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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Context

Articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană prevede că „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”. Având în vedere că societățile europene s-au confruntat recent cu fenomenul 
extremismului și cu diviziunile apărute în sânul lor, prin care este pusă în discuție ideea unor 
societăți deschise și favorabile incluziunii, Comisia a evaluat că este mai important decât 
oricând să se promoveze și să se consolideze aceste valori. În plus, oamenii continuă să se 
confrunte cu discriminarea pe criterii de sex, rasă sau origine etnică, religie sau convingeri, 
handicap, vârstă sau orientare sexuală, iar femeile, copiii și alte persoane vulnerabile sunt 
zilnic expuse riscului de a fi victime ale unor acte de violență. De asemenea, oamenii nu sunt 
suficient de bine informați cu privire la valorile UE și la drepturile lor în calitate de cetățeni, 
iar unii dintre ei pun chiar la îndoială aceste drepturi și valori.

Comisia a constatat că, până în prezent, sprijinul acordat în acest domeniu a fost fragmentat, 
iar resursele alocate au fost limitate, nefiind, așadar, suficiente pentru a răspunde tuturor 
acestor provocări, astfel încât Comisia a decis să le combine într-un nou program „Drepturi și 
valori”, care urmează să fie finanțat prin intermediul unui nou Fond pentru justiție, drepturi și 
valori, cu o alocare totală de 641 705 000 EUR. Propunerea de regulament de instituire a 
programului „Drepturi și valori” a fost publicată la 30 mai 2018.

Noul program propus grupează două programe de finanțare existente, și anume programul 
„Drepturi, egalitate și cetățenie” și programul „Europa pentru cetățeni”. Obiectivul general al 
noului program este de a proteja și promova drepturile și valorile consacrate în tratatele UE și 
în Carta drepturilor fundamentale a UE. Acest obiectiv general va fi atins prin trei obiective 
specifice:

• promovarea egalității și a drepturilor (componenta „Egalitate și drepturi”): se 
concentrează pe prevenirea și combaterea inegalităților și a discriminării, pe sprijinirea 
politicilor cu un domeniu de aplicare cuprinzător, având drept obiectiv promovarea egalității 
de gen și abordarea integratoare a acesteia și combaterea discriminării, precum și a politicilor 
de combatere a rasismului și a tuturor formelor de intoleranță, pe protecția și promovarea 
drepturilor copilului, a drepturilor persoanelor cu handicap, a drepturilor aferente cetățeniei 
Uniunii și a dreptului la protecția datelor cu caracter personal;

• promovarea implicării și a participării cetățenilor la viața democratică a Uniunii 
(componenta „Implicarea și participarea cetățenilor”): se concentrează pe măsuri menite să 
asigure, în rândul cetățenilor, o mai bună înțelegere a proiectului european, a istoriei, a 
patrimoniului cultural și a diversității Uniunii, precum și pe promovarea schimburilor și a 
cooperării între cetățenii din diferite țări;

• lupta împotriva tuturor formelor de violență (componenta „Daphne”): se concentrează 
pe prevenirea și combaterea tuturor formelor de violență împotriva copiilor, a tinerilor, a 
femeilor și a altor grupuri expuse riscului și pe sprijinirea și protejarea victimelor unor astfel 
de violențe.
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Metodologie

În cadrul PE, pe ansamblu, comisia competentă în fond este LIBE. Comisia EMPL a fost 
sesizată pentru a emite un aviz, în temeiul articolului 53 din Regulamentul de procedură.

Puncte cheie abordate de raportoarea pentru aviz

• Modificarea denumirii programului, al cărui titlu va fi „Drepturi, egalitate și valori”, 
pentru a reflecta obiectivul de a asigura egalitatea pentru toți.

• Actualizarea modului de formulare a obiectivului general al programului, pentru a 
pune în evidență egalitatea și drepturile, care constituie obiective deja prezente în cuprinsul 
considerentului (3): „Obiectivul final este acela de a stimula și de a susține o societate bazată 
pe drepturi, egală, favorabilă incluziunii și democratică.”

• Extinderea domeniului de aplicare personal al noului program, în conformitate cu 
FSE+, pentru a include, în mod expres, oamenii.

• Garantarea faptului că, pe durata perioadei de programare viitoare, se acordă suficientă 
atenție combaterii rasismului și a discursului de incitare la ură în mediul on-line.

• Având în vedere intrarea în vigoare a noului Regulament general privind protecția 
datelor, ar trebui să se acorde o atenție deosebită măsurilor de protecție asociate prelucrării 
datelor în contextul ocupării forței de muncă, dată fiind sensibilitatea acestor date.

• Mutarea listei acțiunilor eligibile și încadrarea acesteia în actul de bază, deoarece o 
parte atât de importantă a unui act legislativ nu poate fi ascunsă în anexă! Prin urmare, se
propunere introducerea unui nou articol 9a și mutarea întregii liste menționate în anexa I la 
acest nou articol.

• Ar trebui să se garanteze finanțare pentru EQUINET prin intermediul programului, 
întrucât aceasta este o rețea de organisme statutare care cooperează în cadrul procesului de 
punere în aplicare și monitorizare a aplicării legislației UE care intră în domeniul de aplicare 
al programului.

• Raportoarea pentru aviz propune o actualizare a listei de activități. Printre principalele 
aspecte avute în vedere de raportoarea pentru aviz se numără următoarele:

- acțiunile nu ar trebui să se concentreze numai asupra îmbunătățirii 
cunoștințelor, ci și asupra utilizării acquis-ului relevant pentru program;

- este necesar să se consolideze aspectele creative ale acțiunilor, întrucât, din 
experiența raportoarei pentru aviz, acțiunile creative concepute corespunzător tind să fie 
eficace și eficiente în atingerea obiectivelor programului, astfel cum sunt prevăzute la 
articolul 2;

- reintroducerea unor acțiuni care beneficiază în prezent de sprijin, dar care nu 
sunt enumerate în noua propunere și care privesc sprijinirea actorilor cheie și materialele 
educaționale.
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• În cele din urmă, raportoarea pentru aviz propune să se facă o distincție clară în anexa 
II între indicatorii de performanță și indicatorii de rezultat și formulează sugestii privind 
includerea indicatorilor de performanță în rapoartele elaborate.

AMENDAMENTE

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru 
libertăți civile, justiție și afaceri interne, care este comisie competentă, să ia în considerare 
următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Uniunea ar trebui să susțină și să 
promoveze în continuare drepturile și 
valorile prevăzute la articolele 2 și 3 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană, pe 
baza unor acte care respectă aceste valori, 
în special 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 și Directiva 
2000/78/CE a Consiliului din 27 
noiembrie 2000 de creare a unui cadru 
general în favoarea egalității de tratament 
în ceea ce privește încadrarea în muncă și 
ocuparea forței de muncă, obligațiile care 
decurg din Convenția Națiunilor Unite 
privind drepturile persoanelor cu 
handicap, proclamația interinstituțională 
privind pilonul european al drepturilor 
sociale (2017/C 428/09), precum și 
Rezoluția Parlamentului European din 19 
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aprilie 2018 referitoare la necesitatea 
instituirii unui instrument pentru valori 
europene, destinat sprijinirii 
organizațiilor societății civile care 
promovează valorile fundamentale ale 
Uniunii Europene la nivel local și 
național (2018/2619 (RSP).

Amendamentul 2

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 

(2) Aceste drepturi și valori nu pot fi 
considerate de la sine înțelese și trebuie 
protejate, promovate, respectate în 
continuare și diseminate în rândul 
cetățenilor și al popoarelor și trebuie 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, precum și cu provocările încă 
persistente pe care le reprezintă 
intoleranța și discriminarea, este mai 
important ca oricând să se promoveze, să 
se consolideze și să se apere justiția, 
drepturile, valorile Uniunii Europene și 
statul de drept, care nu poate fi disociat 
de democrație și condiționează 
eficacitatea sa. Pentru a promova și 
sprijini drepturile omului, respectarea 
demnității umane, drepturile sociale, 
drepturile minorităților, libertatea, 
democrația, egalitatea și statul de drept vor
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 
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anterioare”). 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”).

_________________________________ __________________________________

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 3

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 

(3) Fondul pentru justiție, drepturi și 
valori și cele două programe de finanțare 
subiacente se vor axa pe persoanele și 
entitățile care contribuie la sprijinirea, 
diseminarea și protejarea valorilor și 
drepturilor noastre comune și a bogatei 
noastre diversități, menținându-le 
revigorate și dinamice. Obiectivul final 
este acela de a apăra, stimula și de a 
susține o societate bazată pe drepturi, 
egală, favorabilă incluziunii și 
democratică, inclusiv o societate civilă 
dinamică. Activitățile finanțate ar trebui 
să aibă drept scop încurajarea participării 
democratice, civice și sociale a oamenilor 
și promovarea bogatei diversități a 
societății europene, în cadrul statelor 
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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.

membre și între acestea, pe baza valorilor,
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.

Amendamentul 4

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 „Drepturi și valori” 
(„programul”) ar trebui să permită 
realizarea de sinergii pentru a face față 
provocărilor comune diseminării, 
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, precum și prin 
instituirea unor noi măsuri inovatoare. 
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.

Justificare

Nu ar trebui să ne bazăm în întregime pe măsurile existente, ci ar trebui dezvoltate altele noi.
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Amendamentul 5

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, 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 
gradului de sensibilizare și a implicării
active a cetățenilor în societate și, în cele 
din urmă, a participării lor la viața 
democratică și socială a Uniunii, 
consolidând incluziunea socială și 
combătând marginalizarea. 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, de integrare 
socială 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. Valorile de 
înțelegere reciprocă, de dialog și de 
respectare a diversității pot fi integrate la 
nivel european numai dacă sunt bine 
înrădăcinate în statele membre și în 
regiunile acestora. Prin urmare, 
programul ar trebui să promoveze aceste 
valori și în interiorul statelor membre, în 
rândul diferitelor grupuri naționale, 
etnice, lingvistice sau religioase care, 
împreună, creează bogăția și diversitatea 
culturală a societății lor.



PE627.615v02-00 10/33 AD\1166737RO.docx

RO

Amendamentul 6

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 
Uniunii Europene prevăzute la articolul 2 
din TUE și în contribuția sa la exercitarea 
efectivă a drepturilor de care dispun în 
baza legislației Uniunii.

(7) De asemenea, cetățenii ar trebui să 
fie mai conștienți de ansamblul drepturilor
care decurg din cetățenia Uniunii, inclusiv 
de dispozițiile referitoare la combaterea 
discriminării aplicabile în contextul 
liberei circulații a lucrătorilor, astfel cum 
sunt prevăzute la articolul 45 alineatul (2) 
din TFUE, ar trebui să se simtă în largul 
lor locuind, călătorind, studiind, lucrând și 
desfășurând activități de voluntariat într-un 
alt stat membru și să aibă dreptul să se 
bucure de toate drepturile aduse de această 
cetățenie și să le poată exercita, să aibă 
încredere că beneficiază de acces egal, de 
deplina respectare și protecție a drepturilor 
lor, inclusiv a drepturilor sociale, fără a se 
confrunta cu discriminarea din niciun 
motiv, oriunde s-ar afla în Uniune. În plus, 
având în vedere că o parte din societatea 
civilă se confruntă în prezent cu 
dificultăți multiple în statele membre, 
societatea civilă și, în special, 
organizațiile acesteia trebuie să fie 
sprijinite în promovarea, garantarea și 
conștientizarea valorilor comune ale 
Uniunii Europene prevăzute la articolul 2 
din TUE și în contribuția sa la exercitarea 
efectivă a drepturilor de care dispun în 
baza legislației Uniunii, cu un accent 
deosebit pe prevederile cartei.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Egalitatea între femei și bărbați (8) Egalitatea între femei și bărbați 
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reprezintă o valoare fundamentală și un 
obiectiv al Uniunii Europene. 
Discriminarea și tratamentul inegal al 
femeilor reprezintă o încălcare a 
drepturilor fundamentale ale acestora și o 
piedică în calea participării lor depline la 
nivel politic, social și economic în 
societate. În plus, existența unor obstacole 
structurale și culturale împiedică realizarea 
unei egalități de gen reale. Prin urmare, 
promovarea egalității de gen în toate 
activitățile Uniunii constituie o activitate 
de bază pentru Uniune și un motor al 
creșterii economice și ar trebui să fie 
sprijinită prin intermediul programului.

reprezintă o valoare fundamentală și un 
obiectiv al Uniunii Europene. În 
conformitate cu articolul 8 din TFUE, 
Uniunea urmărește, în toate acțiunile 
sale, să elimine inegalitățile și să 
promoveze o egalitate efectivă între 
bărbați și femei. Discriminarea și 
tratamentul inegal al oricărei persoane pe 
criterii de sex și/sau gen reprezintă o 
încălcare a drepturilor fundamentale ale 
acesteia și o piedică în calea participării 
sale depline la nivel politic, social și 
economic în societate. În plus, existența 
unor obstacole structurale și culturale 
împiedică realizarea unei egalități de gen 
reale. Prin urmare, promovarea și 
integrarea egalității de gen în toate 
activitățile Uniunii, inclusiv la locul de 
muncă și în activitățile de ocupare a forței 
de muncă, unde continuă să existe 
discriminare în ceea ce privește 
remunerarea și accesul la piața muncii,
constituie o activitate de bază pentru 
Uniune și un motor al creșterii economice 
și ar trebui să fie sprijinită prin intermediul 
programului.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Pentru a preveni și a combate toate 
formele de violență și pentru a proteja 
victimele sunt necesare o voință politică 
puternică și o acțiune coordonată, bazată pe 
metodele și rezultatele programelor 
anterioare „Daphne”, „Drepturi, egalitate și 
cetățenie” și „Justiție”. În special 
finanțarea acordată prin programul 
„Daphne” pentru sprijinirea victimelor 
violenței și combaterea violenței împotriva 
femeilor, a copiilor și a tinerilor a constituit 
un real succes de la lansarea sa în 1997, 
atât din punctul de vedere al popularității 

(10) Pentru a preveni și a combate toate 
formele de violență și pentru a proteja 
victimele, grupurile expuse riscurilor și în
special persoanele vulnerabile, sunt 
necesare o voință politică puternică și o 
acțiune coordonată, bazată pe metodele și 
rezultatele programelor anterioare 
„Daphne”, „Drepturi, egalitate și cetățenie” 
și „Justiție”. Trebuie depuse eforturi 
pentru a evita suprapunerile între 
programe și dubla finanțare. În special 
finanțarea acordată prin programul 
„Daphne” pentru sprijinirea victimelor 
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sale în rândul părților interesate (autorități 
publice, instituții academice și organizații 
neguvernamentale), cât și din cel al 
eficacității proiectelor finanțate. Prin acest 
program s-au finanțat proiecte de 
sensibilizare, de furnizare de servicii de 
sprijin pentru victime și de sprijinire a 
activităților organizațiilor 
neguvernamentale (ONG-uri) care își 
desfășoară activitatea la fața locului. Acest 
program a abordat toate formele de 
violență, de exemplu violența în familie, 
violența sexuală, traficul de persoane, 
precum și noile forme emergente de 
violență, cum ar fi hărțuirea pe internet. 
Prin urmare, este important ca toate aceste 
acțiuni să fie continuate, iar rezultatele și 
învățămintele desprinse să fie luate în 
considerare în mod corespunzător în 
derularea programului.

violenței și combaterea violenței împotriva 
femeilor, a copiilor și a tinerilor a constituit 
un real succes de la lansarea sa în 1997, 
atât din punctul de vedere al popularității 
sale în rândul părților interesate (autorități 
publice, instituții academice și organizații 
neguvernamentale), cât și din cel al 
eficacității proiectelor finanțate. Prin acest 
program s-au finanțat proiecte de 
sensibilizare, de furnizare de servicii de 
sprijin pentru victime, pentru grupurile 
expuse riscurilor și în special pentru 
persoanele vulnerabile și de sprijinire a 
activităților organizațiilor 
neguvernamentale (ONG-uri) care își 
desfășoară activitatea la fața locului. Acest 
program a abordat toate formele de 
violență, de exemplu violența în familie, 
violența sexuală, traficul de persoane, 
precum și noile forme emergente de 
violență, cum ar fi hărțuirea pe internet. 
Prin urmare, este important ca toate aceste 
acțiuni să fie continuate, iar rezultatele și 
învățămintele desprinse să fie luate în 
considerare în mod corespunzător în 
derularea programului.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Nediscriminarea reprezintă un 
principiu fundamental al Uniunii. Articolul 
19 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene prevede luarea de măsuri 
în vederea combaterii oricărei discriminări 
bazate pe sex, rasă sau origine etnică, pe 
religie sau convingeri, pe handicap, vârstă 
sau orientare sexuală. Nediscriminarea 
este, de asemenea, consacrată la articolul 
21 din cartă. Ar trebui să se țină seama de 
trăsăturile specifice ale diferitelor forme 
de discriminare și să se conceapă în 
paralel măsuri corespunzătoare pentru 

(11) Nediscriminarea reprezintă un 
principiu fundamental al Uniunii. Articolul 
19 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene prevede luarea de măsuri 
în vederea combaterii oricărei discriminări 
bazate pe sex, rasă sau origine etnică, pe 
religie sau convingeri, pe handicap, vârstă 
sau orientare sexuală. Nediscriminarea 
este, de asemenea, consacrată la articolul 
21 din cartă, care prevede că se interzice 
discriminarea de orice fel, bazată pe 
motive precum sexul, rasa, culoarea, 
originea etnică sau socială, 
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prevenirea și combaterea discriminării 
din unul sau mai multe motive. Programul 
ar trebui să sprijine acțiuni de prevenire și 
combatere a discriminării, a rasismului, a 
xenofobiei, a antisemitismului, a 
islamofobiei și a altor forme de 
intoleranță. În acest context, ar trebui să 
se acorde o atenție deosebită prevenirii și 
combaterii tuturor formelor de violență, 
ură, segregare și stigmatizare, precum și 
combaterii comportamentului agresiv, a 
hărțuirii și a tratamentului intolerant.
Programul ar trebui să fie pus în aplicare 
într-o manieră prin care să se potențeze 
reciproc cu alte activități ale Uniunii care 
au aceleași obiective, în special cu cele 
menționate în Comunicarea Comisiei din 
5 aprilie 2011 intitulată „Un cadru UE 
pentru strategiile naționale de integrare a 
romilor până în 2020”10 și în 
Recomandarea Consiliului din 9 
decembrie 2013 cu privire la măsurile de 
integrare efectivă a romilor în statele 
membre11.

caracteristicile genetice, limba, religia sau 
convingerile, opiniile politice sau de orice 
altă natură, apartenența la o minoritate 
națională, averea, nașterea, handicapul, 
vârsta sau orientarea sexuală și că, în 
domeniul de aplicare al tratatelor și fără a 
aduce atingere tratatelor sau dispozițiilor 
speciale ale acestora, ar trebui interzisă 
discriminarea pe motiv de cetățenie, în 
timp ce întregul capitol III din cartă 
abordează problema egalității. Egalitatea
și combaterea discriminării nu reprezintă 
doar considerente de natură juridică, ci și 
provocări fundamentale pentru societate 
și, prin urmare, ar trebui să se țină seama 
de trăsăturile specifice ale diferitelor 
forme de discriminare și să se conceapă în 
paralel măsuri corespunzătoare pentru 
prevenirea și combaterea discriminării din 
unul sau mai multe motive, precum și a 
discriminării intersecționale. 

_________________________________

11 JO C 378, 24.12.2013, p. 1.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Programul ar trebui să sprijine 
acțiuni de prevenire și combatere a 
discriminării, a rasismului, a xenofobiei, 
a antisemitismului, a atitudinii 
discriminatorii față de romi, a afrofobiei, 
a islamofobiei și a altor forme de 
intoleranță, bazate pe criterii cum sunt 
handicapul, vârsta, genul, exprimarea de 
gen, identitatea de gen și orientarea 
sexuală, recunoscând, totodată, dreptul 
tuturor persoanelor de a fi tratate cu 
demnitate. În acest context, ar trebui să se 
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acorde o atenție deosebită prevenirii și 
combaterii tuturor formelor de violență, 
ură, segregare și stigmatizare, precum și 
combaterii comportamentului agresiv 
(inclusiv a hărțuirii pe internet), a 
hărțuirii și a tratamentului intolerant.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 11 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11b) Programul ar trebui să fie pus în 
aplicare într-o manieră prin care să se 
potențeze reciproc cu alte activități ale 
Uniunii care au aceleași obiective, în 
special cu cele menționate în 
Comunicarea Comisiei din 5 aprilie 2011 
intitulată „Un cadru UE pentru strategiile 
naționale de integrare a romilor până în 
2020” și în Recomandarea Consiliului din 
9 decembrie 2013 cu privire la măsurile 
de integrare efectivă a romilor în statele 
membre1a. Promovarea unui mediu 
tolerant și favorabil incluziunii la locul de 
muncă și recunoașterea dreptului tuturor 
persoanelor de a fi tratate cu demnitate la 
locul de muncă și în societate, în general, 
constituie obiective permanente, care 
necesită o intensificare și o coordonare 
mai strânsă a eforturilor depuse, inclusiv 
prin alocarea unor fonduri suficiente.

____________________

1a JO C 378, 24.12.2013, p. 1.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 12
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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 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.

(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, 
printre care se numără cele care suferă de 
deficiențe fizice, mintale, intelectuale sau 
senzoriale pe termen lung, se confruntă, 
printre altele, cu obstacole care le 
împiedică să pătrundă pe piața muncii, să 
obțină o educație incluzivă și de 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. În această privință, programul ar 
trebui să acorde o atenție deosebită 
activităților de sensibilizare cu privire la 
provocările cu care se confruntă 
persoanele cu handicap atunci când 
doresc să participe pe deplin în societate și 
să își exercite drepturile în calitate de 
cetățeni cu drepturi egale.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) În conformitate cu articolele 8 și 10 
din TFUE, programul ar trebui să sprijine, 
în toate activitățile sale, abordarea 

(15) În conformitate cu articolele 8 și 10
din TFUE, programul ar trebui să sprijine, 
în toate activitățile sale, abordarea 
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integratoare a egalității de gen și a 
obiectivelor privind nediscriminarea.

integratoare și promovarea egalității de 
gen și a obiectivelor privind 
nediscriminarea.

Amendamentul 14

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 

(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 
tuturor acestor organisme relevante 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. Comisia a adoptat o 
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excepțională, fiind singura entitate care 
asigură coordonarea activităților derulate 
de organismele de promovare a egalității. 
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.

Recomandare privind standardele 
aplicabile organismelor de promovare a 
egalității [C(2018) 3850 final], care 
tratează aspectele legate de mandatul, 
independența, eficacitatea și coordonarea 
și cooperarea între organismele de 
promovare a egalității. EQUINET se află 
într-o poziție excepțională, fiind singura 
entitate care asigură coordonarea 
activităților derulate de organismele de 
promovare a egalității. 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).
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Amendamentul 15

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 
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.

(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 
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 local, regional 
și național.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Considerentul 21 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) În conformitate cu articolul 9 din 
TFUE, ar trebui promovate un grad înalt 
de ocupare a forței de muncă, garantarea 
unei protecții sociale adecvate și 
combaterea excluziunii sociale. Măsurile 
adoptate în cadrul acestui program ar 
trebui, prin urmare, să promoveze sinergii 
între combaterea sărăciei, a excluziunii 
sociale și de pe piața forței de muncă, pe 
de o parte, și promovarea egalității și 
combaterea tuturor formelor de 
discriminare, pe de altă parte. Prin 
urmare, punerea în aplicare a 
programului ar trebui să se facă într-un 
mod care să asigure cât mai multe sinergii 
și complementarități atât între diferitele 
sale componente, cât și cu Fondul social 
european Plus. În plus, ar trebui să se 
asigure sinergii atât cu programul 
Erasmus, cât și cu Fondul social 
european Plus, pentru a garanta că aceste 
fonduri contribuie împreună la oferirea 
unei educații de înaltă calitate și la 
asigurarea egalității de șanse pentru toți.

Amendamentul 17

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 

(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, costuri unitare, 
precum și forme de finanțare care să nu 
depindă de costuri, astfel cum se 
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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. 2988/95 al Consiliului21, cu 
Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 
al Consiliului22 și cu Regulamentul (UE) 
2017/1939 al Consiliului23, 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 
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.

menționează la articolul 125 alineatul (1) 
din Regulamentul financiar. Pentru a 
facilita participarea la program, inclusiv a 
organizațiilor mici, ar trebui să fie 
asigurată asistența și să fie eliminată 
orice sarcină administrativă inutilă. Ar 
trebui luată în considerare, după caz, 
posibilitatea unei proceduri de evaluare în 
două etape și opțiunea de a utiliza 
granturi „în cascadă” și granturi de 
funcționare multianuale. În ceea ce 
privește ratele de cofinanțare, acestea ar 
trebui să țină cont de tipul și de mărimea 
organizațiilor cărora le sunt adresate 
cererile de propuneri din cadrul 
programului. În conformitate cu 
Regulamentul financiar, cu Regulamentul 
(UE, Euratom) nr. 883/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului20, 
cu Regulamentul (Euratom, CE) 
nr. 2988/95 al Consiliului21, cu 
Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 
al Consiliului22 și cu Regulamentul (UE) 
2017/1939 al Consiliului23, 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 
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. 
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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 
L 312, 23.12.1995, p. 1).

21 Regulamentul (CE, Euratom) nr. 
2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 
1995 privind protecția intereselor 
financiare ale Comunităților Europene (JO 
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 

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

Amendamentul 18

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 
civile, cu scopul de a susține societățile 
deschise, democratice și favorabile 
incluziunii.

1. Obiectivul general al programului 
este de a proteja și a promova drepturile și 
valorile consacrate în tratatele UE, inclusiv 
prin sprijinirea organizațiilor societății 
civile de toate dimensiunile, cu scopul de a 
proteja, stimula și susține societățile 
bazate pe drepturi, egalitare, favorabile 
incluziunii, deschise și democratice.

Amendamentul 19

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) promovarea implicării și a 
participării oamenilor la viața democratică 
a Uniunii (componenta „Implicarea și 
participarea cetățenilor”);

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) prevenirea și combaterea 
inegalităților și a discriminării pe criterii 
de sex, rasă sau origine etnică, religie sau 
convingeri, handicap, vârstă sau orientare 
sexuală și sprijinirea unor politici 
cuprinzătoare de promovare a egalității de 
gen și a antidiscriminării, inclusiv a 

(a) promovarea egalității pentru toți 
prin prevenirea și combaterea 
inegalităților și a oricărui tip de 
discriminare pe criterii de sex, rasă,
origine etnică, religie sau convingeri, 
handicap, vârstă sau orientare sexuală, 
precum și a discriminării din motivele 
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integrării acestora în rândul principalelor 
politici, precum și sprijinirea politicilor de 
combatere a rasismului și a tuturor 
formelor de intoleranță;

enunțate la articolul 21 alineatul (1) din 
cartă, și sprijinirea unor politici 
cuprinzătoare de promovare a egalității de 
gen, a incluziunii sociale și a 
antidiscriminării, inclusiv a integrării 
acestora în rândul principalelor politici, 
precum și sprijinirea politicilor de 
combatere a rasismului și a tuturor 
formelor de intoleranță, atât online, cât și 
offline;

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) promovarea înțelegerii reciproce, a 
dialogului și a respectării diversității în 
statele membre și în Uniune;

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 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 seniorilor, a 
drepturilor persoanelor cu handicap, a 
drepturilor care decurg din cetățenia 
Uniunii, inclusiv drepturile sociale, și a 
dreptului la protecția datelor cu caracter 
personal, inclusiv situațiile de prelucrare a 
datelor în contextul ocupării unui loc de 
muncă sau în scopul de a obține protecție 
socială, așa cum se prevede în 
Regulamentul general privind protecția 
datelor1a.

__________________

1a Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 27 aprilie 2016 privind protecția 
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persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
și privind libera circulație a acestor date și 
de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecția 
datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

Amendamentul 23

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 
diversității acesteia de către cetățeni;

(a) o mai bună înțelegere a Uniunii, a 
valorilor sale comune, a istoriei – în ceea 
ce privește, în special, istoria regimurilor 
totalitare – și a patrimoniului cultural și a 
diversității acesteia de către cetățeni;

Amendamentul 24

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 Uniunii.

(b) promovarea schimburilor și a 
cooperării dintre cetățenii din diferite 
contexte naționale și culturale; 
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 Uniunii și 
promovarea solidarității.

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) prevenirea și combaterea tuturor 
formelor de violență împotriva copiilor, a 
tinerilor și a femeilor, precum și a violenței 
împotriva altor categorii expuse riscului;

(a) prevenirea, inclusiv prin acțiuni 
educative și de informare, și combaterea 
tuturor formelor de violență, inclusiv a 
violenței domestice, împotriva copiilor, a 
tinerilor, a femeilor și a seniorilor, precum 
și a violenței împotriva altor categorii 
expuse riscului, în special a persoanelor 
vulnerabile;

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sprijinirea și protejarea victimelor 
acestor forme de violență.

(b) sprijinirea și protejarea victimelor, 
a grupurilor expuse riscurilor și în special 
a persoanelor vulnerabile supuse acestor 
forme de violență.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 9 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pot primi finanțare în temeiul prezentului 
regulament acțiunile care contribuie la 
realizarea unuia dintre obiectivele specifice 
menționate la articolul 2. Sunt eligibile 
pentru finanțare în special activitățile 
menționate în anexa I.

Pot primi finanțare în temeiul prezentului 
regulament acțiunile care contribuie la 
realizarea unuia dintre obiectivele specifice 
menționate la articolul 2. Sunt eligibile 
pentru finanțare în special următoarele 
activități:

(a) sensibilizarea, acțiunile creative, 
activitățile educative și diseminarea de 
informații pentru o mai bună utilizare și 
cunoaștere a politicilor și a drepturilor în 
domeniile acoperite de program;

(b) învățarea reciprocă prin schimburi 
de bune practici între părțile interesate, 
pentru a îmbunătăți implicarea civică și 
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democratică, pe bază de cunoștințe și de 
înțelegere reciprocă și

(c) activitățile de reprezentare, 
creative, analitice și de monitorizare1a, 
pentru o mai bună înțelegere a situației 
din statele membre și de la nivelul Uniunii 
în domeniile acoperite de program, 
precum și pentru îmbunătățirea punerii în 
aplicare a legislației și a politicilor 
Uniunii;

(d) activitățile de formare a părților 
interesate relevante, pentru a le 
sensibiliza în mai mare măsură cu privire 
la politicile și drepturile din domeniile 
acoperite, pentru a îmbunătăți 
cunoștințele lor privind aceste politici și 
drepturi și capacitatea lor de le utiliza;

(e) elaborarea și întreținerea de 
instrumente bazate pe tehnologia 
informației și comunicațiilor (TIC) 
accesibile pentru toți;

(f) sensibilizarea mai intensă a 
cetățenilor cu privire la cultura, valorile, 
istoria și memoria europeană, precum și 
cu privire la sentimentul de solidaritate și 
de apartenență la Uniune;

(g) reunirea europenilor de 
naționalități și culturi diferite, oferindu-le 
posibilitatea să participe la activități de 
înfrățire, inclusiv de înfrățire între orașe;

(h) încurajarea și facilitarea atât a 
participării active și favorabile incluziunii 
și a mobilizării publice pentru edificarea 
unei Uniuni mai democratice, cât și a 
sensibilizării cu privire la drepturi și 
valori și a utilizării acestora, prin 
sprijinirea organizațiilor societății civile;

(i) finanțarea asistenței tehnice și 
organizaționale pentru punerea în 
aplicare a Regulamentului (UE) nr. 
211/2011, susținând astfel exercitarea de 
către cetățeni a dreptului lor de a lansa și 
de a sprijini inițiative cetățenești 
europene;

(j) stimularea capacității rețelelor 
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europene de a promova, de a aplica și de a 
dezvolta în continuare dreptul, obiectivele 
de politică și strategiile Uniunii, precum și 
de a sprijini organizațiile societății civile, 
indiferent de mărime, care activează în 
domeniile acoperite de program;

(k) îmbunătățirea cunoștințelor despre 
program, stimularea diseminării și a 
transferabilității rezultatelor sale și 
încurajarea demersurilor de informare 
directă a cetățenilor, inclusiv prin 
înființarea și sprijinirea unor rețele de 
birouri/puncte de contact naționale 
pentru program.

______________________

1a 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.

[Literele (a)-(k) sunt puncte modificate din anexa I punctul 1]. 

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Beneficiarii fondurilor Uniunii 
recunosc originea și asigură vizibilitatea 
finanțării din partea Uniunii (în special 
atunci când promovează acțiunile și 
rezultatele acestora), furnizând informații 
coerente, concrete și proporționale, 
destinate unor categorii de public diverse, 
inclusiv mass-mediei și publicului larg.

1. Beneficiarii fondurilor Uniunii 
recunosc originea și asigură vizibilitatea 
finanțării din partea Uniunii (în special 
atunci când promovează acțiunile și 
rezultatele acestora), furnizând informații 
coerente, concrete și proporționale – într-o 
formă accesibilă și pentru persoanele cu 
handicap – destinate unor categorii de 
public diverse, inclusiv mass-mediei și 
publicului larg.
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Amendamentul 29

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.

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Anexa I

Textul propus de Comisie Amendamentul

ANEXA I eliminat

Activitățile programului

Obiectivele specifice ale programului, 
menționate la articolul 2 alineatul (2), se 
vor realiza în special prin susținerea 
următoarelor activități:

(a) sensibilizare și diseminare de 
informații pentru o mai bună cunoaștere 
a politicilor și a drepturilor din domeniile 
acoperite de program;

(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 civică și democratică;

(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 



AD\1166737RO.docx 29/33 PE627.615v02-00

RO

politicilor UE;

(d) activități de formare pentru părțile 
interesate relevante, pentru a îmbunătăți 
cunoștințele acestora despre politicile și 
drepturile din domeniile acoperite;

(e) elaborarea și întreținerea de 
instrumente bazate pe tehnologia 
informației și comunicațiilor (TIC);

(f) sensibilizarea mai intensă a 
cetățenilor cu privire la cultura, istoria și 
memoria europeană, precum și cu privire 
la sentimentul de apartenență la Uniune;

(g) reunirea europenilor de 
naționalități și culturi diferite, prin 
activități de înfrățire între orașe;

(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;

(i) finanțarea asistenței tehnice și 
organizaționale pentru punerea în 
aplicare a Regulamentului [(UE) nr. 
211/2011], susținând astfel exercitarea de 
către cetățeni a dreptului lor de a lansa și 
de a sprijini inițiative cetățenești 
europene;

(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;

(k) îmbunătățirea cunoștințelor despre 
program, stimularea diseminării și a 
transferabilității rezultatelor sale și 
încurajarea demersurilor de informare 
directă a cetățenilor, inclusiv prin 
înființarea și sprijinirea unei rețele de 
birouri/puncte de contact naționale 
pentru program.

______________________
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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 31

Propunere de regulament
Anexa II – paragraful 1 – partea introductivă

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 de rezultat 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:

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Anexa II – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia publică, de asemenea, următorii 
indicatori de performanță în fiecare an:

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Anexa II – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acoperirea geografică a activităților 
pentru fiecare componentă în parte
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Amendamentul 34

Propunere de regulament
Anexa II – paragraful 1 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Numărul de cereri și de activități pentru 
care s-a acordat finanțare, defalcat în 
funcție de lista de la articolul 9 alineatul 
(1) și după componenta vizată

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Anexa II – paragraful 1 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nivelul de finanțare cerut de solicitanți și 
acordat, defalcat după activitățile 
enumerate la articolul 9 alineatul (1) și 
după componenta vizată
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