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AMENDAMENTE

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru dezvoltare 
regională, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În conformitate cu articolele 8 și 10 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, Comisia și statele membre 
trebuie să garanteze că egalitatea de gen 
reprezintă o politică orizontală prezentă în 
toate actele instituțiilor UE și că punerea 
în aplicare a priorităților finanțate prin 
fondurile CSC contribuie la promovarea 
egalității dintre bărbați și femei, având, de 
asemenea, în vedere Pactul european 
pentru egalitatea de șanse între femei și 
bărbați 2011-2020. Punerea în aplicare 
eficace a principiului egalității dintre 
bărbați și femei ar trebui să includă 
informații și indicatori bazați pe criteriul 
de gen, pe obiective și criterii pentru 
egalitatea de gen și ar trebui să asigure 
participarea organismelor pentru 
egalitatea de gen în cursul diferitelor 
etape ale punerii în aplicare, în special în 
cursul elaborării, monitorizării și 
evaluării.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru contractul de parteneriat și, 
respectiv, pentru fiecare program, un stat 

(9) Pentru contractul de parteneriat și, 
respectiv, pentru fiecare program, un stat 
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membru ar trebui să organizeze un 
parteneriat cu reprezentanții autorităților 
competente regionale, locale, urbane și alte 
autorități publice, cu partenerii economici 
și sociali și cu organisme care reprezintă 
societatea civilă, inclusiv partenerii în 
domeniul protecției mediului, organizațiile 
neguvernamentale și organismele 
responsabile pentru promovarea egalității 
și a nediscriminării. Scopul acestor 
parteneriate ar trebui să fie respectarea 
principiului guvernanței pe mai multe 
niveluri, asigurarea asumării intervențiilor 
programate de către părțile interesate și 
valorificarea experienței și know-how-ului 
actorilor relevanți. Comisia ar trebui 
împuternicită să adopte acte delegate care 
să prevadă un cod de conduită pentru a 
garanta că partenerii sunt implicați în 
pregătirea, punerea în aplicare, 
monitorizarea și evaluarea contractelor de 
parteneriat și a programelor, în mod 
consecvent.

membru ar trebui să organizeze un 
parteneriat cu reprezentanții autorităților 
competente regionale, locale, urbane și alte 
autorități publice, cu partenerii economici 
și sociali și cu organisme care reprezintă 
societatea civilă, inclusiv partenerii în 
domeniul protecției mediului, organizațiile 
neguvernamentale, organizațiile de femei 
și organismele responsabile pentru 
promovarea drepturilor femeilor și pentru 
respectarea principiilor egalității și a 
nediscriminării, organizațiile 
neguvernamentale care promovează 
incluziunea socială și organizațiile active 
în domeniul culturii, al educației și al 
tineretului. O atenție deosebită se acordă 
grupurilor care ar putea fi afectate de 
programe și care ar putea prezenta 
dificultăți în a le influența. Scopul acestor 
parteneriate ar trebui să fie respectarea 
principiului guvernanței pe mai multe 
niveluri, asigurarea asumării intervențiilor 
programate de către părțile interesate și 
valorificarea experienței și know-how-ului 
actorilor relevanți. Prin urmare, partenerii 
ar trebui să reprezinte diferite niveluri 
teritoriale în conformitate cu structura 
instituțională a statelor membre. Comisia 
ar trebui împuternicită să adopte acte 
delegate care să prevadă un cod de 
conduită pentru a garanta că partenerii sunt 
implicați în pregătirea, punerea în aplicare, 
monitorizarea și evaluarea contractelor de 
parteneriat și a programelor, în mod 
consecvent. Cooperarea cu partenerii 
respectă bunele practici. Fiecare stat 
membru asigură un nivel adecvat de 
asistență tehnică pentru a facilita 
implicarea și participarea acestora la 
toate etapele procesului de programare.
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 Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 11 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) În contextul efortului său de mărire a 
coeziunii economice, teritoriale și sociale, 
Uniunea ar trebui, în toate etapele de 
punere în aplicare a fondurilor CSC, să 
urmărească eliminarea inegalităților și 
promovarea egalității între bărbați și femei, 
precum și combaterea discriminării pe 
criterii de sex, origine etnică sau rasială, 
religie sau credință, handicap, vârstă sau 
orientare sexuală.

(11) În contextul efortului său de mărire a 
coeziunii economice, teritoriale și sociale, 
Uniunea urmărește, în toate etapele de 
punere în aplicare a fondurilor CSC, 
eliminarea tuturor tipurilor de inegalități
și promovarea drepturilor femeilor și a
egalității între bărbați și femei, ținând 
seama de Strategia UE pentru egalitatea 
între femei și bărbați 2010-2015, de 
Pactul european pentru egalitatea de 
șanse între femei și bărbați 2011-2020, de 
actele de punere în aplicare și de alte 
politici privind punerea în aplicare la 
nivelul UE, la nivel național și regional a 
articolului 8 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, precum 
și combaterea discriminării și a violenței 
pe criterii de sex, origine etnică sau rasială, 
religie sau credință, handicap, vârstă sau 
orientare sexuală, ținând seama în special 
de Convenția ONU privind drepturile 
persoanelor cu handicap, aflată în 
vigoare din 3 mai 2008, și de politicile UE 
de punere în aplicare a acestei convenții a 
ONU. În consecință, operațiunile 
statistice legate de execuția fondurilor ar 
trebui să introducă treptat indicatori în 
vederea evaluării impactului pe care 
execuția diferitelor fonduri și programe îl 
are asupra eliminării acestui tip de 
discriminare.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 16
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Pe baza cadrului strategic comun 
adoptat de Comisie, fiecare stat membru ar 
trebui să pregătească, în cooperare cu 
partenerii săi și în dialog cu Comisia, un 
contract de parteneriat. Contractul de 
parteneriat ar trebui să traducă elementele 
prevăzute de cadrul strategic comun în 
contextul național și să prevadă 
angajamente ferme privind îndeplinirea 
obiectivelor Uniunii prin programarea 
fondurilor CSC.

(16) Pe baza cadrului strategic comun 
adoptat de Comisie, fiecare stat membru ar 
trebui să pregătească, în cooperare cu 
partenerii săi și în dialog cu Comisia, un 
contract de parteneriat. Contractul de 
parteneriat ar trebui să traducă elementele 
prevăzute de cadrul strategic comun în 
contextul național și să prevadă 
angajamente ferme privind îndeplinirea 
obiectivelor Uniunii prin programarea 
fondurilor CSC. Contractul de parteneriat 
ar trebui să asigure includerea în 
obiectivele și prioritățile sale a promovării 
drepturilor femeii și a respectării 
principiului egalității între femei și 
bărbați, precum și includerea perspectivei 
de gen în procesele de generare a datelor 
și de evaluare.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Consolidarea legăturii dintre politica 
de coeziune și guvernanța economică a 
Uniunii va garanta că eficacitatea 
cheltuielilor în temeiul fondurilor CSC 
este susținută de politici economice solide 
și că fondurile CSC pot, dacă este 
necesar, să fie redirecționate pentru 
abordarea problemelor economice cu care 
se confruntă o țară. Acest proces trebuie 
să fie progresiv, începând cu modificările 
contractului de parteneriat și ale 
programelor în sprijinul recomandărilor 
Consiliului privind abordarea 
dezechilibrelor macroeconomice și a 
dificultăților sociale și economice. În 
cazul în care, în ciuda utilizării sporite a 
fondurilor CSC, un stat membru nu 
reușește să ia măsuri eficace în contextul 

eliminat
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procesului de guvernanță economică, 
Comisia ar trebui să aibă dreptul de a 
suspenda parțial sau total plățile și 
angajamentele. Deciziile privind 
suspendarea ar trebui să fie proporționale 
și eficace, ținând cont de impactul 
programelor individuale în ceea ce 
privește abordarea situației economice și 
sociale din statul membru relevant și de 
modificările precedente ale contractului 
de parteneriat. Atunci când ia decizii 
privind suspendarea, Comisia ar trebui să 
respecte, de asemenea, egalitatea de 
tratament între statele membre, ținând 
cont în special de impactul suspendării 
asupra economiei statului membru în 
cauză. Suspendările ar trebui încetate și 
fondurile ar trebui puse din nou la 
dispoziția statului membru în cauză de 
îndată ce acesta ia măsurile necesare.

Justificare

Suspendarea plăților și angajamentelor CSC destinate țărilor cu economii fragile va duce la 
intensificarea dezechilibrelor și inegalităților sociale și regionale, femeile fiind în mod 
deosebit afectate.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Este necesar să se evalueze 
eficacitatea, eficiența și impactul asistenței 
din fondurile CSC, pentru a îmbunătăți 
calitatea punerii în aplicare și a elaborării 
programelor și pentru a determina impactul 
programelor în ceea ce privește țintele 
strategiei Uniunii pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, precum și în ceea ce privește 
PIB-ul și șomajul, după caz. Ar trebui 
precizate responsabilitățile statelor membre 
și ale Comisiei în acest sens.

(32) Este necesar să se evalueze 
eficacitatea, eficiența și impactul asistenței 
din fondurile CSC, pentru a îmbunătăți 
calitatea punerii în aplicare și a elaborării 
programelor și pentru a determina impactul 
programelor în ceea ce privește țintele 
Strategiei Uniunii pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, precum și în ceea ce privește 
PIB-ul, șomajul, integrarea principiului 
egalității de șanse între femei și bărbați și 
al accesibilității, după caz. Ar trebui 
precizate responsabilitățile statelor membre 
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și ale Comisiei în acest sens.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Pentru a îmbunătăți calitatea și 
elaborarea fiecărui program și pentru a 
verifica dacă obiectivele și țintele pot fi 
atinse, ar trebui efectuată o evaluare ex 
ante a fiecărui program.

(33) Pentru a îmbunătăți calitatea și 
elaborarea fiecărui program și pentru a 
verifica dacă obiectivele și țintele pot fi 
atinse, ar trebui efectuată o evaluare ex 
ante a fiecărui program. Pentru fiecare 
program, evaluarea ex ante ar trebui să 
includă o evaluare a principiilor 
orizontale enunțate la articolele 6, 7 și 8 
din prezentul regulament.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 57

Textul propus de Comisie Amendamentul

(57) Este necesară stabilirea limitelor 
acestor resurse pentru investițiile pentru 
creștere și locuri de muncă și adoptarea de 
criterii obiective de alocare către regiuni și 
state membre. Pentru a încuraja accelerarea 
necesară a dezvoltării infrastructurii în 
transport și energie, precum și a 
tehnologiilor informației și comunicațiilor 
în Uniune, se recomandă crearea unei 
facilități de „Conectare a Europei”.
Alocarea de credite anuale din fonduri și 
sumele transferate din Fondul de coeziune 
către facilitatea „Conectarea Europei” și 
către un stat membru ar trebui limitate la 
un plafon care urmează să fie stabilit în 
funcție de capacitatea respectivului stat 
membru de a absorbi aceste credite. În 
plus, în conformitate cu ținta principală 
privind reducerea sărăciei, este necesară 
reorientarea sistemului de sprijin alimentar 

(57) Este necesară stabilirea limitelor 
acestor resurse pentru investițiile pentru 
creștere și locuri de muncă și adoptarea de 
criterii obiective de alocare către regiuni și 
state membre. Pentru a încuraja accelerarea 
necesară a dezvoltării infrastructurii în 
transport și energie, precum și a 
tehnologiilor informației și comunicațiilor 
în Uniune, se recomandă crearea unei 
facilități de „Conectare a Europei”.
Alocarea de credite anuale din fonduri și 
sumele transferate din Fondul de coeziune 
către facilitatea „Conectarea Europei” și 
către un stat membru ar trebui limitate la 
un plafon care urmează să fie stabilit în 
funcție de capacitatea respectivului stat 
membru de a absorbi aceste credite. În 
plus, în conformitate cu ținta principală 
privind reducerea sărăciei, este necesară 
reorientarea sistemului de sprijin alimentar 
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pentru persoanele cele mai defavorizate 
pentru a promova incluziunea socială și 
dezvoltarea armonioasă a Uniunii. Se 
preconizează un mecanism care să 
transfere resurse către acest instrument și 
să garanteze că acestea vor fi constituite 
din alocări FSE printr-o scădere implicită 
corespunzătoare a procentului minim din 
fondurile structurale de alocat FSE în 
fiecare țară.

pentru persoanele cele mai defavorizate, în 
funcție de categoria socială și de sex,
pentru a promova incluziunea socială și 
dezvoltarea armonioasă a Uniunii. Se 
preconizează un mecanism care să 
transfere resurse către acest instrument și 
să garanteze că acestea vor fi constituite 
din alocări FSE printr-o scădere implicită 
corespunzătoare a procentului minim din 
fondurile structurale de alocat FSE în 
fiecare țară.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 61

Textul propus de Comisie Amendamentul

(61) Este necesară stabilirea unor dispoziții 
suplimentare privind programarea, 
gestiunea, monitorizarea și controlul 
programelor operaționale care beneficiază 
de contribuții din partea fondurilor.
Programele operaționale ar trebui să 
stabilească axe prioritare care să 
corespundă unor obiective tematice, să 
elaboreze o logică de intervenție 
consecventă pentru a aborda necesitățile de 
dezvoltare identificate și să stabilească 
cadrul pentru evaluarea performanțelor. De 
asemenea, ele ar trebui să conțină alte 
elemente necesare pentru a sprijini punerea 
în aplicare eficace și eficientă acestor 
fonduri.

(61) Este necesară stabilirea unor dispoziții 
suplimentare privind programarea, 
gestiunea, monitorizarea și controlul 
programelor operaționale care beneficiază 
de contribuții din partea fondurilor.
Programele operaționale ar trebui să 
stabilească axe prioritare care să 
corespundă unor obiective tematice și 
principiilor orizontale enunțate la 
articolele 6, 7 și 8 din prezentul 
regulament, să elaboreze o logică de 
intervenție consecventă pentru a aborda 
necesitățile de dezvoltare identificate și să 
stabilească cadrul pentru evaluarea 
performanțelor. De asemenea, ele ar trebui 
să conțină alte elemente necesare pentru a 
sprijini punerea în aplicare eficace și 
eficientă acestor fonduri.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 67

Textul propus de Comisie Amendamentul

(67) Pentru a asigura disponibilitatea (67) Pentru a asigura disponibilitatea 
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informațiilor esențiale și actualizate privind 
punerea în aplicare a programelor, este 
necesar ca statele membre să furnizeze 
Comisiei datele-cheie în mod regulat. 
Pentru a evita impunerea unei sarcini 
administrative suplimentare asupra statelor 
membre, acest lucru ar trebui să se limiteze 
la datele colectate în mod continuu, iar 
transmisia ar trebui efectuată prin schimb 
electronic de date.

informațiilor esențiale și actualizate privind 
punerea în aplicare a programelor, este 
necesar ca statele membre să furnizeze 
Comisiei datele-cheie în mod regulat. 
Pentru a evita impunerea unei sarcini 
administrative suplimentare asupra statelor 
membre, acest lucru ar trebui să se limiteze 
la datele colectate în mod continuu, iar 
transmisia ar trebui efectuată prin schimb 
electronic de date. Atunci când este 
posibil, datele ar trebui defalcate în 
funcție de gen.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 69

Textul propus de Comisie Amendamentul

(69) Se consideră adecvat ca, în cooperare 
cu statele membre, Comisia să realizeze 
evaluarea ex post a fondurilor, pentru a 
obține informații la nivelul adecvat privind 
rezultatele și impactul intervențiilor 
finanțate.

(69) Se consideră adecvat ca, în cooperare 
cu statele membre, Comisia să realizeze 
evaluarea ex post a fondurilor, pentru a 
obține informații la nivelul adecvat privind 
rezultatele și impactul intervențiilor 
finanțate. Comisia și statele membre ar 
trebui să asigure includerea perspectivei 
de gen și a defalcării în funcție de sex în 
toate evaluările și rapoartele privind 
progresele înregistrate.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) „programare” înseamnă procesul de 
organizare, de luare a deciziilor și de 
alocare a resurselor financiare în mai multe
etape, care vizează punerea în aplicare, pe 
o bază multianuală, a acțiunii comune a 
Uniunii și a statelor membre pentru 
realizarea strategiei Uniunii pentru o 

(4) „programare” înseamnă procesul de 
organizare, de luare a deciziilor și de 
alocare a resurselor financiare în mai multe 
etape, în conformitate cu articolul 5, care 
vizează punerea în aplicare, pe o bază 
multianuală, a acțiunii comune a Uniunii și 
a statelor membre pentru realizarea 
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creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii;

strategiei Uniunii pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii;

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Comisia și statele membre asigură 
eficacitatea fondurilor CSC, în special prin 
monitorizare, raportare și evaluare.

(9) Comisa și statele membre asigură 
eficacitatea fondurilor CSC, în special prin 
monitorizare, raportare și evaluare, precum 
și transparența în procesul de selecție, 
punând accentul pe necesitatea ca 
justificările să fie făcute publice.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) instituții, organizații și grupuri care 
ar putea influența sau care ar putea fi 
afectate de punerea în aplicare a 
programelor, acordând o atenție deosebită 
grupurilor care ar putea fi afectate de 
programe și care ar putea întâmpina 
dificultăți în a le influența, în special 
persoane cu nevoi speciale și grupuri 
marginalizate;

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) organisme care reprezintă societatea 
civilă, inclusiv parteneri în domeniul 
protecției mediului, organizații 

(c) organisme care reprezintă societatea 
civilă, inclusiv parteneri în domeniul 
protecției mediului, organizații 
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neguvernamentale și organisme însărcinate 
cu promovarea egalității și nediscriminării. 

neguvernamentale și organisme însărcinate 
cu promovarea egalității dintre femei și 
bărbați, drepturilor femeilor, libertăților 
fundamentale și nediscriminării, în special 
organizațiile pentru drepturile femeilor, 
precum și organizații neguvernamentale 
care promovează incluziunea socială și 
organizații active în domeniul culturii, al 
educației și al tineretului.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În conformitate cu abordarea bazată pe 
guvernanța pe mai multe niveluri, 
partenerii sunt implicați de către statele 
membre în pregătirea contractelor de 
parteneriat și a rapoartelor privind 
progresele înregistrate și în pregătirea, 
punerea în aplicare, monitorizarea și 
evaluarea programelor. Partenerii participă 
la comitetele de monitorizare pentru 
programe.

(2) În conformitate cu abordarea bazată pe 
guvernanța pe mai multe niveluri, 
partenerii sunt implicați de către statele 
membre în pregătirea contractelor de 
parteneriat și a rapoartelor privind 
progresele înregistrate și în pregătirea, 
punerea în aplicare, monitorizarea și 
evaluarea programelor. Partenerii participă 
la comitetele de monitorizare pentru 
programe și selectează și desemnează 
membrii care să îi reprezinte în comitetul 
de monitorizare. Toate contractele de 
parteneriat trebuie să asigure includerea 
perspectivei de gen și a defalcării datelor 
în funcție de sex.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre și Comisia asigură
promovarea egalității între bărbați și 
femei, iar integrarea perspectivei egalității 
între bărbați și femei este promovată în 
cadrul pregătirii și punerii în aplicare a 

Statele membre și Comisia se asigură că
egalitatea între bărbați și femei și 
nediscriminarea, participarea femeilor la 
viața politică, economică și socială, 
precum și integrarea coerentă a 
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programelor. perspectivei egalității între bărbați și femei 
sunt promovate în toate etapele de 
pregătire, de programare și de punere în 
aplicare, de monitorizare și de evaluare a 
fondurilor CSC, utilizând metode de 
evaluare a integrării dimensiunii de gen 
în procesul bugetar. Statele membre 
permit în continuare participarea 
echilibrată a femeilor și a bărbaților la 
gestionarea și punerea în aplicare a 
programelor operaționale la nivel local, 
regional și național și prezintă rapoarte 
privind progresele înregistrate în acest 
domeniu. Programele ar trebui orientate 
în direcția eliminării discriminării dintre 
bărbați și femei, în special în mediul 
familial și profesional.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre și Comisia iau măsurile 
necesare pentru a preveni orice 
discriminări pe criterii de sex, origine 
rasială sau etnică, religie sau convingeri, 
handicap, vârstă sau orientare sexuală în 
timpul pregătirii și punerii în aplicare a 
programelor.

(2) Statele membre și Comisia iau toate 
măsurile necesare și adecvate pentru a 
preveni și a combate toate tipurile de 
discriminare și de violență pe criterii de 
sex, origine rasială sau etnică, religie sau 
convingeri, handicap, vârstă sau orientare 
sexuală în timpul pregătirii și punerii în 
aplicare a programelor, în special la 
stabilirea criteriilor și indicatorilor și la 
selectarea beneficiarilor, acordând o 
atenție deosebită celor care se confruntă 
cu discriminări multiple. Toate datele 
sunt analizate în funcție de sex ori de câte 
ori este posibil.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 2a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În momentul introducerii perspectivei de 
gen în orientarea programelor și în 
momentul evaluării programelor statele 
membre cooperează între ele și cu 
Eurostat în vederea dezvoltării unor 
indicatori ad hoc. 

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiecare fond CSC sprijină următoarele 
obiective tematice, conform misiunii sale, 
pentru a contribui la strategia Uniunii 
pentru o creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii:

Fiecare fond CSC sprijină următoarele 
obiective tematice, conform misiunii sale, 
pentru a contribui la strategia Uniunii 
pentru o creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii, precum și pentru 
promovarea egalității dintre bărbați și 
femei și a integrării perspectivei de gen:

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – punctul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) protecția drepturilor femeii și 
consolidarea egalității de gen

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) promovarea ocupării forței de muncă și
sprijinirea mobilității forței de muncă;

(8) promovarea ocupării forței de muncă,
sprijinirea mobilității forței de muncă și 
combaterea discriminării, acordând o 
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atenție deosebită accesului și condițiilor 
de acces al femeilor la piața forței de 
muncă; 

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – punctul 9 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) promovarea incluziunii sociale și
combaterea sărăciei;

(9) promovarea incluziunii sociale, 
integrarea principiului egalității de șanse 
între femei și bărbați și al accesibilității, 
combaterea sărăciei, a inegalităților 
sociale și a discriminării pe criterii de 
gen, acordând o atenție deosebită situației 
femeilor care constituie un grup 
vulnerabil la excluziune socială, la 
insecuritate și la sărăcie;

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – punctul 10 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) investițiile în educație, competențe și 
învățare pe tot parcursul vieții;

(10) investițiile în educație, competențe și 
învățare pe tot parcursul vieții, în special 
măsuri care vizează femeile, subliniind 
importanța acestui aspect pentru 
promovarea femeilor în societate și pentru 
consolidarea capacităților acestora, ceea 
ce contribuie la participarea femeilor la 
viața politică, economică și socială;

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – punctul 11
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) consolidarea capacității instituționale 
și o administrație publică eficientă.

(11) consolidarea capacității instituționale 
și o administrație publică eficientă și 
participativă, precum și promovarea 
consolidării capacității pentru partenerii 
sociali, organizațiile neguvernamentale, 
autoritățile regionale și locale și alte părți 
interesate, în special partenerii menționați 
la articolul 5 din prezentul regulament.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Obiectivele tematice sunt transpuse în 
priorități specifice pentru fiecare fond CSC
și stabilite în norme specifice fondurilor.

(2) Obiectivele tematice sunt transpuse în 
priorități specifice pentru fiecare dintre 
fondurile care fac obiectul RDC și 
stabilite în norme specifice fondurilor, 
asigurându-se în același timp că 
perspectiva de gen și egalitatea între femei 
și bărbați sunt integrate în activitățile din 
cadrul tuturor priorităților tematice și în 
toate etapele de pregătire, programare, 
punere în aplicare, monitorizare și 
evaluare a programelor. Se acordă 
prioritate acelor proiecte care promovează 
simultan mai multe dintre obiectivele 
tematice menționate anterior.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 14 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) proceduri de asigurare a alinierii cu 
strategia Uniunii pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, inclusiv:

(a) proceduri de asigurare a alinierii cu 
strategia Uniunii pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, precum și de promovare a 
egalității dintre bărbați și femei și a 
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integrării perspectivei de gen, inclusiv:

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 14 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) o analiză sintetică a evaluărilor ex ante 
ale programelor care justifică alegerea 
obiectivelor tematice și alocarea orientativă 
a fondurilor CSC;

(ii) o analiză sintetică a evaluărilor ex ante 
ale programelor care justifică alegerea 
obiectivelor tematice și alocarea orientativă 
a fondurilor CSC, precum și o distribuție a 
responsabilităților;

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 14 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o abordare integrată a nevoilor specifice 
ale zonelor geografice cele mai afectate de 
sărăcie sau ale grupurilor țintă supuse celui 
mai ridicat risc de discriminare sau 
excluziune, în special comunitățile 
marginalizate, după caz, incluzând 
alocările financiare orientative pentru 
fondurile CSC relevante;

(c) o abordare integrată a nevoilor specifice 
ale zonelor geografice cele mai afectate de 
sărăcie sau ale grupurilor țintă supuse celui 
mai ridicat risc de discriminare sau 
excluziune, în special femeile, comunitățile 
marginalizate și persoanele cu handicap, 
după caz, incluzând alocările financiare 
orientative pentru fondurile relevante care 
fac obiectul RDC;

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate datele din contractul de parteneriat 
ar trebui, atunci când este posibil, să fie 
defalcate în funcție de gen.
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Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

eliminat 

Justificare

Suspendarea plăților și autorizațiilor pentru fondurile CSC în favoarea țărilor cu economii 
fragile va duce doar la intensificarea dezechilibrelor și inegalităților sociale și teritoriale, 
femeile fiind în mod deosebit afectate.

Amendamentul 32

Propunere de regulament
 Articolul 24 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare program stabilește o strategie 
pentru contribuția programului la strategia 
Uniunii pentru o creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii în 
concordanță cu cadrul strategic comun și 
cu contractul de parteneriat. Fiecare 
program include măsurile luate pentru a 
asigura punerea în aplicare eficace, 
eficientă și coordonată a fondurilor CSC și 
a acțiunilor în vederea reducerii sarcinii 
administrative pentru beneficiari.

(1) Fiecare program stabilește o strategie 
pentru contribuția programului la strategia 
Uniunii pentru o creștere inteligentă 
durabilă și favorabilă incluziunii, precum 
și pentru promovarea egalității dintre 
bărbați și femei și a integrării perspectivei 
de gen, în concordanță cu cadrul strategic 
comun și cu contractul de parteneriat. 
Fiecare program include măsurile luate 
pentru a asigura punerea în aplicare 
eficace, eficientă și coordonată a fondurilor 
CSC și a acțiunilor în vederea reducerii 
sarcinii administrative pentru beneficiari. 
Atunci când este posibil, toate datele ar 
trebui defalcate în funcție de gen.

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 3 – litera ca (nouă) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) indicatori pentru dimensiunea de gen 
în ceea ce privește participarea la 
programe și impactul fondurilor 
structurale.

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Fiecare program, cu excepția celor care 
acoperă numai asistența tehnică, include o 
descriere a acțiunilor de întreprins, luând 
în considerare principiile enunțate la
articolele 7 și 8.

(4) Fiecare program, cu excepția celor care 
acoperă numai asistența tehnică, include
ținte și obiective de etapă calitative și 
cantitative măsurabile pentru indicatorii 
legați de principiile orizontale enunțate la 
articolele 7 și 8, în cazul în care sunt 
adăugate în mod corespunzător prin 
indicatori specifici programelor și acțiuni 
specifice de întreprins în scopul de a 
respecta principiile enunțate la articolele 7 
și 8.

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia evaluează conformitatea 
programelor cu prezentul regulament, 
normele specifice fondurilor, contribuția 
efectivă a acestora la obiectivele tematice 
și la prioritățile Uniunii specifice fiecărui 
fond CSC, cadrul strategic comun, 
contractul de parteneriat, recomandările 
adresate fiecărei țări în temeiul articolului 
121 alineatul (2) din tratat și recomandările 
Consiliului, adoptate în conformitate cu 
articolul 148 alineatul (4) din tratat, ținând 
cont de evaluarea ex ante. Evaluarea 

(1) Comisia evaluează conformitatea 
programelor cu prezentul regulament, 
normele specifice fondurilor, contribuția 
efectivă a acestora la obiectivele tematice 
și la prioritățile Uniunii specifice fiecărui 
fond CSC, cadrul strategic comun, 
contractul de parteneriat, recomandările 
adresate fiecărei țări în temeiul articolului 
121 alineatul (2) din tratat și recomandările 
Consiliului, adoptate în conformitate cu 
articolul 148 alineatul (4) din tratat, ținând 
cont de evaluarea ex ante. Evaluarea 
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abordează, în special, gradul de adecvare a 
strategiei programului, obiectivele 
corespunzătoare, indicatorii, țintele și 
alocarea resurselor bugetare.

abordează, în special, gradul de adecvare a 
strategiei programului, obiectivele 
corespunzătoare, indicatorii, țintele și 
alocarea resurselor bugetare. Decizia ar 
trebui să fie adoptată în urma unui proces 
transparent.

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) este plasată sub responsabilitatea 
comunității, a grupurilor de acțiune locală 
formate din reprezentanți ai intereselor 
socioeconomice locale ale sectoarelor 
public și privat și în cadrul cărora, la nivel 
decizional, nici sectorul public, nici un 
singur grup de interese nu poate deține mai 
mult de 49% din drepturile de vot;

(b) este plasată sub responsabilitatea 
comunității, a grupurilor de acțiune locală 
formate din reprezentanți ai intereselor 
socioeconomice locale ale sectoarelor 
public și privat și în cadrul cărora, la nivel 
decizional, nici sectorul public, nici un 
singur grup de interese nu poate deține mai 
mult de 49% din drepturile de vot;
alcătuirea grupului se subordonează 
principiului egalității de gen;

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) este axată pe obiective de combatere 
a inegalităților sociale și a sărăciei și de 
promovare a egalității dintre bărbați și 
femei.

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) definirea zonei și a populației care fac (a) definirea zonei și a populației care fac 
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obiectul strategiei; obiectul strategiei, segmentată în funcție 
de gen;

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre definesc rolurile respective 
ale grupului de acțiune locală și autoritățile 
responsabile pentru punerea în aplicare a 
programelor relevante, pentru toate 
sarcinile de punere în aplicare legate de 
strategie.

Statele membre definesc rolurile respective 
ale grupului de acțiune locală și autoritățile 
responsabile pentru punerea în aplicare a 
programelor relevante, pentru toate 
sarcinile de punere în aplicare legate de 
strategie. Trebuie să se acorde o atenție 
deosebită implicării echilibrate a 
bărbaților și a femeilor în grupurile de 
acțiune locale și în procedurile aferente.

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) conceperea unor proceduri și criterii de 
selecție nediscriminatorii și transparente în 
ceea ce privește selectarea operațiunilor, 
care să evite conflictele de interese și să 
garanteze că cel puțin 50% din voturile 
privind deciziile de selecție reprezintă 
parteneri din afara sectorului public, 
oferind posibilitatea contestării deciziilor 
de selecție și permițând selecția prin 
procedură scrisă;

(b) conceperea unor proceduri și criterii de 
selecție nediscriminatorii, transparente și 
bazate pe egalitatea de gen în ceea ce 
privește selectarea operațiunilor, care să 
evite conflictele de interese și să garanteze 
că cel puțin 50 % din voturile privind 
deciziile de selecție reprezintă parteneri din 
afara sectorului public, oferind posibilitatea 
contestării deciziilor de selecție și 
permițând selecția prin procedură scrisă;

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 2



PE487.962v02-00 22/32 AD\906116RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Destinatarii finali sprijiniți prin 
instrumente financiare pot primi, de 
asemenea, granturi sau o altă formă de 
asistență printr-un program sau un alt 
instrument sprijinit de bugetul Uniunii. În 
acest caz, se păstrează evidențe contabile 
separate pentru fiecare sursă de finanțare.

(2) Destinatarii finali sprijiniți prin 
instrumente financiare pot primi, de 
asemenea, granturi sau o altă formă de 
asistență printr-un program sau un alt 
instrument sprijinit de bugetul Uniunii. În 
acest caz, se păstrează evidențe contabile 
separate pentru fiecare sursă de finanțare. 
Trebuie să se acorde sprijin financiar și 
asistență tehnică pentru acțiunile 
întreprinse de femei.

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comitetul de monitorizare este compus din 
reprezentanți ai autorităților de 
management și ai organismelor 
intermediare și din reprezentanți ai 
partenerilor. Fiecare membru al comitetului 
de monitorizare are drept de vot.

Comitetul de monitorizare este compus din 
reprezentanți ai autorităților de 
management și ai organismelor 
intermediare și din reprezentanți ai 
partenerilor menționați la articolul 5, 
având în vedere, în special, partenerii 
implicați în pregătirea programelor 
respective. Fiecare membru al comitetului 
de monitorizare are drept de vot. Statele 
membre asigură egalitatea între femei și 
bărbați în cadrul acestui organism.

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comitetul de monitorizare a unui program 
în temeiul obiectivului de cooperare 
teritorială europeană include, de asemenea, 
reprezentanți ai țărilor terțe care participă 
la program.

Comitetul de monitorizare a unui program 
în temeiul obiectivului de cooperare 
teritorială europeană include, de asemenea, 
reprezentanți ai țărilor terțe care participă 
la program. În alcătuirea comitetului de 
monitorizare se ține seama de principiul 
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egalității dintre bărbați și femei.

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comitetul de monitorizare se reunește 
cel puțin o dată pe an și examinează 
punerea în aplicare a programului și 
progresele înregistrate în îndeplinirea 
obiectivelor acestuia. În acest scop, 
comitetul ia în considerare datele 
financiare, indicatorii comuni și specifici 
fiecărui program, inclusiv modificările cu 
privire la indicatorii de rezultat și 
progresele în vederea atingerii valorilor 
țintă cuantificate și a obiectivelor de etapă 
definite în cadrul de performanță.

(1) Comitetul de monitorizare se reunește 
cel puțin o dată pe an și examinează 
punerea în aplicare a programului și 
progresele înregistrate în îndeplinirea 
obiectivelor acestuia. În acest scop, 
comitetul ia în considerare datele 
financiare, indicatorii comuni și specifici 
fiecărui program, în special cei legați de 
aspectele de gen, inclusiv modificările cu 
privire la indicatorii de rezultat și 
progresele în vederea atingerii valorilor 
țintă cuantificate și a obiectivelor de etapă 
definite în cadrul de performanță.

Amendamentul 45

Propunere de regulament
 Articolul 44 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Rapoartele de implementare anuale 
prezintă informații privind punerea în 
aplicare a programului și a priorităților 
acestuia, prin referire la datele financiare, 
indicatorii comuni și indicatorii specifici 
programelor, valorile-țintă cuantificate, 
inclusiv modificările indicatorilor de 
rezultat și ale obiectivelor de etapă definite 
în cadrul de performanță. Datele transmise 
se referă la valori ale indicatorilor pentru 
operațiunile puse pe deplin în aplicare și, 
de asemenea, pentru operațiunile selectate. 
Ele precizează, de asemenea, măsurile 
luate pentru a îndeplini condițiile ex ante și 
pentru a aborda orice probleme care 
afectează evoluția programului, precum și 

(2) Rapoartele de punere în aplicare anuale 
prezintă informații privind punerea în 
aplicare a programului și a priorităților 
acestuia, prin referire la datele financiare, 
la indicatorii comuni și la indicatorii 
specifici programelor, care trebuie să țină 
cont de dimensiunea de gen, la valorile-
țintă cuantificate, inclusiv la modificările 
indicatorilor de rezultat și ale obiectivelor 
de etapă definite în cadrul de performanță. 
Datele transmise se referă la valori ale 
indicatorilor pentru operațiunile puse pe 
deplin în aplicare și, de asemenea, pentru 
operațiunile selectate. Ele precizează, de 
asemenea, măsurile luate pentru a îndeplini 
condițiile ex ante și pentru a aborda orice 
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măsurile corective luate. probleme care afectează evoluția 
programului, precum și măsurile corective 
luate. Atunci când este posibil, datele sunt 
defalcate în funcție de gen.

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Raportul anual de implementare 
prezentat în 2019 și raportul final de 
implementare pentru fondurile CSC includ, 
pe lângă informațiile și evaluarea prevăzute 
la alineatele (2) și (3), informații și evaluări 
privind progresele înregistrate în atingerea 
obiectivelor programului și contribuția 
acestuia la îndeplinirea strategiei Uniunii 
pentru o creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii.

(4) Raportul anual de implementare 
prezentat în 2019 și raportul final de 
implementare pentru fondurile CSC includ, 
pe lângă informațiile și evaluarea prevăzute 
la alineatele (2) și (3), informații și evaluări 
privind progresele înregistrate în atingerea 
obiectivelor programului și contribuția 
acestuia la îndeplinirea strategiei Uniunii 
pentru o creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii, precum și 
contribuția sa la egalitatea dintre bărbați 
și femei și la abordarea integratoare a 
egalității de gen.

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) progresele înregistrate către realizarea 
strategiei Uniunii pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, în special în ceea ce privește 
obiectivele de etapă stabilite pentru fiecare 
program în cadrul de performanță și 
contribuțiile utilizate pentru obiectivele 
legate de schimbările climatice;

(b) progresele înregistrate către realizarea 
strategiei Uniunii pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, precum și către promovarea 
egalității dintre bărbați și femei și a 
abordării integratoare a egalității de gen, 
în special în ceea ce privește obiectivele de 
etapă stabilite pentru fiecare program în 
cadrul de performanță și contribuțiile 
utilizate pentru obiectivele legate de 
schimbările climatice;
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Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În 2018 și 2020, Comisia include în 
raportul său anual privind progresele 
înregistrate pentru reuniunea de primăvară 
a Consiliului European o secțiune care 
sintetizează raportul strategic, în special în 
ceea ce privește progresele obținute către 
realizarea strategiei Uniunii pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii.

(5) În 2018 și 2020, Comisia include în 
raportul său anual privind progresele 
înregistrate pentru reuniunea de primăvară 
a Consiliului European o secțiune care 
sintetizează raportul strategic, în special în 
ceea ce privește progresele obținute către 
realizarea strategiei Uniunii pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii și către promovarea egalității 
dintre bărbați și femei și a abordării 
integratoare a egalității de gen.

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Evaluările se efectuează pentru
îmbunătățirea calității elaborării și punerii 
în aplicare a programelor, precum și în 
vederea aprecierii eficacității, eficienței și 
impactului acestora. Impactul programelor 
se evaluează în conformitate cu misiunea 
fondurilor CSC respective în ceea ce 
privește țintele pentru strategia Uniunii 
pentru o creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii, precum și în raport 
cu produsul intern brut (PIB) și șomajul, 
după caz.

(1) Evaluările se efectuează pentru 
îmbunătățirea calității elaborării și punerii 
în aplicare a programelor, precum și în 
vederea aprecierii eficacității, eficienței și 
impactului acestora. Impactul programelor 
se evaluează în conformitate cu misiunea 
fondurilor CSC respective în ceea ce 
privește țintele pentru strategia Uniunii 
pentru o creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii, egalitatea dintre 
bărbați și femei și abordarea integratoare 
a egalității de gen, precum și în raport cu 
produsul intern brut (PIB) și șomajul, după 
caz. 
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Amendamentul 50

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pun la dispoziție 
resursele necesare pentru efectuarea 
evaluărilor și asigură instituirea de
proceduri pentru generarea și colectarea 
datelor necesare pentru evaluări, inclusiv a 
datelor privind indicatorii comuni și, după 
caz, specifici ai programelor.

(2) Statele membre pun la dispoziție 
resursele necesare pentru efectuarea 
evaluărilor și asigură instituirea de 
proceduri pentru generarea și colectarea 
datelor necesare pentru evaluări, inclusiv a 
datelor privind indicatorii comuni și, după 
caz, specifici ai programelor. Atunci când 
este posibil, datele ar trebui defalcate în 
funcție de gen.

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) acțiuni de difuzare a informațiilor, rețele 
de sprijin, efectuarea unor activități de 
comunicare, de sensibilizare, de promovare 
a cooperării și de schimb de experiență, 
inclusiv cu țări terțe. Pentru a îmbunătăți 
eficiența comunicării către public și pentru 
a asigura o sinergie mai amplă și mai 
puternică între activitățile de comunicare 
întreprinse la inițiativa Comisiei, resursele 
alocate acțiunilor de comunicare în temeiul 
prezentului regulament contribuie, de 
asemenea, la comunicarea instituțională a 
priorităților politice ale Uniunii Europene, 
în măsura în care acestea sunt legate de 
obiectivele generale ale prezentului 
regulament;

(f) acțiuni de difuzare a informațiilor, rețele 
de sprijin, efectuarea unor activități de 
comunicare, de sensibilizare, de promovare 
a cooperării și de schimb de experiență,
inclusiv cu țări terțe. Pentru a îmbunătăți 
eficiența comunicării către public și pentru 
a asigura o sinergie mai amplă și mai 
puternică între activitățile de comunicare 
întreprinse la inițiativa Comisiei, resursele 
alocate acțiunilor de comunicare în temeiul 
prezentului regulament contribuie, de 
asemenea, la comunicarea instituțională a 
priorităților politice ale Uniunii Europene, 
în măsura în care acestea sunt legate de 
obiectivele generale ale prezentului 
regulament; întrucât, conform studiilor, 
femeile beneficiază de un acces la 
informații mai redus decât bărbații, 
trebuie să se acorde o atenție deosebită la 
nivel național și european accesului 
femeilor la informații;



AD\906116RO.doc 27/32 PE487.962v02-00

RO

Amendamentul 52

Propunere de regulament
Articolul 63 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Toate schimburile oficiale de informații 
între statul membru și Comisie sunt 
efectuate utilizând un sistem de schimb 
electronic de date stabilit în conformitate 
cu termenii și condițiile prevăzute de 
Comisie prin intermediul actelor de punere 
în aplicare. Actele de punere în aplicare 
respective se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 143 alineatul (3).

(4) Toate schimburile oficiale de informații 
între statul membru și Comisie sunt 
efectuate utilizând un sistem de schimb 
electronic de date stabilit în conformitate 
cu termenii și condițiile prevăzute de 
Comisie prin intermediul actelor de punere 
în aplicare. Actele de punere în aplicare 
respective se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 143 alineatul (3). Atunci când 
este posibil, datele sunt defalcate în 
funcție de gen.

Amendamentul 53

Propunere de regulament
Articolul 87 – alineatul 2 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o strategie privind contribuția 
programului operațional la strategia 
Uniunii pentru o creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii, care să 
cuprindă:

(a) o strategie privind contribuția 
programului operațional la strategia 
Uniunii pentru o creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii, precum 
și la egalitatea dintre bărbați și femei și la 
abordarea integratoare a egalității de gen,
care să cuprindă:

Amendamentul 54

Propunere de regulament
Articolul 87 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) contribuția la abordarea integrată 
stabilită în contractul de parteneriat pentru 
a răspunde nevoilor specifice din zonele 
geografice cele mai afectate de sărăcie sau 

(d) contribuția la abordarea integrată 
stabilită în contractul de parteneriat pentru 
a răspunde nevoilor specifice din zonele 
geografice cele mai afectate de sărăcie sau 
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nevoilor grupurilor țintă cele mai expuse 
riscului de discriminare sau excludere, în 
special în cazul comunităților 
marginalizate, precum și alocațiile 
financiare orientative;

nevoilor grupurilor țintă cele mai expuse 
riscului de discriminare sau excludere, în 
special în cazul comunităților 
marginalizate și al femeilor, care sunt un 
grup chiar mai vulnerabil în perioade de 
criză, precum și alocațiile financiare 
orientative; 

Amendamentul 55

Propunere de regulament
Articolul 87 – alineatul 3 – paragraful 1 – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) o descriere a acțiunilor specifice de 
promovare a șanselor egale și prevenirea 
oricărei discriminări bazate pe sex, rasă sau 
origine etnică, religie sau convingeri, 
handicap, vârstă sau orientare sexuală în 
timpul pregătirii, elaborării și punerii în 
aplicare a programului operațional și în 
special în ceea ce privește accesul la 
finanțare, luând în considerare nevoile 
diferitelor grupuri țintă expuse riscului de 
astfel de discriminări și în special a 
cerințelor privind garantarea accesibilității 
pentru persoanele cu handicap;

(ii) o descriere a acțiunilor specifice de 
promovare a șanselor egale și prevenirea 
oricărei discriminări bazate pe sex, rasă sau 
origine etnică, religie sau convingeri, 
handicap, vârstă, orientare sexuală sau 
identitate de gen în timpul pregătirii, 
elaborării și punerii în aplicare a 
programului operațional, precum și la 
stabilirea criteriilor și indicatorilor și la 
selectarea beneficiarilor, și în special în 
ceea ce privește accesul la finanțare, luând 
în considerare nevoile diferitelor grupuri 
țintă expuse riscului de astfel de 
discriminări și în special a cerințelor 
privind garantarea accesibilității pentru 
persoanele cu handicap; 

Amendamentul 56

Propunere de regulament
Articolul 87 – alineatul 3 – paragraful 1 – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) o descriere a contribuției sale la 
promovarea egalității între bărbați și femei 
și, atunci când este cazul, a măsurilor 
menite să asigure integrarea perspectivei de 
gen la nivelul de program operațional și de 
operațiune.

(iii) (iii) o descriere a contribuției sale la 
promovarea egalității între bărbați și femei 
și a măsurilor pentru a asigura integrarea 
perspectivei de gen la nivelul programelor 
și al operațiunilor, precum și o descriere a 
acțiunilor specifice întreprinse pentru a 
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promova egalitatea între bărbați și femei.

Amendamentul 57

Propunere de regulament
Articolul 92 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia evaluează proiectul major pe 
baza informațiilor menționate la articolul 
91 cu scopul de a stabili dacă cererea de 
contribuție din partea fondurilor este 
justificată.

(1) Comisia evaluează proiectul major pe 
baza informațiilor menționate la articolul 
91 cu scopul de a stabili dacă cererea de 
contribuție din partea fondurilor este 
justificată. Decizia ar trebui să fie 
adoptată în urma unui proces 
transparent.

Amendamentul 58

Propunere de regulament
Articolul 97 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Structura sa este stabilită de statul membru, 
de comun acord cu autoritatea de 
management, respectându-se principiul 
parteneriatului.

Structura sa este stabilită de statul membru, 
de comun acord cu autoritatea de 
management, respectându-se principiul 
parteneriatului și promovarea egalității de 
gen în alcătuirea sa.

Amendamentul 59

Propunere de regulament
Articolul 101 – alineatul 3 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) progresele realizate în punerea în 
aplicare a unor măsuri care să răspundă 
nevoilor specifice din zonele geografice 
cele mai afectate de sărăcie sau ale
grupurilor țintă expuse cel mai mult 
riscului de discriminare sau excludere, în 
special în ceea ce privește comunitățile 
marginalizate, inclusiv, dacă este cazul, 

(i) progresele realizate în punerea în 
aplicare a unor măsuri care să răspundă 
nevoilor specifice din zonele geografice 
cele mai afectate de sărăcie sau ale
grupurilor țintă expuse cel mai mult 
riscului de discriminare sau excludere, în 
special în ceea ce privește femeile,
comunitățile marginalizate și persoanele 
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resursele financiare utilizate; cu handicap, inclusiv, dacă este cazul, 
resursele financiare utilizate;

Amendamentul 60

Propunere de regulament
Articolul 106 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Strategia de comunicare este examinată și 
aprobată de primul comitet de monitorizare 
după adoptarea programului operațional.

Strategia de comunicare este examinată și 
aprobată de primul comitet de monitorizare 
după adoptarea programului operațional. În 
afară de aspectele tehnice referitoare la 
diseminarea informațiilor, strategia 
promovează un limbaj corect din punct de 
vedere al genului în toată mass-media, în 
conformitate cu cele mai bune practici și 
orientări elaborate de anumite state, 
regiuni și autorități locale.    

Amendamentul 61

Propunere de regulament
Articolul 107 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Rețelele Uniunii formate din membri 
desemnați de statele membre și autoritățile 
de sunt instituite de către Comisie pentru a 
garanta schimbul de informații privind 
rezultatele obținute în urma punerii în 
aplicare a strategiilor de comunicare, 
schimbul de experiență cu privire la 
punerea în aplicare a măsurilor de 
informare și de comunicare și schimbul de 
bune practici.

(4) Rețelele Uniunii formate din membri 
desemnați de statele membre și autoritățile 
de sunt instituite de către Comisie pentru a 
garanta schimbul de informații privind 
rezultatele obținute în urma punerii în 
aplicare a strategiilor de comunicare, 
schimbul de experiență cu privire la 
punerea în aplicare a măsurilor de 
informare și de comunicare și schimbul de 
bune practici. Este important ca în rețelele 
Uniunii Europene să se asigure 
implicarea echilibrată atât a femeilor, cât 
și a bărbaților.
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Amendamentul 62

Propunere de regulament
Articolul 111 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) importanța axei prioritare pentru 
strategia Uniunii pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, având în vedere anumite lacune 
care trebuie abordate;

(1) importanța axei prioritare pentru 
strategia Uniunii pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, precum și  pentru egalitatea 
dintre bărbați și femei și abordarea 
integratoare a egalității de gen, având în 
vedere anumite lacune care trebuie 
abordate;

Amendamentul 63

Propunere de regulament
Articolul 143 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia este asistată de Comitetul de 
coordonare a fondurilor. Acesta este un 
comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 
182/2011.

(1) Comisia este asistată de Comitetul de 
coordonare a fondurilor. Acesta este un 
comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 
182/2011. Alcătuirea comitetului se 
subordonează principiului egalității de 
gen.
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