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Amendamentul 96
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În conformitate cu articolul 11 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană, 
instituțiile Uniunii ar trebui să acorde 
cetățenilor și asociațiilor reprezentative 
posibilitatea de a-și face cunoscute opiniile 
și de a face schimb de opinii în mod public 
în toate domeniile de acțiune ale Uniunii și 
să mențină un dialog deschis, transparent și 
constant cu asociațiile reprezentative și cu 
societatea civilă.

(1) În conformitate cu articolele 10 și 11 
din Tratatul privind Uniunea Europeană 
(TUE) „orice cetățean are dreptul de a 
participa la viața democratică a Uniunii” 
și „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” și ele „mențin un 
dialog deschis, transparent și constant cu 
asociațiile reprezentative și cu societatea 
civilă”.

Or. fr

Amendamentul 97
Helga Trüpel

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prin strategia Europa 2020, Uniunea 
și statele membre urmăresc să stimuleze 
creșterea, ocuparea forței de muncă, 
productivitatea și coeziunea socială în 
deceniul care urmează.

(2) Participarea plenară a cetățenilor la 
viața democratică și la integrarea
europeană, necesită un set de acțiuni
comune ale Uniunii, cu respectarea
principiului subsidiarității, în favoarea
libertăților fundamentale, a drepturilor
omului și a democrației, a diversității 
culturale, toleranței și solidarității, în 
conformitate cu Carta drepturilor 
Fundamentale a Uniunii Europene și
CEDO (Convenția europeană pentru
apărarea drepturilor omului și a 
libertăților fundamentale).



PE496.350v01-00 4/80 AM\912800RO.doc

RO

Or. fr

Amendamentul 98
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prin strategia Europa 2020, Uniunea 
și statele membre urmăresc să stimuleze 
creșterea, ocuparea forței de muncă, 
productivitatea și coeziunea socială în 
deceniul care urmează.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 99
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propunere de regulament
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Facilitarea participării cetățenilor la 
viața democratică a Uniunii necesită un
set de acțiuni comune ale Uniunii, în 
favoarea libertăților fundamentale, a 
drepturilor omului și a democrației, a 
diversității culturale, toleranței și
solidarității, în conformitate cu Carta
drepturilor Fundamentale a Uniunii 
Europene și CEDO (Convenția europeană 
pentru apărarea drepturilor omului și a 
libertăților fundamentale).

Or. fr

Amendamentul 100
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky
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Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Deși cetățenia Uniunii, cu drepturi 
consacrate, constituie în mod obiectiv o 
valoare adăugată clară, Uniunea nu 
subliniază întotdeauna în mod eficient 
legătura dintre soluția pentru o gamă largă 
de probleme economice și sociale și 
politicile Uniunii. Prin urmare, realizările 
impresionante în ceea ce privește pacea și 
stabilitatea în Europa, creșterea durabilă 
pe termen lung, prețurile stabile, protecția 
eficientă a consumatorilor și mediul, 
precum și promovarea drepturilor 
fundamentale nu au dat naștere 
întotdeauna unui sentiment puternic de 
apartenență în rândul cetățenilor Uniunii.

(3) Deși cetățenia Uniunii, cu drepturi 
consacrate, constituie o valoare esențială a  
Uniunii, instituțiile europene nu 
subliniază întotdeauna în mod eficient 
legătura dintre cauzele gamei largi de 
probleme economice și sociale și politicile 
Uniunii. Prin urmare, trebuie făcută o 
analiză și o reevaluare a cestor politici 
ținând seama totodată și de realizările în 
ceea ce privește pacea și stabilitatea în 
Europa, dar și de eșecurile înregistrate în 
multe state membre ale Uniunii, în modul 
în care s-a răspuns eficient la criza 
economică și mai ales socială. 

Or. fr

Amendamentul 101
Helga Trüpel

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Deși cetățenia Uniunii, cu drepturi 
consacrate, constituie în mod obiectiv o 
valoare adăugată clară, Uniunea nu 
subliniază întotdeauna în mod eficient
legătura dintre soluția pentru o gamă largă 
de probleme economice și sociale și 
politicile Uniunii. Prin urmare, realizările 
impresionante în ceea ce privește pacea și 
stabilitatea în Europa, creșterea durabilă 
pe termen lung, prețurile stabile, protecția 
eficientă a consumatorilor și mediul, 
precum și promovarea drepturilor
fundamentale nu au dat naștere 
întotdeauna unui sentiment puternic de 

(3) Deși cetățenia Uniunii, cu drepturi 
consacrate, constituie în mod obiectiv o 
valoare adăugată clară, Uniunea nu 
subliniază întotdeauna legătura dintre 
soluția pentru o gamă largă de probleme 
economice și sociale și politicile Uniunii.
Prin integrarea plenară a cetățenilor săi 
în politicile publice, Uniunea va consolida 
un sentiment mai puternic al 
apartenenței, care compensează 
sentimentul eșecului Uniunii în fața crizei 
și disparitățile sociale din ce în ce mai 
accentuate, prin realizările în ceea ce 
privește pacea și stabilitatea, protecția 
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apartenență în rândul cetățenilor Uniunii. consumatorilor și a mediului  în Europa, 
precum și promovarea drepturilor 
fundamentale. 

Or. en

Amendamentul 102
Lorenzo Fontana

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Deși cetățenia Uniunii, cu drepturi 
consacrate, constituie în mod obiectiv o 
valoare adăugată clară, Uniunea nu 
subliniază întotdeauna în mod eficient 
legătura dintre soluția pentru o gamă largă 
de probleme economice și sociale și 
politicile Uniunii. Prin urmare, realizările 
impresionante în ceea ce privește pacea și 
stabilitatea în Europa, creșterea durabilă 
pe termen lung, prețurile stabile, protecția 
eficientă a consumatorilor și mediul, 
precum și promovarea drepturilor 
fundamentale nu au dat naștere 
întotdeauna unui sentiment puternic de 
apartenență în rândul cetățenilor Uniunii.

(3) Deși cetățenia Uniunii, cu drepturi 
consacrate, constituie în mod obiectiv o 
valoare adăugată clară, Uniunea nu 
subliniază întotdeauna în mod eficient 
legătura dintre soluția pentru o gamă largă 
de probleme economice și sociale și 
politicile Uniunii. 

Or. it

Amendamentul 103
Isabelle Thomas

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Deși cetățenia Uniunii, cu drepturi 
consacrate, constituie în mod obiectiv o 
valoare adăugată clară, Uniunea nu 
subliniază întotdeauna în mod eficient 

(3) Deși cetățenia Uniunii, cu drepturi 
consacrate, constituie în mod obiectiv o
valoare adăugată clară, Uniunea nu 
subliniază întotdeauna în mod eficient 
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legătura dintre soluția pentru o gamă largă 
de probleme economice și sociale și 
politicile Uniunii. Prin urmare, realizările 
impresionante în ceea ce privește pacea și 
stabilitatea în Europa, creșterea durabilă 
pe termen lung, prețurile stabile, protecția 
eficientă a consumatorilor și mediul, 
precum și promovarea drepturilor 
fundamentale nu au dat naștere 
întotdeauna unui sentiment puternic de 
apartenență în rândul cetățenilor Uniunii.

legătura dintre soluția pentru o gamă largă 
de probleme economice și sociale și 
politicile Uniunii. Prin urmare, realizările 
impresionante nu au dat naștere 
întotdeauna unui sentiment puternic de 
apartenență în rândul cetățenilor Uniunii.

Or. en

Justificare

Programul își propune popularizarea realizărilor printre cetățeni. Nu are sens ca acestea să 
fie menționate aici.

Amendamentul 104
Georgios Papanikolaou

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Deși cetățenia Uniunii, cu drepturi 
consacrate, constituie în mod obiectiv o 
valoare adăugată clară, Uniunea nu 
subliniază întotdeauna în mod eficient 
legătura dintre soluția pentru o gamă largă 
de probleme economice și sociale și 
politicile Uniunii. Prin urmare, realizările 
impresionante în ceea ce privește pacea și 
stabilitatea în Europa, creșterea durabilă pe 
termen lung, prețurile stabile, protecția 
eficientă a consumatorilor și mediul, 
precum și promovarea drepturilor 
fundamentale nu au dat naștere întotdeauna 
unui sentiment puternic de apartenență în 
rândul cetățenilor Uniunii.

(3) Deși cetățenia Uniunii, cu drepturi 
consacrate, constituie în mod obiectiv o 
valoare adăugată clară, Uniunea nu 
subliniază întotdeauna în mod eficient 
legătura dintre soluția pentru o gamă largă 
de probleme economice și sociale și 
politicile Uniunii. Prin urmare, realizările 
impresionante în ceea ce privește pacea și 
stabilitatea în Europa, creșterea sustenabilă
pe termen lung, prețurile stabile, protecția 
eficientă a consumatorilor și mediul, 
precum și promovarea drepturilor și 
libertăților fundamentale nu au dat naștere 
întotdeauna unui sentiment puternic de 
apartenență în rândul cetățenilor Uniunii.

Or. el



PE496.350v01-00 8/80 AM\912800RO.doc

RO

Amendamentul 105
Chrysoula Paliadeli

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Deși cetățenia Uniunii, cu drepturi 
consacrate, constituie în mod obiectiv o 
valoare adăugată clară, Uniunea nu 
subliniază întotdeauna în mod eficient 
legătura dintre soluția pentru o gamă largă 
de probleme economice și sociale și 
politicile Uniunii. Prin urmare, realizările 
impresionante în ceea ce privește pacea și 
stabilitatea în Europa, creșterea durabilă pe 
termen lung, prețurile stabile, protecția 
eficientă a consumatorilor și mediul, 
precum și promovarea drepturilor 
fundamentale nu au dat naștere întotdeauna 
unui sentiment puternic de apartenență în 
rândul cetățenilor Uniunii.

(3) Deși cetățenia Uniunii, cu drepturi 
consacrate, constituie în mod obiectiv o 
valoare adăugată clară, Uniunea nu 
subliniază întotdeauna în mod eficient 
legătura dintre soluția pentru o gamă largă 
de probleme economice și sociale și 
politicile Uniunii. Prin urmare, realizările 
impresionante în ceea ce privește pacea și 
stabilitatea în Europa, creșterea durabilă pe 
termen lung, prețurile stabile, protecția 
eficientă a consumatorilor și mediul, 
precum și promovarea drepturilor 
fundamentale nu au dat naștere întotdeauna 
unui sentiment puternic de apartenență în 
rândul cetățenilor Uniunii, mai ales când, 
în perioadele de criză, idealul european
începe să fie subminat de un val din ce în 
ce mai mare de euroscepticism, ce 
compromite viitorul unei Europe unite.

Or. el

Amendamentul 106
Marek Henryk Migalski

Propunere de regulament
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) O atenție deosebită trebuie să se 
acorde legăturii dintre istorie, 
sensibilizarea publicului european și  
cunoștințele de istorie, identitate și 
rezolvarea problemelor sociale cu care se 
confruntă în continuare Uniunea, cum ar 
fi intoleranța, xenofobia, discriminarea și 
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absența unei reconcilieri reale între 
națiuni. 

Or. pl

Amendamentul 107
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Pentru a aduce Europa mai aproape de 
cetățeni și a le permite acestora din urmă să 
participe pe deplin la construcția unei 
Uniuni și mai apropiate, este necesar un 
ansamblu de acțiuni și eforturi coordonate 
întreprinse prin intermediul unor 
activități la nivel transnațional și la nivelul 
Uniunii. Inițiativa cetățenească europeană 
oferă o șansă unică cetățenilor să participe
direct la elaborarea legislației UE.

(4) Pentru a aduce Europa mai aproape de 
cetățeni și a le permite acestora din urmă să 
participe pe deplin la construcția unei 
Uniuni care e mai atentă la nevoile și 
preocupările lor, este necesar să se 
întreprindă necesar un ansamblu de 
acțiuni vizând toate persoanele rezidente 
în Uniune și care să le determine să 
participe la schimburi și la acțiuni de 
cooperare la nivel transnațional. Inițiativa 
cetățenească europeană oferă cetățenilor o 
posibilitate de a participa la elaborarea 
legislației UE.

Or. fr

Amendamentul 108
Marco Scurria

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Pentru a aduce Europa mai aproape de 
cetățeni și a le permite acestora din urmă să 
participe pe deplin la construcția unei 
Uniuni și mai apropiate, este necesar un 
ansamblu de acțiuni și eforturi coordonate 
întreprinse prin intermediul unor activități 
la nivel transnațional și la nivelul Uniunii. 

(4) Pentru a aduce Europa mai aproape de 
cetățeni și a le permite acestora din urmă să 
participe pe deplin la construcția unei 
Uniuni și mai apropiate, este necesar un 
ansamblu de acțiuni și eforturi coordonate 
întreprinse prin intermediul unor activități 
la nivel transnațional și la nivelul Uniunii. 
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Inițiativa cetățenească europeană oferă o 
șansă unică cetățenilor să participe direct 
la elaborarea legislației UE.

Inițiativa cetățenească europeană oferă o 
șansă cetățenilor să participe direct la 
elaborarea legislației UE.

Or. it

Amendamentul 109
Isabelle Thomas

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Pentru a aduce Europa mai aproape de 
cetățeni și a le permite acestora din urmă să 
participe pe deplin la construcția unei 
Uniuni și mai apropiate, este necesar un 
ansamblu de acțiuni și eforturi coordonate 
întreprinse prin intermediul unor activități 
la nivel transnațional și la nivelul Uniunii. 
Inițiativa cetățenească europeană oferă o 
șansă unică cetățenilor să participe direct la 
elaborarea legislației UE.

(4) Pentru a aduce Europa mai aproape de 
cetățeni și a le permite acestora din urmă să 
participe pe deplin la construcția unei 
Uniuni și mai apropiate, este necesar un 
ansamblu de acțiuni și eforturi coordonate 
întreprinse prin intermediul unor activități 
la nivel local, regional, național, 
transnațional și la nivelul Uniunii. 
Inițiativa cetățenească europeană oferă o 
șansă unică cetățenilor să participe direct la 
elaborarea legislației UE.

Or. en

Amendamentul 110
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Pentru a crește gradul de implicare al 
cetățenilor UE în afacerile UE, 
programul ar trebui, de asemenea, să ia în 
considerare Rezoluția Parlamentului 
European din 14 iunie 2012 cu privire la 
consultările publice și disponibilitatea 
acestora în toate languages1 UE, 
asigurând respectarea integrală și 
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aplicarea punctului 2 din aceasta prin 
care îndeamnă Comisia să se asigure că 
fiecare cetățean UE are dreptul de a se 
adresa instituțiilor UE în oricare dintre 
limbile oficiale ale UE, făcând astfel încât 
consultările publice să fie disponibile în 
toate limbile oficiale ale UE, toate 
consultările să aibă același statut și să nu 
existe nicio discriminare bazată pe limbă 
între consultări.
__________________
Texte adoptate, P7_TA-PROV(2012)0256.

Or. es

Amendamentul 111
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Decizia nr. 1904/2006/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 12 decembrie 2006 de instituire pentru 
perioada 2007-2013 a programului 
„Europa pentru cetățeni” pentru 
promovarea cetățeniei europene active a 
stabilit un program de acțiune care 
confirmă necesitatea de promovare a unui 
dialog susținut cu organizațiile societății 
civile și cu municipalitățile și de sprijinire 
a implicării active a cetățenilor.

(5) Decizia nr. 1904/2006/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 12 decembrie 2006 de instituire pentru 
perioada 2007-2013 a programului 
„Europa pentru cetățeni” pentru 
promovarea cetățeniei europene active a 
stabilit un program de acțiune care 
confirmă necesitatea de promovare a unui 
dialog susținut cu organizațiile societății 
civile și autoritățile publice de la toate 
nivelele teritoriale și de sprijinire a 
implicării active a cetățenilor.

Or. fr

Amendamentul 112
Chrysoula Paliadeli

Propunere de regulament
Considerentul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Decizia nr. 1904/2006/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 12 decembrie 2006 de instituire pentru 
perioada 2007-2013 a programului 
„Europa pentru cetățeni” pentru 
promovarea cetățeniei europene active a 
stabilit un program de acțiune care 
confirmă necesitatea de promovare a unui 
dialog susținut cu organizațiile societății 
civile și cu municipalitățile și de sprijinire 
a implicării active a cetățenilor.

(5) Decizia nr. 1904/2006/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 12 decembrie 2006 de instituire pentru 
perioada 2007-2013 a programului 
„Europa pentru cetățeni” pentru 
promovarea cetățeniei europene active a 
stabilit un program de acțiune care 
confirmă necesitatea de promovare a unui 
dialog susținut cu organizațiile societății 
civile și cu municipalitățile și de sprijinire 
a implicării active a cetățenilor în special a 
tinerilor.

Or. el

Amendamentul 113
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Raportul intermediar de evaluare, o 
consultare publică online și două reuniuni 
consecutive de consultare a părților 
interesate au confirmat că noul program 
este considerat adecvat atât de organizațiile 
societății civile, cât și de persoanele fizice 
implicate și ar trebui instituit pentru a avea
un impact din punct de vedere 
organizațional în vederea dezvoltării 
capacităților și din punct de vedere 
personal în vederea sporirii interesului
pentru aspectele care țin de Uniune.

(6) Raportul intermediar de evaluare, o 
consultare publică online și două reuniuni 
consecutive de consultare a părților 
interesate au confirmat că noul program 
este considerat adecvat atât de organizațiile 
societății civile, cât și de persoanele fizice 
implicate și ar trebui instituit pentru a avea 
un impact din punct de vedere 
organizațional în vederea dezvoltării 
mijloacelor de acțiune, pentru a cunoaște 
mai bine și pentru a crește interesul 
cetățenilor pentru aspectele care țin de 
Uniune.

Or. fr

Amendamentul 114
Chrysoula Paliadeli
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Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În ceea ce privește temele proiectelor, 
modul în care se încadrează în contextul 
local și regional și structura părților 
interesate, ar trebui să existe sinergii 
importante cu alte programe ale Uniunii, de 
exemplu în domeniul ocupării forței de 
muncă, al afacerilor sociale, al educației, al 
tineretului și culturii, al justiției, al 
egalității între femei și bărbați, al 
nediscriminării și al politicii regionale.

(7) În ceea ce privește temele proiectelor, 
modul în care se încadrează în contextul 
local și regional și structura părților 
interesate, ar trebui să existe sinergii 
importante cu alte programe ale Uniunii, de 
exemplu în domeniul ocupării forței de 
muncă, al afacerilor sociale, al educației, al 
tineretului¸al activităților de voluntariat și 
al culturii, al justiției, al egalității între 
femei și bărbați, al nediscriminării și al 
politicii regionale.

Or. el

Amendamentul 115
Georgios Papanikolaou

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În ceea ce privește temele proiectelor, 
modul în care se încadrează în contextul 
local și regional și structura părților 
interesate, ar trebui să existe sinergii 
importante cu alte programe ale Uniunii, de 
exemplu în domeniul ocupării forței de 
muncă, al afacerilor sociale, al educației, al 
tineretului și culturii, al justiției, al 
egalității între femei și bărbați, al 
nediscriminării și al politicii regionale.

(7) În ceea ce privește temele proiectelor, 
modul în care se încadrează în contextul 
local și regional și structura părților 
interesate, ar trebui să existe sinergii 
importante cu alte programe ale Uniunii, de 
exemplu în domeniul ocupării forței de 
muncă, al afacerilor sociale, al educației, al 
tineretului și culturii, sportului, al justiției, 
al egalității între femei și bărbați, al 
nediscriminării și al politicii regionale.

Or. el

Amendamentul 116
Mitro Repo
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Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În ceea ce privește temele proiectelor, 
modul în care se încadrează în contextul 
local și regional și structura părților 
interesate, ar trebui să existe sinergii 
importante cu alte programe ale Uniunii, de 
exemplu în domeniul ocupării forței de 
muncă, al afacerilor sociale, al educației, al 
tineretului și culturii, al justiției, al 
egalității între femei și bărbați, al 
nediscriminării și al politicii regionale.

(7) În ceea ce privește temele proiectelor, 
modul în care se încadrează în contextul 
local și regional și structura părților 
interesate, ar trebui să existe sinergii 
importante cu alte programe ale Uniunii, de 
exemplu în domeniul ocupării forței de 
muncă, al afacerilor sociale, al educației, al 
tineretului și culturii, sportului, al justiției, 
al egalității între femei și bărbați, al 
nediscriminării și al politicii regionale.

Or. fi

Amendamentul 117
Helga Trüpel

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Pentru a revigora toate aspectele vieții 
publice, noul program ar trebui să acopere 
un spectru larg de diferite acțiuni și să 
includă, printre altele, reuniuni ale 
cetățenilor, contacte și dezbateri pe teme 
legate de cetățenie, evenimente la nivelul 
Uniunii, inițiative de reflecție asupra 
momentelor decisive din istoria europeană, 
inițiative de sensibilizare a publicului cu 
privire la instituțiile Uniunii și funcționarea 
acestora, precum și dezbateri privind 
aspecte care țin de politicile europene.

(8) Pentru a revigora toate aspectele vieții 
publice, noul program ar trebui să acopere 
un spectru larg de diferite acțiuni, inclusiv,
printre altele, reuniuni ale cetățenilor, 
activități în rețea, proiecte comune ale 
mai multor părți interesate, contacte și 
dezbateri pe teme legate de cetățenie, 
evenimente la nivelul Uniunii, inițiative de 
reflecție asupra momentelor decisive din 
istoria europeană, inițiative de sensibilizare 
a publicului cu privire la instituțiile Uniunii 
și funcționarea acestora, precum și 
dezbateri privind aspecte care țin de 
politicile europene sau teme pe care 
cetățenii le consideră de un interes major.

Or. en
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Amendamentul 118
Georgios Papanikolaou

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Pentru a revigora toate aspectele vieții 
publice, noul program ar trebui să acopere 
un spectru larg de diferite acțiuni și să 
includă, printre altele, reuniuni ale 
cetățenilor, contacte și dezbateri pe teme 
legate de cetățenie, evenimente la nivelul 
Uniunii, inițiative de reflecție asupra 
momentelor decisive din istoria europeană, 
inițiative de sensibilizare a publicului cu 
privire la instituțiile Uniunii și funcționarea 
acestora, precum și dezbateri privind 
aspecte care țin de politicile europene.

(8) Pentru a revigora toate aspectele vieții 
publice, noul program ar trebui să acopere 
un spectru larg de diferite acțiuni și să 
includă, printre altele, reuniuni ale 
cetățenilor, contacte și dezbateri pe teme 
legate de cetățenie, evenimente la nivelul 
Uniunii, inițiative de reflecție și de 
conștientizare a momentelor decisive din 
istoria europeană, inițiative de sensibilizare 
a publicului cu privire la instituțiile 
Uniunii, responsabilitățile lor și 
funcționarea acestora, precum și dezbateri 
privind aspecte care țin de politicile 
europene.

Or. el

Amendamentul 119
Lorenzo Fontana

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Pentru a revigora toate aspectele vieții 
publice, noul program ar trebui să acopere 
un spectru larg de diferite acțiuni și să 
includă, printre altele, reuniuni ale 
cetățenilor, contacte și dezbateri pe teme 
legate de cetățenie, evenimente la nivelul 
Uniunii, inițiative de reflecție asupra 
momentelor decisive din istoria europeană, 
inițiative de sensibilizare a publicului cu 
privire la instituțiile Uniunii și funcționarea 
acestora, precum și dezbateri privind 
aspecte care țin de politicile europene.

(8) Pentru a revigora toate aspectele vieții 
publice, noul program ar trebui să acopere 
un spectru larg de diferite acțiuni și să 
includă, printre altele, reuniuni ale 
cetățenilor, contacte și dezbateri pe teme 
legate de cetățenie, evenimente la nivelul 
Uniunii, inițiative de reflecție asupra 
momentelor decisive din istoria europeană 
și de stimulare a dezbaterilor critice și 
constructive privind viitorul Europei, 
inițiative de sensibilizare a publicului cu 
privire la instituțiile Uniunii și funcționarea 
acestora, precum și dezbateri privind 
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aspecte care țin de politicile europene.

Or. it

Amendamentul 120
Marek Henryk Migalski

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Pentru a revigora toate aspectele vieții 
publice, noul program ar trebui să acopere 
un spectru larg de diferite acțiuni și să 
includă, printre altele, reuniuni ale 
cetățenilor, contacte și dezbateri pe teme 
legate de cetățenie, evenimente la nivelul 
Uniunii, inițiative de reflecție asupra 
momentelor decisive din istoria europeană, 
inițiative de sensibilizare a publicului cu 
privire la instituțiile Uniunii și funcționarea 
acestora, precum și dezbateri privind 
aspecte care țin de politicile europene.

(8) Pentru a revigora toate aspectele vieții 
publice, noul program ar trebui să acopere 
un spectru larg de diferite acțiuni și să 
includă, printre altele, reuniuni ale 
cetățenilor, contacte și dezbateri pe teme 
legate de cetățenie, evenimente la nivelul 
Uniunii, inițiative de reflecție asupra 
momentelor decisive din istoria europeană, 
inițiative concepute pentru a se asigura că 
nu vor fi uitate regimurile totalitare din 
trecut, inițiative de sensibilizare a 
publicului cu privire la instituțiile Uniunii 
și funcționarea acestora, precum și 
dezbateri privind aspecte care țin de 
politicile europene.

Or. pl

Amendamentul 121
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Pentru a revigora toate aspectele vieții 
publice, noul program ar trebui să acopere 
un spectru larg de diferite acțiuni și să 
includă, printre altele, reuniuni ale 
cetățenilor, contacte și dezbateri pe teme 
legate de cetățenie, evenimente la nivelul 

(8) Pentru a revigora toate aspectele vieții 
publice, noul program ar trebui să acopere 
un spectru larg de diferite acțiuni și să 
includă, printre altele, reuniuni ale 
cetățenilor, contacte și dezbateri pe teme 
legate de cetățenie, evenimente la nivelul 
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Uniunii, inițiative de reflecție asupra 
momentelor decisive din istoria europeană, 
inițiative de sensibilizare a publicului cu 
privire la instituțiile Uniunii și funcționarea 
acestora, precum și dezbateri privind 
aspecte care țin de politicile europene.

Uniunii, inițiative de reflecție asupra 
momentelor decisive din istoria europeană, 
inițiative de sensibilizare a publicului cu 
privire la instituțiile Uniunii și funcționarea 
acestora, în special pentru tineri, precum 
și dezbateri privind aspecte care țin de 
politicile europene.

Or. fr

Amendamentul 122
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Pentru a revigora toate aspectele vieții 
publice, noul program ar trebui să acopere 
un spectru larg de diferite acțiuni și să 
includă, printre altele, reuniuni ale 
cetățenilor, contacte și dezbateri pe teme 
legate de cetățenie, evenimente la nivelul 
Uniunii, inițiative de reflecție asupra 
momentelor decisive din istoria europeană, 
inițiative de sensibilizare a publicului cu 
privire la instituțiile Uniunii și funcționarea 
acestora, precum și dezbateri privind 
aspecte care țin de politicile europene.

(8) Pentru a revigora toate aspectele vieții 
publice, noul program ar trebui să acopere 
un spectru larg de diferite acțiuni și să 
includă, printre altele, reuniuni ale 
cetățenilor, contacte și dezbateri pe teme 
legate de cetățenie, evenimente la nivelul 
Uniunii, inițiative de reflecție asupra 
momentelor decisive din istoria europeană, 
inițiative de sensibilizare a publicului cu 
privire la instituțiile Uniunii și funcționarea 
acestora, inclusiv vizite la instituțiile 
europene, precum și dezbateri privind 
aspecte care țin de politicile europene.

Or. es

Amendamentul 123
Chrysoula Paliadeli

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Pentru a revigora toate aspectele vieții 
publice, noul program ar trebui să acopere 

(8) Pentru a revigora toate aspectele vieții 
publice, noul program ar trebui să acopere 
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un spectru larg de diferite acțiuni și să 
includă, printre altele, reuniuni ale 
cetățenilor, contacte și dezbateri pe teme 
legate de cetățenie, evenimente la nivelul 
Uniunii, inițiative de reflecție asupra 
momentelor decisive din istoria europeană, 
inițiative de sensibilizare a publicului cu 
privire la instituțiile Uniunii și funcționarea 
acestora, precum și dezbateri privind 
aspecte care țin de politicile europene.

un spectru larg de diferite acțiuni și să 
includă, printre altele, reuniuni ale 
cetățenilor, contacte și dezbateri pe teme 
legate de cetățenie, evenimente la nivelul 
Uniunii, inițiative de reflecție asupra 
momentelor decisive din istoria europeană, 
inițiative de sensibilizare a publicului cu 
privire la instituțiile Uniunii și funcționarea 
acestora, cum ar fi Casa istoriei europene
care reface evoluția Europei și unificarea 
europeană pe parcursul secolului  XX și 
instituțiile europene responsabile de 
rezolvarea problemelor care decurg din
nerespectarea implementării 
corespunzătoare a legislației UE de către 
autorități, precum și dezbateri privind 
aspecte care țin de politicile europene.

Or. el

Amendamentul 124
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Pentru a revigora toate aspectele vieții 
publice, noul program ar trebui să acopere 
un spectru larg de diferite acțiuni și să 
includă, printre altele, reuniuni ale 
cetățenilor, contacte și dezbateri pe teme 
legate de cetățenie, evenimente la nivelul 
Uniunii, inițiative de reflecție asupra 
momentelor decisive din istoria europeană, 
inițiative de sensibilizare a publicului cu 
privire la instituțiile Uniunii și funcționarea 
acestora, precum și dezbateri privind 
aspecte care țin de politicile europene.

(8) Pentru a revigora toate aspectele vieții 
publice, noul program ar trebui să acopere 
un spectru larg de diferite acțiuni și să 
includă, printre altele, reuniuni ale 
cetățenilor, contacte și dezbateri pe teme 
legate de cetățenie, evenimente la nivelul 
Uniunii, inițiative de reflecție asupra 
momentelor decisive din istoria europeană, 
inițiative de sensibilizare a publicului cu 
privire la instituțiile Uniunii și funcționarea 
acestora, precum și dezbateri privind 
aspecte care țin de politicile europene sau 
care ar putea suscita un interes 
transnațional pentru mai mulți cetățeni 
europeni.

Or. fr
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Amendamentul 125
Mitro Repo

Propunere de regulament
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8 a) „Rezoluția Parlamentului European 
din 2 aprilie 2009 referitoare la conștiința 
europeană și totalitarismul și Concluziile 
Consiliului din 9-10 iunie 2011 privind 
memoria crimelor comise de regimurile 
totalitare în Europa subliniază cât de 
important este să se mențină vie memoria 
trecutului, ca mijloc de depășire a 
trecutului și de construire a viitorului și 
subliniază valoarea rolului Uniunii în 
facilitarea, împărtășirea și promovarea 
memoriei colective a respectivelor crime. 
Prin urmare, ar trebui să fie, de 
asemenea, luate în considerare relevanța
aspectelor istorice, culturale și
interculturale, precum și dezvoltarea
legăturilor existente între memoria 
istorică și identitatea europeană și valorile 
care unesc statele membre ale Uniunii.

Or. fi

Amendamentul 126
Mitro Repo

Propunere de regulament
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8 b) Este dezirabil și adecvat ca resursele 
financiare să fie distribuite între cele 
două componente ale programului, astfel 
încât activitățile dedicate moștenirii 
comune pentru europeni și cele dedicate 
memoriei istorice, atât ale celor care au 
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suferit cât și ale celor care au avut succes,  
amintirile colective, să poată contribui la 
geneza unei culturi civice europene 
împreună cu acțiunile directe care vizează 
încurajarea participării civice în cadrul 
programului.

Or. fi

Amendamentul 127
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propunere de regulament
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Extinderile succesive ale Uniunii, 
precum și fluxurile migratoare vechi și 
noi, însoțite de creșterea din ce în ce mai 
mare a mobilității și a comerțului între 
persoane, a făcut ca teritoriul Uniunii să 
reflecte o mare diversitate de culturi și de 
limbi. Exercitarea cetățeniei se bazează pe 
înțelegerea reciprocă, care este un 
element esențial în consolidarea 
democrației și a coeziunii sociale, dar și 
pe combaterea rasismului, xenofobiei și 
intoleranței. Prin urmare, este important 
să se sprijine orice acțiune care vizează 
facilitarea și consolidarea dialogului 
intercultural și a respectului pentru 
diversitatea culturală și lingvistică, în 
conformitate cu Convenția UNESCO din 
2005 privind protecția și promovarea 
diversității expresiilor culturale.

Or. fr

Amendamentul 128
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propunere de regulament
Considerentul 8 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(8b) Rolul educației, inclusiv non-formale 
și informale, este esențial atât pentru 
educația în spiritul cetățeniei, cât și 
pentru exercitarea acesteia, deoarece 
aceasta promovează responsabilizarea 
indivizilor, promovează solidaritatea și 
înțelegerea reciprocă și întărirea coeziunii 
sociale. Prin urmare, este important să se 
dezvolte cunoașterea instituțiilor europene 
de la o vârstă fragedă și să se promoveze 
recunoașterea angajamentului voluntar, a 
valorificării competențelor și abilităților 
dobândite în acest context și să se elimine 
obstacolele transfrontaliere. În mod 
similar, recunoașterea statutului de 
Asociația Europeană ar trebui să 
faciliteze dezvoltarea de proiecte 
transfrontaliere.

Or. fr

Amendamentul 129
Helga Trüpel, François Alfonsi

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) O dimensiune orizontală a programului 
ar trebui să asigure valorificarea și 
transferabilitatea rezultatelor pentru un 
impact mai puternic și durabilitate pe 
termen lung. În acest scop, activitățile 
lansate ar trebui să aibă o legătură clară 
cu agenda politică europeană și să 
beneficieze de promovare în mod 
corespunzător.

(9) O dimensiune orizontală a programului 
asigură valorificarea și transferabilitatea 
tuturor acțiunilor, dezbaterilor și 
proiectelor cetățenilor care au o legătură 
clară cu agenda politică europeană, care 
consolidează participarea cetățenilor la 
procesul de decizional al Uniunii și 
promovează o cultură a participării civice.  
În plus, este extrem de important să se 
încurajeze acțiunile care vizează
consolidarea dialogului intercultural, 
respectarea diversității culturale și 
lingvistice,după cum prevede Convenția 
UNESCO din 2005 privind protecția și 



PE496.350v01-00 22/80 AM\912800RO.doc

RO

promovarea diversității expresiilor 
culturale.

Or. en

Amendamentul 130
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) O dimensiune orizontală a programului 
ar trebui să asigure valorificarea și 
transferabilitatea rezultatelor pentru un 
impact mai puternic și durabilitate pe 
termen lung. În acest scop, activitățile 
lansate ar trebui să aibă o legătură clară 
cu agenda politică europeană și să 
beneficieze de promovare în mod 
corespunzător.

(9) O dimensiune orizontală a programului 
ar trebui să asigure valorificarea și 
transferabilitatea rezultatelor pentru un 
impact mai puternic și durabilitate pe 
termen lung. În acest scop, activitățile 
lansate ar trebui să beneficieze de 
promovare în mod corespunzător și în 
toate limbile Uniunii.

Or. fr

Amendamentul 131
Isabelle Thomas

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.

eliminat

Or. en
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Justificare

Granturile pentru funcționare și pentru acțiuni ar trebui acordate pe baza calității cererilor 
și nu pe baza indicatorilor geografici.

Amendamentul 132
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

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, respectând caracterul 
multilingv al UE.

Or. fr

Amendamentul 133
Piotr Borys

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 și de diversitatea sa 
culturală.

Or. en

Amendamentul 134
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Propunere de regulament
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Persoanele fizice dintr-o țară sau 
teritoriu de peste mări (TTPM) care au 
cetățenie europeană, și organizațiile 
publice și instituțiile și/sau autoritățile 
private competente ale unui TTPM ar 
trebui să-și vadă valorizată participarea și 
încurajate să-și consolideze legătura cu 
Uniunea și să difuzeze cele mai bune 
valori din aceste avanposturi ale UE în 
lume

Or. fr

Justificare

Resortisanții TTPM, în calitate de cetățeni europeni ar trebui să poată participa la acest 
program. Conform noii decizii care prevede acordarea statutului de asociat pentru TTPM, 
acestea pot participa la toate programele europene.

Amendamentul 135
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Țările în curs de aderare, țările 
candidate și potențial candidate care 
beneficiază de o strategie de preaderare, pe 
de o parte, și țările AELS care sunt părți la 
Acordul privind SEE, pe de altă parte, sunt 
recunoscute ca potențiale participante la 
programele UE, în conformitate cu 
acordurile încheiate cu țările respective.

(11) Țările în curs de aderare, țările 
candidate și potențial candidate care 
beneficiază de o strategie de preaderare, 
țările AELS care sunt părți la Acordul 
privind SEE,precum și țările implicate în 
Politica europeană de vecinătate sunt 
recunoscute ca potențiale participante la 
programele UE, în conformitate cu 
acordurile încheiate cu țările respective.

Or. fr
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Amendamentul 136
Mitro Repo

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Resursele alocate activităților de 
comunicare în temeiul prezentului
regulament contribuie, de asemenea, la 
comunicarea instituțională a priorităților 
politice ale Uniunii Europene, în măsura 
în care sunt legate de obiectivele generale 
ale prezentului regulament.

eliminat

Or. fi

Amendamentul 137
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Resursele alocate activităților de 
comunicare în temeiul prezentului 
regulament contribuie, de asemenea, la 
comunicarea instituțională a priorităților 
politice ale Uniunii Europene, în măsura 
în care sunt legate de obiectivele generale 
ale prezentului regulament.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 138
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propunere de regulament
Considerentul 14
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Programul ar trebui să fie monitorizat 
constant și evaluat în mod independent, în 
cooperare cu Comisia și statele membre, 
pentru a permite modificările necesare în 
vederea punerii în aplicare corespunzătoare 
a măsurilor.

(14) Programul ar trebui să fie monitorizat 
constant și evaluat în mod independent, în 
cooperare cu Comisia și statele membre, 
pentru a permite modificările necesare în 
vederea punerii în aplicare corespunzătoare 
a măsurilor, implicând în acest demers 
reprezentanții tuturor părților interesate.

Or. fr

Amendamentul 139
Isabelle Thomas

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Interesele financiare ale Uniunii 
Europene ar trebui protejate prin măsuri 
proporționale de-a lungul ciclului de 
cheltuieli, inclusiv prin prevenirea, 
depistarea și investigarea neregulilor, 
recuperarea fondurilor pierdute, plătite în 
mod necuvenit sau utilizate incorect și, 
dacă este cazul, aplicarea de sancțiuni.

(15) Interesele financiare ale Uniunii 
Europene ar trebui protejate prin măsuri 
proporționale de-a lungul ciclului de 
cheltuieli,după cum se prevede în 
Regulamentele financiare aplicabile 
bugetului anual al Uniunii.

Or. en

Justificare

Toate măsurile sunt prevăzute în noile regulamente financiare. Acest amendament este o 
actualizare care ține conte de noile RF și care scurtează formularea.

Amendamentul 140
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propunere de regulament
Considerentul 16
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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 
prin aplicarea de bareme de costuri unitare.

(16) O atenție deosebită trebuie acordată
proiectelor de dimensiuni medii și mici, 
chiar dacă sunt de mică anvergură, în 
special în statele membre în care
activitățile societății civile sau participarea 
civică și politică sunt scăzute. Principalele 
criterii de selecție pentru programul
trebuie să se bazeze pe dimensiunea
transnațională și participarea cetățenilor.
De asemenea, în conformitate cu principiul 
bunei gestiuni financiare, implementarea 
programului ar trebui simplificată prin 
utilizarea sumelor forfetare, a finanțărilor 
la rate forfetare și prin aplicarea de bareme 
de costuri unitare.

Or. fr

Amendamentul 141
Helga Trüpel

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 
prin aplicarea de bareme de costuri unitare.

(16) Se va acorda o atenție deosebită
granturilor pentru proiectele cu impact 
puternic, în special celor care sunt legate 
de politicile Uniunii care au un ca efect 
stimularea participării la elaborarea 
agendei politice a Uniunii. De asemenea, în 
conformitate cu principiul bunei gestiuni 
financiare, implementarea programului ar 
trebui simplificată într-un mod care să 
permită, de asemenea, includerea 
proiectelor la scară redusă și a grupurilor 
greu accesibile, printre altele prin 
utilizarea sumelor forfetare, a finanțărilor 
la rate forfetare și prin aplicarea de bareme 
de costuri unitare. În limitele
regulamentului financiar, ar trebui avute 
în vedere, după caz, includerea muncii 
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voluntare drept cofinanțare, 
prefinanțarea proiectelor, reducerea 
pragurilor și a volumelor de cofinanțare, 
cererile pentru proiecte efectuate în două 
etape, precum o mai mare varietate de 
termene.

Or. en

Amendamentul 142
Mitro Repo

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 
prin aplicarea de bareme de costuri 
unitare.

(16) Se va acorda preferință granturilor 
pentru proiectele cu impact puternic sau 
care demonstrează un mare potențial, 
indiferent de mărimea lor, în special celor 
care sunt legate de politicile Uniunii sau de 
teme pe care cetățenii le consideră de 
interes major, destinate să participe la 
elaborarea agendei politice a Uniunii. De 
asemenea, în conformitate cu principiul 
bunei gestiuni financiare, implementarea 
programului ar trebui simplificată prin 
folosirea unei combinații de sume 
forfetare, a finanțărilor la rate forfetare și a 
baremelor de costuri unitare, astfel încât 
să se țină mai bine seama de costurile 
reale ale proiectelor, în special de 
costurile specifice ale proiectelor datorate 
locației geografice.

Or. fi

Amendamentul 143
Isabelle Thomas

Propunere de regulament
Considerentul 16
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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 
prin aplicarea de bareme de costuri unitare.

(16) Se va acorda preferință granturilor 
pentru proiectele cu impact puternic sau 
care demonstrează un mare potențial, 
indiferent de mărimea lor, în special celor 
care sunt legate de politicile Uniunii sau de 
teme pe care cetățenii le consideră de 
interes major, destinate să contribuie la 
elaborarea agendei politice a Uniunii. De 
asemenea, în conformitate cu principiul 
bunei gestiuni financiare, implementarea 
programului ar trebui simplificată prin 
utilizarea sumelor forfetare, a finanțărilor 
la rate forfetare și prin aplicarea de bareme 
de costuri unitare, după cum se prevede în 
cazul granturilor de voalare mică în 
regulamentele financiare aplicabile 
bugetului anual al Uniunii. Beneficiarii
granturilor pentru funcționare vor avea
posibilitatea de a alege între finanțarea 
forfetară sau finanțarea pe bază de buget.

Or. en

Justificare

Toate simplificările cu privire la sumele forfetare etc. sunt prevăzute în noile regulamente
financiare. Pentru a evita punerea în pericol a bazei financiare a multor OSC-uri, trebui 
păstrată în noul program posibilitatea de a alege între finanțarea la rate forfetară și 
finanțarea bazată pe buget. Reclamațiile făcute de EACEA cu privire la volumul de lucru care 
are la bază granturi de funcționare din buget, nu pot constitui un temei pentru a comuta toate 
finanțările la rate forfetare.

Amendamentul 144
Chrysoula Paliadeli

Propunere de regulament
Considerentul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19a) Pentru a asigura o participare 
maximă în la programul „Europa pentru 
cetățeni”, Comisia ar trebui să emită 
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invitații explicite, cu proceduri 
transparente clare care să faciliteze 
aplicațiile directe de către cetățeni.

Or. el

Amendamentul 145
Helga Trüpel

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– consolidarea memoriei istorice și 
întărirea capacității de participare civică 
la nivelul Uniunii.

− consolidarea contribuției vizând 
înțelegerea cetățenilor și a contribuției la
Uniune, inclusiv transmiterea memoriei 
istorice și dezvoltarea unui sentiment al 
unei istorii comune.

Or. en

Amendamentul 146
Isabelle Thomas

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– consolidarea memoriei istorice și 
întărirea capacității de participare civică la 
nivelul Uniunii.

− promovarea cetățeniei europene și 
îmbunătățirea condițiilor de participare 
civică la nivelul Uniunii, precum și o mai 
bună înțelegere a politicilor publice ale 
Uniunii și a politicii sale.

Or. en

Amendamentul 147
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky
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Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– consolidarea memoriei istorice și
întărirea capacității de participare civică la 
nivelul Uniunii.

− întărirea capacității de participare civică
a cetățenilor la viața democratică a 
Uniunii.

Or. fr

Amendamentul 148
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– consolidarea memoriei istorice și 
întărirea capacității de participare civică la 
nivelul Uniunii.

– consolidarea memoriei istorice
promovarea unei Europe unite în 
diversitatea sa culturală și întărirea 
capacității de participare civică la nivelul 
Uniunii.

Or. fr

Amendamentul 149
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – liniuța 1 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- facilitarea schimburilor, a dialogurilor 
interculturale și a înțelegerii reciproce
între cetățenii.

Or. fr
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Amendamentul 150
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – liniuța 1 b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

− mai buna cunoaștere a istoriei Uniunii 
și a instituțiilor sale.

Or. fr

Amendamentul 151
Mitro Repo

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Să sensibilizeze publicului cu privire la 
memoria istorică, istoria și identitatea
Uniunii și să stimuleze dezbaterea, 
reflecția și colaborarea în rețea.

1. sensibilizarea publicului cu privire la 
memoria istorică, istoria comună, valorile 
comune, identitatea, la obiectivul Uniunii 
de promovare a păcii, a valorilor sale, a 
diversității culturale și lingvistice și a 
binelui popoarelor sale, prin stimularea 
dezbaterilor, reflecțiilor și prin 
dezvoltarea de rețele, ce reunesc persoane 
din comunitățile locale din toată Europa, 
pentru a-și împărtăși și face schimb de 
experiențe și pentru a trage învățăminte 
din istorie;

Or. fi

Amendamentul 152
Isabelle Thomas

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Să sensibilizeze publicului cu privire la 
memoria istorică, istoria și identitatea 
Uniunii și să stimuleze dezbaterea,
reflecția și colaborarea în rețea.

1. sensibilizarea publicului cu privire la 
memoria istorică, istoria și valorile 
comune, obiectivul Uniunii de promovare 
a păcii, a valorilor sale, a diversității 
culturale și lingvistice și a binelui 
popoarelor sale, prin stimularea 
dezbaterilor, reflecțiilor și prin 
dezvoltarea de rețele, ce reunesc persoane 
din comunitățile locale din toată Europa, 
pentru a-și împărtăși și face schimb de 
experiențe și pentru a trage învățăminte 
din istorie;

Or. en

Justificare

Termenul „dezbateri” limitează inutil aria de aplicare

Amendamentul 153
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Sensibilizarea publicului cu privire la 
memoria istorică, istoria și identitatea
Uniunii și stimularea dezbaterii, a reflecției 
și a colaborării în rețea.

1. Îmbunătățirea cunoștințelor de istorie 
europeană și a celor despre instituțiile
Uniunii și stimularea dezbaterii, a reflecției 
și a colaborării în rețea.

Or. fr

Amendamentul 154
Piotr Borys

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1



PE496.350v01-00 34/80 AM\912800RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. sensibilizarea publicului cu privire la 
memoria istorică, istoria și identitatea 
Uniunii și stimularea dezbaterilor, 
reflecțiilor și colaborărilor în rețea;

1. sensibilizarea publicului cu privire la 
memoria istorică, istoria, moștenirea 
culturală și identitatea Uniunii și 
stimularea dezbaterilor, reflecțiilor și 
colaborărilor în rețea;

Or. en

Amendamentul 155
Georgios Papanikolaou

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. sensibilizarea publicului cu privire la 
memoria istorică, istoria și identitatea 
Uniunii și stimularea dezbaterilor, 
reflecțiilor și colaborărilor în rețea;

1. sensibilizarea publicului cu privire la 
memoria istorică, istoria, cultura și 
identitatea Uniunii și stimularea 
dezbaterilor, reflecțiilor și colaborărilor în 
rețea;

Or. el

Amendamentul 156
Lorenzo Fontana

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Sensibilizarea publicului cu privire la 
memoria istorică, istoria și identitatea și 
scopul Uniunii și stimularea dezbaterii, a 
reflecției și a colaborării în rețea.

1. Sensibilizarea publicului cu privire la 
memoria istorică, istoria și identitatea   
locală și regională și scopul Uniunii și 
stimularea dezbaterii, a reflecției și a 
colaborării în rețea.

Or. it
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Amendamentul 157
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Sensibilizarea publicului cu privire la 
memoria istorică, istoria și identitatea 
Uniunii și stimularea dezbaterii, a reflecției 
și a colaborării în rețea.

1. Sensibilizarea publicului cu privire la 
memoria istorică, istoria și identitatea 
Uniunii educația pentru cetățenia
europeană și stimularea dezbaterii, a 
reflecției și a colaborării în rețea.

Or. fr

Amendamentul 158
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. sensibilizarea publicului cu privire la 
memoria istorică, istoria și identitatea 
Uniunii și stimularea dezbaterilor, 
reflecțiilor și colaborărilor în rețea;

1. sensibilizarea publicului cu privire la 
memoria istorică, istoria și identitatea 
Uniunii și stimularea dezbaterilor, 
reflecțiilor și colaborărilor în rețea, pentru 
a ajuta la apropierea și mai mare a 
cetățenilor și asociațiilor din toată
Europa;

Or. es

Amendamentul 159
Mitro Repo

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Progresul va fi măsurat în funcție de 
numărul beneficiarilor direcți și indirecți, 

eliminat
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de calitatea proiectelor și de procentajul 
de persoane care depun cereri pentru 
prima dată.

Or. fi

Amendamentul 160
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Îmbunătățirea toleranței și înțelegerii 
reciproce, mai ales respectul pentru 
diversitatea culturală și lingvistică și
promovarea dialogului intercultural între
toți cei care locuiesc pe teritoriul Uniunii.

Or. fr

Amendamentul 161
Helga Trüpel

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Să încurajeze participarea democratică 
și civică 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.

2. Să încurajeze și să consolideze 
participarea cetățenilor la procesul 
decizional al Uniunii și  să promoveze 
participarea civică, inclusiv dezvoltarea de 
noi proceduri și instrumente democratice.

Or. en

Amendamentul 162
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky
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Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Să încurajeze participarea democratică și 
civică 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.

2. Să încurajeze participarea democratică și 
civică a cetățenilor, în mod direct sau prin 
intermediul organizațiilor societății civile 
care îi reprezintă, permițându-le să 
înțeleagă mai bine și să participe la 
elaborare a politicilor al Uniunii, facilitând 
dezvoltarea voluntariatului și a 
recunoașterii acțiunile organizațiilor din 
societatea civilă.

Or. fr

Amendamentul 163
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Să încurajeze participarea democratică și 
civică 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.

2. Să faciliteze apropierea de cetățeni și 
dialogul intercultural și să încurajeze 
participarea democratică și civică 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.

Or. fr

Amendamentul 164
Mitro Repo

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Progresul va fi măsurat în funcție de 
numărul beneficiarilor direcți și indirecți, 
de modul în care UE și instituțiile sale 
sunt percepute de beneficiari, de calitatea 
proiectelor și de procentajul de persoane 
care depun cereri pentru prima dată.

eliminat

Or. fi

Amendamentul 165
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. intensifice cooperarea dintre
instituțiile naționale implicate în cultură 
și memoria istorică.

Or. pl

Amendamentul 166
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul (1) – litera (a)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Memorie istorică și cetățenie 
europeană

(a) Istorie europeană și dialog 
multicultural

Or. fr

Amendamentul 167
Helga Trüpel, François Alfonsi
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Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul (1) – litera (a)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Memorie istorică și cetățenie 
europeană

(a) Memorie istorică și cultivarea unui
sentiment de istorie și de apartenență 
comune , promovarea păcii, a valorilor
comune și a bunăstării popoarelor sale, 
alături de respectarea diversității sale 
culturale și lingvistice, prin stimularea
dezbaterilor și reflecțiilor, organizarea de 
rețele, de proiecte la scara societății, 
vizând reunirea oamenilor din 
comunitățile locale din întreaga Europă
pentru a-și împărtăși și a face schimb de 
experiențe.

Or. en

Amendamentul 168
Helga Trüpel

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul (1) – litera (b)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Implicare democratică și participare
civică

(b) Promovarea cetățeniei europene prin
participarea cetățenilor la procesul 
decizional al Uniunii, inclusiv dezvoltarea 
de noi proceduri și instrumente 
democratice.

Or. en

Amendamentul 169
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul (1) – litera (b)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Implicare democratică și participare 
civică

(b) Cetățenie europeană, implicare 
democratică și participare civică

Or. fr

Amendamentul 170
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul (1) – litera (b)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Implicare democratică și participare 
civică

(b) Promovarea implicării democratice, a 
participării civice și a sentimentului 
apartenenței la Uniune

Or. es

Amendamentul 171
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul (1) – litera (b)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Implicare democratică și participare 
civică

(b) Implicare democratică, dialog 
intercultural și participare civică

Or. fr

Amendamentul 172
Mitro Repo

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – teza introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Pentru a realiza obiectivele, programul 
va finanța, printre altele, următoarele tipuri 
de acțiuni, puse în aplicare la nivel 
transnațional sau care au o dimensiune 
europeană clară:

2. Pentru a realiza obiectivele, programul 
va finanța, printre altele, următoarele tipuri 
de acțiuni, puse în aplicare la nivel 
transnațional sau care au o dimensiune 
europeană:

Or. fi

Amendamentul 173
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

− reuniuni ale cetățenilor, înfrățirea 
orașelor

− înfrățirea între orașe

Or. fr

Amendamentul 174
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul (2) – liniuța 1a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

− proiecte „la firul ierbii” vizând 
cooperarea în problemele cetățeniei

Or. fr

Amendamentul 175
Hans-Peter Martin

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – liniuța 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

− înființarea și punerea în practică de 
parteneriate și rețele transnaționale

− înființarea și punerea în practică de 
parteneriate și rețele transnaționale  ale 
unor persoane sau ale unor organizații 
nonprofit

Or. de

Amendamentul 176
Georgios Papanikolaou

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

− înființarea și punerea în practică de 
parteneriate și rețele transnaționale

− înființarea și punerea în practică de 
parteneriate, rețele transnaționale și de 
platforme de cooperare ale societății civile

Or. el

Amendamentul 177
Chrysoula Paliadeli

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – liniuța 2a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– la nivel de stat, măsuri de 
îmbunătățirea a cooperării între 
autoritățile locale, regionale și 
naționale, societatea civilă și 
mijloacele mass media în 
consolidarea conștientizării 
impactului politicilor europene 
asupra politicilor naționale și 
locale 

Or. el
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Amendamentul 178
Hans-Peter Martin

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– sprijinul organizațiilor de interes 
european general

eliminat

Or. de

Amendamentul 179
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– sprijinul organizațiilor de interes 
european general

− sprijinul, inclusiv sprijin structural, 
pentru organizațiile angajate în activități 
transfrontaliere;

Or. fr

Amendamentul 180
Isabelle Thomas

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– sprijinul organizațiilor de interes 
european general

– sprijinul organizațiilor de interes 
european general, astfel cum este definit în 
articolul ... din normele de punere în 
aplicare a Regulamentului XX/2012
[Regulamentul financiar], organizații 
precum Mișcarea Europeană
Internațională, Rețeaua Caselor Europei 
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(EUNET), Asociația Jean Monnet și 
Centrul european Robert Schuman

Or. en

Justificare

Organizațiile menționate reprezintă organizații ale societății civile, care au ca unic scop
promovarea ideii de integrare europeană sau sunt legate de site-urile memoriale ale 
părinților fondatori ai Uniunii Europene. Activitatea lor, precum și cea a membrilor rețelei
lor, acoperă obiectivele programului în totalitate.

Amendamentul 181
Doris Pack

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– sprijinul organizațiilor de interes 
european general

− sprijin structural pentru organizații 
precum:

Or. en

Amendamentul 182
Doris Pack

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – liniuța 3 - subliniuța 1 (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

− rețelele europene care urmăresc un 
obiectiv de interes european:

Or. en

Amendamentul 183
Doris Pack

Propunere de regulament
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Articolul 3 – alineatul 2 – liniuța 3 - subliniuța 1 (nouă) - punctul semialdin 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

• Mișcarea internațională europeană

Or. en

Amendamentul 184
Doris Pack

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – liniuța 3 - subliniuța 1 (nouă) - punctul semialdin 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

• Rețeaua Caselor Europei (EUNET)

Or. en

Amendamentul 185
Doris Pack

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – liniuța 3 - subliniuța 1a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

− centrele de educație europeană care 
urmăresc un obiectiv de interes european:

Or. en

Amendamentul 186
Doris Pack

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – liniuța 3 - subliniuța 1a (nouă) - punctul semialdin 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

• Asociația Jean Monnet 



PE496.350v01-00 46/80 AM\912800RO.doc

RO

Or. en

Amendamentul 187
Doris Pack

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – liniuța 3 - subliniuța 1a (nouă) - punctul semialdin 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

• Centrul european Robert Schuman

Or. en

Amendamentul 188
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – liniuța 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

– dezbateri/studii și intervenții pe 
marginea momentelor decisive din istoria 
europeană, în special pentru comemorarea 
crimelor comise sub regimurile nazist și 
stalinist

− dezbateri și studii privind istoria 
europeană și integrarea europeană;

Or. fr

Amendamentul 189
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – liniuța 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

– dezbateri/studii și intervenții pe marginea 
momentelor decisive din istoria europeană, 
în special pentru comemorarea crimelor 
comise sub regimurile nazist și stalinist

− dezbateri/studii și intervenții pe marginea 
momentelor decisive din istoria europeană 
și integrarea europeană, vizând între 
altele comemorarea crimelor comise sub 
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regimurile totalitare, precum nazismul și 
stalinismul, precum și a crimelor comise 
în timpul colonialismului, dar, de 
asemenea pentru cele care promovează 
reflecția și acțiunile menite să conducă la 
înțelegere reciprocă, respect și pace.

Or. en

Amendamentul 190
Emilio Menéndez del Valle, Juan Fernando López Aguilar, Carmen Romero López, 
Raimon Obiols, Luis Yáñez-Barnuevo García, Iratxe García Pérez

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – liniuța 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

– dezbateri/studii și intervenții pe marginea 
momentelor decisive din istoria europeană, 
în special pentru comemorarea crimelor 
comise sub regimurile nazist și stalinist

– dezbateri/studii și intervenții pe marginea 
momentelor decisive din istoria europeană, 
în special pentru comemorarea crimelor 
comise sub regimurile naziste, fasciste și 
staliniste, și sub toate dictaturile care au 
afectat Europa;

Or. es

Amendamentul 191
Marek Henryk Migalski

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – liniuța 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

– dezbateri/studii și intervenții pe marginea 
momentelor decisive din istoria europeană, 
în special pentru comemorarea crimelor 
comise sub regimurile nazist și stalinist

– dezbateri/studii și intervenții pe marginea 
momentelor decisive din istoria europeană, 
în special pentru comemorarea crimelor 
comise sub regimurile naziste, comuniste, 
inclusiv staliniste.

Or. pl



PE496.350v01-00 48/80 AM\912800RO.doc

RO

Amendamentul 192
Marco Scurria

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – liniuța 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

– dezbateri/studii și intervenții pe marginea 
momentelor decisive din istoria europeană, 
în special pentru comemorarea crimelor 
comise sub regimurile nazist și stalinist

– dezbateri/studii și intervenții pe marginea 
momentelor decisive din istoria europeană, 
în special pentru comemorarea crimelor 
comise sub regimurile naziste și, de 
asemenea cele staliniste

Or. it

Amendamentul 193
Chrysoula Paliadeli

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – liniuța 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

– dezbateri/studii și intervenții pe marginea 
momentelor decisive din istoria europeană, 
în special pentru comemorarea crimelor 
comise sub regimurile nazist și stalinist

– dezbateri/studii și intervenții pe 
marginea momentelor decisive din 
istoria europeană, în special pentru 
comemorarea crimelor comise sub 
regimurile nazist și stalinist¸ având ca 
scop ultim coexistența pașnică în 
Europa

Or. el

Amendamentul 194
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – liniuța 6a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

− Comemorări, dezbateri și utilizarea de 
site și arhive majore pentru a crește 
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gradul de conștientizare a istoriei 
coloniale a Europei și a războaielor 
religioase, a ciocnirilor între națiunile 
europene și al impactului nazismului - a 
cărui determinare de a șterge total de pe 
fața pământului rase întregi sau grupuri 
trebuie subliniată și, în niciun caz, nu 
trebuie banalizată, -,al stalinismului și al 
regimurilor totalitare, în special 
regimurile fasciste și militare;

Or. fr

Amendamentul 195
Chrysoula Paliadeli

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – liniuța 6a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

x inițiativele de implicare a persoanelor în 
vârstă pentru a menține vie amintirea 
evenimentelor majore care au marcat 
istoria europeană; 

Or. el

Amendamentul 196
Marek Henryk Migalski

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – liniuța 7a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

− comemorarea evenimentelor istorice 
importante și promovarea cunoștințelor 
despre ele

Or. pl
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Amendamentul 197
Marek Henryk Migalski

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – liniuța 7b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

− sprijinirea organizațiilor care 
contribuie la promovarea adevărului 
istoric

Or. pl

Amendamentul 198
Chrysoula Paliadeli

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – liniuța 7a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

− procese de reflecție privind 
îndoielile din ce în ce mai mari cu 
privire la ideile europene, în special în 
rândul tinerilor, și a modului în care 
poate fi redus valul de euroscepticism

Or. el

Amendamentul 199
Hans-Peter Martin

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – liniuța 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

− inițiative de sensibilizare a publicului cu 
privire la instituțiile UE și funcționarea 
acestora

− inițiative care explică unui mare număr 
de cetățeni structura UE și funcționarea 
instituțiilor sale
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Or. de

Amendamentul 200
Iosif Matula

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – liniuța 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

− inițiative de sensibilizare a publicului cu 
privire la instituțiile UE și funcționarea 
acestora

− inițiative de sensibilizare a publicului 
cu privire la instituțiile UE și 
funcționarea acestora și care oferă mai 
multe informații privind drepturile și 
obligațiile cetățeniei europene și a 
drepturilor omului, în general;

Or. ro

Amendamentul 201
Chrysoula Paliadeli

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – liniuța 8a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

− inițiative privind o mai mare 
conștientizare a inițiativelor vizând 
combaterea discriminării și a 
xenofobiei

Or. el

Amendamentul 202
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – liniuța 8a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

− programe educative predate în instituții 
de învățământ la toate nivelele, începând 
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cu învățământul secundar

Or. fr

Amendamentul 203
Iosif Matula

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – liniuța 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

− acțiuni care exploatează și 
valorifică rezultatele inițiativelor 
sprijinite

măsuri de întărire a profilului și de 
creștere a gradului de conștientizare a 
acestui program, precum și acțiuni care 
exploatează și valorifică rezultatele 
inițiativelor sprijinite

Or. ro

Amendamentul 204
Chrysoula Paliadeli

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – liniuța 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

− acțiuni care exploatează și valorifică 
rezultatele inițiativelor sprijinite

− acțiuni care exploatează și valorifică 
rezultatele inițiativelor sprijinite, care 
reliefează bunele practici ale 
diferitelor organizații și organisme

Or. el

Amendamentul 205
Marco Scurria

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – liniuța 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

− studii pe teme legate de cetățenie și −studii pe teme legate de cetățenie și 
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participare civică participare civică și voluntariat

Or. it

Amendamentul 206
Chrysoula Paliadeli

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – liniuța 10a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

− creșterea gradului de vizibilitate a 
măsurilor și organismelor care se 
ocupă de rezolvarea problemelor, cum 
ar fi Solvit, Comisia pentru petiții din 
Parlamentul European și 
Ombudsman-ul european

Or. el

Amendamentul 207
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – liniuța 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

− sprijin acordat structurilor din statele 
membre, care sunt responsabile de 
informare/consiliere în legătură cu 
programul

− sprijin acordat structurilor și centrelor de 
resurse din statele membre, care sunt 
responsabile de informare/consiliere în 
legătură cu programul

Or. fr

Amendamentul 208
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – liniuța 11
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Textul propus de Comisie Amendamentul

− sprijin acordat structurilor din statele 
membre, care sunt responsabile de 
informare/consiliere în legătură cu 
programul

sprijin acordat structurilor din statele 
membre, care sunt responsabile de 
informare/consiliere în legătură cu 
programul la nivel local, regional sau 
național

Or. es

Amendamentul 209
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – liniuța 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

− sprijin acordat structurilor din statele 
membre, care sunt responsabile de 
informare/consiliere în legătură cu 
programul

− sprijin acordat structurilor din statele 
membre, care sunt responsabile de 
informare/consiliere în legătură cu 
programul, ale căror rezultate trebuie 
analizate atent, înainte de a fi reînnoite 
sau prelungite

Or. fr

Amendamentul 210
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – liniuța 11a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

− cooperarea dintre instituțiile culturale 
privind schimburile de exponate istorice

Or. pl
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Amendamentul 211
Mitro Repo

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – liniuța 11a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- Seminare

Or. fi

Amendamentul 212
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) statele membre; (a) statele membre și țările și teritoriile lor 
de peste mări (TTPM) enumerate în 
anexa II la Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene;

Or. fr

Justificare

Având în vedere faptul că aceștia sunt cetățeni ai UE, oamenii din TTPM ar trebui să poată 
participa la program. În conformitate cu noua Decizie de asociere a TTPM-urilor, acestea au 
dreptul de a lua parte la toate programele UE.

Amendamentul 213
Georgios Papanikolaou

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) țările în curs de aderare, țările candidate 
și țări potențial candidate, în conformitate 
cu principiile generale și cu termenii și 

(b) țările în curs de aderare, țările candidate 
și țări potențial candidate, în conformitate 
cu principiile generale și cu termenii și 
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condițiile generale de participare a acestor 
țări la programele Uniunii stabilite în 
acordurile-cadru, în deciziile Consiliului de 
asociere sau în acordurile similare 
respective;

condițiile generale de participare a acestor 
țări la programele Uniunii stabilite în 
acordurile-cadru, în deciziile Consiliului de 
asociere sau în acordurile similare 
respective; proiectele sau programele care 
beneficiază de finanțare trebuie să 
respecte și să fie în conformitate cu 
principiile și valorile UE, cum ar fi 
relațiile de bună vecinătate, de cooperare, 
de reconciliere, și respectul reciproc între 
națiuni;

Or. el

Amendamentul 214
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) țările din cadrul politicii europene de 
vecinătate

Or. fr

Amendamentul 215
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

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 

Pot participa la program toate părțile 
interesate care promovează  cetățenia și 
integrarea europeană, dialogul 
intercultural și înțelegerea reciprocă, în 
special autoritățile locale și regionale și 
organizații ale societății civile cu o 
referință specială pentru instituțiile 
culturale, organizațiile de tineret, 
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victime), precum și instituțiile de 
învățământ și cercetare.

instituțiile de învățământ și cercetare, 
precum și grupurile de cetățeni;

Or. fr

Amendamentul 216
Marek Henryk Migalski

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

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 sau care conservă istoria țărilor 
din UE și impactul acesteia asupra 
cetățenilor din țările UE, 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 supraviețuitorilor), 
precum și instituțiile de învățământ și 
cercetare.

Or. pl

Amendamentul 217
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

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 

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 
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civile (de exemplu, asociațiile de victime), 
precum și instituțiile de învățământ și 
cercetare.

civile (de exemplu, asociațiile de voluntari 
și asociațiile supraviețuitorilor), precum și 
instituțiile de învățământ și cercetare.

Or. es

Amendamentul 218
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

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, 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 
supraviețuitorilor), precum și instituțiile de 
învățământ și cercetare, instituțiile 
culturale și instituțiile istorice.

Or. pl

Amendamentul 219
Marco Scurria

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

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), 

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, ONG-uri și alte organizații ale 
societății civile (de exemplu, asociațiile 
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precum și instituțiile de învățământ și 
cercetare.

supraviețuitorilor), precum și instituțiile de 
învățământ și cercetare. Comisia se
asigură că procedurile administrative sunt 
raționalizate, oferind astfel acces facil la
program.

Or. it

Amendamentul 220
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Comisia se asigură că membrii
comisiei includ o gamă largă de
reprezentanți ai societății civile, în special
din partea asociațiilor de tineret și 
grupuri comunitare de educație, precum 
și reprezentanți ai autorităților locale.

Or. fr

Amendamentul 221
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia menține un dialog constant cu 
beneficiarii programului, cu părțile 
interesate și cu experții.

Comisia menține un dialog constant cu 
beneficiarii programului, cu partenerii 
relevanți și cu experții.

Or. fr

Amendamentul 222
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela
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Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia asigură coerența și 
complementaritatea între prezentul 
program și instrumentele din alte domenii 
de acțiune ale Uniunii, în special din 
educație, formare profesională, cultură, 
sport, drepturi și libertăți fundamentale, 
incluziune socială, egalitate de gen, lupta 
împotriva discriminării, cercetare și 
inovare, politica de extindere și acțiunea 
externă a Uniunii.

Comisia asigură coerența și 
complementaritatea între prezentul 
program și instrumentele din alte domenii 
de acțiune ale Uniunii, în special din 
educație, formare profesională, cultură, 
sport, drepturi și libertăți fundamentale, 
incluziune socială, egalitate de gen, lupta 
împotriva discriminării, cercetare și 
inovare, politica de extindere, politica de 
vecinătate - mai ales componenta sa 
transfrontalieră - și acțiunea externă a 
Uniunii.

Or. fr

Amendamentul 223
Hannu Takkula

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 224
Mitro Repo

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Resursele alocate activităților de 
comunicare în temeiul prezentului 

eliminat
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regulament contribuie, de asemenea, la 
comunicarea instituțională a priorităților 
politice ale Uniunii Europene, în măsura în 
care sunt legate de obiectivele generale ale 
prezentului regulament.

Or. fi

Amendamentul 225
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Resursele alocate activităților de 
comunicare în temeiul prezentului 
regulament contribuie, de asemenea, la 
comunicarea instituțională a priorităților 
politice ale Uniunii Europene, în măsura 
în care sunt legate de obiectivele generale 
ale prezentului regulament.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 226
Marco Scurria

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Oficiul European de Luptă Antifraudă 
(OLAF) poate desfășura controale și 
inspecții la fața locului în cazul 
operatorilor economici vizați direct sau 
indirect de astfel de finanțări, în 
conformitate cu procedurile stabilite de 
Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96, 
pentru a stabili dacă a avut loc o fraudă, un 
act de corupție sau orice altă activitate 
ilegală care afectează interesele financiare 

Oficiul European de Luptă Antifraudă 
(OLAF) poate desfășura controale și 
inspecții la fața locului în cazul 
operatorilor economici vizați direct sau 
indirect de astfel de finanțări  pentru 
program, în conformitate cu procedurile 
stabilite de Regulamentul (Euratom, CE) 
nr. 2185/96, pentru a stabili dacă a avut loc 
o fraudă, un act de corupție sau orice altă 
activitate ilegală care afectează interesele 
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ale Uniunii Europene în legătură cu un 
acord sau cu o decizie de acordare a unei 
subvenții, sau cu un contract privind o 
finanțare din partea Uniunii.

financiare ale Uniunii Europene în legătură 
cu un acord sau cu o decizie de acordare a 
unei subvenții, sau cu un contract privind o 
finanțare pentru program din partea 
Uniunii.

Or. it

Amendamentul 227
Marco Scurria

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere primelor două 
paragrafe, acordurile de cooperare cu țări 
terțe și cu organizații internaționale, 
acordurile și deciziile de acordare a 
granturilor și contractele rezultate din 
punerea în aplicare a prezentului 
regulament trebuie să împuternicească în 
mod expres Comisia, Curtea de Conturi și 
OLAF să efectueze astfel de audituri, 
controale și inspecții la fața locului.

Fără a aduce atingere primelor două 
paragrafe, acordurile de cooperare cu țări 
terțe și cu organizații internaționale, 
acordurile și deciziile de acordare a 
granturilor și contractele rezultate din 
punerea în aplicare a prezentului 
regulament trebuie să împuternicească în 
mod expres Comisia, Curtea de Conturi și 
OLAF să efectueze astfel de audituri, 
controale și inspecții la fața locului vizând 
proiectele cuprinse în program.

Or. it

Amendamentul 228
Hannu Takkula

Propunere de regulament
Articolul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 15 a (nou)
Granturi acordate în 2014

Pentru granturile acordate în 2014, va fi 
posibil ca perioada de eligibilitate a
cheltuielilor să înceapă la 1 ianuarie 
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2014, cu condiția ca cheltuielile să nu fie 
anterioare datei la care cererea de 
finanțare a fost depusă sau datei la care
începe anul beneficiarului bugetului 

Or. en

Justificare

Acest amendament asigură faptul că programul poate începe de la 1 ianuarie 2014, chiar 
dacă procesul are întârzieri.

Amendamentul 229
Mitro Repo

Propunere de regulament
Anexă – partea 1 – secțiunea 1 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

COMPONENTA 1: Memorie istorică și 
cetățenie europeană

COMPONENTA 1: Consolidarea 
memoriei istorice  în cazul istoriei 
europene și dezvoltarea unui sentiment de 
identitate europeană

Or. fi

Amendamentul 230
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propunere de regulament
Anexă – partea 1 – secțiunea 1 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

COMPONENTA 1: Memorie istorică și 
cetățenie europeană

COMPONENTA 1: Istorie europeană și 
dialog multicultural

Or. fr

Amendamentul 231
Mitro Repo
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Propunere de regulament
Anexă - partea 1 - secțiunea 1 - paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Această componentă se caracterizează 
prin eventualele proiecte și inițiative care 
pot fi lansate în cadrul său, și nu prin 
tipul organizațiilor civice sau prin actorii 
care pot depune o cerere.

eliminat

Or. fi

Amendamentul 232
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Anexă - partea 1 - secțiunea 1 - paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Această componentă se caracterizează 
prin eventualele proiecte și inițiative care 
pot fi lansate în cadrul său, și nu prin 
tipul organizațiilor civice sau prin actorii 
care pot depune o cerere.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 233
Helga Trüpel

Propunere de regulament
Anexă - partea 1 - secțiunea 1 - paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile sprijinite în cadrul acestei 
componente invită la o reflecție asupra 
valorilor comune în sensul cel mai larg al 
termenului, ținând seama de diversitate. Ar 
putea fi finanțate inițiativele care reflectă 
asupra cauzelor regimurilor totalitare în 

Componenta va sprijini activități care 
invită la o reflecție asupra istoriei 
europene și a valorilor comune în sensul 
cel mai larg al termenului, ținând seama de 
egalitatea de gen. Ar putea fi finanțate 
inițiativele care incită la reflecție asupra 
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istoria modernă a Europei (în special, dar 
nu numai, nazismul și stalinismul) și cele 
de comemorare a victimelor acestor 
regimuri. Această componentă ar trebui să 
includă, de asemenea, activități referitoare 
la alte puncte de referință în istoria 
europeană recentă. În special, se va acorda 
preferință acțiunilor care încurajează 
toleranța și reconcilierea, vizând 
generațiile mai tinere.

cauzelor care au determinat apariția 
regimurilor totalitare în istoria modernă a 
Europei (în special, dar nu numai, 
stalinismul, regimurile comuniste 
totalitare) și apariția colonialismului, 
precum și inițiativele ce vizează 
comemorarea victimelor acestor regimuri. 
Această componentă ar trebui să includă, 
de asemenea, activități referitoare la alte 
momente definitorii din istoria europeană 
recentă, precum și la momente de 
referință din integrarea europeană. În 
special, se va acorda preferință acțiunilor 
care încurajează înțelegerea reciprocă prin 
intermediul dialogului intercultural și 
reconcilierea ca mijloace de depășire a 
trecutului și de construire a viitorului, în 
special vizând generațiile mai tinere.

Or. en

Amendamentul 234
François Alfonsi

Propunere de regulament
Anexă - partea 1 - secțiunea 1 - paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile sprijinite în cadrul acestei 
componente invită la o reflecție asupra 
valorilor comune în sensul cel mai larg al 
termenului, ținând seama de diversitate. Ar 
putea fi finanțate inițiativele care reflectă 
asupra cauzelor regimurilor totalitare în 
istoria modernă a Europei (în special, dar 
nu numai, nazismul și stalinismul) și cele 
de comemorare a victimelor acestor 
regimuri. Această componentă ar trebui să 
includă, de asemenea, activități referitoare 
la alte puncte de referință în istoria 
europeană recentă. În special, se va acorda 
preferință acțiunilor care încurajează 
toleranța și reconcilierea, vizând generațiile 
mai tinere.

Activitățile sprijinite în cadrul acestei 
componente invită la o reflecție asupra 
istoriei și diversității culturale europene, 
precum și a valorilor comune în sensul cel 
mai larg al termenului, ținând seama de 
egalitatea de gen. Ar putea fi finanțate 
inițiativele care incită la reflecție asupra 
cauzelor care au determinat apariția
regimurilor totalitare în istoria modernă a 
Europei (în special, dar nu numai, nazismul 
care a condus la Holocaust, stalinismul și 
regimurile comuniste totalitare) și cele de 
comemorare a victimelor crimelor comise 
de acestea. Această componentă ar trebui 
să includă, de asemenea, activități 
referitoare la alte momente definitorii din 
istoria europeană recentă. În special, se va 
acorda preferință acțiunilor care 
încurajează toleranța, înțelegerea 
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reciprocă prin intermediul dialogului 
intercultural și reconcilierea ca mijloace 
de depășire a trecutului și de construire a 
viitorului, în special vizând generațiile mai 
tinere.

Or. fr

Amendamentul 235
Mitro Repo

Propunere de regulament
Anexa - partea 1 - secțiunea 1 - paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile sprijinite în cadrul acestei 
componente invită la o reflecție asupra 
valorilor comune în sensul cel mai larg al
termenului, ținând seama de diversitate. Ar 
putea fi finanțate inițiativele care reflectă 
asupra cauzelor regimurilor totalitare în 
istoria modernă a Europei (în special, dar 
nu numai, nazismul și stalinismul) și cele 
de comemorare a victimelor acestor 
regimuri. Această componentă ar trebui să 
includă, de asemenea, activități referitoare 
la alte puncte de referință în istoria 
europeană recentă. În special, se va acorda 
preferință acțiunilor care încurajează 
toleranța și reconcilierea, vizând generațiile 
mai tinere.

Activitățile sprijinite în cadrul acestei 
componente invită la o reflecție asupra 
istoriei și diversității culturale europene, 
precum și a valorilor comune în sensul cel 
mai larg al termenului, ținând seama de 
egalitatea de gen. Ar putea fi finanțate 
inițiativele care incită la reflecție asupra 
cauzelor care au determinat apariția 
regimurilor totalitare în istoria modernă a 
Europei (în special, dar nu numai, 
nazismul care a condus la Holocaust,
stalinismul și regimurile comuniste 
totalitare) și cele de comemorare a 
victimelor crimelor comise de acestea. 
Această componentă ar trebui să includă, 
de asemenea, activități referitoare la alte 
momente definitorii din istoria europeană 
recentă. În special, se va acorda preferință 
acțiunilor care încurajează toleranța, 
înțelegerea reciprocă prin intermediul 
dialogului intercultural și reconcilierea ca 
mijloace de depășire a trecutului și de 
construire a viitorului, în special vizând 
generațiile mai tinere.

Or. fi
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Amendamentul 236
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propunere de regulament
Anexa - partea 1 - secțiunea 1 - paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile sprijinite în cadrul acestei 
componente invită la o reflecție asupra 
valorilor comune în sensul cel mai larg al 
termenului, ținând seama de diversitate. Ar 
putea fi finanțate inițiativele care reflectă 
asupra cauzelor regimurilor totalitare în 
istoria modernă a Europei (în special, dar 
nu numai, nazismul și stalinismul) și cele 
de comemorare a victimelor acestor 
regimuri. Această componentă ar trebui să 
includă, de asemenea, activități 
referitoare la alte puncte de referință din
istoria europeană recentă. În special, se va 
acorda preferință acțiunilor care 
încurajează toleranța și reconcilierea, 
vizând generațiile mai tinere.

Activitățile sprijinite în cadrul acestei 
componente invită la o reflecție asupra 
valorilor comune în sensul cel mai larg al 
termenului, ținând seama de diversitatea 
culturală și lingvistică, astfel încât să 
promoveze dialogul și respectul reciproc 
Ar putea fi finanțate inițiativele care 
reflectă asupra cauzelor nazismului, a 
cărui determinare de a șterge total de pe 
fața pământului rase întregi sau grupuri 
trebuie subliniată și, în niciun caz, nu 
trebuie banalizată, precum și fascismul, 
care, la fel, nu trebuie banalizat absolut 
deloc. Componenta ar trebui să includă, 
de asemenea, o analiză a motivelor pentru
apariția unor regimuri dictatoriale, 
inclusiv a stalinismului, o analiză a 
impactului colonialismului, precum și 
inițiative dedicate memoriei istorice.

Această componentă ar trebui să sprijine 
activitățile care promovează diversitatea 
culturală și lingvistică și înțelegerea 
reciprocă prin dialog intercultural, atât în 
Europa cât și în restul lumii. În special, se 
va acorda preferință acțiunilor care 
promovează înțelegerea istoriei, 
eforturilor concertate în direcția memoriei 
istorice, toleranța și reconcilierea, vizând 
generațiile mai tinere.

Or. fr

Amendamentul 237
Emilio Menéndez del Valle, Juan Fernando López Aguilar, Carmen Romero López, 
Raimon Obiols, Luis Yáñez-Barnuevo García, Iratxe García Pérez

Propunere de regulament
Anexa  - partea 1 - secțiunea 1 - paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile sprijinite în cadrul acestei 
componente invită la o reflecție asupra 
valorilor comune în sensul cel mai larg al 
termenului, ținând seama de diversitate. Ar 
putea fi finanțate inițiativele care reflectă 
asupra cauzelor regimurilor totalitare în 
istoria modernă a Europei (în special, dar 
nu numai, nazismul și stalinismul) și cele 
de comemorare a victimelor acestor 
regimuri. Această componentă ar trebui să 
includă, de asemenea, activități referitoare 
la alte puncte de referință în istoria 
europeană recentă. În special, se va acorda 
preferință acțiunilor care încurajează 
toleranța și reconcilierea, vizând generațiile 
mai tinere.

Activitățile sprijinite în cadrul acestei 
componente invită la o reflecție asupra 
valorilor comune în sensul cel mai larg al 
termenului, ținând seama de diversitate. Ar
putea fi finanțate inițiativele care reflectă 
asupra cauzelor regimurilor totalitare și 
autoritare în istoria modernă a Europei și 
cele de comemorare a victimelor acestor 
regimuri. Această componentă ar trebui să 
includă, de asemenea, activități referitoare 
la alte puncte de referință în istoria 
europeană recentă. În special, se va acorda 
preferință acțiunilor care încurajează 
toleranța și reconcilierea, vizând generațiile 
mai tinere.

Or. es

Amendamentul 238
Marek Henryk Migalski

Propunere de regulament
Anexa  - partea 1 - secțiunea 1 - paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile sprijinite în cadrul acestei 
componente invită la o reflecție asupra 
valorilor comune în sensul cel mai larg al 
termenului, ținând seama de diversitate. Ar 
putea fi finanțate inițiativele care reflectă 
asupra cauzelor regimurilor totalitare în 
istoria modernă a Europei (în special, dar 
nu numai, nazismul și stalinismul) și cele 
de comemorare a victimelor acestor 
regimuri. Această componentă ar trebui să 
includă, de asemenea, activități referitoare 
la alte puncte de referință în istoria 
europeană recentă. În special, se va acorda 
preferință acțiunilor care încurajează 
toleranța și reconcilierea, vizând generațiile 
mai tinere.

Activitățile sprijinite în cadrul acestei 
componente invită la o reflecție asupra 
valorilor comune în sensul cel mai larg al 
termenului, ținând seama de diversitate. Ar 
putea fi finanțate inițiativele care reflectă 
asupra cauzelor regimurilor totalitare în 
istoria modernă a Europei (în special, dar 
nu numai, nazismul și comunismul, 
inclusiv stalinismul) și cele de comemorare 
a victimelor acestor regimuri. Această 
componentă ar trebui să includă, de 
asemenea, activități referitoare la alte 
puncte de referință în istoria europeană 
recentă. În special, se va acorda preferință 
acțiunilor care încurajează toleranța 
memoria istorică, vizând generațiile mai 
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tinere.

Or. pl

Amendamentul 239
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament
Anexă – partea 1 – secțiunea 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile sprijinite în cadrul acestei 
componente invită la o reflecție asupra 
valorilor comune în sensul cel mai larg al 
termenului, ținând seama de diversitate. Ar 
putea fi finanțate inițiativele care reflectă 
asupra cauzelor regimurilor totalitare în 
istoria modernă a Europei (în special, dar 
nu numai, nazismul și stalinismul) și cele 
de comemorare a victimelor acestor 
regimuri. Această componentă ar trebui să 
includă, de asemenea, activități referitoare 
la alte puncte de referință în istoria 
europeană recentă. În special, se va acorda 
preferință acțiunilor care încurajează 
toleranța și reconcilierea, vizând generațiile 
mai tinere.

Activitățile sprijinite în cadrul acestei 
componente invită la o reflecție asupra 
valorilor comune în sensul cel mai larg al 
termenului, ținând seama de diversitate. Ar 
putea fi finanțate inițiativele care reflectă 
asupra cauzelor regimurilor totalitare în 
istoria modernă a Europei (în special, dar 
nu numai, nazismul și stalinismul) și cele 
de comemorare a victimelor acestor 
regimuri. Această componentă ar trebui să 
includă, de asemenea, activități referitoare 
la alte puncte de referință în istoria 
europeană recentă. În special, se va acorda 
preferință acțiunilor care încurajează 
toleranța, reconcilierea și sentimentul 
apartenenței la Uniuni, vizând generațiile 
mai tinere.

Or. es

Amendamentul 240
Georgios Papanikolaou

Propunere de regulament
Anexa  - partea 1 - secțiunea 1 - paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile sprijinite în cadrul acestei 
componente invită la o reflecție asupra 
valorilor comune în sensul cel mai larg al 
termenului, ținând seama de diversitate. Ar 

Activitățile sprijinite în cadrul acestei 
componente invită la o reflecție asupra 
valorilor comune în sensul cel mai larg al 
termenului, ținând seama de diversitate. Ar 
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putea fi finanțate inițiativele care reflectă 
asupra cauzelor regimurilor totalitare în 
istoria modernă a Europei (în special, dar 
nu numai, nazismul și stalinismul) și cele 
de comemorare a victimelor acestor 
regimuri. Această componentă ar trebui să 
includă, de asemenea, activități referitoare 
la alte puncte de referință în istoria 
europeană recentă. În special, se va acorda 
preferință acțiunilor care încurajează 
toleranța și reconcilierea, vizând generațiile 
mai tinere.

putea fi finanțate inițiativele care reflectă 
asupra cauzelor regimurilor totalitare în 
istoria modernă a Europei (în special, dar 
nu numai, nazismul și stalinismul) și cele 
de comemorare a victimelor acestor 
regimuri. Această componentă ar trebui să 
includă, de asemenea, activități referitoare 
la alte puncte de referință în istoria 
europeană recentă. În special, se va acorda 
preferință acțiunilor care încurajează 
toleranța și reconcilierea, vizând generațiile 
mai tinere, combătând în același timp 
rasismul și intoleranța.

Or. el

Amendamentul 241
Lorenzo Fontana

Propunere de regulament
Anexa - partea 1 - secțiunea 1 - paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile sprijinite în cadrul acestei 
componente invită la o reflecție asupra 
valorilor comune în sensul cel mai larg al 
termenului, ținând seama de diversitate. Ar 
putea fi finanțate inițiativele care reflectă 
asupra cauzelor regimurilor totalitare în 
istoria modernă a Europei (în special, dar 
nu numai, nazismul și stalinismul) și cele 
de comemorare a victimelor acestor 
regimuri. Această componentă ar trebui să 
includă, de asemenea, activități referitoare 
la alte puncte de referință în istoria 
europeană recentă. În special, se va acorda 
preferință acțiunilor care încurajează 
toleranța și reconcilierea, vizând generațiile 
mai tinere.

Activitățile sprijinite în cadrul acestei 
componente invită la o reflecție asupra 
valorilor comune în sensul cel mai larg al 
termenului, ținând seama de diversitate. Ar 
putea fi finanțate inițiativele care reflectă 
asupra cauzelor regimurilor totalitare în 
istoria modernă a Europei (în special, dar 
nu numai, nazismul și stalinismul) și cele 
de comemorare a victimelor acestor 
regimuri. Această componentă ar trebui să 
includă, de asemenea, activități referitoare 
la alte puncte de referință în istoria 
europeană recentă. În special, se va acorda 
preferință acțiunilor care încurajează 
toleranța și reconcilierea, vizând generațiile 
mai tinere. Activitățile sprijinite ar trebui 
să includă, de asemenea, prezentarea de 
propuneri și idei care pot ajuta UE să 
depășească actualul „deficit democratic” 
(valorificând astfel diversitatea de idei în 
cadrul Uniunii și evitând greșeala de a se 
concentra numai pe ideile din interior). 
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Or. it

Amendamentul 242
Mitro Repo

Propunere de regulament
Anexă – partea II – secțiunea 1 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

25% din bugetul total al programului este 
alocată acestei componente. 

Or. fi

Amendamentul 243
Marek Henryk Migalski

Propunere de regulament
Anexă – partea II – punctul 1 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orientativ, aproximativ 35 % din bugetul 
total alocat programului va fi destinat 
acestei componente.

Or. pl

Amendamentul 244
Mitro Repo

Propunere de regulament
Anexă – partea 1 – secțiunea 2 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

COMPONENTA 2: Implicare democratică 
și participare civică

COMPONENTA 2: Promovarea cetățeniei 
europene prin implicare democratică și 
participare civică

Or. fi
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Amendamentul 245
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propunere de regulament
Anexă – partea 1 – secțiunea 2 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

COMPONENTA 2: Implicare democratică 
și participare civică

COMPONENTA 2: Implicare democratică, 
participare civică și cetățenie europeană

Or. fr

Amendamentul 246
Mitro Repo

Propunere de regulament
Anexă – partea 1 – secțiunea 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Această componentă se caracterizează 
prin eventualele proiecte și inițiative care 
pot fi lansate în cadrul său, și nu prin 
tipul organizațiilor civice sau prin actorii 
care pot depune o cerere. Această 
componentă va cuprinde activități care 
vizează participarea civică în sensul cel 
mai larg al termenului, acordând o atenție 
deosebită metodelor de structurare care să 
asigure durabilitatea pe termen lung. Se 
va acorda preferință inițiativelor și 
proiectelor cu o legătură clară cu agenda 
politică europeană.

Această componentă va cuprinde activități 
care vizează participarea civică în sensul 
cel mai larg al termenului, acordând o 
atenție deosebită metodelor de structurare, 
pentru a asigura efecte pe termen lung ale 
activităților finanțate. Se va acorda 
preferință inițiativelor și proiectelor, din 
partea societății civile și a întreprinderilor 
mici și mijlocii, cu o legătură cu agenda 
politică europeană și cu temele pe care 
cetățenii le consideră de interes major.

Or. fi

Amendamentul 247
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propunere de regulament
Anexă – partea 1 – secțiunea 2 – paragraful 1



AM\912800RO.doc 73/80 PE496.350v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

Această componentă se caracterizează prin 
eventualele proiecte și inițiative care pot fi 
lansate în cadrul său, și nu prin tipul 
organizațiilor civice sau prin actorii care 
pot depune o cerere. Această componentă 
va cuprinde activități care vizează 
participarea civică în sensul cel mai larg al 
termenului, acordând o atenție deosebită 
metodelor de structurare care să asigure 
durabilitatea pe termen lung. Se va acorda 
preferință inițiativelor și proiectelor cu o 
legătură clară cu agenda politică 
europeană.

Această componentă se caracterizează prin 
eventualele proiecte și inițiative care pot fi 
lansate în cadrul său, și nu prin tipul 
organizațiilor civice sau prin actorii care 
pot depune o cerere. Această componentă 
va cuprinde activități care vizează 
participarea civică în sensul cel mai larg al 
termenului, acordând o atenție deosebită 
metodelor de structurare care să asigure 
durabilitatea pe termen lung.

Or. fr

Amendamentul 248
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament
Anexă – partea 1 – secțiunea 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Această componentă se caracterizează prin 
eventualele proiecte și inițiative care pot fi 
lansate în cadrul său, și nu prin tipul 
organizațiilor civice sau prin actorii care 
pot depune o cerere. Această componentă 
va cuprinde activități care vizează 
participarea civică în sensul cel mai larg al 
termenului, acordând o atenție deosebită 
metodelor de structurare care să asigure 
durabilitatea pe termen lung. Se va acorda 
preferință inițiativelor și proiectelor cu o 
legătură clară cu agenda politică 
europeană.

Această componentă se caracterizează prin 
eventualele proiecte și inițiative care pot fi 
lansate în cadrul său, și nu prin tipul 
organizațiilor civice sau prin actorii care 
pot depune o cerere. Această componentă 
va cuprinde activități care vizează 
participarea civică în sensul cel mai larg al 
termenului, acordând o atenție deosebită 
metodelor de structurare care să asigure 
durabilitatea pe termen lung. Se va acorda 
preferință inițiativelor și proiectelor cu o 
legătură clară cu agenda politică 
europeană, concentrându-se în special pe 
proiecte mici.

Or. es
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Amendamentul 249
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propunere de regulament
Anexă – partea 1 – secțiunea 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Această componentă poate să acopere, de 
asemenea, proiecte și inițiative care asigură 
mai multe posibilități de manifestare a
solidarității, de implicare în societate și de 
voluntariat la nivelul Uniunii.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. fr

Amendamentul 250
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament
Anexă – partea 1 – secțiunea 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Mai sunt multe de făcut pentru a atrage 
mai multe femei în procesul de luare a 
deciziilor politice și economice. Opiniile 
femeilor ar trebui să se facă mai bine 
auzite și luate în considerare de 
persoanele responsabile de luarea 
deciziilor politice care au un impact 
asupra vieților oamenilor.

Programul trebuie să fie atrăgător mai 
ales pentru tineri și femei pentru a 
garanta că aceștia sunt implicați în 
procesul de luare a deciziilor politice și 
economice și participă plenar la viața 
democratică și în societate.

Or. es

Amendamentul 251
Mitro Repo

Propunere de regulament
Anexă - partea 1 - secțiunea 2 - paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Mai sunt multe de făcut pentru a atrage Mai sunt multe de făcut pentru a implica
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mai multe femei în procesul de luare a 
deciziilor politice și economice. Opiniile 
femeilor ar trebui să se facă mai bine 
auzite și luate în considerare de persoanele 
responsabile de luarea deciziilor politice 
care au un impact asupra vieților 
oamenilor.

mai mulți tineri și femei în activitatea 
democratică și  în procesul de luare a 
deciziilor politice și economice. Opiniile 
lor ar trebui să se facă mai bine auzite și 
luate în considerare de persoanele 
responsabile de luarea deciziilor politice 
care au un impact asupra vieților 
oamenilor.

Or. fi

Amendamentul 252
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propunere de regulament
Anexă - partea 1 - secțiunea 2 - paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Mai sunt multe de făcut pentru a atrage mai 
multe femei în procesul de luare a 
deciziilor politice și economice. Opiniile 
femeilor ar trebui să se facă mai bine 
auzite și luate în considerare de persoanele 
responsabile de luarea deciziilor politice 
care au un impact asupra vieților 
oamenilor.

Mai sunt multe de făcut pentru a atrage mai
mulți tineri, femei, minorități culturale și 
grupuri care au avut de înfruntat 
discriminări în procesul de luare a 
deciziilor politice și economice. Opiniile 
lor ar trebui să se facă mai bine auzite și 
luate în considerare de persoanele 
responsabile de luarea deciziilor politice 
care au un impact asupra vieții lor 
cotidiene. Trebuie acordată atenția 
cuvenită istoriei luptelor lor.

Or. fr

Amendamentul 253
Mitro Repo

Propunere de regulament
Anexă - partea 1 - secțiunea 2 - paragraful 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

60% din bugetul total al programului este 
alocată acestei componente. 
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Or. fi

Amendamentul 254
Marek Henryk Migalski

Propunere de regulament
Anexă - partea 1 - secțiunea 2 - paragraful 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orientativ, aproximativ 50 % din bugetul 
total alocat programului va fi destinat 
acestei componente.

Or. pl

Amendamentul 255
Mitro Repo

Propunere de regulament
Anexă - partea 1 - secțiunea 3 - paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acțiunea va sprijini inițiativele care 
stimulează transferabilitatea rezultatelor, 
oferă un randament al investițiilor mai bun 
și exploatează mai bine învățămintele 
desprinse din experiență. Scopul acestei 
acțiuni este o mai bună „valorificare” și 
exploatare a rezultatelor inițiativelor 
lansate în scopul stimulării durabilității pe 
termen lung.

Acțiunea va sprijini  punctele de 
informarea „Europa pentru cetățeni” și 
inițiativele din țările participante la 
program, care stimulează transferabilitatea 
rezultatelor, oferă un randament al 
investițiilor mai bun și exploatează mai 
bine învățămintele desprinse din 
experiență. Scopul acestei acțiuni este o 
mai bună „valorificare” și exploatare a 
rezultatelor inițiativelor lansate astfel încât 
să se asigure că au un efect de durată.

Or. fi

Amendamentul 256
Mitro Repo

Propunere de regulament
Anexă – partea 1 – secțiunea 3 – paragraful 3



AM\912800RO.doc 77/80 PE496.350v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ea va include „dezvoltarea capacităților” –
elaborarea de măsuri de sprijin pentru 
schimbul de cele mai bune practici, pentru 
punerea în comun a experiențelor între 
părțile interesate la nivel local și regional, 
care include autoritățile publice, și pentru 
dezvoltarea de noi competențe, de exemplu 
prin formare. Aceasta din urmă ar putea 
include schimburile între colegi, formarea 
formatorilor, precum și, de exemplu, 
crearea unei baze de date cu
organizațiile/proiectele finanțate de 
program.

Ea va include „dezvoltarea capacităților” –
elaborarea de măsuri de sprijin pentru 
schimbul de cele mai bune practici, pentru 
punerea în comun a experiențelor între 
părțile interesate la nivel local și regional, 
care include autoritățile publice, și pentru 
dezvoltarea de noi competențe, de exemplu 
prin formare. Aceasta din urmă ar putea 
include schimburile între colegi, formarea 
formatorilor, precum și, de exemplu, 
crearea și dezvoltarea de instrumente TIC 
(cum ar fi baza de date Eve) care să ofere 
informații cu privire la
organizațiile/proiectele finanțate de 
program. Pentru această acțiune este 
deosebit de importantă garantarea unei 
finanțări suficiente la nivel național, 
astfel încât informațiile, cursurile de 
pregătire și consilierea clienților cu 
privire la acest program ce vizează 
societatea civilă, să poată să fie oferite în 
continuare în țările participante la 
program pe o bază descentralizată, în 
limba clienților.

Or. fi

Amendamentul 257
Mitro Repo

Propunere de regulament
Anexă – partea 1 – secțiunea 3 – paragraful 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

10% din bugetul total al programului este 
alocată acestei componente. 

Or. fi
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Amendamentul 258
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propunere de regulament
Anexa I – partea 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În general, se va acorda preferință 
granturilor pentru proiectele cu impact 
puternic, în special celor care sunt legate 
direct de politicile Uniunii destinate să 
stimuleze participarea la elaborarea 
agendei politice a Uniunii.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 259
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament
Anexa I – partea 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În general, se va acorda preferință 
granturilor pentru proiectele cu impact 
puternic, în special celor care sunt legate 
direct de politicile Uniunii destinate să 
stimuleze participarea la elaborarea 
agendei politice a Uniunii.

În general, se va acorda preferință 
granturilor pentru proiectele cu impact 
puternic, în special celor care sunt legate 
direct de politicile Uniunii destinate să 
stimuleze participarea la elaborarea 
agendei politice a Uniunii. Cu toate 
acestea, trebuie facilitată implicarea celor 
care organizează proiecte la scară mică.

Or. fr

Amendamentul 260
Mitro Repo

Propunere de regulament
Anexă – partea 2 – paragraful 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Gestionarea programului și a majorității 
acțiunilor va putea fi asigurată la nivel 
central de o agenție executivă.

Gestionarea programului și a majorității 
acțiunilor va putea fi asigurată la nivel 
central de o agenție executivă. În 
selectarea proiectelor, această agenție ar 
trebui să asigure un echilibru geografic în 
alocarea de fonduri și ar trebui să 
monitorizeze ca compensația finanțării 
proiectului să se facă pe baza cheltuielilor 
reale. Agenția ar trebui să primească, de 
asemenea, informații, consiliere și
formare profesională în propria sa limbă.

Or. fi

Amendamentul 261
Mitro Repo

Propunere de regulament
Anexă – partea 2 – paragraful 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

Bugetul alocat acoperă, de asemenea, 
comunicarea instituțională privind 
prioritățile politice ale Uniunii.

eliminat

Or. fi

Amendamentul 262
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Anexă – partea 2 – paragraful 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

Bugetul alocat acoperă, de asemenea, 
comunicarea instituțională privind 
prioritățile politice ale Uniunii.

eliminat

Or. fr
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Amendamentul 263
Mitro Repo

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 - secțiunea 1 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul specific 1: sensibilizarea 
publicului cu privire la memoria istorică, 
istoria și identitatea Uniunii și stimularea 
dezbaterii, a reflecției și a colaborării în 
rețea.

Obiectivul specific 1: sensibilizarea 
publicului cu privire la memoria istorică, 
istoria, identitatea și valorile comune, și la 
obiectivul Uniunii de promovare a păcii, a 
valorilor sale, a diversității culturale și 
lingvistice și a binelui popoarelor sale,
prin stimularea dezbaterilor, reflecțiilor și 
prin dezvoltarea de rețele, ce reunesc 
persoane din comunitățile locale din toată 
Europa, mai ales membrii ai 
comunităților locale, tineri și femei, 
pentru a-și împărtăși și face schimb de 
experiențe și pentru a trage învățăminte 
din istorie;

Or. fi

Amendamentul 264
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 - Obiectivul specific 1 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul specific 1: Sensibilizarea 
publicului cu privire la memoria istorică, 
istoria și identitatea Uniunii și stimularea 
dezbaterii, a reflecției și a colaborării în 
rețea.

Obiectivul specific 1: sensibilizarea 
publicului cu privire la memoria istorică, 
istoria și identitatea Uniunii și stimularea 
dezbaterilor, reflecțiilor și colaborărilor în 
rețea, pentru a ajuta la apropierea și mai 
mare a cetățenilor și asociațiilor din toată
Europa;

Or. es


