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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Cadrul general

În propunerea sa pentru următorul cadru financiar multianual (CFM), Comisia subliniază că 
trebuie să se continue programul „Europa pentru cetățeni” în perioada 2007-2013. În prima 
generație, programul a demonstrat că este necesar ca istoria și originile UE să fie cunoscute 
mai bine de către cetățeni, la fel ca și proiectul UE. Tratatul privind Uniunea Europeană 
reprezintă un progres important în apropierea Uniunii de cetățenii săi, încurajând dezbateri 
transfrontaliere mai intense dedicate politicilor Uniunii (noua „Inițiativă a cetățenilor” 
reprezintă doar o parte a acestui proces). Comisia propune consolidarea capacităților de 
participare civică. Programul se va baza pe analiza punctelor forte și a punctelor slabe din 
programul actual. Acesta își propune să răspundă necesității unor dezbateri veritabile pe teme 
legate de Uniune la nivel local, regional și național. De asemenea, își propune ca, prin 
intermediul unor organizații diverse, să ajungă la un grup lărgit de cetățeni care, în mod 
normal, nu doresc să influențeze sau să participe la activitățile Uniunii.

Buget

Propunerea Comisiei pentru cadrul financiar multianual 2014-2020 prevede alocarea a 229 
milioane EUR în prețuri curente pentru programul „Europa pentru cetățeni”, în comparație 
cu 215 milioane EUR, cât prevede CFM actual. Raportoarea consideră că aceasta este o sumă 
minimă (corespunzătoare inflației anuale) necesară pentru promovarea unor astfel de 
obiective importante, cum ar fi cetățenia europeană și memoria istorică, și, de asemenea, că ar 
fi ideal ca bugetul să se majoreze cu 5-10%. Raportoarea susține că împărțirea fondurilor între 
cele trei componente ar trebui să fie inclusă în textul propunerii legislative. Ar trebui să fie 
incluse referințele și garanțiile adecvate, pentru a se putea asigura o mai mare flexibilitate și 
accesibilitate a Programului pentru grupuri mai mici de cetățeni.

Obiective

Programul urmărește să consolideze memoria istorică și capacitățile de participare civică la 
nivelul Uniunii. Mai exact, programul va avea o serie de obiective specifice, care vor trebui 
implementate prin acțiuni la nivel transnațional sau acțiuni cu o dimensiune europeană clară:

 sensibilizarea publicului cu privire la memoria istorică, istoria și identitatea Uniunii și 
stimularea dezbaterii, reflecției și colaborării în rețea;

 încurajarea participării democratice și civice a cetățenilor la nivelul Uniunii, printr-o 
mai bună înțelegere de către cetățeni a procesului de elaborare a politicilor al Uniunii 
și prin promovarea oportunităților de implicare în societate și voluntariat la nivelul 
Uniunii.
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AMENDAMENTE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru cultură și educație, competentă în fond, să 
includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Proiect de rezoluție legislativă
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

1a. subliniază că pachetul financiar 
specificat în propunerea legislativă are 
doar un caracter indicativ pentru 
autoritatea legislativă și nu poate fi 
stabilit în mod definitiv până când nu se 
ajunge la un acord asupra propunerii de 
regulament de stabilire a cadrului 
financiar multianual pentru perioada 
2014-2020;

Justificare

Cifrele din temeiurile juridice tematice nu pot fi considerate finale, cât timp negocierile 
privind CFM sunt încă în curs, conform principiului „nimic nu este decis, până când se 
decide totul”.

Amendamentul 2

Proiect de rezoluție legislativă
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

1b. reamintește Rezoluția sa din 8 iunie 
2011 intitulată „Investiția în viitor: un 
nou cadru financiar multianual pentru o 
Europă competitivă, sustenabilă și 
favorabilă incluziunii”1; reamintește că 
este necesar ca în următorul CFM să se 
prevadă resurse suplimentare suficiente 
pentru a permite Uniunii să își realizeze 
actualele priorități în materie de politici și 
noile sarcini prevăzute în Tratatul de la 
Lisabona, precum și să facă față 
evenimentelor neprevăzute; solicită 
Consiliului, în cazul în care nu este de 
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acord cu această abordare, să specifice 
clar la care dintre prioritățile sau 
proiectele sale politice ar putea renunța în 
totalitate, în pofida valorii lor adăugate 
europene dovedite; atrage atenția asupra 
faptului că, chiar și în condițiile unei 
creșteri cu cel puțin 5 % a nivelului 
resurselor pentru următorul CFM, 
comparativ cu nivelul din 2013, nu se 
poate aduce decât o contribuție limitată la 
realizarea obiectivelor și a 
angajamentelor asumate de Uniune și la 
respectarea principiului solidarității în 
cadrul Uniunii;
__________________________________
1 Texte adoptate, P7_TA(2011)0266.

Justificare

În cazul în care Consiliul reduce sumele prevăzute în CFM, PE îi solicită să identifice 
„prioritățile negative”, în pofida valorii lor adăugate dovedite și în contextul noilor sarcini 
pe care Uniunea trebuie să le îndeplinească după intrarea în vigoare a Tratatului de la 
Lisabona.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Ar trebui să se acorde o atenție 
deosebită integrării echilibrate a cetățenilor 
și a organizațiilor societății civile din toate 
statele membre în proiectele și activitățile 
transnaționale, ținând seama de caracterul 
multilingv al UE.

(10) Ar trebui să se acorde o atenție 
deosebită integrării echilibrate a cetățenilor 
și a organizațiilor societății civile din toate 
statele membre în proiectele și activitățile 
transnaționale, ținând seama de caracterul 
multilingv al UE. Accesul la program ar 
trebui acordat, în special, proiectelor de 
dimensiuni mici și medii, și nu ar trebui 
limitat numai la proiectele mari, pentru a 
asigura o mai mare flexibilitate și un mai 
bun acces la program pentru cetățenii 
Uniunii. Trebuie acordată o atenție 
deosebită simplificării procedurilor 
administrative și financiare.
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Justificare

Amendamentul urmărește îmbunătățirea accesibilității și a flexibilității programului pentru 
cetățenii europeni și grupurile de cetățeni, precum și simplificarea sarcinii administrative.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Prezentul regulament prevede, pentru 
întreaga durată a programului, un pachet 
financiar care să constituie principala
referință pentru autoritatea bugetară în 
timpul procedurii bugetare anuale, în 
sensul punctului [17] din Acordul 
interinstituțional din XX/YY/201Y dintre 
Parlamentul European, Consiliu și Comisie 
privind cooperarea în chestiuni bugetare și 
privind disciplina bugetară și buna gestiune 
financiară.

(12) Prezentul regulament prevede, pentru 
întreaga durată a programului, un pachet 
financiar orientativ care să constituie 
referința financiară pentru autoritatea 
bugetară în timpul procedurii bugetare 
anuale, în sensul punctului [17] din 
Acordul interinstituțional din 
XX/YY/201Y dintre Parlamentul 
European, Consiliu și Comisie privind 
cooperarea în chestiuni bugetare și privind 
disciplina bugetară și buna gestiune 
financiară.

Justificare

Se asigură consecvența considerentului cu articolul 12 alineatul (1).

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Se va acorda preferință granturilor 
pentru proiectele cu impact puternic, în 
special celor care sunt legate direct de 
politicile UE destinate să stimuleze 
participarea la elaborarea agendei politice a 
UE. De asemenea, în conformitate cu 
principiul bunei gestiuni financiare, 
implementarea programului ar trebui 
simplificată prin utilizarea sumelor 
forfetare, a finanțărilor la rate forfetare și 

(16) Se va acorda preferință granturilor 
pentru proiectele cu impact puternic, 
indiferent de mărimea proiectului sau a 
bugetului acestuia, în special celor care 
sunt legate direct de politicile UE destinate 
să stimuleze participarea la elaborarea 
agendei politice a UE. De asemenea, în 
conformitate cu principiul bunei gestiuni 
financiare, implementarea programului ar 
trebui simplificată prin utilizarea sumelor 
forfetare, a finanțărilor la rate forfetare și 
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prin aplicarea de bareme de costuri unitare. prin aplicarea de bareme de costuri unitare.

Justificare

Dimensiunile proiectului și ale bugetului nu ar trebui să constituie factori decisivi în 
acordarea granturilor, ci impactul asupra promovării cetățeniei europene.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Programul constă în următoarele două 
componente: (a) „Memorie istorică și 
cetățenie europeană”; (b) „Implicare 
democratică și participare civică”.       Cele 
două componente sunt completate de 
acțiuni orizontale pentru analiza, 
diseminarea și valorificarea rezultatelor 
proiectelor (acțiuni de „valorificare”).

(1) Programul constă în următoarele două 
componente: (a) „Memorie istorică și 
cetățenie europeană”; (b) „Implicare 
democratică și participare civică”.       Cele 
două componente sunt completate de 
acțiuni orizontale pentru analiza, 
diseminarea și valorificarea rezultatelor 
proiectelor. 

Justificare

Termenul „valorisation” nu există în limba engleză standard.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pot participa la program toate părțile 
interesate care promovează integrarea 
europeană, în special autoritățile și 
organizațiile locale, organizațiile de 
cercetare și reflecție în domeniul politicilor 
publice europene (think-tank), grupurile de 
cetățeni și alte organizații ale societății 
civile (de exemplu, asociațiile de victime), 
precum și instituțiile de învățământ și 
cercetare.

Pot participa la program toate părțile 
interesate care promovează integrarea 
europeană, indiferent de dimensiunile lor, 
dar acordându-se o atenție specială 
generațiilor tinere, în special autoritățile și 
organizațiile locale, organizațiile de 
cercetare și reflecție în domeniul politicilor 
publice europene (think-tank), grupurile de 
cetățeni și alte organizații ale societății 
civile (de exemplu, asociațiile de victime), 
precum și instituțiile de învățământ și 
cercetare.
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Justificare

Programul nu ar trebui să fie limitat doar la proiecte mari sau asociații mari. Ar trebui să 
acorde o atenție specială tinerilor.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pachetul financiar pentru 
implementarea programului este de 229 
milioane EUR.

(1) În sensul punctului [17] din Acordul 
interinstituțional din XXX/YYY dintre 
Parlamentul European, Consiliu și 
Comisie privind cooperarea în chestiuni 
bugetare și buna gestiune financiară,
valoarea financiară de referință pentru 
implementarea programului este de 229 
milioane EUR. Creditele anuale sunt 
autorizate de autoritatea bugetară.

Justificare

Subliniază rolul autorității bugetare.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Autoritatea bugetară autorizează 
creditele anuale disponibile, fără a aduce 
atingere prevederilor Regulamentului de 
stabilire a cadrului financiar multianual 
pentru perioada 2014-2020 al Consiliului 
și Acordului Interinstituțional din 
xxx/201z dintre Parlamentul European, 
Consiliu și Comisie privind cooperarea în 
chestiuni bugetare și buna gestiune 
financiară.
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