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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Drepturile femeilor reprezintă drepturi ale omului. Articolul 8 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene încredințează Uniunii sarcina de a urmări, prin toate acțiunile 
sale, să elimine inegalitățile și să promoveze egalitatea între bărbați și femei. Realizarea 
egalității de gen este în interesul nostru, al tuturor. Societățile în care există egalitate de gen 
sunt mai stabile și mai democratice. Egalitatea de gen este, de asemenea, legată direct de 
economie, având un impact pozitiv asupra PIB-ului pe cap de locuitor. Egalitatea de gen are 
un impact asupra creșterii economice prin implicarea mai multor femei în educația în 
domeniul științelor, tehnologiei, ingineriei și matematicii (STIM), printr-o mai mare 
participare pe piața forței de muncă a femeilor și printr-o diferență mai redusă de remunerare 
între femei și bărbați1.

Totuși, progresele globale în materie de egalitate de gen în Europa sunt foarte lente, după cum 
reiese din indicele egalității de gen din 2017. Adesea, drepturile fundamentale ale femeilor 
sunt încălcate prin forme multiple, silențioase și disimulate, de discriminare și de tratament 
inegal și prin diverse forme de violență împotriva femeilor. Convenția Consiliului Europei 
privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice 
(Convenția de la Istanbul) trebuie încă să fie ratificată de către toate statele membre.

Egalitatea de gen nu este o situație definitivă și statică. Trebuie depuse eforturi constante 
pentru a promova și menține egalitatea de gen. În acest scop, integrarea dimensiunii de gen în 
întregul program „Drepturi și valori” este esențială. Trebuie să se garanteze că egalitatea de 
gen face obiectul unor evaluări ale impactului și că indicatorii privind egalitatea de gen sunt 
monitorizați. Ar trebui să se garanteze includerea dimensiunii de gen în buget și formarea 
privind integrarea perspectivei de gen pentru ca programul și cererile aferente de propuneri să 
se desfășoare adecvat. 

Egalitatea de gen, precum și prevenirea și combaterea tuturor formelor de violență împotriva 
femeilor și a fetelor ar trebui să fie domenii de interes specifice ale programului „Drepturi și 
valori”, asigurându-se o alocare separată pentru componenta Daphne. În întreaga programare, 
nu numai în cadrul componentei Daphne, ar trebui asigurată participarea femeilor, prin 
abordări specifice, atunci când este necesar. Numai prin aceste investiții putem ajunge la 
egalitatea de gen și atinge obiectivul final al unei societăți democratice, incluzive, bazate pe 
drepturi și pe egalitate și lipsite de violență.

AMENDAMENTE

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru libertăți 
civile, justiție și afaceri interne, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele 
amendamente:

                                               
1 Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE): „Economic benefits of gender 
equality in the European Union” (Beneficiile economice ale egalității de gen în Uniunea Europeană) (2017): 
https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/mh0217174enn_web.pdf
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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 „Drepturi, 
egalitate și valori”

Această modificare se aplică întregului text și impune adaptări tehnice în întregul text. 

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 

(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, 
cu divizarea, precum și cu amenințările la 
adresa drepturilor fetelor și a femeilor, a 
drepturilor LGBTQI și a altor drepturi ale 
omului, a egalității, a democrației, a 
statului de drept, și cu un spațiu din ce în 
ce mai redus pentru societatea civilă 
independentă, în special pentru 
organizațiile de apărare a drepturilor 
femeilor și apărătorii drepturilor omului, 
este mai important ca oricând să se 
promoveze, să se consolideze și să se apere 
justiția, drepturile și valorile Uniunii 
Europene: drepturile universale ale 
omului, respectarea demnității umane, 
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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”).

libertatea, democrația, egalitatea, statul de 
drept și să se sprijine și protejeze 
persoanele care apără aceste valori și 
drepturi. 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”).

__________________ __________________

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 

(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 și la apărarea acestor 
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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.

drepturi și valori și a diversității 
respective. Obiectivul final este acela de a 
stimula și de a susține egalitatea și o 
societate bazată pe drepturi, egală, 
favorabilă incluziunii și democratică, 
lipsită de violență. Aceasta presupune o 
societate civilă dinamică, independentă și 
diversă, 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.

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 

(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 
dimensiunea esențială necesară la toate 
nivelurile în vederea obținerii de rezultate 
concrete în domeniu. Acest lucru ar trebui 
realizat prin valorificarea experienței 
pozitive a programelor anterioare. Aceasta 
va face posibilă 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 și posibilităților lor de participare 
specifice prin abordări adaptate și, în cazul 
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adaptate. în care este necesar pentru a asigura 
participarea egală, prin abordări 
specifice, pentru a promova toate tipurile 
de egalitate și egalitatea de gen în cadrul 
politicilor.

Justificare

Întrucât femeile și bărbații au roluri diferite în societate, ei au, de asemenea, posibilități 
diferite de a participa la activități având în vedere, de exemplu, timpul disponibil și 
concilierea responsabilităților legate de persoanele aflate în îngrijire.

Amendamentul 5

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 
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.

(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. Având în vedere că, din 
punct de vedere istoric, a existat tendința 
ca femeile să fie neglijate, istoria femeilor 
și influența lor asupra evenimentelor 
istorice ar trebui să fie tratate ca o 
chestiune deosebit de importantă. Ar 
trebui să se ia în considerare și relevanța 
aspectelor istorice, culturale și 
interculturale, precum și legăturile dintre 
memoria istorică, crearea unei identități 
europene incluzive și a unui sentiment de 
apartenență la același grup.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Egalitatea între femei și bărbați (8) Egalitatea de gen reprezintă o 
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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.

valoare fundamentală și un obiectiv al 
Uniunii Europene. Articolul 8 
încredințează Uniunii sarcina de a 
urmări, prin toate acțiunile sale, să 
elimine inegalitățile și să promoveze 
egalitatea între bărbați și femei. Cu toate 
acestea, progresele globale în materie de 
egalitate de gen sunt foarte lente (indicele 
egalității de gen din 2017). Discriminarea
intersecțională, adesea silențioasă și 
disimulată, și tratamentul inegal al 
femeilor și fetelor, precum și diversele 
forme de violență împotriva 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 politice, 
structurale și culturale împiedică realizarea 
unei egalități de gen reale. Prin urmare, 
promovarea egalității de gen în toate 
activitățile Uniunii, prin sprijinirea 
integrării dimensiunii de gen și susținerea 
obiectivelor în materie de nediscriminare, 
precum și prin combaterea activă a 
stereotipurilor și abordarea problemei 
discriminării silențioase, constituie o 
activitate de bază pentru Uniune și un 
motor al creșterii economice și ar trebui să 
fie sprijinită prin intermediul programului.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) O mișcare a drepturilor femeilor 
puternică și independentă este cel mai 
important factor pentru a îmbunătăți 
drepturile femeilor și pentru a asigura 
egalitatea de gen. Organizațiile de 
apărare a drepturilor femeilor sunt din ce 
în ce mai atacate în UE. Prin urmare, este 
esențial ca UE să contracareze în mod 
eficace spațiul din ce în ce mai redus 
disponibil pentru societatea civilă și să 
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ofere un sprijin puternic organizațiilor de 
apărare a drepturilor femeilor, grupurilor 
de la nivel local și apărătorilor acestor 
drepturi, în special celor care lucrează în 
contexte dificile.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Violența pe criterii de gen și 
violența împotriva copiilor și a tinerilor
constituie o încălcare gravă a drepturilor 
fundamentale. Violența persistă în întreaga 
Uniune, în toate contextele sociale și 
economice, și are urmări grave asupra 
sănătății fizice și psihice a victimelor și 
asupra societății în ansamblu. Copiii, 
tinerii și femeile sunt deosebit de 
vulnerabili la violență, în special în 
relațiile apropiate. Ar trebui să se ia 
măsuri pentru promovarea drepturilor 
copilului și pentru a se contribui la 
protecția copiilor împotriva vătămărilor și a 
violenței, care le pun în pericol sănătatea 
fizică și psihică și care constituie o 
încălcare a drepturilor lor la dezvoltare, la 
protecție și la demnitate. Combaterea 
tuturor formelor de violență, promovarea 
prevenirii și protejarea și sprijinirea 
victimelor reprezintă priorități ale Uniunii 
care contribuie la respectarea drepturilor 
fundamentale ale persoanelor și la 
egalitatea între femei și bărbați. Aceste 
priorități ar trebui să fie sprijinite prin 
intermediul programului.

(9) Violența pe criterii de gen și 
violența împotriva copiilor, a tinerilor și a 
persoanelor în vârstă constituie o încălcare 
gravă a drepturilor fundamentale ale 
omului și afectează într-o măsură 
disproporționată femeile și fetele, în 
special în relațiile apropiate, precum și 
persoanele LGBTI și femeile migrante și 
refugiate. Violența persistă în întreaga 
Uniune, în toate contextele sociale și 
economice, și are urmări grave asupra 
sănătății fizice și psihice a victimelor și 
asupra societății în ansamblu. Combaterea 
violenței bazate pe gen necesită o 
abordare multidimensională, care să 
cuprindă aspectele juridice, educaționale, 
sanitare (inclusiv drepturile sexuale și 
cele privind reproducerea) și economice, 
precum și alte aspecte societale, cum ar fi 
sprijinirea organizațiilor pentru drepturile 
femeilor sau furnizarea de consiliere, de 
asistență și de proiecte care urmăresc 
atingerea obiectivului unei societăți mai 
egalitare din perspectiva genului. Este 
necesar să se combată în mod activ 
stereotipurile și normele dăunătoare încă 
de la o vârstă fragedă, precum și toate 
formele de discurs de incitare la ură și de 
violență online. Ar trebui să se ia măsuri 
pentru promovarea drepturilor copilului și 
pentru a se contribui la protecția copiilor 
împotriva vătămărilor și a violenței, care le 
pun în pericol sănătatea fizică și psihică și 
care constituie o încălcare a drepturilor lor 
la dezvoltare, la protecție și la demnitate. 
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Sistemul judiciar al UE nu oferă o justiție 
și o protecție adecvată femeilor și fetelor 
și, în consecință, victimele violenței bazate 
pe gen nu primesc sprijinul de care au 
nevoie. Convenția Consiliului Europei 
privind prevenirea și combaterea violenței 
împotriva femeilor și a violenței domestice 
(Convenția de la Istanbul) definește 
„violența împotriva femeilor” ca fiind 
toate actele de violență bazată pe gen care 
provoacă sau pot provoca femeilor un 
prejudiciu sau suferințe fizice, sexuale, 
psihologice sau economice, inclusiv 
amenințarea cu astfel de acte, 
constrângerea sau privarea arbitrară de 
libertate, indiferent dacă acestea au loc în 
viața publică sau în viața privată.
Combaterea tuturor formelor de violență, 
definite în Convenția de la Istanbul, 
promovarea prevenirii și protejarea și 
sprijinirea victimelor reprezintă priorități 
ale Uniunii care contribuie la respectarea 
drepturilor fundamentale ale persoanelor și 
la egalitatea între femei și bărbați. Aceste 
priorități ar trebui să fie sprijinite prin 
intermediul programului.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Femeile fără acte de identitate 
sunt deosebit de vulnerabile la violență și 
la abuzul sexual și nu au acces la servicii 
de sprijin. Este esențial să se pună în 
aplicare o abordare axată pe victime și să 
se ofere servicii de sprijin adecvate pentru 
toate femeile din întreaga Uniune, 
indiferent de statutul lor rezidențial. Este 
foarte important să se adopte o 
perspectivă de gen în procedurile de azil 
în contextul activităților intersecționale, 
aceasta putând contribui și la 
îmbunătățirea egalității de gen.
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Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 9 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9b) Prevenirea și sprijinul pentru 
drepturile victimelor ar trebui să fie 
concepute cu participarea grupului-țintă, 
asigurându-se că răspund nevoilor 
specifice ale persoanelor cu 
vulnerabilități multiple.

Amendamentul 11

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 
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, 

(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 
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, 
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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.

violența sexuală, traficul de persoane, 
urmărirea în scopul hărțuirii și practicile 
vătămătoare cunoscute cum ar fi 
mutilarea genitală feminină, precum și 
noile forme emergente de violență, cum ar 
fi hărțuirea pe internet între copii și 
celelalte tipuri de hărțuire online. Prin 
urmare, este important ca toate aceste 
acțiuni să fie continuate, cu o alocare 
bugetară independentă pentru programul 
Daphne, iar rezultatele și învățămintele 
desprinse să fie luate în considerare în mod 
corespunzător în derularea programului.

Amendamentul 12

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 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 

(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 prevenirea 
și combaterea discriminării din unul sau 
mai multe motive. Programul ar trebui să 
sprijine acțiuni de prevenire și combatere a 
discriminării, a misoginiei, a discriminării 
pe criterii de vârstă, a rasismului, a 
xenofobiei, a antisemitismului, a 
islamofobiei și a altor forme de intoleranță, 
luând în considerare nivelurile multiple 
de discriminare cu care se confruntă 
femeile. 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 
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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 202010” și în 
Recomandarea Consiliului din 9 decembrie 
2013 cu privire la măsurile de integrare 
efectivă a romilor în statele membre11.

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 202010” și în Recomandarea 
Consiliului din 9 decembrie 2013 cu 
privire la măsurile de integrare efectivă a 
romilor în statele membre11.

__________________ __________________

10 COM(2011) 173. 10 COM(2011)0173.

11 JO C 378, 24.12.2013, p. 1. 11 JO C 378, 24.12.2013, p. 1.

Amendamentul 13

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 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 

(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. Femeile și fetele cu 
dizabilități se pot confrunta cu multiple 
forme de discriminare și pot întâmpina 
dificultăți în ceea ce privește accesul la 
servicii de sănătate, inclusiv la servicii de 
sănătate sexuală și reproductivă. 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 
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Uniunii. 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 14

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 
integratoare a egalității de gen și a 
obiectivelor privind nediscriminarea.

(15) În conformitate cu articolele 8 și 10
din TFUE, programul ar trebui să sprijine, 
în toate activitățile sale, abordarea 
integratoare a egalității de gen și a 
obiectivelor privind nediscriminarea și să 
promoveze includerea dimensiunii de gen 
în buget și evaluarea impactului din 
perspectiva genului, dacă este necesar pe 
tot parcursul procesului bugetar al UE.
Integrarea adecvată a dimensiunii de gen 
necesită includerea perspectivei de gen în 
toate liniile bugetare relevante și alocarea 
unor resurse adecvate și transparența 
liniilor bugetare dedicate promovării 
egalității de gen și combaterii 
discriminării pe criterii de gen. Proiectele 
individuale și programul ca atare ar 
trebui revizuite la sfârșitul perioadei de 
finanțare pentru a stabili în ce măsură au 
servit la aplicarea principiilor menționate 
mai sus.

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 

(18) Organismele independente din 
domeniul drepturilor omului, organizațiile 
societății civile și activiștii au un rol 
esențial în promovarea, garantarea și 
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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.

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. Organizațiile mai 
mici, care contribuie semnificativ la 
protejarea valorilor europene și a 
drepturilor fundamentale, ar trebui să 
poată beneficia de sprijin fără întârziere 
sau complicații. În cazul campaniilor și al 
altor eforturi îndreptate împotriva acestor 
valori și drepturi, ar trebui să se poată 
solicita ușor fonduri de urgență, pentru a 
sprijini contramăsuri imediate. Prin 
urmare, în completarea eforturilor de la 
nivel național, finanțarea UE ar trebui să 
contribuie în mod continuu și pe termen 
lung 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. 
Proiectele din statele membre în care 
drepturile fundamentale și, astfel, 
drepturile femeilor sunt în mod special 
amenințate ar trebui să constituie o altă 
prioritate. Programul ar trebui să 
urmărească o mai mare flexibilitate și 
accesibilitate a fondurilor sale și să ofere 
aceleași oportunități și condiții de 
finanțare pentru organizațiile societății 
civile, atât cele din interiorul UE, cât și 
cele din afara UE.
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Amendamentul 16

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Comisia ar trebui să asigure 
coerența generală, complementaritatea și 
sinergiile cu activitatea organismelor, a 
oficiilor și a agențiilor Uniunii, în special a 
Institutului European pentru Egalitatea de 
Șanse între Femei și Bărbați și a Agenției 
pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii 
Europene, și să ia în considerare activitatea 
altor actori naționali și internaționali în 
domeniile vizate de program.

(19) Comisia ar trebui să asigure 
coerența generală, complementaritatea și 
sinergiile cu activitatea organismelor, a 
oficiilor și a agențiilor Uniunii, în special a 
Institutului European pentru Egalitatea de 
Șanse între Femei și Bărbați și a Agenției 
pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii 
Europene, și să ia în considerare activitatea 
altor actori naționali și internaționali în 
domeniile vizate de program. Comisia ar 
trebui să îndrume în mod activ 
participanții la acest program să utilizeze 
rapoartele și resursele generate de aceste 
organisme, servicii și agenții ale Uniunii, 
cum ar fi instrumentele pentru integrarea 
dimensiunii de gen în buget și evaluarea 
egalității de gen, elaborate de Institutul 
European pentru Egalitatea de Șanse 
între Femei și Bărbați.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament instituie programul 
„Drepturi și valori” („programul”).

Prezentul regulament instituie programul 
„Drepturi, egalitate și valori” 
(„programul”).

(Această modificare se aplică întregului 
text și impune adaptări tehnice în întregul 
text.)

. 

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1
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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, cu scopul de a susține societățile 
deschise, democratice, egalitare și 
favorabile incluziunii. Atât acest program, 
cât și proiectele care urmează să fie 
finanțate au obligația de a respecta 
principiul integrării perspectivei de gen.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) promovarea egalității și a 
drepturilor (componenta „Egalitate și 
drepturi”);

(a) promovarea drepturilor omului, a 
egalității și a nediscriminării (componenta 
„Drepturi și egalitate”);

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) combaterea violenței (componenta 
„Daphne”).

(c) combaterea violenței bazate pe gen 
(componenta „Daphne”).

Justificare

Din cauza resurselor limitate, componenta Daphne ar trebui să se concentreze pe violența 
bazată pe gen ca formă specifică de violență, fără a-și extinde sfera de activitate. Violența 
împotriva altor grupuri ar trebui să facă obiectul componentei 1 „Egalitate și drepturi” a 
programului „Drepturi și valori” (care, în propunerea Comisiei, include „prevenirea și 
combaterea inegalităților și a discriminării pe criterii de sex, rasă sau origine etnică, religie 
sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală”).
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Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 2 aa (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) promovarea egalității de gen și 
susținerea integrării perspectivei de gen 
(componenta „Egalitatea de gen și 
integrarea perspectivei de gen”);

Amendamentul 22

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 
integrării acestora în rândul principalelor 
politici, precum și sprijinirea politicilor de 
combatere a rasismului și a tuturor 
formelor de intoleranță;

(a) prevenirea și combaterea 
inegalităților și a discriminării și hărțuirii 
pe criterii de sex, rasă sau origine etnică, 
religie sau convingeri, handicap, vârstă sau 
orientare sexuală ori o combinație a 
acestor criterii; și sprijinirea unor politici
cuprinzătoare de promovare a egalității, a 
antidiscriminării, a incluziunii și a 
integrării acestora în rândul principalelor 
politici, precum și sprijinirea politicilor de 
combatere a rasismului și a tuturor 
formelor de ură și intoleranță;

Amendamentul 23

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 

(b) sprijinirea unor politici 
cuprinzătoare de combatere a rasismului 
și a tuturor formelor de ură și intoleranță, 
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care decurg din cetățenia Uniunii și a 
dreptului la protecția datelor cu caracter 
personal.

precum și a unor astfel de politici de 
promovare a egalității, a antidiscriminării, 
a diversității și a incluziunii.

Amendamentul 24

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) protejarea și promovarea 
drepturilor copilului, a drepturilor 
persoanelor cu dizabilități, a drepturilor 
care decurg din cetățenia Uniunii și a 
dreptului la protecția datelor cu caracter 
personal.

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3a

Componenta „Egalitatea de gen și 
integrarea perspectivei de gen”

În cadrul obiectivului specific prevăzut la 
articolul 2 alineatul (2) litera (aa), 
programul se axează pe sprijinirea unor 
politici și programe cuprinzătoare de 
promovare a drepturilor femeilor, a 
egalității de gen, a capacitării femeilor și 
a integrării perspectivei de gen.

Amendamentul 26

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) o mai bună înțelegere a Uniunii, a 
istoriei, a patrimoniului cultural și a 
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diversității acesteia de către cetățeni; diversității acesteia de către cetățeni; 
consolidarea vizibilității și participării 
femeilor și a persoanelor cu diverse 
origini și identități în vederea creării unei 
identități europene incluzive;

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) asigurarea unui mediu propice 
organizațiilor societății civile și 
apărătorilor drepturilor omului, 
sprijinirea capacității lor de a promova 
drepturile omului, democrația, statul de 
drept și egalitatea de gen, precum și 
asigurarea protecției organizațiilor, 
grupurilor și persoanelor care apără 
aceste valori;

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera a

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 și combaterea tuturor 
formelor de violență bazată pe gen și 
promovarea punerii în aplicare depline, la 
toate nivelurile, a Convenției Consiliului 
Europei privind prevenirea și combaterea 
violenței împotriva femeilor și a violenței 
domestice (Convenția de la Istanbul); și

Amendamentul 29

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

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

(b) sprijinirea victimelor violenței 
bazate pe gen și asigurarea aceluiași nivel
de protecție în întreaga Uniune pentru 
acestea.

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) [408 705 000] EUR pentru 
obiectivele specifice menționate la articolul 
2 alineatul (2) literele (a) și (c);

(a) [484 000 000 EUR în prețuri 
constante] pentru obiectivele specifice 
menționate la articolul 2 alineatul (2) 
literele (a), (aa) și (c), din care o proporție 
de cel puțin 20 % să fie rezervată pentru 
punerea în aplicare a articolului 2 
alineatul (2) litera (aa) și o proporție de 
cel puțin 50 % să fie rezervată pentru 
punerea în aplicare a articolului 2 
alineatul (2) litera (c);

Amendamentul 31

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 
evaluare, inclusiv pentru sisteme 
informatice corporative, studii, reuniuni ale 
experților, comunicări privind prioritățile și 
domenii legate de obiectivele generale ale 
programului.

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 
evaluare, inclusiv pentru sisteme 
informatice corporative, studii, consultări 
cu societatea civilă, inclusiv cu 
organizațiile și rețelele de femei, formări 
privind integrarea perspectivei de gen, 
evaluări ale impactului de gen, reuniuni 
ale experților, comunicări privind 
prioritățile și domenii legate de obiectivele 
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generale ale programului.

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Programul oferă posibilitatea de a 
sprijini organizațiile neînregistrate și 
apărătorii individuali ai drepturilor 
omului, inclusiv prin proceduri de 
atribuire directă și cu restricții de 
eligibilitate; granturi de mică valoare; 
după caz fără a fi nevoie de cofinanțare și 
cu respectarea confidențialității atunci 
când este necesar, pentru a finanța 
acțiuni în cele mai dificile condiții; 
mecanisme de reacordare a granturilor, 
ca modalitate de a asigura furnizarea de 
sprijin organizațiilor societății civile și 
apărătorilor drepturilor omului de la nivel 
local și național.

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Comitetul de evaluare poate fi 
compus din experți externi.

2. Comitetul de evaluare poate fi 
compus din experți externi, cu condiția ca 
componența sa să se bazeze pe paritate.

Amendamentul 34

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 

3. Se poate acorda un grant de 
funcționare Rețelei europene a 
organismelor de promovare a egalității 
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(EQUINET), în absența unei cereri de 
propuneri, pentru a acoperi cheltuielile 
asociate programului de lucru permanent al 
acesteia.

(EQUINET), în absența unei cereri de 
propuneri, pentru a acoperi cheltuielile 
asociate programului de lucru permanent al 
acesteia, cu condiția să se efectueze o 
evaluare a impactului de gen al 
programului lor de lucru.

Amendamentul 35

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. Programul de lucru se adoptă de 
către Comisie după efectuarea unei 
evaluări a impactului de gen și 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.

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În anexa II sunt stabiliți indicatori 
pentru raportarea progreselor programului 
în direcția îndeplinirii obiectivelor 
specifice prevăzute la articolul 2.

1. În anexa II sunt stabiliți indicatori 
defalcați în funcție de gen pentru 
raportarea progreselor programului în 
direcția îndeplinirii obiectivelor specifice 
prevăzute la articolul 2, inclusiv a celor 
legate de egalitatea de gen.

Amendamentul 37

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 

3. Sistemul de raportare a 
performanței asigură colectarea eficientă, 
eficace și în timp util a datelor referitoare 
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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.

la monitorizarea punerii în aplicare și a 
rezultatelor programului. În cazul unei 
funcționări adecvate, astfel de date sunt 
defalcate în funcție de sex. În acest scop, 
beneficiarilor de fonduri ale Uniunii și 
statelor membre li se impun cerințe de 
raportare proporționale.

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Evaluările se efectuează în timp util 
pentru ca rezultatele acestora să fie 
utilizate în procesul decizional.

1. Evaluările țin seama de 
dimensiunea de gen, furnizează cifre 
defalcate în funcție de gen, includ un 
capitol specific pentru fiecare 
componentă și iau în considerare 
numărul persoanelor contactate, 
feedbackul lor și acoperirea lor 
geografică și se efectuează în timp util 
pentru ca rezultatele acestora să fie 
utilizate în procesul decizional.

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Evaluarea intermediară a 
programului se efectuează după ce sunt 
disponibile suficiente informații privind 
punerea sa în aplicare, în termen de cel 
mult patru ani de la începerea acesteia. 
Evaluarea la jumătatea perioadei ia în 
considerare rezultatele evaluărilor 
impactului pe termen lung al programelor 
anterioare („Drepturi, egalitate și cetățenie” 
și „Europa pentru cetățeni”).

2. Evaluarea intermediară a 
programului se efectuează după ce sunt 
disponibile suficiente informații privind 
punerea sa în aplicare, în termen de cel 
mult patru ani de la începerea acesteia. 
Evaluarea la jumătatea perioadei ia în 
considerare rezultatele evaluărilor 
impactului pe termen lung al programelor 
anterioare („Drepturi, egalitate și cetățenie” 
și „Europa pentru cetățeni”). Evaluarea 
intermediară include o evaluare a
impactului de gen pentru a aprecia 
măsura în care se realizează obiectivele 
programului în materie de egalitate de 
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gen, pentru a se asigura că nicio 
componentă a programului nu are un 
impact negativ neintenționat asupra 
egalității de gen și pentru a identifica 
recomandări cum pot să fie elaborate 
viitoarele cereri de propuneri și decizii de 
acordare a granturilor de funcționare 
astfel încât să promoveze activ 
considerațiile legate de egalitatea de gen.

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Înaintea adoptării unui act delegat, 
Comisia se consultă cu experții desemnați 
de fiecare stat membru, în conformitate cu
principiile stabilite în Acordul 
interinstituțional privind o mai bună 
legiferare din 13 aprilie 2016.

4. Înaintea adoptării unui act delegat, 
Comisia se consultă cu experții desemnați 
de fiecare stat membru, în conformitate cu 
principiile stabilite în Acordul 
interinstituțional privind o mai bună 
legiferare din 13 aprilie 2016, ținând cont 
de paritate.

Amendamentul 41

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. 
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. Statele membre ar trebui să sprijine 
activ aceste activități de informare.
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