitatea pieței locale este limitată. 

 

C.  PROSPERITATE 

 

1. Creșterea economică durabilă și favorabilă incluziunii, locuri de muncă decente 

și implicarea sectorului privat 

(a) Promovarea investițiilor private durabile prin mecanisme inovatoare de finanțare și 

de partajare a riscurilor; 

(b) Îmbunătățirea mediului de afaceri și a climatului de investiții, sprijinirea unui dialog 

mai strâns între sectorul public și cel privat și consolidarea capacităților 

microîntreprinderilor și ale întreprinderilor mici și mijlocii; 

(c) Sprijinirea politicii comerciale a Uniunii și a acordurilor sale comerciale și punerea 

în aplicare a acestora; îmbunătățirea accesului pe piețele țărilor partenere și 

favorizarea comerțului, a investițiilor și a oportunităților de afaceri pentru societățile 

din Uniune, eliminând în același timp obstacolele din calea accesului pe piață și din 

calea investițiilor; 

(d) Promovarea unui mix de politici eficace care să susțină diversificarea economică, 

generarea de valoare adăugată, integrarea regională și economia verde și albastră 

durabilă; 

(e) Facilitarea accesului la tehnologiile digitale, inclusiv promovarea accesului la 

finanțare și a incluziunii financiare; 

(f) Promovarea consumului și a producției durabile și a tehnologiilor și practicilor 

inovatoare pentru economia circulară, cu emisii scăzute de dioxid de carbon și 

eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor. 

 

2. Securitatea alimentară și nutrițională 

(a) Sprijinirea și influențarea strategiilor, organizațiilor, mecanismelor și actorilor 

internaționali care abordează chestiuni și cadre de politică globale majore în ceea ce 

privește securitatea alimentară și nutrițională; 

(b) Îmbunătățirea bunurilor publice globale care au drept scop eradicarea foametei și 

malnutriției; instrumente precum Rețeaua globală pentru prevenirea crizelor 

alimentare (Global Network on Food Crises) sporesc capacitatea de a răspunde în 

mod adecvat crizelor alimentare și nutriționale în contextul legăturii dintre ajutorul 

umanitar, dezvoltare și pace (ajutând astfel la mobilizarea resurselor din cadrul 

pilonului 3); 
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(c) Reafirmarea la nivel global a rolului central pe care îl joacă agricultura, pescuitul și 

acvacultura durabile pentru sporirea securității alimentare, eradicarea sărăciei, 

crearea de locuri de muncă, atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, 

reziliență și sănătatea ecosistemelor; 

(d) Crearea de inovații prin intermediul cercetării internaționale și consolidarea la nivel 

mondial a cunoștințelor și a expertizei, în special în ceea ce privește atenuarea 

schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, agrobiodiversitatea, lanțurile valorice 

globale și incluzive, siguranța alimentară, investițiile responsabile, guvernanța 

proprietății funciare și a resurselor naturale. 

 

D.  PARTENERIATE 

1. Consolidarea rolului autorităților locale ca actori ai dezvoltării prin: 

(a) Consolidarea capacității rețelelor, platformelor și alianțelor autorităților locale 

europene și din țările sudice pentru a asigura un dialog politic substanțial și continuu 

în domeniul dezvoltării și pentru a promova guvernanța democratică, în special prin 

abordarea teritorială a dezvoltării locale; 

(b) Consolidarea interacțiunii cu cetățenii europeni pe teme legate de dezvoltare 

(campanii de sensibilizare, schimb de cunoștințe, implicare), în special în ceea ce 

privește obiectivele de dezvoltare durabilă, inclusiv în Uniune, în țările candidate și 

în țările potențial candidate. 

 

2. Promovarea societăților favorabile incluziunii, a bunei guvernanțe economice, 

inclusiv a mobilizării veniturilor naționale într-un mod echitabil și favorabil 

incluziunii, a gestionării transparente a finanțelor publice și a cheltuielilor 

publice eficace și favorabile incluziunii. 
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ANEXA IV 

DOMENII DE INTERVENȚIE PENTRU ACȚIUNILE DE RĂSPUNS RAPID 

 

1.  Acțiuni care contribuie la asigurarea stabilității și prevenirea conflictelor în 

situații de urgență, criză emergentă, criză și postcriză 

Acțiunile de răspuns rapid menționate la articolul 4 alineatul (4) litera (a) sunt concepute 

astfel încât să permită un răspuns eficace al Uniunii la următoarele situații excepționale și 

neprevăzute: 

(a) o situație de urgență, criză, criză emergentă sau dezastru natural; 

(b) o situație care constituie o amenințare la adresa democrației, a ordinii publice, a 

protecției drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a securității și a 

siguranței persoanelor, în special a celor expuse violenței pe criterii de gen în situații 

de instabilitate; 

(c) o situație care riscă să degenereze într-un conflict armat sau să destabilizeze grav țara 

sau țările terțe în cauză. 

 

2.  Acțiuni care contribuie la consolidarea rezilienței și la crearea unei legături 

între ajutorul umanitar și acțiunile din domeniul dezvoltării  

Acțiunile de răspuns rapid menționate la articolul 4 alineatul (4) litera (b) sunt concepute 

astfel încât să consolideze în mod eficace reziliența și să facă legătura între ajutorul umanitar 

și acțiunile din domeniul dezvoltării, care nu pot fi soluționate rapid prin programe geografice 

și tematice.  

Aceste acțiuni pot viza următoarele:  

(a) consolidarea rezilienței prin sprijinirea persoanelor, comunităților, instituțiilor și 

țărilor să se pregătească mai bine, să rezistă, să se adapteze și să își revină rapid în 

situații de presiuni și șocuri politice, economice și societale, dezastre naturale sau 

provocate de om, conflicte și amenințări globale, inclusiv prin consolidarea 

capacității statului - într-un context caracterizat de presiuni puternice - de a dezvolta 

rapid, a menține sau a restabili principalele funcții ale statului, precum și coeziunea 

socială și politică de bază și coeziunea societăților, comunităților și cetățenilor, astfel 

încât riscurile și oportunitățile să fie gestionate într-o manieră pașnică și stabilă, iar 

mijloacele de subzistență să fie create, menținute sau restabilite în situații de presiuni 

majore; 

(b) atenuarea efectelor negative pe termen scurt generate de șocuri exogene care creează 

instabilitate macroeconomică, în scopul protejării reformelor socioeconomice și a 

cheltuielilor publice prioritare pentru dezvoltarea socioeconomică și reducerea 

sărăciei; 

(c) desfășurarea unor activități de reabilitare și reconstrucție pe termen scurt care să le 

permită victimelor dezastrelor naturale sau provocate de om, ale conflictelor și ale 

amenințărilor globale să beneficieze de un minim de integrare socioeconomică și să 

creeze, cât mai repede posibil, condițiile necesare pentru reluarea dezvoltării pe baza 

obiectivelor pe termen lung stabilite de țările și regiunile în cauză; acest demers 

include și abordarea nevoilor urgente și imediate care rezultă din strămutarea 
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persoanelor (refugiați, persoane strămutate și persoane returnate) în urma unor 

dezastre naturale sau provocate de om; și  

(d) oferirea de asistență statului sau regiunii în cauză pentru instituirea unor mecanisme 

pe termen scurt de prevenire și de pregătire în caz de dezastre, inclusiv a unor 

sisteme de previziune și alertă timpurie, în vederea reducerii consecințelor 

dezastrelor. 

3.  Acțiuni care vizează nevoile și prioritățile de politică externă 

Acțiunile de răspuns rapid de susținere a obiectivelor stabilite la articolul 4 alineatul (4) litera 

(c) sprijină politica externă a Uniunii în toate aspectele politice, economice și de securitate. 

Aceste acțiuni îi permit Uniunii să acționeze atunci când există un interes urgent sau 

imperativ în materie de politică externă sau o fereastră de oportunitate pentru a-și atinge 

obiectivele care necesită o reacție rapidă și sunt dificil de abordat prin alte mijloace.  

Aceste acțiuni pot viza următoarele: 

(a) sprijinirea strategiilor Uniunii de cooperare bilaterală, regională și interregională, 

promovarea dialogului în materie de politici și dezvoltarea unor abordări și 

răspunsuri colective la provocările globale, inclusiv aspectele legate de migrație și de 

securitate, precum și valorificarea ferestrelor de oportunitate în acest sens; 

(b) sprijinirea politicii comerciale a Uniunii și a acordurilor sale comerciale și punerea în 

aplicare a acestora; acordarea de sprijin pentru îmbunătățirea accesului pe piețele 

țărilor partenere și favorizarea comerțului, a investițiilor și a oportunităților de 

afaceri pentru societățile din Uniune, în special pentru IMM-uri, eliminând în același 

timp obstacolele din calea accesului pe piață și din calea investițiilor prin intermediul 

diplomației economice și al cooperării în domeniul afacerilor și al reglementării; 

(c) contribuția la punerea în aplicare a dimensiunii internaționale a politicilor interne ale 

UE, cum ar fi, printre altele, cele din domeniul mediului, schimbărilor climatice și 

energiei, precum și cooperarea în materie de gestionare și guvernanță a oceanelor; 

(d) promovarea recunoașterii generale și a vizibilității Uniunii și a rolului său pe scena 

internațională prin intermediul comunicării strategice, al diplomației publice, al 

contactelor interpersonale, al diplomației culturale și al cooperării în domeniul 

educației și în domeniul universitar, precum și prin activități de informare menite să 

promoveze valorile și interesele Uniunii. 

Aceste acțiuni vor pune în aplicare politici sau inițiative inovatoare, care corespund nevoilor, 

oportunităților și priorităților actuale pe termen scurt spre mediu sau evoluției acestora, având 

totodată potențialul de a orienta viitoarele acțiuni din cadrul programelor geografice sau 

tematice. Acestea se vor concentra pe aprofundarea relațiilor și a dialogului Uniunii și pe 

dezvoltarea de parteneriate și alianțe cu principalele țări de interes strategic, în special cu 

economiile emergente și țările cu venituri medii care joacă un rol din ce în ce mai important în 

afacerile internaționale, guvernanța globală, politica externă, economia internațională și 

forurile multilaterale. 
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ANEXA V 

DOMENIILE PRIORITARE ALE OPERAȚIUNILOR DIN CADRUL FEDD+ CARE 

SUNT ACOPERITE DE GARANȚIA PENTRU ACȚIUNEA EXTERNĂ 

Operațiunile FEDD+ eligibile pentru a beneficia de sprijin prin intermediul garanției pentru 

acțiunea externă vizează în special următoarele domenii prioritare: 

 

(a) oferirea de finanțare și sprijin pentru dezvoltarea sectorului privat și celui cooperatist 

în conformitate cu condițiile prevăzute la articolul 209 alineatul (2) din 

[Regulamentul de finanțare], punând accentul în special pe întreprinderile locale, pe 

microîntreprinderi și întreprinderile mici și mijlocii, pe promovarea creării de locuri 

de muncă decente și pe încurajarea contribuției întreprinderilor europene la realizarea 

obiectivelor FEDD+; 

(b) eliminarea blocajelor din calea investițiilor private prin intermediul unor instrumente 

financiare, care pot fi denominate în moneda locală a țării partenere în cauză, 

inclusiv garanții de primă pierdere pentru portofolii, garanții pentru proiectele din 

sectorul privat, cum ar fi garanțiile de împrumut pentru întreprinderile mici și 

mijlocii, precum și garanții pentru riscuri speciale pentru proiecte de infrastructură și 

alt capital de risc; 

(c) mobilizarea finanțării din partea sectorului privat, cu un accent special pe 

microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii, prin eliminarea blocajelor și a 

obstacolelor din calea investițiilor; 

(d) consolidarea sectoarelor și a domeniilor socioeconomice, precum și a infrastructurii 

publice și private aferente și a conectivității durabile, inclusiv în ceea ce privește 

energia durabilă și din surse regenerabile, gestionarea apei și a deșeurilor, 

transporturile, tehnologia informației și comunicațiilor, precum și mediul, utilizarea 

durabilă a resurselor naturale, agricultura durabilă și economia albastră, 

infrastructura socială, sănătatea și capitalul uman, pentru a îmbunătăți mediul 

socioeconomic; 

(e) contribuția la politicile climatice și la protecția și gestionarea mediului; 

(f) contribuția, prin promovarea dezvoltării durabile, la abordarea cauzelor profunde 

specifice ale migrației neregulamentare, consolidarea rezilienței comunităților-gazdă 

și de tranzit și contribuția la reintegrarea durabilă a migranților care se întorc în țările 

lor de origine, acordând atenția cuvenită consolidării statului de drept, a bunei 

guvernanțe și a drepturilor omului. 
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ANEXA VI 

GUVERNANȚA FEDD+ 

1. Structura FEDD+  

1. FEDD+ este compus din platforme regionale de investiții instituite pe baza metodelor 

de lucru, procedurilor și structurilor mecanismelor existente de finanțare mixtă 

externă ale Uniunii, care pot combina operațiunile lor de finanțare mixtă cu 

operațiunile care beneficiază de garanția pentru acțiunea externă din cadrul FEDD+.  

2. Gestionarea FEDD+ este asigurată de Comisie.  

2. Consiliul strategic al FEDD+ 

1.  În gestionarea FEDD+, Comisiei îi este oferită consultanță de către un consiliu 

strategic, cu excepția operațiunilor care acoperă politica de extindere a UE și care 

sunt finanțate prin [IPA III], pentru care consiliul strategic este asigurat în temeiul 

Cadrului de investiții pentru Balcanii de Vest (CIBV). 

2.  Consiliul strategic oferă consultanță Comisiei cu privire la orientările strategice și la 

prioritățile investițiilor care beneficiază de garanția pentru acțiunea externă din 

cadrul FEDD+ și contribuie la alinierea lor atât cu principiile directoare și obiectivele 

acțiunii externe a Uniunii, ale politicii de dezvoltare a Uniunii și ale politicii 

europene de vecinătate, cât și cu obiectivele prevăzute la articolul 3 din prezentul 

regulament și cu scopul FEDD+, astfel cum este stabilit la articolul 26. Acesta 

susține, de asemenea, Comisia în procesul de stabilire a obiectivelor generale de 

investiții în ceea ce privește utilizarea garanției pentru acțiunea externă în sprijinul 

operațiunilor FEDD+ și monitorizează existența unei acoperiri geografice și tematice 

adecvate și diversificate a componentelor de investiții  

3.  Consiliul strategic sprijină, de asemenea, coordonarea, complementaritatea și 

coerența de ansamblu dintre platformele regionale de investiții, dintre cei trei piloni 

ai Planului european de investiții, dintre Planul european de investiții și celelalte 

eforturi ale Uniunii în ceea ce privește migrația și punerea în aplicare a Agendei 

2030, precum și cu alte programe stabilite în prezentul regulament. 

4.  Consiliul strategic este alcătuit din reprezentanți ai Comisiei și ai Înaltului 

Reprezentant, ai tuturor statelor membre și ai Băncii Europene de Investiții. 

Parlamentul European are statutul de observator. Contribuitorilor, contrapărților 

eligibile, țărilor partenere, organizațiilor regionale relevante și altor părți interesate li 

se poate acorda statutul de observator, după caz. Consiliul strategic este consultat 

înainte de includerea oricărui nou observator. Consiliul strategic este prezidat în 

comun de Comisie și de Înaltul Reprezentant.  

5.  Consiliul strategic se întrunește de cel puțin două ori pe an și, atunci când este 

posibil, adoptă avize prin consens. Pot fi organizate reuniuni suplimentare în orice 

moment de către președinte sau la cererea unei treimi dintre membrii săi. În cazul în 

care nu se poate ajunge la un consens, drepturile de vot se aplică astfel cum au fost 

convenite în prima reuniune a consiliului strategic și prevăzute în regulamentul său 

de procedură. Drepturile de vot țin seama în mod corespunzător de sursa de finanțare. 

Regulamentul de procedură stabilește cadrul privind rolul observatorilor. 

Proceseleverbale și ordinile de zi ale reuniunilor consiliului strategic sunt făcute 

publice, după adoptarea lor.  

6.  Comisia prezintă consiliului strategic un raport anual cu privire la progresele 

realizate în ceea ce privește implementarea FEDD+. Consiliul strategic al Cadrului 



 

RO 21  RO 

de investiții pentru Balcanii de Vest (CIBV) prezintă, în completarea raportului 

menționat mai sus, progresele realizate cu privire la punerea în aplicare a 

instrumentului de garantare în regiunea vizată de politica de extindere. Consiliul 

strategic organizează cu regularitate consultări cu părțile interesate relevante cu 

privire la orientarea strategică și implementarea FEDD+.  

7.  Existența a două consilii strategice nu are influență asupra necesității de a dispune de 

un singur cadru unificat de gestionare a riscurilor FEDD+. 

3. Consiliile operaționale regionale  

Consiliile operaționale ale platformelor regionale de investiții sprijină Comisia, la nivelul 

implementării, în stabilirea obiectivelor de investiții regionale și sectoriale și a componentelor 

de investiții regionale, sectoriale și tematice și formulează avize privind operațiunile de 

finanțare mixtă și privind utilizarea garanției pentru acțiunea externă care acoperă operațiunile 

FEDD+. 
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ANEXA VII 

LISTA INDICATORILOR-CHEIE DE PERFORMANȚĂ 

În concordanță cu obiectivele de dezvoltare durabilă, următoarea listă de indicatori-cheie de 

performanță trebuie să fie utilizată pentru a contribui la evaluarea contribuției Uniunii la 

realizarea obiectivelor sale specifice.  

 

(1) Punctajul obținut în legătură cu statul de drept  

(2) Proporția populației aflate sub pragul de sărăcie stabilit la nivel internațional  

(3) Numărul femeilor aflate la vârsta reproductivă, al adolescentelor și al copiilor cu 

vârsta sub 5 ani care beneficiază de programe de nutriție sprijinite de UE 

(4) Numărul copiilor cu vârsta de 1 an care sunt pe deplin imunizați cu sprijinul UE 

(5) Numărul elevilor înscriși în învățământul primar și/sau secundar și în programe de 

formare cu sprijinul UE 

(6) Emisiile de gaze cu efect de seră reduse sau evitate (Kt echivalent CO2) cu sprijinul 

UE  

(7) Suprafața ecosistemelor marine, terestre și de apă dulce protejate și/sau gestionate în 

mod durabil cu sprijinul UE  

(8) Efectul de levier al investițiilor și efectul multiplicator produs 

(9) Indicatorul stabilității politice și al absenței violenței  

(10) Numărul de procese legate de practicile țării partenere în materie de comerț, investiții 

și afaceri sau numărul de procese de promovare a dimensiunii externe a politicilor 

interne ale UE care au fost influențate 

 

Toți indicatorii vor fi defalcați pe sexe ori de câte ori este relevant. 
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