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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Context
Programul Drepturi și cetățenie își are originea în simplificarea și raționalizarea 
instrumentelor de finanțare. Acesta este succesorul celor trei programe actuale (DAPHNE III, 
PROGRESS (acțiuni referitoare la egalitatea de gen și la secțiunea privind anti-discriminarea) 
și Drepturi fundamentale și cetățenie. Noul program pune accentul acum pe promovarea 
drepturilor asociate calității de cetățean european, principiilor nediscriminării, egalității dintre 
bărbați și femei, drepturilor copilului, protecției datelor și aspectelor legate de consum și de 
afaceri. Gestionarea fondului trece acum în competența DG Justiție, dar este de sperat că 
experiența și cunoștințele specializate dobândite în cadrul DG EMPL nu vor fi pierdute. 

Metodologie
În cadrul PE, pe ansamblu, comisia competentă în fond este LIBE. Cu toate acestea, având în 
vedere cronologia diferitelor instrumente de finanțare din cadrul noului fond, EMPL și 
FEMM sunt ambele competente în anumite domenii, iar FEMM este competentă în fond într-
un mic număr de domenii. Această responsabilitate comună duce la un grad de complexitate, 
astfel încât raportorul principal și raportorii pentru aviz din comisiile asociate au fost de acord 
să depună amendamente comune, în măsura în care este posibil, în domeniile în care poate 
exista o responsabilitate comună. Aceasta înseamnă, de asemenea, că EMPL nu poate depune 
amendamente la anumite considerente și articole la care competența a fost atribuită unei alte 
comisii: amendamentele referitoare la actele delegate, mai degrabă decât cele de punere în 
aplicare vor fi, prin urmare, depuse la LIBE, în loc să fie prezentate în acest aviz.

Elemente principale
a) Amendamente comune cu LIBE:

 Sfera de aplicare: dorim să includem cetățenia în sensul mai larg de membru activ al 
societății, nu în sensul bazat strict pe naționalitate; altfel, există riscul ca anumite 
activități finanțate în cadrul acestui program să excludă în mod aleatoriu pe unii 
lucrători, de exemplu, de la ceea ce este destinată a fi o activitate incluzivă, prin 
urmare, se introduce un amendament la considerentul 5 și un amendament la articolul 
4 alineatul (1) litera (a); 

 Finanțare: deși nu vor fi prezentate cifrele modificate, există o cerere clară din partea 
părților interesate ca finanțarea pentru acest program să fie menținută, dacă nu mărită. 
În avizul său, CESE afirmă că este îngrijorat de faptul că creșterea „tendințelor 
extremiste” poate afecta aplicarea primară a drepturilor omului și că, prin urmare, 
este important ca resurse adecvate să fie puse la dispoziția grupurilor de lucru pentru 
a ameliora această situație. Importanța altor aspecte relevante pentru acest instrument 
(de exemplu, drepturile copilului și protecția datelor) este de natură să crească în 
următorii ani. Acest aspect este reglementat în noul considerent 12a propus; 

 Alocarea fondurilor: s-a considerat că este important ca finanțarea să se extindă la 
toate părțile componente ale programului, pentru a se garanta că programarea anuală 
nu dezavantajează un anumit element sau o anumită dimensiune geografică 
(considerentele noi 13c și 13d). Importanța rețelelor pertinente și nevoia de acces 
pentru proiectele la scară mai mică dar importante este, de asemenea, recunoscută în 
considerentele 13a, 13b și 13c;
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 Drepturile consumatorilor: se consideră că acesta nu este instrumentul adecvat 
pentru reglementarea acestei chestiuni și că aceasta se poate face mai bine în cadrul 
programului privind consumatorii, de care se ocupă comisia IMCO. cu toate acestea, 
raportorul a propus un amendament de rezervă la articolul 4 alineatul (1) litera (e) în 
ce privește libertatea de circulație, în cazul în care se dovedește că niciun transfer nu 
este posibil.

b) Puncte specifice comisiei EMPL: 
 Locul de muncă este un mediu important în ce privește egalitatea de șanse și 

abordarea și combaterea discriminării. Partenerilor sociali le revine un rol important 
în acest sens: acest aspect se regăsește în amendamentul depus de raportor la articolul 
5 alineatul (1) litera (c) și la articolul 5 alineatul (2) litera (b), singurul nostru punct de 
competență exclusivă.

 Protecția datelor reprezintă, de asemenea, o chestiune de importanță crescândă 
pentru aspectele pertinente pentru comisia noastră, depunându-se, prin urmare, un 
amendament la articolul 4 alineatul (1) litera (c);

 Desfășurarea de activități în mod benevol este o chestiune importantă pentru 
EMPL, raportorul incluzând referiri la grupul de persoane care desfășoară astfel de 
activități  în considerentul 3 și la articolul 5 alineatul (2) litera (b);

 Cooperarea interregională și transfrontalieră: am utilizat trimiterile la PESCI 
(Programul european pentru schimbări sociale și inovare) efectuate de EMPL 
referitoare la observatoarele inter-regionale și transfrontaliere în articolul 5 alineatul 
(2) litera (d). Raportorul a inclus, de asemenea, o trimitere încrucișată la PESCI, în 
articolul 10 alineatul (1) și în considerentul 18, pentru a arăta unde pot fi identificate 
sinergii. Chestiunea sinergiilor privind dimensiunea ocupării forței de muncă și cea 
socială este, de asemenea, reflectată în noul considerent propus 9a și în amendamentul 
la considerentul 10.

Acest nou program are ca scop continuarea evoluției predecesorilor săi. Acesta ar trebui să fie 
un instrument puternic pentru a ajuta la combaterea discriminării și a promova o mai mare 
egalitate: societatea civilă s-a dovedit a fi entuziastă în promovarea integrării sociale, însă are 
nevoie de resurse pentru acest lucru. Raportorul pentru aviz speră că comisia EMPL își va 
exprima sprijinul său hotărât.

AMENDAMENTE

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru 
libertăți civile, justiție și afaceri interne, competentă în fond, să includă în raportul său 
următoarele amendamente:
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Amendamentul 1

Propunere de regulament
Titlul

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”

(Prezentul amendament se aplică 
întregului text. Adoptarea sa va impune 
modificări corespunzătoare în ansamblul 
textului.)

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Ar trebui ca cetățenii să își poată 
exercita pe deplin drepturile asociate 
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, a 
studia și a lucra într-un alt stat membru și 
să aibă încredere că drepturile lor sunt 
protejate, oriunde s-ar afla în Uniune. 

Or. en
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Amendamentul 3

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 
Tratatul privind Uniunea Europeană 
(TUE), articolele 8, 10 și 19 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene 
(TFUE) și articolul 21 din Cartă, 
Uniunea ar trebui să adopte măsuri 
eficace de combatere a discriminării pe
orice criterii, în special pe criterii de sex, 
apartenență rasială sau etnică, limbă,
naționalitate, sau apartenență la o 
minoritate națională, religie sau 
convingeri, handicap, vârstă sau orientare 
sexuală și să asigure egalitatea între femei 
și bărbați, precum și protecția 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 
urii, promovarea unui climat de toleranță 
și integrare la locul de muncă și 
recunoașterea dreptului tuturor 
persoanelor de a fi tratate cu demnitate la 
locul de muncă și în societate în general 
constituie obiective permanente care 
necesită acțiuni coordonate, inclusiv prin 
alocarea de fonduri suficiente.

Or. en
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Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) În conformitate cu articolul 9 din 
TFUE, ar trebui promovate un grad înalt 
de ocupare a forței de muncă, garantarea 
unei protecții sociale adecvate și 
combaterea excluderii sociale. Măsurile 
adoptate în cadrul acestui program ar 
trebui, prin urmare, să promoveze sinergii 
între combaterea sărăciei, a excluderii 
sociale și de pe piața forței de muncă și 
promovarea egalității și combaterea 
tuturor formelor de discriminare.

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en
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Amendamentul6

Propunere de regulament
Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Raționalizarea și simplificarea 
structurii de finanțare nu ar trebui să aibă 
ca rezultat o diminuare a nivelului 
resurselor financiare disponibile în 
programele anterioare din perioada 2007-
2013. În plus, ar trebui să se asigure o 
distribuire echilibrată și echitabilă a 
finanțării pentru obiectivele specifice ale 
programului. Pentru a se facilita accesul 
potențialilor solicitanți, simplificarea ar 
trebui să se aplice, de asemenea, 
procedurilor de cerere și cerințelor de 
gestionare financiară, împreună cu 
eliminarea poverilor administrative. 
Cererile de propuneri și documentele 
justificative ale acestora ar trebui să fie 
disponibile în toate limbile oficiale ale 
Uniunii.

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 13a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Organizațiile și rețelele de 
organizații la nivel european reprezintă 
contribuții importante la dezvoltarea 
politicilor și ar trebui considerate drept 
actori-cheie, având în vedere că au un 
impact considerabil asupra realizării 
obiectivelor programului și ar trebui să 
primească finanțare în conformitate cu 
procedurile și criteriile stabilite în 
programele anuale de lucru.
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Or. en

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 13b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13b) Comisia ar trebui să selecteze 
măsuri evaluând propunerile în raport cu 
criterii stabilite în prealabil care să 
asigure coerența generală, 
complementaritatea și sinergia cu 
activitatea organelor și agențiilor Uniunii. 
Proiectele naționale și cele de mici 
dimensiuni ar putea fi, de asemenea, 
considerate a avea o valoare adăugată 
europeană și, prin urmare, ar putea fi 
selectate pentru finanțare.

Or. en

Amendamentul9

Propunere de regulament
Considerentul 13c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13c) Organizațiile – inclusiv organizațiile 
neguvernamentale – organele, rețelele la 
nivel european și serviciile armonizate cu 
valoare socială care desfășoară activități 
legate de obiectivele programului ar 
trebui să fie în măsură să solicite 
finanțare corespunzătoare pentru 
subvențiile de acțiune și pentru cele de 
funcționare. Programele de lucru anuale 
ar trebui să asigure că fiecare obiectiv 
specific din program primește o cotă 
echilibrată și echitabilă din fondurile 
alocate pentru a asigura continuitatea și a 
spori previzibilitatea și fiabilitatea 
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finanțării.

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 13d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13d) Comisia ar trebui să asigure o 
distribuire geografică echitabilă și să 
acorde asistență în acele state membre în 
care numărul de acțiuni finanțate este 
relativ scăzut.

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Pentru a garanta alocarea eficientă a 
fondurilor din bugetul Uniunii, este necesar 
să se asigure consecvența, 
complementaritatea și sinergiile între 
programele de finanțare care sprijină 
domenii de politică legate îndeaproape, în 
special între prezentul program și 
programul „Justiție” instituit prin 
Regulamentul (UE) nr. XX/XX din XX, 
programul „Europa pentru cetățeni” 
instituit prin Regulamentul (UE) nr. 
XX/XX of XX și programele în domeniile 
afaceri interne, ocuparea forței de muncă, 
sănătate și protecția consumatorului, 
educație, formare, tineret și sport, 
societatea informațională, extindere, în 
special Instrumentul de asistență pentru 
preaderare și fondurile acordate conform 
cadrului strategic comun (fondurile CSC).

(18) Pentru a garanta alocarea eficientă a 
fondurilor din bugetul Uniunii, este necesar 
să se asigure consecvența, 
complementaritatea și sinergiile între 
programele de finanțare care sprijină 
domenii de politică legate îndeaproape, în 
special între prezentul program și 
programul „Justiție” instituit prin 
Regulamentul (UE) nr. XX/XX din XX, 
programul „Europa pentru cetățeni” 
instituit prin Regulamentul (UE) nr. 
XX/XX of XX, Programul european 
pentru schimbări sociale și inovare 
socială instituit prin Regulamentul (UE) 
nr. XX/XX of XX și programele în 
domeniile afaceri interne, ocuparea forței 
de muncă, sănătate și protecția 
consumatorului, educație, formare, tineret 
și sport, societatea informațională, 
extindere, în special Instrumentul de 
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asistență pentru preaderare și fondurile 
acordate conform cadrului strategic comun 
(fondurile CSC).

Or. en

Amendamentul 12

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 sau 
decurgând din legislația Uniunii;

Or. en

Amendamentul 13

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, inclusiv pe 
criterii de sex, apartenență rasială sau 
etnică, religie sau convingeri, handicap, 
vârstă, orientare sexuală sau identitate de 
gen, inclusiv 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;

Or. en
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Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să contribuie la asigurarea unui nivel 
înalt de protecție a datelor cu caracter 
personal;

(c) să contribuie la asigurarea unui nivel 
înalt de protecție a datelor cu caracter 
personal, inclusiv în situații de prelucrare 
a datelor în contextul ocupării forței de 
muncă sau în scopuri de protecție socială 
prevăzute la articolele 81 și 82 din 
Regulamentul (UE) nr. XX/XX al 
Parlamentului European și al Consiliului 
privind protecția persoanelor fizice cu 
privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal și libera circulație a acestor date 
(Regulamentul general privind protecția 
datelor) și în situații care decurg din 
obligațiile în temeiul Directivei 
2006/24/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului privind păstrarea datelor 
generate sau prelucrate în legătură cu 
furnizarea de servicii de comunicații 
electronice publice sau de rețele publice 
de comunicații și de modificare a 
Directivei 2002/58/CE;

Or. en

Amendamentul 15

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.

(e) să capaciteze cetățenii să-și facă 
respectate drepturile la libertatea de 
mișcare și ședere în mod liber, de a
munci, studia, desfășura activități de 
voluntariat și activități comerciale în 
cadrul pieței interne.
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Or. en

Amendamentul 16

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, inclusiv partenerii sociali;

Or. en

Amendamentul 17

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 sau formare 
personalizată la locul de muncă, crearea 
de module de formare online sau de alt tip, 
disponibile întregului personal, inclusiv 
voluntarilor;

Or. en

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) sprijin pentru actorii principali, de 
exemplu sprijin pentru statele membre în 
vederea punerii în aplicare a legislației și 
politicilor Uniunii, sprijin pentru rețelele-
cheie la nivel european ale căror activități 
sunt legate de punerea în practică a 
obiectivelor programului, interconectarea 
la nivel european între organismele și 
organizațiile specializate și autoritățile 

(d) sprijin pentru actorii principali în 
vederea punerii în aplicare a legislației și 
politicilor Uniunii; sprijin pentru rețelele-
cheie la nivel european ale căror activități 
sunt legate de punerea în practică a 
obiectivelor programului, interconectarea 
la nivel european între organismele și 
organizațiile specializate și autoritățile 
naționale, regionale și locale, finanțarea 
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naționale, regionale și locale, finanțarea 
rețelelor de experți, finanțarea 
observatorilor la nivel european.

rețelelor de experți, cooperare cu caracter 
transfrontalier și interregional și
finanțarea observatorilor la nivel european.

Or. en

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia, în cooperare cu statele 
membre, asigură coerența, 
complementaritatea și sinergiile de 
ansamblu cu celelalte instrumente ale 
Uniunii, inter alia, cu programul „Justiție”, 
cu programul „Europa pentru cetățeni” și 
cu programele din următoarele domenii: 
afaceri interne, ocuparea forței de muncă, 
sănătate și protecția consumatorului, 
educație, formare, tineret și sport, 
societatea informațională, extindere, în 
special Instrumentul de asistență pentru 
preaderare și fondurile acordate conform 
cadrului strategic comun (fondurile CSC).

(1) Comisia, în cooperare cu statele 
membre, asigură coerența, 
complementaritatea și sinergiile de 
ansamblu cu celelalte instrumente ale 
Uniunii, inter alia, cu programul „Justiție”, 
cu programul „Europa pentru cetățeni”,
Programul european pentru schimbări 
sociale și inovare socială și cu programele 
din următoarele domenii: afaceri interne, 
ocuparea forței de muncă, sănătate și 
protecția consumatorului, educație, 
formare, tineret și sport, societatea 
informațională, extindere, în special 
Instrumentul de asistență pentru preaderare 
și fondurile acordate conform cadrului 
strategic comun (fondurile CSC).

Or. en


