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Amendamentul 20
Thomas Händel

Propunere de regulament
Titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunere de REGULAMENT AL 
PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 
CONSILIULUI de instituire, pentru 
perioada 2014-2020, a programului 
„Drepturi și cetățenie”

Propunere de REGULAMENT AL 
PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 
CONSILIULUI de instituire, pentru 
perioada 2014-2020, a programului 
„Egalitate, drepturi și cetățenie”

Or. en

Amendamentul 21
Marian Harkin, Riikka Manner

Propunere de regulament
Titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunere de REGULAMENT AL 
PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 
CONSILIULUI de instituire, pentru 
perioada 2014-2020, a programului 
„Drepturi și cetățenie”

Propunere de REGULAMENT AL 
PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 
CONSILIULUI de instituire, pentru 
perioada 2014-2020, a programului 
„Egalitate, drepturi și cetățenie”

Or. en

Amendamentul 22
Marian Harkin, Riikka Manner

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Ar trebui ca cetățenii să își poată 
exercita pe deplin drepturile asociate 

(3) Ar trebui ca cetățenii să își poată 
exercita pe deplin drepturile asociate 
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calității de cetățean al Uniunii. Aceștia ar 
trebui să își poată exercita dreptul la liberă 
circulație și ședere pe teritoriul Uniunii, 
dreptul de a alege și de a fi aleși la 
alegerile locale și pentru Parlamentul 
European, dreptul la protecție consulară și 
dreptul de a înainta o petiție Parlamentului 
European. Cetățenii Uniunii ar trebui să nu 
întâmpine dificultăți în a locui, a călători 
sau a lucra într-un alt stat membru și să 
aibă încredere că drepturile lor sunt 
protejate, oriunde s-ar afla în Uniune.

calității de cetățean al Uniunii și drepturile 
pe care le au în conformitate cu 
convențiile internaționale la care UE este 
parte. Aceștia ar trebui să își poată exercita 
dreptul la liberă circulație și ședere pe 
teritoriul Uniunii, dreptul de a alege și de a 
fi aleși la alegerile locale și pentru 
Parlamentul European, dreptul la protecție 
consulară și dreptul de a înainta o petiție 
Parlamentului European. Cetățenii Uniunii 
ar trebui să nu întâmpine dificultăți în a 
locui, a călători sau a lucra într-un alt stat 
membru și să aibă siguranța că drepturile 
lor sunt protejate, oriunde s-ar afla în 
Uniune, și că accesul persoanelor cu 
handicap este asigurat în condiții egale cu 
ale celorlalți cetățeni.

Or. en

Amendamentul 23
Thomas Händel

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Cetățenii și întreprinderile ar trebui, 
de asemenea, să beneficieze pe deplin de 
piața internă. Consumatorii ar trebui să 
se poată bucura de drepturile prevăzute în 
legislația privind protecția 
consumatorilor, iar întreprinderile ar 
trebui sprijinite pentru a-și exercita 
libertatea de a desfășura activități 
comerciale pe piața internă. Crearea de 
instrumente legislative contractuale și de 
protecție a consumatorilor oferă soluții 
practice pentru întreprinderi și 
consumatori în soluționarea problemelor 
transfrontaliere și urmărește să le ofere 
acestora mai multe opțiuni și să 
diminueze costurile pentru încheierea de 
contacte cu parteneri din alte state
membre, asigurând în același timp 

eliminat
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consumatorilor un grad înalt de protecție.

Or. en

Amendamentul 24
Kinga Göncz

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Absența discriminării pe criterii de sex, 
apartenență rasială sau etnică, religie sau 
convingeri, handicap, vârstă sau orientare 
sexuală și egalitatea între femei și bărbați 
sunt valori comune tuturor statelor 
membre. Combaterea tuturor formelor de 
discriminare este un obiectiv permanent, 
care necesită acțiuni coordonate, inclusiv 
prin alocarea de fonduri.

(5) Absența discriminării pe criterii de sex, 
identitate de gen, apartenență rasială sau 
etnică, religie sau convingeri, handicap, 
vârstă sau orientare sexuală și egalitatea 
între femei și bărbați sunt valori comune 
tuturor statelor membre. Combaterea 
tuturor formelor de discriminare este un 
obiectiv permanent, care necesită acțiuni 
coordonate, inclusiv prin alocarea de 
fonduri.

Or. en

Amendamentul 25
Birgit Sippel

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Absența discriminării pe criterii de sex, 
apartenență rasială sau etnică, religie sau 
convingeri, handicap, vârstă sau orientare 
sexuală și egalitatea între femei și bărbați 
sunt valori comune tuturor statelor 
membre. Combaterea tuturor formelor de 
discriminare este un obiectiv permanent, 
care necesită acțiuni coordonate, inclusiv 
prin alocarea de fonduri.

(5) În conformitate cu articolele 2 și 3 din 
TUE, articolele 8, 10, 18 și 19 din TFUE 
și articolul 21 din Cartă, Uniunea ar 
trebui să adopte măsuri eficace de 
combatere a discriminării pe orice motiv, 
în special pe criterii de sex, apartenență 
rasială sau etnică, limbă, naționalitate, 
apartenență la o minoritate națională,
religie sau convingeri, handicap, vârstă sau 
orientare sexuală și să asigure egalitatea 
între femei și bărbați, precum și protecția 
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drepturilor persoanelor cu handicap, 
obligație ce decurge din aderarea Uniunii 
la Convenția ONU privind drepturile 
persoanelor cu handicap. Integrarea 
egalității și edificarea unei societăți 
incluzive prin combaterea tuturor formelor 
de discriminare, a intoleranței și a urii, 
prin promovarea unui climat de toleranță 
și integrare la locul de muncă și 
recunoașterea drepturilor tuturor de a fi 
tratați cu demnitate la locul de muncă și 
în societate în general constituie obiective 
permanente, care necesită acțiuni 
coordonate, inclusiv prin alocarea de 
fonduri suficiente.

Or. en

Amendamentul 26
Marian Harkin, Riikka Manner

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Absența discriminării pe criterii de sex, 
apartenență rasială sau etnică, religie sau 
convingeri, handicap, vârstă sau orientare 
sexuală și egalitatea între femei și bărbați 
sunt valori comune tuturor statelor 
membre. Combaterea tuturor formelor de 
discriminare este un obiectiv permanent, 
care necesită acțiuni coordonate, inclusiv 
prin alocarea de fonduri.

(5) În conformitate cu articolele 10 și 19 
din TFUE, Uniunea caută să combată 
discriminarea pe criterii de sex, 
apartenență rasială sau etnică, religie sau 
convingeri, handicap, vârstă sau orientare 
sexuală și să integreze egalitatea.
Nediscriminarea este, de asemenea, 
consacrată la articolul 21 din Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene. Combaterea tuturor formelor de 
discriminare și protecția drepturilor 
persoanelor cu handicap, obligație ce 
decurge din aderarea UE la Convenția 
ONU privind drepturile persoanelor cu 
handicap constituie obiective permanente, 
care necesită acțiuni coordonate, inclusiv 
prin alocarea de fonduri.

În conformitate cu articolul 2 și articolul 
3 alineatul (3) din Tratatul privind 
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Uniunea Europeană și cu articolul 8 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, egalitatea între femei și bărbați 
constituie o valoare fundamentală și un 
obiectiv al UE, iar UE ar trebui să 
promoveze egalitatea de gen în cadrul 
tuturor activităților sale. Egalitatea între 
femei și bărbați este consacrată și de 
articolul 23 din Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene. 
Promovarea egalității de gen în UE se 
realizează prin intermediul unei abordări 
duale, care îmbină măsuri specifice și 
integrarea efectivă a perspectivei de gen 
atât în politici, cât și în alocările bugetare.

Or. en

Amendamentul 27
Birgit Sippel

Propunere de regulament
Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) În temeiul articolului 46 din TFUE, 
în ceea ce privește ocuparea forței de 
muncă, remunerarea și condițiile de 
muncă și de ocupare a forței de muncă, 
Uniunea ar trebui să ia măsuri pentru a 
asigura libera circulație a lucrătorilor și 
eliminarea oricărei forme de discriminare 
pe bază de naționalitate între lucrătorii 
statelor membre.

Or. en

Amendamentul 28
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Propunere de regulament
Considerentul 6a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Egalitatea și combaterea 
discriminării nu sunt doar chestiuni 
juridice, ci și provocări fundamentale 
pentru societate. Programul comunitar 
pentru ocuparea forței de muncă și 
solidaritate socială – Progress (Programul 
Progress) include secțiuni referitoare la 
„Combaterea discriminării și diversitatea” 
și „Egalitatea de șanse între femei și 
bărbați”, care urmează să fie continuate 
și dezvoltate în cadrul acestui program. În 
plus, evaluarea la mijlocul perioadei a 
Programului Progress a subliniat 
necesitatea unor eforturi suplimentare și 
a unor noi inițiative cu privire la egalitate 
și combaterea discriminării. Este, prin 
urmare, foarte important să se acorde în 
continuare o atenție deosebită acestor 
aspecte. Mai mult, rezultatele evaluării la 
mijlocul perioadei a Programului 
Progress, efectuată la 22 decembrie 2011, 
în ceea ce privește egalitatea și 
combaterea discriminării, trebuie luate în 
considerare la implementarea acestuia. 

Or. en

Amendamentul 29
Minodora Cliveti

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Comunicarea Comisiei privind Europa 
20207 stabilește o strategie de creștere 
inteligentă, ecologică și favorabilă 
incluziunii. Sprijinirea și promovarea 
drepturilor persoanelor în cadrul Uniunii, 
abordarea problemei discriminării și a 
inegalităților și promovarea cetățeniei 
contribuie la promovarea obiectivelor 

(10) Comunicarea Comisiei privind Europa 
20207 stabilește o strategie de creștere 
inteligentă, ecologică și favorabilă 
incluziunii. Sprijinirea și promovarea 
drepturilor persoanelor în cadrul Uniunii,
abordarea problemei discriminării și a 
inegalităților, protecția drepturilor 
persoanelor cu handicap și promovarea 
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specifice și a inițiativelor emblematice ale 
strategiei Europa 2020.

cetățeniei contribuie la promovarea 
obiectivelor specifice și a inițiativelor 
emblematice ale strategiei Europa 2020.

Or. en

Amendamentul 30
Marian Harkin, Riikka Manner

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Comunicarea Comisiei privind Europa 
20207 stabilește o strategie de creștere 
inteligentă, ecologică și favorabilă 
incluziunii. Sprijinirea și promovarea 
drepturilor persoanelor în cadrul Uniunii, 
abordarea problemei discriminării și a 
inegalităților și promovarea cetățeniei 
contribuie la promovarea obiectivelor 
specifice și a inițiativelor emblematice ale 
strategiei Europa 2020.

(10) Comunicarea Comisiei privind Europa 
20207 stabilește o strategie de creștere 
inteligentă, ecologică și favorabilă 
incluziunii. Sprijinirea și promovarea 
drepturilor persoanelor în cadrul Uniunii, 
promovarea egalității între femei și 
bărbați, abordarea problemei discriminării 
și a inegalităților, protejarea drepturilor 
persoanelor cu handicap și promovarea 
cetățeniei contribuie la promovarea 
obiectivelor specifice și a inițiativelor 
emblematice ale strategiei Europa 2020.

Or. en

Amendamentul 31
Minodora Cliveti

Propunere de regulament
Considerentul 13a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Numeroase organizații 
neguvernamentale (ONG-uri) active la 
diferite niveluri pot aduce o contribuție 
importantă la nivel european prin 
intermediul rețelelor europene 
reprezentative de titulari de drepturi, care 
contribuie la dezvoltarea orientărilor 
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politice legate de obiectivele generale ale 
programului.

Or. en

Amendamentul 32
Marian Harkin

Propunere de regulament
Considerentul 13a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Numeroase organizații 
neguvernamentale (ONG-uri) active la 
diferite niveluri pot aduce o contribuție 
importantă la nivel european prin 
intermediul rețelelor europene 
reprezentative de titulari de drepturi, care 
contribuie la dezvoltarea orientărilor 
politice legate de obiectivele generale ale 
programului.

Or. en

Amendamentul 33
Thomas Händel

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul regulament instituie 
programul „Drepturi și cetățenie” al 
Uniunii Europene, denumit în continuare 
„programul”.

(1) Prezentul regulament instituie 
programul „Egalitate, drepturi și 
cetățenie” al Uniunii Europene, denumit în 
continuare „programul”.

Or. en

Amendamentul 34
Birgit Sippel
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Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să contribuie la sporirea exercitării
drepturilor asociate calității de cetățean al 
Uniunii;

(a) să contribuie la promovarea și protecția 
drepturilor tuturor persoanelor rezidente 
în UE, inclusiv la exercitarea drepturilor 
asociate calității de cetățean sau care 
decurg din legislația Uniunii;

Or. en

Amendamentul 35
Thomas Händel

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să contribuie la sporirea exercitării 
drepturilor asociate calității de cetățean al 
Uniunii;

(a) să contribuie la sporirea exercitării 
drepturilor asociate calității de cetățean al 
Uniunii și care decurg din legislația 
Uniunii privind protecția resortisanților 
din țările terțe;

Or. en

Amendamentul 36
Birgit Sippel

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să promoveze aplicarea eficientă a 
principiilor nediscriminării pe criterii de 
sex, apartenență rasială sau etnică, religie 
sau convingeri, handicap, vârstă sau 
orientare sexuală, inclusiv egalitatea între 
femei și bărbați și drepturile persoanelor cu 

(b) să promoveze tratamentul egal și 
aplicarea efectivă a principiilor 
nediscriminării, inclusiv pe criterii de sex, 
apartenență rasială sau etnică, religie sau 
convingeri, handicap, vârstă sau orientare 
sexuală sau identitate de gen, inclusiv 
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handicap și ale persoanelor în vârstă; egalitatea între femei și bărbați și drepturile 
persoanelor cu handicap și ale persoanelor 
în vârstă, recunoscând drepturile tuturor 
persoanelor de a fi tratate cu demnitate;
să combată intimidarea, hărțuirea și 
atitudinea intolerantă, în special la locul 
de muncă; să garanteze dreptul la 
tratament egal între lucrătorii diferitelor 
state membre, mai ales cu privire la 
ocuparea forței de muncă, la remunerare 
și la condițiile de muncă și de ocupare a 
forței de muncă;

Or. en

Amendamentul 37
Thomas Händel

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să promoveze aplicarea eficientă a 
principiilor nediscriminării pe criterii de 
sex, apartenență rasială sau etnică, religie 
sau convingeri, handicap, vârstă sau 
orientare sexuală, inclusiv egalitatea între 
femei și bărbați și drepturile persoanelor cu 
handicap și ale persoanelor în vârstă;

(b) să promoveze aplicarea efectivă a 
principiilor nediscriminării pe orice criterii, 
inclusiv pe criterii de sex, apartenență 
rasială sau etnică, religie sau convingeri, 
handicap, vârstă sau orientare sexuală sau 
identitate de gen, precum și egalitatea între 
femei și bărbați și drepturile persoanelor cu 
dizabilități și ale persoanelor în vârstă;

Or. en

Amendamentul 38
Kinga Göncz

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să promoveze aplicarea eficientă a 
principiilor nediscriminării pe criterii de 

(b) să promoveze aplicarea efectivă a 
principiilor nediscriminării pe criterii de 
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sex, apartenență rasială sau etnică, religie 
sau convingeri, handicap, vârstă sau 
orientare sexuală, inclusiv egalitatea între 
femei și bărbați și drepturile persoanelor cu 
handicap și ale persoanelor în vârstă;

sex, identitate de gen, apartenență rasială 
sau etnică, religie sau convingeri, 
handicap, vârstă sau orientare sexuală, 
inclusiv egalitatea între femei și bărbați și 
drepturile persoanelor cu handicap și ale 
persoanelor în vârstă;

Or. en

Amendamentul 39
Riikka Manner

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să promoveze aplicarea eficientă a 
principiilor nediscriminării pe criterii de 
sex, apartenență rasială sau etnică, religie 
sau convingeri, handicap, vârstă sau 
orientare sexuală, inclusiv egalitatea între 
femei și bărbați și drepturile persoanelor 
cu handicap și ale persoanelor în vârstă;

(b) să promoveze aplicarea efectivă a 
principiilor nediscriminării pe criterii de 
sex, apartenență rasială sau etnică, religie 
sau convingeri, handicap, vârstă sau 
orientare sexuală, inclusiv egalitatea de 
gen și drepturile persoanelor cu handicap și 
ale persoanelor în vârstă;

Or. en

Amendamentul 40
Marian Harkin

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) să promoveze egalitatea între femei și 
bărbați, inclusiv prin combaterea violenței 
împotriva femeilor, copiilor și a altor 
persoane vulnerabile, și să se asigure că 
perspectiva egalității de gen este luată în 
considerare la definirea și implementarea 
tuturor politicilor și activităților Uniunii;

Or. en
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Amendamentul 41
Minodora Cliveti

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) să promoveze egalitatea între femei și 
bărbați, inclusiv prin combaterea violenței 
împotriva femeilor, copiilor, tinerilor și a 
altor persoane vulnerabile, și să se 
asigure că perspectiva egalității de gen 
este luată în considerare la definirea și 
implementarea tuturor politicilor și 
activităților Uniunii;

Or. en

Amendamentul 42
Riikka Manner, Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) să determine respectarea într-o mai 
mare măsură a drepturilor copilului;

(d) să determine respectarea într-o mai 
mare măsură a drepturilor copilului și să 
lupte, în special, împotriva violenței 
domestice;

Or. en

Amendamentul 43
Minodora Cliveti

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera da (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) să asigure monitorizarea periodică a 
impactului programului asupra 
drepturilor, bunăstării și protecției 
copiilor prin introducerea de indicatori de 
către Comisie;

Or. en

Amendamentul 44
Thomas Händel

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) să promoveze egalitatea între femei și 
bărbați, inclusiv prin combaterea violenței 
împotriva femeilor, copiilor și a altor 
grupuri vulnerabile;

Or. en

Amendamentul 45
Thomas Händel

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) să promoveze sinergii între 
combaterea sărăciei și a excluderii 
sociale, combaterea discriminării și 
favorizarea unei mai mari egalități;

Or. en
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Amendamentul 46
Thomas Händel

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) să permită consumatorilor și 
întreprinderilor să facă achiziții și să 
desfășoare activități comerciale cu 
încredere pe piața internă, aplicând 
drepturile derivate din legislația Uniunii 
privind protecția consumatorilor și 
promovând libertatea de a desfășura 
activități comerciale pe piața internă prin 
tranzacții transfrontaliere.

eliminat

Or. en

Amendamentul 47
Riikka Manner, Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Indicatorii de evaluare a gradului de 
îndeplinire a obiectivelor stipulate la 
alineatul (1) sunt, inter alia, percepția 
europeană asupra respectării, exercitării 
și aplicării drepturilor respective și 
numărul de plângeri.

(2) Indicatorii de evaluare a gradului de 
îndeplinire a obiectivelor stipulate la 
alineatul (1) sunt, inter alia, datele 
calitative și cantitative colectate la nivel 
european privind respectarea, exercitarea 
și aplicarea drepturilor respective și 
numărul de plângeri.

Or. en

Amendamentul 48
Thomas Händel

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) promovarea cooperării transnaționale și 
consolidarea cunoașterii și încrederii 
reciproce între toate părțile interesate 
implicate;

(c) promovarea cooperării transnaționale și 
consolidarea cunoașterii și încrederii 
reciproce între toate părțile interesate 
implicate, inclusiv între partenerii sociali;

Or. en

Amendamentul 49
Riikka Manner, Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) promovarea cooperării transnaționale și 
consolidarea cunoașterii și încrederii 
reciproce între toate părțile interesate 
implicate;

(c) promovarea cooperării transnaționale și 
consolidarea cunoașterii și încrederii 
reciproce între toate părțile interesate 
implicate, între rețele și între organizațiile 
neguvernamentale;

Or. en

Amendamentul 50
Thomas Händel

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) activități de formare precum schimbul 
de personal, ateliere, seminarii, acțiuni de 
formare a formatorilor, crearea de module 
de formare online sau de alt tip;

(b) activități de formare precum schimbul 
de personal, ateliere, seminarii, acțiuni de 
formare a formatorilor, crearea de module 
de formare online sau de alt tip; Aceste 
activități ar trebui să includă dimensiunea 
de gen și o perspectivă de combatere a 
discriminării.

Or. en
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Amendamentul 51
Kinga Göncz

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia monitorizează periodic 
programul pentru a urmări punerea în 
aplicare a acțiunilor întreprinse în cadrul 
acestuia în domeniile de acțiune 
menționate la articolul 5 alineatul (1) și 
îndeplinirea obiectivelor specifice stipulate 
la articolul 4. Monitorizarea oferă, de 
asemenea, o metodă de evaluare a modului 
în care aspectele privind egalitatea între 
femei și bărbați și combaterea discriminării 
sunt abordate în acțiunile programului. 
Dacă este cazul, indicatorii sunt defalcați în 
funcție de sex, vârstă și dizabilitate.

(1) Comisia monitorizează periodic 
programul pentru a urmări punerea în 
aplicare a acțiunilor întreprinse în cadrul 
acestuia în domeniile de acțiune 
menționate la articolul 5 alineatul (1) și 
îndeplinirea obiectivelor specifice stipulate 
la articolul 4. Monitorizarea oferă, de 
asemenea, o metodă de evaluare a modului 
în care aspectele privind egalitatea între 
femei și bărbați și combaterea discriminării 
sunt abordate în acțiunile programului. 
Dacă este cazul, indicatorii sunt defalcați în 
funcție de sex, vârstă, apartenență etnică, 
în special în cazul persoanelor de etnie 
romă, și dizabilitate.
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