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JUSTIFICARE SUCCINTĂ 

Viitorul program „Cetățenie, drepturi și valori” ar trebui să contribuie la relansarea dialogului 

dintre europeni, să consolideze înțelegerea reciprocă într-o perioadă în care Europa cunoaște o 

creștere puternică a intoleranței, care pune sub semnul întrebării sentimentul de apartenență la 

un spațiu comun. 

Raportoarea recunoaște eforturile Comisiei de a obține efecte de sinergie luând în considerare 

contextul bugetar restrictiv.  

Cu toate acestea, raportoarea consideră că este mai necesar ca niciodată să se consolideze 

spațiul rezervat fostului program „Europa pentru cetățeni”, a cărui valoare adăugată este 

evidentă atunci când este vorba de promovarea participării civice, de consolidare a 

sentimentului de apartenență comună și de încurajare a participării civice și a implicării 

democratice a cetățenilor. Acest program s-a dovedit a fi un succes și a contribuit la o mai 

bună cunoaștere a problemelor europene și, prin urmare, ar putea avea un impact pozitiv 

asupra interesului cetățenilor europeni în următoarele alegeri europene.  

În acest context, raportoarea consideră că noțiunea de cetățenie, foarte simbolică, a dispărut 

din titlul programului și, prin urmare, propune reintroducerea sa. 

În plus, consideră că este necesar să se susțină un program cu un buget proporțional cu 

importanța provocărilor și propune, deci, majorarea bugetului pentru componenta B - 

„Implicarea și participarea cetățenilor” - pentru care este responsabilă. Bugetul propus este în 

mare măsură insuficient în comparație cu cel solicitat de Parlament. Prin urmare, se propune 

consolidarea dimensiunii rubricii „Implicarea cetățenilor” cu ajutorul unui buget de 500 

milioane EUR, care corespunde unei sume de numai 1 EUR pentru fiecare cetățean european. 

Obiectivul este de a apăra un program european, accesibil tuturor cetățenilor implicați într-o 

Europă puternică, contracarând naționalismul, într-un spirit de solidaritate reafirmat. 

Conștientă de necesitatea de a promova memoria istorică a evenimentelor care au dus la 

construirea Uniunii Europene și de a dobândi o mai bună înțelegere a prezentului pentru a 

continua să construiască împreună viitorul, raportoarea propune dezvoltarea activităților de 

comemorare, care reamintesc importanța principiilor și valorilor pe care se întemeiază UE.  

În plus, având în vedere resursele bugetare limitate pentru acest program, raportoarea 

consideră că nu este oportun să i se permită Comisiei să utilizeze aceste fonduri pentru o 

comunicare instituțională privind prioritățile politice ale UE, deoarece serviciile de 

comunicare ale Comisiei dispun deja de resurse substanțiale pentru a realiza acest tip de 

acțiune. 

Raportoarea salută elaborarea unui instrument de sprijinire a organizațiilor societății civile din 

UE care promovează valorile fundamentale la nivel local în vederea sprijinirii societăților 

deschise, democratice și favorabile incluziunii, insistând asupra nevoii de a apăra proiectele 

individuale dezvoltate de cetățeni în comunitatea lor, care sunt indispensabile pentru viața de 

zi cu zi din spațiul european. În special, ea insistă asupra faptului ca programul să fie pus la 

dispoziția persoanelor cu handicap. 

În ceea ce privește deschiderea programului către țările terțe asociate, raportoarea consideră 

că această dispoziție nu este relevantă pentru partea „Implicarea cetățenilor”, având în vedere 

că posibilitățile pentru activitățile cetățenilor în statele membre sunt adesea limitate și dau 

naștere la frustrări pentru mulți candidați care sunt respinși, în ciuda angajamentului lor.  
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De asemenea, raportoarea este de acord cu propunerea Comisiei de a extinde sistemul de 

puncte de contact naționale, care și-a dovedit deja valoarea în cadrul programului „Europa 

pentru cetățeni”, pentru a sprijini mai bine promotorii de proiecte în eforturile lor și insistă ca 

acest lucru să fie menționat în regulament.  

Raportoarea pentru aviz mai propune ca programele de lucru și prioritățile multianuale să fie 

adoptate de Comisie prin acte delegate și nu prin acte de punere în aplicare, așa cum 

sugerează Comisia în propunerea sa. 

În ansamblu, raportoarea salută abordarea propusă de Comisie, în special prin modificarea 

temeiului său juridic, permițând astfel Parlamentului European să își îndeplinească rolul de 

colegislator. Comisia reamintește că, în spatele acestui program se află numeroase proiecte ale 

cetățenilor și că este esențial ca acestea să fie menținute în prezent și încurajate în viitor. 

AMENDAMENTE 

Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și 

afaceri interne, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente: 

 

Amendamentul  1 

Propunere de regulament 

Titlu 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Propunere de Propunere de 

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 

EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI 

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 

EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI 

de instituire a programului „Drepturi și 

valori” 

de instituire a programului „Europa pentru 

cetățeni, drepturi și valori” 

 (Această modificare se aplică întregului 

text legislativ supus examinării; adoptarea 

sa impune adaptări tehnice în întregul 

text.) 

 

Amendamentul  2 

Propunere de regulament 

Referirea 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

având în vedere Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene, în special 

articolul 16 alineatul (2), articolul 19 

având în vedere Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene, în special 

articolul 16 alineatul (2), articolul 19 
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alineatul (2), articolul 21 alineatul (2), 

articolul 24, articolul 167 și articolul 168, 

alineatul (2), articolul 21 alineatul (2), 

articolul 24, articolul 167 și articolul 168, 

precum și articolul 11 din Tratatul privind 

Uniunea Europeană, 

 

Amendamentul  3 

Propunere de regulament 

Referirea 2 a (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 având în vedere Carta drepturilor 

fundamentale a Uniunii Europene, 

 

Amendamentul  4 

Propunere de regulament 

Considerentul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) În conformitate cu articolul 2 din 

Tratatul privind Uniunea Europeană, 

„Uniunea se întemeiază pe valorile 

respectării demnității umane, libertății, 

democrației, egalității, statului de drept, 

precum și pe respectarea drepturilor 

omului, inclusiv a drepturilor persoanelor 

care aparțin minorităților. Aceste valori 

sunt comune statelor membre într-o 

societate caracterizată prin pluralism, 

nediscriminare, toleranță, justiție, 

solidaritate și egalitate între femei și 

bărbați”. Articolul 3 precizează în 

continuare că „Uniunea urmărește să 

promoveze pacea, valorile sale și 

bunăstarea popoarelor sale” și că, printre 

altele, „Uniunea respectă bogăția 

diversității sale culturale și lingvistice și 

veghează la protejarea și dezvoltarea 

patrimoniului cultural european”. Valorile 

respective sunt reafirmate și exprimate mai 

detaliat în drepturile, libertățile și 

principiile consacrate în Carta drepturilor 

fundamentale a Uniunii Europene. 

(1) În conformitate cu articolul 2 din 

Tratatul privind Uniunea Europeană, 

„Uniunea se întemeiază pe valorile 

respectării demnității umane, libertății, 

democrației, egalității, statului de drept, 

precum și pe respectarea drepturilor 

omului, inclusiv a drepturilor persoanelor 

care aparțin minorităților. În special, în 

conformitate cu Declarația Universală a 

Drepturilor Omului și cu Carta 

drepturilor fundamentale a Uniunii 

Europene, demnitatea umană stă la baza 

tuturor drepturilor inalienabile ale 

omului. Aceste principii și valori sunt 

comune statelor membre într-o societate 

caracterizată prin pluralism, 

nediscriminare, toleranță, justiție, 

solidaritate și egalitate între femei și 

bărbați. Articolul 3 precizează în 

continuare că „Uniunea urmărește să 

promoveze pacea, valorile sale și 

bunăstarea popoarelor sale” și că, printre 

altele, „Uniunea respectă bogăția 

diversității sale culturale și lingvistice și 

veghează la protejarea și dezvoltarea 
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patrimoniului cultural european”. Valorile 

respective sunt reafirmate și exprimate mai 

detaliat în drepturile, libertățile și 

principiile consacrate în Carta drepturilor 

fundamentale a Uniunii Europene. 

 

Amendamentul  5 

Propunere de regulament 

Considerentul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Aceste drepturi și valori trebuie să 

fie promovate și respectate în continuare, 

să fie diseminate în rândul cetățenilor și al 

popoarelor și să constituie pilonul central 

al proiectului UE. Prin urmare, în bugetul 

UE se creează un nou fond pentru justiție, 

drepturi și valori, cuprinzând programele 

„Drepturi și valori” și „Justiție”. Într-o 

perioadă în care societățile europene se 

confruntă cu extremismul, cu radicalismul 

și cu divizarea, este mai important ca 

oricând să se promoveze, să se consolideze 

și să se apere justiția, drepturile și valorile 

Uniunii Europene: drepturile omului, 

respectarea demnității umane, libertatea, 

democrația, egalitatea, statul de drept. 

Acest lucru va avea implicații profunde și 

directe pentru viața politică, socială, 

culturală și economică din UE. Ca parte a 

noului fond, programul „Justiție” va 

continua să sprijine dezvoltarea în 

continuare a unui spațiu de justiție și de 

cooperare transfrontalieră al Uniunii. 

Programul „Drepturi și valori” va reuni 

programul „Drepturi, egalitate și cetățenie” 

2014-2020, instituit prin Regulamentul 

(UE) nr. 1381/2013 al Parlamentului 

European și al Consiliului8, și programul 

„Europa pentru cetățeni”, instituit prin 

Regulamentul (UE) nr. 390/20149 

(denumite în continuare „programele 

anterioare”). 

(2) Aceste drepturi și valori trebuie să 

fie promovate și respectate în continuare, 

să fie diseminate în rândul cetățenilor și al 

popoarelor și să constituie pilonul central 

al proiectului UE. Prin urmare, în bugetul 

UE se creează un nou fond pentru justiție, 

drepturi și valori, cuprinzând programele 

„Europa pentru cetățeni, drepturi și 

valori” și „Justiție”. Într-o perioadă în care 

societățile europene se confruntă cu 

provocări numeroase, cum ar fi 

extremismul, cu radicalismul și cu 

divizarea, iar în anumite țări asistăm la 

un regres din ce în ce mai clar al statului 

de drept, este mai important ca oricând să 

se promoveze, să se consolideze și să se 

apere justiția, drepturile și valorile Uniunii 

Europene, precum drepturile omului, 

inclusiv drepturilor persoanele care 

aparțin minorităților, drepturile copiilor și 

tinerilor, pluralismul, toleranța, 

respectarea demnității umane, libertatea, 

democrația, egalitatea, solidaritatea și 

statul de drept. Programul „Europa 

pentru cetățeni, drepturi și valori” va reuni 

programul „Drepturi, egalitate și cetățenie” 

2014-2020, instituit prin Regulamentul 

(UE) nr. 1381/2013 al Parlamentului 

European și al Consiliului8, și programul 

„Europa pentru cetățeni”, instituit prin 

Regulamentul (UE) nr. 390/20149 

(denumite în continuare „programele 

anterioare”). 

__________________ __________________ 
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8 Regulamentul (UE) nr. 1381/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 17 decembrie 2013 de instituire a 

programului „Drepturi, egalitate și 

cetățenie” pentru perioada 2014-2020 (JO 

L 354, 28.12.2013, p. 62). 

8 Regulamentul (UE) nr. 1381/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 17 decembrie 2013 de instituire a 

programului „Drepturi, egalitate și 

cetățenie” pentru perioada 2014-2020 (JO 

L 354, 28.12.2013, p. 62). 

9 Regulamentul (UE) nr. 390/2014 al 

Consiliului din 14 aprilie 2014 de instituire 

a programului „Europa pentru cetățeni” 

pentru perioada 2014-2020 (JO L 115, 

17.4.2014, p. 3). 

9 Regulamentul (UE) nr. 390/2014 al 

Consiliului din 14 aprilie 2014 de instituire 

a programului „Europa pentru cetățeni” 

pentru perioada 2014-2020 (JO L 115, 

17.4.2014, p. 3). 

 

Amendamentul  6 

Propunere de regulament 

Considerentul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Fondul pentru justiție, drepturi și 

valori și cele două programe de finanțare 

subiacente se vor axa în primul rând pe 

persoanele și entitățile care contribuie la 

revigorarea și la dinamizarea valorilor și 

drepturilor noastre comune și a bogatei 

noastre diversități. Obiectivul final este 

acela de a stimula și de a susține o 

societate bazată pe drepturi, egală, 

favorabilă incluziunii și democratică. 

Aceasta presupune o societate civilă 

dinamică, încurajarea participării 

democratice, civice și sociale a oamenilor 

și promovarea bogatei diversități a 

societății europene, pe baza istoriei și a 

memoriei noastre comune. Articolul 11 din 

Tratatul privind Uniunea Europeană 

prevede totodată că instituțiile acordă 

cetățenilor și asociațiilor reprezentative, 

prin mijloace corespunzătoare, posibilitatea 

de a-și face cunoscute opiniile și de a face 

schimb de opinii în mod public, în toate 

domeniile de acțiune ale Uniunii. 

(3) Fondul pentru justiție, drepturi și 

valori și cele două programe de finanțare 

subiacente se vor axa în primul rând pe 

persoanele și entitățile care contribuie la 

concretizarea principiilor, valorilor și 

drepturilor noastre comune și la punerea 

în evidență a bogatei noastre diversități. 

Obiectivul final este acela de a susține 

societăți bazate pe drepturi, egale, 

echitabile, tolerante, favorabile 
incluziunii, pluraliste și democratice. 

Activitățile finanțate ar trebui să vizeze 

susținerea și consolidarea unei societăți 

civile și încurajarea participării 

democratice, civice, culturale și sociale a 

oamenilor și promovarea bogatei diversități 

a societății europene, pe baza valorilor, 

istoriei, memoriei, patrimoniului cultural 

și a rădăcinilor noastre comune. Articolul 

11 din Tratatul privind Uniunea Europeană 

prevede totodată că instituțiile mențin un 

dialog deschis, transparent și constant cu 

societatea civilă și acordă cetățenilor și 

asociațiilor reprezentative, prin mijloace 

corespunzătoare, posibilitatea de a-și face 

cunoscute opiniile și de a face schimb de 

opinii în mod public, în toate domeniile de 

acțiune ale Uniunii. 
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Amendamentul  7 

Propunere de regulament 

Considerentul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Programul „Drepturi și valori” 

(„programul”) ar trebui să permită 

realizarea de sinergii pentru a face față 

provocărilor comune promovării și 

protejării valorilor și pentru a atinge o 

dimensiune esențială în vederea obținerii 

de rezultate concrete în domeniu. Acest 

lucru ar trebui realizat prin valorificarea 

experienței pozitive a programelor 

anterioare. Aceasta va permite valorificarea 

deplină a potențialului sinergiilor, pentru a 

sprijini într-un mod mai eficace domeniile 

de politică vizate și pentru a spori 

potențialul acestora de a ajunge la oameni. 

Pentru a fi eficace, programul ar trebui să 

țină seama de caracterul specific al 

diferitelor politici, de diversele grupuri 

țintă ale acestora și de nevoile lor specifice, 

prin abordări adaptate. 

(4) Programul „Europa pentru 

cetățeni, drepturi și valori” („programul”) 

ar trebui să permită realizarea de sinergii 

pentru a face față provocărilor comune 

promovării și protejării valorilor, a 

cetățeniei active și a educației civice 

europene, precum și pentru a atinge o 

dimensiune esențială în vederea obținerii 

de rezultate concrete în domeniu. Acest 

lucru ar trebui realizat prin valorificarea 

experienței pozitive a programelor 

anterioare, care sunt în prezent incluse în 

noul program. Aceasta va permite 

valorificarea deplină a potențialului 

sinergiilor, pentru a sprijini într-un mod 

mai eficace domeniile de politică vizate și 

pentru a spori potențialul acestora de a 

ajunge la oameni. Pentru a fi eficace, 

programul ar trebui să țină seama de 

caracterul specific al diferitelor politici, de 

diversele grupuri țintă ale acestora și de 

nevoile lor specifice, luând în considerare 

în special caracterul multilingv al Uniunii 

și necesitatea de a include tinerii, 

grupurile subreprezentate și 

dezavantajate, precum persoanele cu 

nevoi speciale, migranții, refugiații și 

solicitanții de azil, prin abordări adaptate. 

 

Amendamentul  8 

Propunere de regulament 

Considerentul 4 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (4a) Articolul 17 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene stabilește 

un dialog între UE și biserici și 
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organizațiile menționate în acesta. Acesta 

recunoaște contribuția lor specifică la 

încurajarea protejării și a promovării 

drepturilor fundamentale ale omului, în 

conformitate cu care ar trebui să li se 

acorde același nivel de acces precum cel 

acordat organizațiilor societății civile la 

oportunitățile de finanțare relevante din 

cadrul programului. 

 

Amendamentul  9 

Propunere de regulament 

Considerentul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Pentru a aduce Uniunea Europeană 

mai aproape de cetățenii săi, este nevoie de 

o varietate de acțiuni și de eforturi 

coordonate. Reunirea cetățenilor în 

proiecte de înfrățire a orașelor sau în cadrul 

unor rețele de orașe și sprijinirea 

organizațiilor societății civile în domeniile 

vizate de program vor contribui la creșterea 

implicării cetățenilor în societate și, în cele 

din urmă, a participării lor la viața 

democratică a Uniunii. În același timp, 

sprijinirea unor activități de promovare a 

înțelegerii reciproce, a diversității, a 

dialogului și a respectului pentru alte 

persoane încurajează un sentiment de 

apartenență și de identitate europeană, 

bazat pe înțelegerea comună a valorilor, a 

culturii, a istoriei și a patrimoniului 

european. Promovarea unui sentiment mai 

puternic de apartenență la Uniune și la 

valorile Uniunii este deosebit de 

importantă în rândul cetățenilor din 

regiunile ultraperiferice ale UE, având în 

vedere izolarea și depărtarea lor față de 

Europa continentală. 

(5) Pentru a aduce Uniunea Europeană 

mai aproape de cetățenii săi, pentru a 

stimula participarea democratică și a oferi 

cetățenilor posibilitatea de a-și exercita 

drepturile legate de cetățenia europeană, 

este nevoie de o varietate de acțiuni și de 

eforturi coordonate, care să urmărească o 

distribuție geografică echilibrată. 

Reunirea cetățenilor în proiecte de înfrățire 

a orașelor sau în cadrul unor rețele de orașe 

și sprijinirea organizațiilor societății civile 

la nivel local, regional și transnațional în 

domeniile vizate de program vor contribui 

la creșterea implicării cetățenilor în 

societate și, în cele din urmă, a participării 

lor active la viața democratică a Uniunii, 

precum și la elaborarea agendei politice a 

UE. În același timp, sprijinirea unor 

activități de promovare a înțelegerii 

reciproce, a dialogului intercultural, 

diversității culturale și lingvistice, a 

multilingvismului, a dialogului și a 

respectului pentru alte persoane 

încurajează un sentiment de apartenență la 

Uniune și de cetățenie comună pornind de 

la o identitate europeană, bazat pe 

înțelegerea comună a valorilor, a culturii, a 

istoriei și a patrimoniului european. 

Promovarea unui sentiment mai puternic de 

apartenență la Uniune și la valorile Uniunii 

este deosebit de importantă în rândul 
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cetățenilor din regiunile ultraperiferice ale 

UE, având în vedere izolarea și depărtarea 

lor față de Europa continentală. 

 

Amendamentul  10 

Propunere de regulament 

Considerentul 5 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (5a) Creșterea pluralismului și 

intensificarea mișcărilor migratorii la 

nivel mondial sporesc importanța 

dialogului intercultural și 

interconfesional în societățile noastre. 

Prin intermediul programului ar trebui 

acordat sprijin deplin dialogului 

intercultural și interconfesional ca o 

componentă a armoniei sociale în Europa 

și ca element esențial pentru creșterea 

incluziunii sociale și a coeziunii. Deși 

dialogul interconfesional ar putea ajuta la 

sublinierea contribuției pozitive a religiei 

la coeziunea socială, analfabetismul 

religios riscă să creeze premisele utilizării 

greșite a sentimentului religios în rândul 

populației. Prin urmare, programul ar 

trebui să sprijine proiecte și inițiative care 

dezvoltă alfabetizarea religioasă, 

promovează dialogul interconfesional și 

înțelegerea reciprocă. 

 

Amendamentul  11 

Propunere de regulament 

Considerentul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Sunt necesare activități de 

comemorare și o reflecție critică asupra 

memoriei istorice a Europei pentru a 

sensibiliza cetățenii cu privire la istoria 

comună, ca temelie pentru construirea unui 

viitor comun, a unei moralități și a unor 

valori comune. Ar trebui să se ia în 

(6) Sunt necesare activități de 

comemorare și o gândire critică și creativă 

asupra memoriei istorice a Europei pentru 

a sensibiliza cetățenii, în special tinerii, cu 

privire la istoria lor comună, ca temelie 

pentru construirea unui viitor comun, a 

unei moralități și a unor valori comune. Ar 
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considerare și relevanța aspectelor istorice, 

culturale și interculturale, precum și 

legăturile dintre memoria istorică, crearea 

unei identități europene și sentimentul de 

apartenență la același grup. 

trebui să se ia în considerare și relevanța 

aspectelor istorice, sociale, culturale și 

interculturale, toleranța și dialogul, pentru 

a promova un fundament comun bazat pe 

valorile noastre comune, solidaritate, 

diversitate și pace, precum și legăturile 

dintre memoria istorică, crearea unei 

identități europene și sentimentul de 

apartenență la același grup. 

 

Amendamentul  12 

Propunere de regulament 

Considerentul 6 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (6a) Programul are un rol esențial în 

promovarea dezvoltării unui sentiment 

comun de identitate europeană și în 

asigurarea vizibilității oportunităților 

create de apartenența la UE, pentru a 

combate „euroscepticismul” și forțele 

politice antieuropene care contestă 

existența însăși a proiectului european. 

 

Amendamentul  13 

Propunere de regulament 

Considerentul 7 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) De asemenea, cetățenii ar trebui să 

fie mai conștienți de drepturile care decurg 

din cetățenia Uniunii, să se simtă în largul 

lor locuind, călătorind, studiind, lucrând și 

desfășurând activități de voluntariat într-un 

alt stat membru, să simtă că se pot bucura 

de toate drepturile aduse de această 

cetățenie și că și le pot exercita, să aibă 

încredere că beneficiază de acces egal, de 

deplina respectare și protecție a drepturilor 

lor, fără nicio discriminare, oriunde s-ar 

afla în Uniune. Societatea civilă trebuie să 

fie sprijinită în promovarea, garantarea și 

conștientizarea valorilor comune ale 

(7) De asemenea, cetățenii ar trebui să 

fie mai conștienți de drepturile care decurg 

din cetățenia Uniunii, să se simtă în largul 

lor locuind, călătorind, studiind, lucrând, 

votând, folosind serviciile publice, luând 

parte la schimburile culturale și 

desfășurând activități de voluntariat într-un 

alt stat membru. Cetățenii ar trebui să 

simtă că pot participa la procesul 

decizional al Uniunii și să fie conștienți că 

au o influență asupra acestuia și că pot fi 

încrezători că beneficiază de acces egal, de 

deplina respectare și protecție a drepturilor 

lor, fără nicio discriminare, oriunde s-ar 
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Uniunii Europene prevăzute la articolul 2 

din TUE și în contribuția sa la exercitarea 

efectivă a drepturilor de care dispun în 

baza legislației Uniunii. 

afla în Uniune. Societatea civilă trebuie să 

fie sprijinită la toate nivelurile în 

promovarea, garantarea și conștientizarea 

valorilor comune ale Uniunii prevăzute la 

articolul 2 din TUE cu scopul de a asigura 

exercitarea efectivă a drepturilor de care 

dispun în baza legislației Uniunii. 

 

Amendamentul  14 

Propunere de regulament 

Considerentul 7 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (7a) Rezoluția Parlamentului 

European din 2 aprilie 2009 referitoare la 

conștiința europeană și totalitarismul și 

Concluziile Consiliului din 9-10 iunie 

2011 privind memoria crimelor comise de 

regimurile totalitare în Europa subliniază 

cât de important este să se mențină vie 

memoria trecutului ca mijloc de 

construire a unui viitor comun și 

subliniază valoarea rolului Uniunii în 

facilitarea, împărtășirea și promovarea 

memoriei colective a respectivelor crime, 

inclusiv în vederea consolidării unei 

identități europene comune pluraliste și 

democratice. 

 

Amendamentul  15 

Propunere de regulament 

Considerentul 12 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(12) Participarea deplină și efectivă a 

persoanelor cu handicap în societate, în 

aceleași condiții cu ceilalți, este 

împiedicată de obstacole comportamentale 

și de mediu, precum și de lipsa 

accesibilității. Persoanele cu handicap se 

confruntă, printre altele, cu obstacole care 

le împiedică să pătrundă pe piața muncii, 

să obțină o educație incluzivă și de 

(12) Participarea deplină și efectivă a 

persoanelor cu dizabilități în societate, în 

aceleași condiții cu ceilalți, este 

împiedicată de obstacole comportamentale 

și de mediu, precum și de lipsa 

accesibilității. Persoanele cu dizabilități se 

confruntă, printre altele, cu obstacole 

atunci când este vorba de a avea acces la 
piața muncii, de a beneficia o educație 
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calitate, să evite sărăcia și a excluziunea 

socială, să aibă acces la inițiative și 

mijloace de expresie culturale sau să își 

exercite drepturile politice. În calitate de 

părți la Convenția Națiunilor Unite privind 

drepturile persoanelor cu handicap 

(CNUDPH), Uniunea Europeană și toate 

statele sale membre s-au angajat să 

promoveze, să protejeze și să asigure 

exercitarea deplină și egală a tuturor 

drepturilor omului și a libertăților 

fundamentale de către toate persoanele cu 

handicap. Dispozițiile CNUDPH au 

devenit parte integrantă a ordinii juridice a 

Uniunii. 

incluzivă și de calitate, de a evita sărăcia și 

a excluziunea socială, de a avea acces la 

cultură, inițiative și mijloace de expresie 

culturale sau de a-și exercita drepturile 

politice. În calitate de părți la Convenția 

Națiunilor Unite privind drepturile 

persoanelor cu handicap (CNUDPH), 

Uniunea Europeană și toate statele sale 

membre s-au angajat să promoveze, să 

protejeze și să asigure exercitarea deplină 

și egală a tuturor drepturilor omului și a 

libertăților fundamentale de către toate 

persoanele cu handicap. Dispozițiile 

CNUDPH au devenit parte integrantă a 

ordinii juridice a Uniunii. 

 

Amendamentul  16 

Propunere de regulament 

Considerentul 14 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(14) Articolul 24 din TFUE obligă 

Parlamentul European și Consiliul să 

adopte dispozițiile referitoare la 

procedurile și condițiile necesare pentru 

prezentarea unei inițiative cetățenești în 

înțelesul articolului 11 din Tratatul privind 

Uniunea Europeană. Acest lucru s-a 

realizat prin adoptarea Regulamentului 

[(UE) nr. 211/2011 al Parlamentului 

European și al Consiliului14]. Programul ar 

trebui să sprijine finanțarea asistenței 

tehnice și organizaționale pentru punerea 

în aplicare a Regulamentului [(UE) nr. 

211/2011], susținând astfel exercitarea de 

către cetățeni a dreptului de a lansa și de 

a sprijini inițiative cetățenești europene. 

(14) Articolul 24 din TFUE obligă 

Parlamentul European și Consiliul să 

adopte dispozițiile referitoare la 

procedurile și condițiile necesare pentru 

prezentarea unei inițiative cetățenești în 

înțelesul articolului 11 din Tratatul privind 

Uniunea Europeană. Acest lucru s-a 

realizat prin adoptarea Regulamentului 

[(UE) nr. 211/2011 al Parlamentului 

European și al Consiliului14]. Programul ar 

trebui să încurajeze și să promoveze 

exercitarea de către cetățeni a dreptului 

lor de a lansa inițiative cetățenești 

europene prin sprijinirea, în componenta 

sa „Egalitate și drepturi”, a finanțării 

asistenței tehnice și organizaționale 

pentru punerea în aplicare a 

Regulamentului [(UE) nr. 211/2011]. 

__________________ __________________ 

14 Regulamentul (UE) nr. 211/2011 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 16 februarie 2011 privind inițiativa 

cetățenească (JO L 65, 11.3.2011, p. 1). 

14 Regulamentul (UE) nr. 211/2011 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 16 februarie 2011 privind inițiativa 

cetățenească (JO L 65, 11.3.2011, p. 1). 
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Amendamentul  17 

Propunere de regulament 

Considerentul 17 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(17) În conformitate cu actele Uniunii 

privind egalitatea de tratament, statele 

membre înființează organisme 

independente pentru promovarea egalității 

de tratament, cunoscute în general sub 

denumirea de „organisme de promovare a 

egalității”, pentru combaterea discriminării 

bazate pe rasă și origine etnică, precum și 

pe criterii de gen. Numeroase state membre 

nu s-au limitat însă la aceste cerințe și s-au 

asigurat că organismele de promovare a 

egalității pot gestiona și cazurile de 

discriminare bazată pe alte motive, cum ar 

fi vârsta, orientarea sexuală, religia și 

convingerile, handicapul sau alte motive. 

Organismele de promovare a egalității au 

un rol decisiv în promovarea egalității și în 

asigurarea aplicării eficiente a legislației 

privind egalitatea de tratament, în special 

oferind asistență independentă victimelor 

discriminării, efectuând anchete 

independente privind discriminarea, 

publicând rapoarte independente și 

formulând recomandări cu privire la orice 

aspect legat de discriminare din țara 

respectivă. Este esențial ca activitatea 

organismelor de promovare a egalității să 

fie coordonată la nivelul Uniunii în acest 

sens. În 2007 a fost creată rețeaua 

EQUINET. Membrii acesteia sunt 

organismele naționale de promovare a 

egalității de tratament înființate prin 

Directivele 2000/43/CE15 și 2004/113/CE16 

ale Consiliului, precum și prin Directivele 

2006/54/CE17 și 2010/41/UE18 ale 

Parlamentului European și ale Consiliului. 

EQUINET se află într-o poziție 

excepțională, fiind singura entitate care 

asigură coordonarea activităților derulate 

de organismele de promovare a egalității. 

(17) În conformitate cu actele Uniunii 

privind egalitatea de tratament, statele 

membre înființează organisme 

independente pentru promovarea egalității 

de tratament, cunoscute în general sub 

denumirea de „organisme de promovare a 

egalității”, pentru combaterea discriminării 

bazate pe rasă și origine etnică, precum și 

pe criterii de gen. Numeroase state membre 

nu s-au limitat însă la aceste cerințe și s-au 

asigurat că organismele de promovare a 

egalității pot gestiona și cazurile de 

discriminare bazată pe alte motive, cum ar 

fi limba, vârsta, orientarea sexuală, religia 

și convingerile, handicapul sau alte motive. 

Organismele de promovare a egalității au 

un rol decisiv în promovarea egalității și în 

asigurarea aplicării eficiente a legislației 

privind egalitatea de tratament, în special 

oferind asistență independentă victimelor 

discriminării, efectuând anchete 

independente privind discriminarea, 

publicând rapoarte independente și 

formulând recomandări cu privire la orice 

aspect legat de discriminare din țara 

respectivă. Este esențial ca activitatea 

organismelor de promovare a egalității să 

fie coordonată la nivelul Uniunii în acest 

sens. În 2007 a fost creată rețeaua 

EQUINET. Membrii acesteia sunt 

organismele naționale de promovare a 

egalității de tratament înființate prin 

Directivele 2000/43/CE15 și 2004/113/CE16 

ale Consiliului, precum și prin Directivele 

2006/54/CE17 și 2010/41/UE18 ale 

Parlamentului European și ale Consiliului. 

EQUINET se află într-o poziție 

excepțională, fiind singura entitate care 

asigură coordonarea activităților derulate 

de organismele de promovare a egalității. 
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Această activitate de coordonare 

desfășurată de EQUINET este esențială 

pentru buna punere în aplicare a legislației 

antidiscriminare a Uniunii în statele 

membre și ar trebui să fie sprijinită prin 

intermediul programului. 

Această activitate de coordonare 

desfășurată de EQUINET este esențială 

pentru buna punere în aplicare a legislației 

antidiscriminare a Uniunii în statele 

membre și ar trebui să fie sprijinită prin 

intermediul programului. 

_________________ _________________ 

15 Directiva 2000/43/CE a Consiliului din 

29 iunie 2000 de punere în aplicare a 

principiului egalității de tratament între 

persoane, fără deosebire de rasă sau origine 

etnică (JO L 180, 19.7.2000, p. 22). 

15 Directiva 2000/43/CE a Consiliului din 

29 iunie 2000 de punere în aplicare a 

principiului egalității de tratament între 

persoane, fără deosebire de rasă sau origine 

etnică (JO L 180, 19.7.2000, p. 22). 

16 Directiva 2004/113/CE a Consiliului din 

13 decembrie 2004 de aplicare a 

principiului egalității de tratament între 

femei și bărbați privind accesul la bunuri și 

servicii și furnizarea de bunuri și servicii 

(JO L 373, 21.12.2004, p. 37). 

16 Directiva 2004/113/CE a Consiliului din 

13 decembrie 2004 de aplicare a 

principiului egalității de tratament între 

femei și bărbați privind accesul la bunuri și 

servicii și furnizarea de bunuri și servicii 

(JO L 373, 21.12.2004, p. 37). 

17 Directiva 2006/54/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 5 iulie 2006 

privind punerea în aplicare a principiului 

egalității de șanse și al egalității de 

tratament între bărbați și femei în materie 

de încadrare în muncă și de muncă (JO L 

204, 26.7.2006, p. 23). 

17 Directiva 2006/54/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 5 iulie 2006 

privind punerea în aplicare a principiului 

egalității de șanse și al egalității de 

tratament între bărbați și femei în materie 

de încadrare în muncă și de muncă (JO L 

204, 26.7.2006, p. 23). 

18 Directiva 2010/41/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 7 iulie 2010 

privind aplicarea principiului egalității de 

tratament între bărbații și femeile care 

desfășoară o activitate independentă și de 

abrogare a Directivei 86/613/CEE a 

Consiliului (JO L 180, 15.7.2010, p. 1). 

18 Directiva 2010/41/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 7 iulie 2010 

privind aplicarea principiului egalității de 

tratament între bărbații și femeile care 

desfășoară o activitate independentă și de 

abrogare a Directivei 86/613/CEE a 

Consiliului (JO L 180, 15.7.2010, p. 1). 

 

Amendamentul  18 

Propunere de regulament 

Considerentul 18 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(18) Organismele independente din 

domeniul drepturilor omului și 

organizațiile societății civile au un rol 

esențial în promovarea, garantarea și 

conștientizarea valorilor comune ale 

Uniunii în temeiul articolului 2 din TUE și 

(18) Organismele independente din 

domeniul drepturilor omului și 

organizațiile societății civile au un rol 

esențial în promovarea, garantarea și 

conștientizarea valorilor comune ale 

Uniunii în temeiul articolului 2 din TUE și 
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în sprijinirea exercitării efective a 

drepturilor care decurg din legislația 

Uniunii, inclusiv din Carta drepturilor 

fundamentale a UE. După cum se arată în 

Rezoluția Parlamentului European din 

18 aprilie 2018, un sprijin financiar adecvat 

este esențial pentru realizarea unui mediu 

favorabil și sustenabil în care organizațiile 

societății civile să își consolideze rolul și să 

își îndeplinească funcțiile acestora în mod 

independent și eficace. Prin urmare, în 

completarea eforturilor de la nivel național, 

finanțarea UE ar trebui să contribuie la 

sprijinirea, conferirea de putere și 

consolidarea capacității organizațiilor 

independente ale societății civile care își 

desfășoară activitatea în domeniul 

promovării drepturilor omului, ale căror 

activități contribuie la aplicarea strategică a 

drepturilor în conformitate cu legislația UE 

și cu Carta drepturilor fundamentale a UE, 

inclusiv prin activități de reprezentare și de 

supraveghere, precum și la promovarea, 

garantarea și conștientizarea valorilor 

comune ale Uniunii la nivel național. 

în sprijinirea exercitării efective a 

drepturilor care decurg din legislația 

Uniunii, inclusiv din Carta drepturilor 

fundamentale a UE. După cum se arată în 

Rezoluția Parlamentului European din 

19 aprilie 2018, o creștere a finanțării și 

un sprijin financiar adecvat sunt esențiale 

pentru realizarea unui mediu favorabil și 

sustenabil în care organizațiile societății 

civile să își consolideze rolul și să își 

îndeplinească funcțiile acestora în mod 

independent și eficace. Prin urmare, în 

completarea eforturilor de la nivel național, 

finanțarea UE ar trebui să contribuie, 

inclusiv printr-o finanțare de bază 

adecvată și opțiuni simplificate în materie 

de costuri, norme și proceduri financiare, 
la sprijinirea, conferirea de putere și 

consolidarea capacității organizațiilor 

independente ale societății civile care își 

desfășoară activitatea în domeniul 

promovării drepturilor omului, ale căror 

activități contribuie la aplicarea strategică a 

drepturilor în conformitate cu legislația UE 

și cu Carta drepturilor fundamentale a UE, 

inclusiv prin activități de reprezentare și de 

supraveghere, precum și la promovarea, 

garantarea și conștientizarea valorilor 

comune ale Uniunii la nivel național. 

 

Amendamentul  19 

Propunere de regulament 

Considerentul 21 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(21) Pentru a se asigura alocarea 

eficientă a fondurilor din bugetul general al 

Uniunii, este necesar să se asigure valoarea 

adăugată europeană a tuturor acțiunilor 

desfășurate, precum și complementaritatea 

acestora cu acțiunile statelor membre, 

urmărindu-se în același timp coerența, 

complementaritatea și sinergiile cu 

programele de finanțare care sprijină 

domeniile de politică aflate în strânsă 

legătură, în special în cadrul Fondului 

(21) Pentru a se asigura alocarea 

eficientă a fondurilor din bugetul general al 

Uniunii, este necesar să se asigure valoarea 

adăugată europeană a tuturor acțiunilor 

desfășurate precum și complementaritatea 

acestora cu acțiunile statelor membre. Ar 

trebui urmărite consecvența, 

complementaritatea și sinergii 

transparente și clar definite cu programele 

de finanțare care sprijină domeniile de 

politică aflate în strânsă legătură, în special 
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pentru justiție, drepturi și valori – deci și cu 

programul „Justiție” –, precum și cu 

programul „Europa creativă” și cu 

Erasmus+, pentru a se realiza potențialul 

interacțiunilor culturale în domeniul 

culturii, al mass-media, al artelor, al 

educației și al creativității. Este necesar să 

se creeze sinergii și cu alte programe 

europene de finanțare, în special în 

domenii precum ocuparea forței de muncă, 

piața internă, întreprinderile, tineretul, 

sănătatea, cetățenia, justiția, migrația, 

securitatea, cercetarea, inovarea, 

tehnologia, industria, coeziunea, turismul, 

relațiile externe, comerțul și dezvoltarea. 

în cadrul Fondului pentru justiție, drepturi 

și valori – deci și cu programul „Justiție” –, 

precum și cu programul „Europa creativă”, 

Corpul european de solidaritate și cu 

Erasmus+, pentru a se realiza potențialul 

interacțiunilor culturale în domeniul 

culturii, audio-vizualului, al mass-media, 

al artelor, al educației formale, non-

formale și informale și al creativității. Este 

necesar să se creeze sinergii și cu alte 

programe europene de finanțare, în special 

în domenii precum ocuparea forței de 

muncă, piața internă, întreprinderile, 

tineretul, voluntariatul, formarea 

profesională, sănătatea, cetățenia, justiția, 

incluziunea socială - în special pentru 

migranți și persoanele cele mai 

dezavantajate -, migrația, securitatea, 

cercetarea, inovarea, tehnologia, industria, 

coeziunea, clima, turismul, sportul, 

relațiile externe, extinderea, cooperarea 

internațională, comerțul și dezvoltarea. 

 

Amendamentul  20 

Propunere de regulament 

Considerentul 23 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(23) Acestui program i se aplică 

Regulamentul (UE, Euratom) nr. [Noul 

RF] („Regulamentul financiar”). Acesta 

prevede norme de execuție a bugetului 

Uniunii, printre care și normele privind 

granturile, premiile, achizițiile publice, 

execuția indirectă, , instrumentele 

financiare și garanțiile bugetare. 

(23) Acestui program i se aplică 

Regulamentul (UE, Euratom) nr. [Noul 

RF] („Regulamentul financiar”). Acesta 

prevede norme de execuție a bugetului 

Uniunii, printre care și normele privind 

granturile, premiile, achizițiile publice, 

execuția indirectă, instrumentele financiare 

și garanțiile bugetare, și solicită 

transparență totală în ceea ce privește 

utilizarea resurselor, buna gestiune 

financiară și utilizarea prudentă a 

resurselor. În special normele privind 

posibilitatea ca organizațiile societății 

civile de la nivel local, regional, național 

sau transnațional ar trebui să fie 

finanțate prin granturi de funcționare 

multianuale, granturi „în cascadă” și 

proceduri flexibile de acordare a 
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granturilor. 

 

Amendamentul  21 

Propunere de regulament 

Considerentul 24 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(24) Tipurile de finanțare și metodele de 

punere în aplicare prevăzute de prezentul 

regulament ar trebui să fie alese pe baza 

capacității lor de a atinge obiectivele 

specifice ale acțiunilor și de a obține 

rezultate, luându-se în considerare în 

special costurile controalelor, sarcina 

administrativă și riscul de neconformitate 

preconizat. În acest sens ar trebui să se 

analizeze posibilitatea de a utiliza sume 

forfetare, rate forfetare și costuri unitare, 

precum și forme de finanțare care să nu 

depindă de costuri, astfel cum se 

menționează la articolul 125 alineatul (1) 

din Regulamentul financiar. În 

conformitate cu Regulamentul financiar, cu 

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 

al Parlamentului European și al 

Consiliului20, cu Regulamentul (Euratom, 

CE) nr. 2988/9521 al Consiliului, cu 

Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/9622 

al Consiliului și cu Regulamentul (UE) 

2017/193923 al Consiliului, interesele 

financiare ale Uniunii trebuie să fie 

protejate prin măsuri proporționale, printre 

care se numără prevenirea, depistarea, 

corectarea și investigarea neregulilor și a 

fraudelor, recuperarea fondurilor pierdute, 

plătite în mod necuvenit sau utilizate 

incorect și, după caz, impunerea de 

sancțiuni administrative. În special, în 

conformitate cu Regulamentul (UE, 

Euratom) nr. 883/2013 și cu Regulamentul 

(Euratom, CE) nr. 2185/96, Oficiul 

European de Luptă Antifraudă (OLAF) 

poate efectua investigații administrative, 

inclusiv controale și inspecții la fața 

locului, pentru a stabili dacă a avut loc o 

fraudă, un act de corupție sau orice altă 

(24) Tipurile de finanțare și metodele de 

punere în aplicare prevăzute de prezentul 

regulament ar trebui să fie alese pe baza 

capacității lor de a atinge o rată țintă de 

succes pozitivă, în special în ceea ce 

privește granturile pentru acțiuni și 

proiecte și de a furniza rezultate în linie 

cu obiectivele specifice ale acțiunilor și de 

a obține rezultate, luându-se în considerare 

în special costurile controalelor, sarcina 

administrativă, dimensiunea și capacitatea 

părților interesate relevante și ale 

beneficiarilor vizați și riscul de 

neconformitate preconizat. Ar trebui să se 

aibă, de asemenea, în vedere utilizarea de 

sume forfetare, rate forfetare și costuri 

unitare și orice alți parametri care permit 

persoanelor cu nevoi speciale să poată fi 

deservite într-un mod mai eficace, precum 

și recurgerea la o finanțare nelegată de 

costuri, astfel cum se prevede la 

articolul 125 alineatul (1) din 

Regulamentul financiar. Cerințele în 

materie de cofinanțare ar trebui să fie 

acceptate în natură și să poată fi anulate 

în cazul unei finanțări complementare 

limitate. În conformitate cu Regulamentul 

financiar, cu Regulamentul (UE, Euratom) 

nr. 883/2013 al Parlamentului European și 

al Consiliului20, cu Regulamentul 

(Euratom, CE) nr. 2988/9521 al Consiliului, 

cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 

2185/9622 al Consiliului și cu 

Regulamentul (UE) 2017/193923 al 

Consiliului, interesele financiare ale 

Uniunii trebuie să fie protejate prin măsuri 

proporționale, printre care se numără 

prevenirea, depistarea, corectarea și 

investigarea neregulilor și a fraudelor, 
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activitate ilegală care afectează interesele 

financiare ale Uniunii. În conformitate cu 

Regulamentul (UE) 2017/1939, Parchetul 

European (EPPO) poate să ancheteze și să 

trimită în judecată cazuri de fraudă și alte 

infracțiuni care aduc atingere intereselor 

financiare ale Uniunii, conform 

prevederilor Directivei (UE) 2017/1371 a 

Parlamentului European și a Consiliului24. 

În conformitate cu Regulamentul financiar, 

orice persoană sau entitate care primește 

fonduri din partea Uniunii trebuie să 

coopereze pe deplin pentru protejarea 

intereselor financiare ale Uniunii și să 

acorde accesul și drepturile necesare 

Comisiei, OLAF, EPPO și Curții de 

Conturi Europene (CCE), asigurându-se 

totodată că orice parte terță implicată în 

implementarea fondurilor Uniunii acordă 

drepturi echivalente. 

recuperarea fondurilor pierdute, plătite în 

mod necuvenit sau utilizate incorect și, 

după caz, impunerea de sancțiuni 

administrative. În special, în conformitate 

cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 

883/2013 și cu Regulamentul (Euratom, 

CE) nr. 2185/96, Oficiul European de 

Luptă Antifraudă (OLAF) poate efectua 

investigații administrative, inclusiv 

controale și inspecții la fața locului, pentru 

a stabili dacă a avut loc o fraudă, un act de 

corupție sau orice altă activitate ilegală 

care afectează interesele financiare ale 

Uniunii. În conformitate cu Regulamentul 

(UE) 2017/1939, Parchetul European 

(EPPO) poate să ancheteze și să trimită în 

judecată cazuri de fraudă și alte infracțiuni 

care aduc atingere intereselor financiare ale 

Uniunii, conform prevederilor 

Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului 

European și a Consiliului24. În 

conformitate cu Regulamentul financiar, 

orice persoană sau entitate care primește 

fonduri din partea Uniunii trebuie să 

coopereze pe deplin pentru protejarea 

intereselor financiare ale Uniunii și să 

acorde accesul și drepturile necesare 

Comisiei, OLAF, EPPO și Curții de 

Conturi Europene (CCE), asigurându-se 

totodată că orice parte terță implicată în 

implementarea fondurilor Uniunii acordă 

drepturi echivalente. 

__________________ __________________ 

20 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 

883/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 11 septembrie 2013 privind 

investigațiile efectuate de Oficiul European 

de Luptă Antifraudă (OLAF) și de 

abrogare a Regulamentului (CE) nr. 

1073/1999 al Parlamentului European și al 

Consiliului și a Regulamentului (Euratom) 

nr. 1074/1999 al Consiliului, JO L 248, 

18.9.2013, p. 1. 

20 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 

883/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 11 septembrie 2013 privind 

investigațiile efectuate de Oficiul European 

de Luptă Antifraudă (OLAF) și de 

abrogare a Regulamentului (CE) nr. 

1073/1999 al Parlamentului European și al 

Consiliului și a Regulamentului (Euratom) 

nr. 1074/1999 al Consiliului, JO L 248, 

18.9.2013, p. 1. 

21 Regulamentul (CE, Euratom) nr. 

2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 

1995 privind protecția intereselor 

financiare ale Comunităților Europene (JO 

21 Regulamentul (CE, Euratom) nr. 

2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 

1995 privind protecția intereselor 

financiare ale Comunităților Europene (JO 
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L 312, 23.12.1995, p.1). L 312, 23.12.1995, p.1). 

22 Regulamentul (Euratom, CE) nr. 

2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 

1996 privind controalele și inspecțiile la 

fața locului efectuate de Comisie în scopul 

protejării intereselor financiare ale 

Comunităților Europene împotriva fraudei 

și a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, p. 

2). 

22 Regulamentul (Euratom, CE) nr. 

2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 

1996 privind controalele și inspecțiile la 

fața locului efectuate de Comisie în scopul 

protejării intereselor financiare ale 

Comunităților Europene împotriva fraudei 

și a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, p. 

2). 

23 Regulamentul (UE) 2017/1939 al 

Consiliului din 12 octombrie 2017 de 

punere în aplicare a unei forme de 

cooperare consolidată în ceea ce privește 

instituirea Parchetului European (EPPO) 

(JO L 283, 31.10.2017, p. 1). 

23 Regulamentul (UE) 2017/1939 al 

Consiliului din 12 octombrie 2017 de 

punere în aplicare a unei forme de 

cooperare consolidată în ceea ce privește 

instituirea Parchetului European (EPPO) 

(JO L 283, 31.10.2017, p. 1). 

24 Directiva (UE) 2017/1371 a 

Parlamentului European și a Consiliului 

din 5 iulie 2017 privind combaterea 

fraudelor îndreptate împotriva intereselor 

financiare ale Uniunii prin mijloace de 

drept penal (JO L 198, 28.7.2017, p. 29). 

24 Directiva (UE) 2017/1371 a 

Parlamentului European și a Consiliului 

din 5 iulie 2017 privind combaterea 

fraudelor îndreptate împotriva intereselor 

financiare ale Uniunii prin mijloace de 

drept penal (JO L 198, 28.7.2017, p. 29). 

 

Amendamentul  22 

Propunere de regulament 

Considerentul 28 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(28) Reflectând importanța combaterii 

schimbărilor climatice în conformitate cu 

angajamentele asumate de Uniune cu 

privire la punerea în aplicare a Acordului 

de la Paris și a îndeplinirii obiectivelor de 

dezvoltare durabilă ale Organizației 

Națiunilor Unite, prezentul program va 

contribui la integrarea politicilor 

climatice și la atingerea unei ținte globale 

de sprijinire a obiectivelor climatice cu 25 

% din cheltuielile bugetare ale Uniunii 

Europene. Pe parcursul pregătirii și al 

derulării programului vor fi identificate 

acțiuni relevante în acest sens, care vor fi 

reevaluate în contextul evaluării 

programului la jumătatea perioadei. 

eliminat 
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Amendamentul  23 

Propunere de regulament 

Considerentul 30 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(30) Pentru a asigura condiții uniforme 

de punere în aplicare a prezentului 

regulament, competența de a adopta acte 

în conformitate cu articolul 290 din 

Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene ar trebui să fie delegată Comisiei 

în ceea ce privește indicatorii menționați la 

articolele 14 și 16 și în anexa II. Este 

deosebit de important ca, pe parcursul 

activităților sale pregătitoare, Comisia să 

desfășoare consultări adecvate, inclusiv la 

nivel de experți, și ca aceste consultări să 

se desfășoare în conformitate cu principiile 

stabilite în Acordul interinstituțional 

privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 

2016. În special, pentru a se asigura 

participarea egală la pregătirea actelor 

delegate, Parlamentul European și 

Consiliul primesc toate documentele în 

același timp cu experții din statele membre, 

iar experții lor au acces în mod sistematic 

la reuniunile grupurilor de experți ale 

Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor 

delegate. 

(30) Pentru a asigura punerea în 

aplicare a prezentului regulament, în 

vederea asigurării unei evaluări eficace a 

progreselor programului către atingerea 

obiectivelor sale, competența de a adopta 

acte în conformitate cu articolul 290 din 

Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene ar trebui să fie delegată Comisiei 

în ceea ce privește programele de lucru și 

prioritățile multianuale, în conformitate 

cu articolul 13, și în ceea ce privește 

indicatorii menționați la articolele 14 și 16 

și în anexa II. Este deosebit de important 

ca, pe parcursul activităților sale 

pregătitoare, Comisia să desfășoare 

consultări adecvate, inclusiv la nivel de 

experți, și ca aceste consultări să se 

desfășoare în conformitate cu principiile 

stabilite în Acordul interinstituțional 

privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 

2016. În special, pentru a se asigura 

participarea egală la pregătirea actelor 

delegate, Parlamentul European și 

Consiliul primesc toate documentele în 

același timp cu experții din statele membre, 

iar experții lor au acces în mod sistematic 

la reuniunile grupurilor de experți ale 

Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor 

delegate. 

 

Amendamentul  24 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Obiectivul general al programului 

este de a proteja și a promova drepturile și 

valorile consacrate în tratatele UE, inclusiv 

prin sprijinirea organizațiilor societății 

1. Obiectivul general al programului 

este de a proteja și a promova cetățenia 

europeană și statul de drept, precum și 

drepturile, principiile și valorile consacrate 
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civile, cu scopul de a susține societățile 

deschise, democratice și favorabile 

incluziunii. 

în tratatele UE, pe baza cărora a fost 

creată. Acest lucru ar trebui realizat în 

special prin sprijinirea principalelor părți 

interesate, cum ar fi asociațiile de 

cetățeni, grupurile de reflecție, instituțiile 

culturale și academice și organizațiile 
societății civile la nivel local, regional, 

național și transnațional, cu scopul de a 

reaminti tuturor importanța acestor valori 

și principii, susținând astfel societățile 

deschise, democratice și favorabile 

incluziunii. 

 

Amendamentul  25 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 2 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) promovarea implicării și a 

participării cetățenilor la viața democratică 

a Uniunii (componenta „Implicarea și 

participarea cetățenilor”); 

(b) sensibilizarea cetățenilor - și în 

special a tinerilor - cu privire la 

importanța UE prin intermediul 

activităților menite să conserve memoria 

evenimentelor istorice care au dus la 

crearea și promovarea democrației, 

libertății de exprimare, pluralismului, 

angajamentului civic, a întâlnirilor între 

cetățeni și a participării active a cetățenilor 

la viața democratică a Uniunii 

(componenta „Cetățenie activă”); 

 

Amendamentul  26 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – paragraful 1 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În cadrul obiectivului specific prevăzut la 

articolul 2 alineatul (2) litera (a), 

programul se concentrează pe: 

În cadrul obiectivului specific prevăzut la 

articolul 2 alineatul (2) litera (a), 

programul urmărește următoarele 

finalități: 
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Amendamentul  27 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) protejarea și promovarea drepturilor 

copilului, a drepturilor persoanelor cu 

handicap, a drepturilor care decurg din 

cetățenia Uniunii și a dreptului la protecția 

datelor cu caracter personal. 

(b) protejarea și promovarea drepturilor 

copilului, a drepturilor persoanelor cu 

handicap, a drepturilor care decurg din 

cetățenia Uniunii, inclusiv dreptul de a 

lansa inițiativa cetățenească europeană, și 

a dreptului la protecția datelor cu caracter 

personal. 

 

Amendamentul  28 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – titlu 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Componenta „Implicarea și participarea 

cetățenilor” 

Componenta „Cetățenia activă” 

 

Amendamentul  29 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – paragraful 1 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În cadrul obiectivului specific prevăzut la 

articolul 2 alineatul (2) litera (b), 

programul se concentrează pe: 

În cadrul obiectivului specific prevăzut la 

articolul 2 alineatul (2) litera (a), 

programul urmărește următoarele 

finalități: 

 

Amendamentul  30 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – paragraful 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) o mai bună înțelegere a Uniunii, a 

istoriei, a patrimoniului cultural și a 

(a) sprijinirea proiectelor prezentate 

de cetățeni, cu un accent deosebit pe 
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diversității acesteia de către cetățeni; tineri, cu scopul de a încuraja oamenii nu 

numai să își amintească evenimentele 

care au precedat înființarea UE, care 

constituie nucleul memoriei sale istorice, 

dar și să afle mai multe despre istoria, 

cultura și valorile lor comune și să 

înțeleagă bogăția patrimoniului lor 

cultural comun și a diversității culturale 

și lingvistice, care constituie fundamentul 

pentru un viitor comun; promovarea 

înțelegerii de către cetățeni a Uniunii, a 

originilor sale, a rațiunii de a fi și a 

realizărilor sale și a sensibilizării acestora 

față de provocările prezente și viitoare, 

precum și a importanței înțelegerii și 

toleranței reciproce, care se află în 

centrul proiectului european; 

 

Amendamentul  31 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – paragraful 1 – litera aa (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (aa) încurajarea și sprijinirea 

schimbului de bune practici în domeniul 

educației cu privire la cetățenia 

europeană, atât în cadrul educației 

formale, cât și al educației nonformale; 

 

Amendamentul  32 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – paragraful 1 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) promovarea schimburilor și a 

cooperării dintre cetățenii din diferite țări; 

promovarea participării civice și 

democratice a cetățenilor prin asigurarea 

posibilității acestora și a asociațiilor 

reprezentative de a-și face cunoscute 

opiniile și de a face schimb public de 

opinii în toate domeniile de acțiune ale 

(b) promovarea dialogului public prin 

intermediul înfrățirilor între orașe, al 

reuniunilor cetățenilor, în special al 

tinerilor, și al cooperării între 

municipalități, comunități locale și 

organizații ale societății civile din diferite 

țări, pentru a le oferi acestora experiență 

practică directă în ceea ce privește bogăția 

diversității culturale și a patrimoniului în 
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Uniunii. Uniune și pentru a întări implicarea 

cetățenilor în societate; 

 

Amendamentul  33 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – paragraful 1 – litera ba (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) încurajarea și consolidarea 

participării civice la viața democratică a 

Uniunii la nivel local, național și 

transnațional; crearea de condiții pentru 

cetățeni și asociații de promovare a 

dialogului intercultural și desfășurarea de 

dezbateri publice adecvate cu privire la 

toate domeniile de acțiune ale Uniunii, 

contribuind astfel la modelarea agendei 

politice a Uniunii; sprijinirea inițiativele 

comune organizate, atât sub forma unei 

asocieri între cetățeni, cât și sub formă de 

rețea a mai multor entități juridice, pentru 

a implementa mai bine obiectivele stabilite 

la punctele anterioare; 

 

Amendamentul  34 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – paragraful 1 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În cadrul obiectivului specific prevăzut la 

articolul 2 alineatul (2) litera (c), 

programul se concentrează pe: 

În cadrul obiectivului specific prevăzut la 

articolul 2 alineatul (2) litera (a), 

programul urmărește următoarele 

finalități: 

 

Amendamentul  35 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Pachetul financiar pentru punerea 1. Pachetul financiar pentru punerea 
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în aplicare a programului în perioada 2021-

2027 este de [641 705 000] EUR la nivelul 

prețurilor actuale. 

în aplicare a programului în perioada 2021-

2027 este de [908 705 000] EUR la nivelul 

prețurilor actuale. 

 

Amendamentul  36 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 2 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) [233 000 000] EUR pentru 

obiectivul specific menționat la articolul 2 

alineatul (2) litera (b). 

(b) [500 000 000] EUR sau cel puțin 

40% din pachetul financiar al 

programului menționat la articolul 6 

alineatul (1) pentru a atinge obiectivul 

specific menționat la articolul 2 

alineatul (2) litera (b). aproximativ 15% 

din bugetul total alocat acestui obiectiv se 

alocă acțiunilor comemorative, 65% 

participării democratice, 10 % acțiunilor 

de promovare și 10 % gestionării acestuia 

(defalcare orientativă); 

 Comisia nu se abate de la procentele 

alocate în cadrul pachetului financiar cu 

mai mult de 5 puncte procentuale pentru 

fiecare grup de obiective specifice. Dacă 

depășirea acestei limite se dovedește a fi 

totuși necesară, Comisia este 

împuternicită să adopte acte delegate în 

conformitate cu articolul 16 pentru a 

modifica oricare dintre cifrele prevăzute 

cu mai mult de 5 puncte procentuale dar 

nu mai mult de 10 puncte procentuale. 

 

Amendamentul  37 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Suma menționată la alineatul (1) 

poate fi utilizată pentru asistența tehnică și 

administrativă destinată punerii în aplicare 

a programului, de exemplu pentru activități 

de pregătire, monitorizare, control, audit și 

3. Suma menționată la alineatul (1) 

poate fi utilizată pentru asistența tehnică și 

administrativă destinată punerii în aplicare 

a programului, de exemplu pentru activități 

de pregătire, monitorizare, control, audit și 
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evaluare, inclusiv pentru sisteme 

informatice corporative, studii, reuniuni 

ale experților, comunicări privind 

prioritățile și domenii legate de obiectivele 

generale ale programului. 

evaluare, studii și reuniuni ale experților 

privind prioritățile și domenii legate de 

obiectivele generale ale programului. 

 

Amendamentul  38 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 3 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3a. Comisia alocă cel puțin 40 % din 

resursele menționate la alineatul (1) în 

vederea sprijinirii organizațiilor societății 

civile. 

 

Amendamentul  39 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 3 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3a. Programul prevede mecanisme de 

acces la informațiile referitoare la 

program, care să fie adaptate persoanelor 

cu handicap, pentru a le permite să își 

exercite pe deplin drepturile și să participe 

pe deplin la viața societății în care trăiesc. 

 

Amendamentul  40 

Propunere de regulament 

Articolul 12 – alineatul 2 – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) orice entitate juridică înființată în 

temeiul dreptului Uniunii sau orice 

organizație internațională. 

(b) orice entitate juridică non-profit 

înființată în temeiul dreptului Uniunii sau 

orice organizație internațională; 
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Amendamentul  41 

Propunere de regulament 

Articolul 12 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Se poate acorda un grant de 

funcționare Rețelei europene a 

organismelor de promovare a egalității 

(EQUINET), în absența unei cereri de 

propuneri, pentru a acoperi cheltuielile 

asociate programului de lucru permanent al 

acesteia. 

3. Se poate acorda un grant de 

funcționare Rețelei europene a 

organismelor de promovare a egalității 

(EQUINET) în conformitate cu articolul 

6, alineatul (2) litera (a), în absența unei 

cereri de propuneri, pentru a acoperi 

cheltuielile asociate programului de lucru 

permanent al acesteia. 

 

Amendamentul  42 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – titlu 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Programul de lucru Programul de lucru și prioritățile 

multianuale 

 

Amendamentul  43 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Programul de lucru se adoptă de 

către Comisie printr-un act de punere în 

aplicare. Actul de punere în aplicare 

respectiv se adoptă în conformitate cu 

procedura de consultare prevăzută la 

articolul 19. 

2. Comisia adoptă acte delegate în 

conformitate cu articolul 16 pentru a 

completa prezentul regulament prin 

stabilirea programelor de lucru adecvate 

și, după caz, a priorităților multianuale pe 

care se bazează respectivele programe de 

lucru. La elaborarea programelor sale de 

lucru, Comisia se consultă cu 

organizațiile care reprezintă societatea 

civilă și cu organizațiile care reprezintă 

autoritățile locale și regionale. 
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Amendamentul  44 

Propunere de regulament 

Articolul 14 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Sistemul de raportare a 

performanței asigură colectarea eficientă, 

eficace și în timp util a datelor referitoare 

la monitorizarea punerii în aplicare și a 

rezultatelor programului. În acest scop, 

beneficiarilor de fonduri ale Uniunii și 

statelor membre li se impun cerințe de 

raportare proporționale. 

3. Sistemul de raportare a 

performanței asigură conceperea și 

colectarea eficientă, eficace și în timp util a 

datelor referitoare la monitorizarea punerii 

în aplicare și a rezultatelor programului, că 

alocarea de fonduri pentru proiecte 

specifice se reflectă cu acuratețe și că 

sinergiile create între programele de 

finanțare sunt dovedite în mod 

corespunzător. În acest scop, se asigură 

participarea entităților implicate în 

program. 

 Beneficiarilor de fonduri ale Uniunii și 

statelor membre li se impun cerințe de 

raportare proporționale și cât mai puțin 

împovărătoare. 

 

Amendamentul   45 

Propunere de regulament 

Articolul 16 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Competența de a adopta acte 

delegate, menționată la articolul 14, se 

conferă Comisiei până la 31 decembrie 

2027. 

2. Competența de a adopta acte 

delegate, menționată la articolele 6, 13 și 

14, se conferă Comisiei până la 31 

decembrie 2027. 

 

Amendamentul  46 

Propunere de regulament 

Articolul 16 – alineatul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Delegarea de competențe prevăzută 

la articolul 14 poate fi revocată în orice 

moment de Parlamentul European sau de 

Consiliu. O decizie de revocare pune capăt 

3. Delegarea de competențe prevăzută 

la articolele 6, 13 și 14 poate fi revocată în 

orice moment de Parlamentul European sau 

de Consiliu. O decizie de revocare pune 
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delegării de competențe specificate în 

decizia respectivă. Decizia produce efecte 

din ziua care urmează datei publicării 

acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene sau de la o dată ulterioară 

menționată în decizie. Decizia nu aduce 

atingere valabilității niciunuia dintre actele 

delegate care sunt deja în vigoare. 

capăt delegării de competențe specificate în 

decizia respectivă. Decizia produce efecte 

din ziua care urmează datei publicării 

acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene sau de la o dată ulterioară 

menționată în decizie. Decizia nu aduce 

atingere valabilității niciunuia dintre actele 

delegate care sunt deja în vigoare. 

 

Amendamentul  47 

Propunere de regulament 

Articolul 16 – alineatul 6 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. Un act delegat adoptat în temeiul 

articolului 14 intră în vigoare dacă nici 

Parlamentul European și nici Consiliul nu 

formulează obiecții în termen de două luni 

de la notificarea acestuia către Parlamentul 

European și Consiliu sau dacă, înainte de 

expirarea termenului respectiv, 

Parlamentul European și Consiliul au 

informat Comisia că nu vor formula 

obiecții. Termenul respectiv se prelungește 

cu două luni la inițiativa Parlamentului 

European sau a Consiliului. 

6. Un act delegat adoptat în temeiul 

articolelor 6, 13 și 14 intră în vigoare dacă 

nici Parlamentul European și nici Consiliul 

nu formulează obiecții în termen de două 

luni de la notificarea acestuia către 

Parlamentul European și Consiliu sau dacă, 

înainte de expirarea termenului respectiv, 

Parlamentul European și Consiliul au 

informat Comisia că nu vor formula 

obiecții. Termenul respectiv se prelungește 

cu două luni la inițiativa Parlamentului 

European sau a Consiliului. 

 

Amendamentul  48 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Comisia desfășoară acțiuni de 

informare și de comunicare privind 

programul, acțiunile și rezultatele sale. 

Resursele financiare alocate programului 

contribuie, de asemenea, la comunicarea 

instituțională a priorităților politice ale 

Uniunii, în măsura în care acestea sunt 

legate de obiectivele menționate la 

articolul 2. 

2. Comisia desfășoară acțiuni de 

informare și de comunicare privind 

programul, acțiunile și rezultatele sale. 
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Amendamentul  49 

Propunere de regulament 

Articolul 18 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 18a 

 Puncte de contact naționale 

 Fiecare stat membru instituie un punct de 

contact național independent și calificat, 

care dispune de personal însărcinat să le 

ofere beneficiarilor potențiali ai 

programului (cetățeni, organizații și 

autorități regionale) orientări, informații 

practice și asistență cu privire la toate 

aspectele programului, inclusiv în 

legătură cu procedura de depunere a 

candidaturii și redactarea propunerii, 

distribuirea documentelor, căutarea de 

parteneri, formarea și alte formalități, 

garantând în acest fel implementarea 

uniformă a programului. Punctele de 

contact naționale nu au nicio 

responsabilitate în ceea ce privește 

evaluarea proiectelor, această competență 

fiind rezervată Comisiei Europene. 

 

Amendamentul  50 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Comitetul se poate reuni în 

configurații specific, pentru a gestiona 

diferitele componente ale programului. 

3. Comitetul se poate reuni în 

configurații specific, pentru a gestiona 

diferitele componente ale programului. 

După caz, în conformitate cu 

regulamentul de procedură al comitetului, 

experți externi, inclusiv reprezentanți ai 

partenerilor sociali, organizații ale 

societății civile și reprezentanți ai 

beneficiarilor, sunt invitați periodic să 

participe la reuniunile sale în calitate de 

observatori. 
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Amendamentul  51 

Propunere de regulament 

Anexa I – paragraful 1 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Obiectivele specifice ale programului, 

menționate la articolul 2 alineatul (2), se 

vor realiza în special prin susținerea 

următoarelor activități: 

Obiectivele specifice ale programului, 

menționate la articolul 2 alineatul (2), se 

vor realiza în special prin susținerea 

următoarelor activități generale: 

 

Amendamentul  52 

Propunere de regulament 

Anexa I – paragraful 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) sensibilizare și diseminare de 

informații pentru o mai bună cunoaștere 
a politicilor și a drepturilor din domeniile 

acoperite de program; 

(a) sensibilizarea cetățenilor, în 

special a tinerilor și a persoanelor care 

aparțin grupurilor dezavantajate și 

subreprezentate ale societății, cu privire la 

valorile comune, drepturile și principiile 

pe care se întemeiază Uniunea, drepturile 

și responsabilitățile lor în calitate de 

cetățeni europeni, precum și cu privire la 

modalitățile de a proteja și a exercita 

aceste drepturi, indiferent de locul în care 

trăiesc; promovarea proiectelor create 

pentru a îmbunătăți cunoașterea 

politicilor și a drepturilor din domeniile 

acoperite de obiectivele programului; 

încurajarea educației formale și 

informale privind cetățenia europeană. 

 

Amendamentul  53 

Propunere de regulament 

Anexa I – paragraful 1 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) învățare reciprocă prin schimb de 

bune practici între părțile interesate, pentru 

o mai bună cunoaștere și înțelegere 

reciprocă și pentru o mai mare implicare 

(b) învățare reciprocă prin schimb de 

bune practici între părțile interesate și 

evidențierea acestora (în special 

asociațiile, organizațiile societății civile, 
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civică și democratică; organismele guvernamentale locale și 

cetățenii), pentru o mai bună cunoaștere, 

înțelegere reciprocă, o mai mare implicare 

civică și democratică și o mai bună 

valorizare a rezultatelor activităților 

sprijinite; 

 

Amendamentul  54 

Propunere de regulament 

Anexa I – paragraful 1 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) activități analitice și de 

monitorizare1, pentru o mai bună 

înțelegere a situației din statele membre și 

de la nivelul UE în domeniile acoperite de 

program, precum și pentru îmbunătățirea 

punerii în aplicare a legislației și a 

politicilor UE; 

eliminat 

__________________  

1 Printre aceste activități se numără, de 

exemplu: culegerea de date și statistici; 

elaborarea de metodologii comune și, 

după caz, de indicatori sau criterii de 

referință; studii, cercetări, analize și 

anchete; evaluări; evaluarea impactului; 

elaborarea și publicarea de ghiduri, 

rapoarte și materiale cu scop educativ. 

 

 

Amendamentul  55 

Propunere de regulament 

Anexa I – paragraful 1 – litera da (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (da) sprijinirea inițiativelor și a 

măsurilor de promovare și protejare a 

libertății și a pluralismului mass-mediei și 

de consolidare a capacităților pentru noile 

provocări, cum ar fi noile tehnologiile de 

informare în masă și combaterea 

discursurilor de incitare la ură; 
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Amendamentul  56 

Propunere de regulament 

Anexa I – paragraful 1 – litera e 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) elaborarea și întreținerea de 

instrumente bazate pe tehnologia 

informației și comunicațiilor (TIC); 

eliminat 

 

Amendamentul  57 

Propunere de regulament 

Anexa I – paragraful 1 – litera ea (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ea) promovarea sensibilizării 

publicului și a înțelegerii de către acesta a 

riscurilor, normelor, garanțiilor și 

drepturilor privind protecția datelor cu 

caracter personal, viața privată și 

securitatea digitală, precum și abordarea 

știrilor false și a dezinformării orientate 

prin acțiuni de sensibilizare, formare, 

studii și activități de monitorizare, 

acordând o atenție specială tinerilor; 

 

Amendamentul  58 

Propunere de regulament 

Anexa I – paragraful 1 – litera f 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(f) sensibilizarea mai intensă a 

cetățenilor cu privire la cultura, istoria și 

memoria europeană, precum și cu privire 

la sentimentul de apartenență la Uniune; 

(f) sensibilizarea mai intensă a 

cetățenilor, în special a tinerilor, cu privire 

la cultura, patrimoniul cultural, istoria și 

memoria europeană, dar și viitoarele 

provocări ale UE și întărirea 

sentimentului de apartenență la Uniune, în 

special prin: 

 (i)  inițiative pentru a reflecta asupra 

cauzelor regimurilor totalitare în istoria 

modernă a Europei și pentru a comemora 
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victimele crimelor lor;  

 (ii)  activități referitoare la alte 

momente decisive și puncte de referință 

din istoria europeană recentă; 

 

Amendamentul  59 

Propunere de regulament 

Anexa I – paragraful 1 – litera g 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(g) reunirea europenilor de 

naționalități și culturi diferite, prin 

activități de înfrățire între orașe; 

(g) reunirea cetățenilor de naționalități 

și culturi diferite, oferindu-le posibilitatea 

de a participa la reuniuni, activități de 

înfrățire între orașe și proiecte la scară 

mică și proiecte ale societății civile, 

creând astfel condițiile pentru o abordare 

ascendentă mai marcată, care vizează 

elaborarea agendei politice a UE; 

 

Amendamentul  60 

Propunere de regulament 

Anexa I – paragraful 1 – litera h 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(h) încurajarea și facilitarea atât a 

participării active la edificarea unei Uniuni 

mai democratice, cât și a conștientizării 

drepturilor și valorilor, prin sprijinirea 

organizațiilor societății civile; 

(h) încurajarea și facilitarea participării 

active și incluzive, acordând o atenție 

deosebită grupurilor marginalizate ale 

societății, la edificarea unei Uniuni mai 

democratice, prin promovarea, printre 

altele, a utilizării instrumentelor de e-

democrație și a inițiativei cetățenești 

europene; sensibilizarea cu privire la 

promovarea și apărarea drepturilor și 

valorilor prin sprijinirea organizațiilor 

societății civile; 

 

Amendamentul  61 

Propunere de regulament 

Anexa I – paragraful 1 – litera j 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(j) stimularea capacității rețelelor 

europene de a promova și de a dezvolta în 

continuare dreptul, obiectivele de politică 

și strategiile Uniunii, precum și de a 

sprijini organizațiile societății civile care 

activează în domeniile acoperite de 

program; 

(j) sprijinirea organizațiilor societății 

civile care activează în domeniile acoperite 

de program; 

 

Amendamentul  62 

Propunere de regulament 

Anexa I – paragraful 1 – litera ja (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ja) consolidarea capacității și a 

independenței apărătorilor drepturilor 

omului și a organizațiilor societății civile 

care monitorizează situația statului de 

drept și sprijinirea acțiunilor la nivel 

local, regional, național și transnațional; 

 

Amendamentul  63 

Propunere de regulament 

Anexa I – paragraful 1 – litera jb (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (jb) promovarea și intensificarea 

dialogului cu organizațiile societății civile 

cu privire la elaborarea, punerea în 

aplicare și monitorizarea dreptului, a 

obiectivelor de politică și a strategiilor 

Uniunii în toate domeniile vizate de 

program; 

 

Amendamentul  64 

Propunere de regulament 

Anexa II – paragraful 1 – partea introductivă 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

Programul va fi monitorizat pe baza unui 

set de indicatori care măsoară gradul de 

îndeplinire a obiectivelor generale și 

specifice ale programului, pentru a reduce 

la minimum sarcinile și costurile 

administrative. În acest scop, se vor culege 

date cu privire la următorul set de 

indicatori-cheie: 

Programul va fi monitorizat pe baza unui 

set de indicatori care măsoară gradul de 

îndeplinire a obiectivelor generale și 

specifice ale programului, pentru a reduce 

la minimum sarcinile și costurile 

administrative. După caz, indicatorii sunt 

defalcați în funcție de vârstă, sex și orice 

alte date care pot fi colectate (etnie, 

dizabilitate, identitate de gen etc.). În acest 

scop, se vor culege date cu privire la 

următorul set de indicatori-cheie: 

 

Amendamentul  65 

Propunere de regulament 

Anexa II – tabel – rândul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Numărul de rețele și de inițiative 

transnaționale care se concentrează asupra 

memoriei și a patrimoniului european, ca 

rezultat al intervenției programului 

Numărul de rețele și de inițiative 

transnaționale care se concentrează asupra 

acțiunilor de comemorare europene, a 

patrimoniului european și a dialogului 

civil european, ca rezultat al intervenției 

programului 

 

Amendamentul  66 

Propunere de regulament 

Anexa II – tabel – rândul 6 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Distribuția geografică a proiectelor 
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ANEXĂ: LISTA ENTITĂȚILOR SAU PERSOANELOR DE LA CARE 
RAPORTORUL A PRIMIT CONTRIBUȚII 

Următoarea listă este întocmită în mod absolut voluntar, sub responsabilitatea exclusivă a 

raportorului. Raportoarea a primit contribuții de la următoarele entități sau persoane pentru 

pregătirea avizului, înainte de adoptarea acestuia în comisie: 

Entitatea și/sau persoana 

Organizația „Civil Society” Europa 

Forumul European de Tineret 

Consiliul Localităților și Regiunilor Europene 

Fundația Stefan Batory 

Association Française du Conseil des Communes et Régions de France  

Jeunes Fédéralistes européens  

Culture Action Europe 
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