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Amendamentul 19
Nessa Childers

Propunere de regulament
Titlul 1

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” (Text cu relevanță 
pentru SEE)

Propunere de REGULAMENT AL 
PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 
CONSILIULUI de instituire, pentru 
perioada 2014-2020, a programului 
„Egalitate, drepturi și cetățenie” (Text cu 
relevanță pentru SEE)

Or. en

Justificare

Titlul programului trebuie să reflecte faptul că secțiunile privind egalitatea de gen și 
combaterea discriminării din cadrul programului PROGRESS reprezintă o parte 
semnificativă a noului program.

Amendamentul 20
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Uniunea Europeană se întemeiază pe 
principiile libertății, democrației, 
respectării drepturilor și a libertăților 
fundamentale ale omului, precum și al 
statului de drept, principii comune tuturor 
statelor membre. Orice cetățean al Uniunii 
dispune de drepturile prevăzute în tratat. 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene căreia, odată cu intrarea în 
vigoare a Tratatului de la Lisabona, i s-a 
conferit forță juridică obligatorie pe întreg 
teritoriul Uniunii, reflectă drepturile și 
libertățile fundamentale de care dispun 
cetățenii în cadrul Uniunii. Pentru a deveni 

(1) Uniunea Europeană se întemeiază pe 
principiile libertății, democrației, 
respectării drepturilor și a libertăților 
fundamentale ale omului, precum și al 
statului de drept, respectării drepturilor 
femeilor, egalității între bărbați și femei și 
nediscriminării, principii comune tuturor 
statelor membre. Orice cetățean al Uniunii 
dispune de drepturile prevăzute în tratat. 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene căreia, odată cu intrarea în 
vigoare a Tratatului de la Lisabona, i s-a 
conferit forță juridică obligatorie pe întreg 
teritoriul Uniunii, reflectă drepturile și 
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efective, este necesar ca aceste drepturi să 
fie promovate și respectate. Este necesar să 
se asigure respectarea integrală a acestor 
drepturi și orice obstacole ar trebui 
eliminate.

libertățile fundamentale de care dispun 
cetățenii în cadrul Uniunii. Pentru a deveni 
efective, este necesar ca aceste drepturi să 
fie promovate și respectate. Este necesar să 
se asigure respectarea integrală a acestor 
drepturi și orice obstacole ar trebui 
eliminate.

Or. fr

Amendamentul 21
Nessa Childers

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 și 
convențiilor internaționale la care a 
aderat Uniunea. 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, să aibă încredere că drepturile 
lor sunt protejate și că accesul persoanelor 
cu handicap este asigurat în condiții egale 
cu celelalte persoane, oriunde s-ar afla în 
Uniune.

Or. en

Justificare

Programul se referă și la drepturile persoanelor, astfel cum sunt evidențiate în obiectivele 
generale. Așadar, este important să se menționeze obligațiile UE în ceea ce privește 
drepturile omului, asociate aderării la tratatele internaționale. Accesul persoanelor cu 
handicap în condiții egale cu celelalte persoane este un drept asociat Convenției ONU 
privind drepturile persoanelor cu handicap.
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Amendamentul 22
Antonyia Parvanova, Sophia in 't Veld

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
accesa și exercita drepturile în 
deplinătatea lor, astfel cum sunt prevăzute 
în tratate, fără niciun fel de discriminări, 
inclusiv fără discriminări pe motiv de gen, 
identitate de gen și exprimare a genului. 
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.

Or. en

Amendamentul 23
Nessa Childers

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, 

(5) În conformitate cu articolele 10 și 19 
din TFUE, obiectivul Uniunii este de a 
căuta să combată discriminarea pe criterii 
de sex, apartenență rasială sau etnică, 
religie sau convingeri, handicap, vârstă sau 
orientare sexuală și de a integra egalitatea.
Nediscriminarea este, de asemenea, 
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care necesită acțiuni coordonate, inclusiv 
prin alocarea de fonduri.

consacrată la articolul 21 din Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene. Combaterea tuturor formelor de 
discriminare și protejarea drepturilor 
persoanelor cu handicap asociate aderării 
Uniunii la Convenția ONU privind 
drepturile persoanelor cu handicap sunt 
obiective permanente, care necesită acțiuni 
coordonate, inclusiv prin alocarea de 
fonduri.

Or. en

Justificare

Combating discrimination and promoting equality between women and men should be 
complementary objectives of the Programme as women form the majority of most 
discriminated groups and are the majority of the EU population. Following the model of the 
current PROGRESS programme, the Rights and Citizenship Programme must give these two 
EU objectives an independent standing, and the recitals must reflect this. Since the 1995 
United Nations World Conference on Women, the EU has been implementing a double 
strategy with regards to equality between women and men combining specific actions and 
gender mainstreaming. The Rights and Citizenship programme must provide the framework 
and the funding needed for this double strategy.

Amendamentul 24
Nessa Childers

Propunere de regulament
Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) În conformitate cu articolul 2 și 
articolul 3 alineatul (3) din Tratatul 
privind Uniunea Europeană și cu 
articolul 8 din TFUE, egalitatea între 
femei și bărbați constituie o valoare 
fundamentală și un obiectiv al Uniunii, 
iar aceasta are menirea de a promova 
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 la nivelul Uniunii se realizează 
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printr-o abordare duală a acțiunilor 
specifice și o integrare eficientă a 
dimensiunii de gen în procesul decizional 
și în alocările bugetare.

Or. en

Amendamentul 25
Lívia Járóka

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În conformitate cu articolele 8 și 10 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, programul ar trebui să sprijine 
integrarea egalității între femei și bărbați și 
a obiectivelor anti-discriminare în toate 
activitățile sale. Ar trebui să se efectueze o 
monitorizare și evaluare periodică pentru a 
aprecia modul în care aspectele privind 
combaterea discriminării și egalitatea între 
femei și bărbați sunt abordate în activitățile 
programului.

(6) În conformitate cu articolele 8 și 10 din 
TFUE, programul instituit prin acest 
regulament (programul) ar trebui să 
sprijine integrarea egalității între femei și 
bărbați și a obiectivelor anti-discriminare 
în toate activitățile sale și ar trebui să fie 
pus în aplicare astfel încât să existe o 
consolidare reciprocă cu alte activități ale 
Uniunii sau ale statelor membre care au 
aceleași obiective, în special cu Cadrul 
UE pentru strategiile naționale de 
integrare a romilor și cu Pactul european 
pentru egalitatea de șanse între femei și 
bărbați (2011-2020). Ar trebui să se 
efectueze o monitorizare și evaluare 
periodică pentru a aprecia modul în care 
aspectele privind combaterea discriminării 
și egalitatea între femei și bărbați sunt 
abordate în activitățile programului.

Or. en

Amendamentul 26
Anna Záborská

Propunere de regulament
Considerentul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În conformitate cu articolele 8 și 10 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, programul ar trebui să sprijine 
integrarea egalității între femei și bărbați și 
a obiectivelor anti-discriminare în toate 
activitățile sale. Trebuie efectuate 
monitorizări și evaluări periodice pentru a 
evalua modul în care sunt abordate în 
activitățile programului aspectele care țin 
de egalitatea de gen și de lupta împotriva 
discriminării.

(6) În conformitate cu articolele 8 și 10 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, programul instituit prin acest 
regulament (programul) ar trebui să 
sprijine integrarea egalității între femei și 
bărbați și a obiectivelor anti-discriminare 
în toate activitățile sale. Trebuie efectuate 
monitorizări și evaluări periodice pentru a 
evalua modul în care sunt abordate în 
activitățile programului aspectele care țin 
de egalitatea de șanse între femei și 
bărbați și de lupta împotriva discriminării.

Or. en

Justificare

Acest amendament se aplică întregului text; amendamentul modifică sintagma „egalitatea de 
gen” în „egalitatea de șanse între femei și bărbați” și cuvântul „gen” în „sex”. În 
conformitate cu articolele 8 și 10 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 
activitățile ce vizează promovarea egalității între cele două sexe se referă la „egalitatea de 
șanse între femei și bărbați”. Prin adoptarea acestui amendament, se menține codificarea 
lingvistică asociată unui anumit tip de politică a UE.

Amendamentul 27
Regina Bastos, Silvia Costa

Propunere de regulament
Considerentul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) În Rezoluția sa din 2 februarie 2012 
referitoare la Programul Daphne: 
realizări și perspective (1), Parlamentul 
European și-a exprimat regretul că lupta 
împotriva violenței față de copii, tineri și
femei nu a fost menționată în mod explicit 
ca obiectiv specific în propunerea 
Comisiei privind acest regulament și a 
subliniat că este esențială păstrarea 
obiectivelor programului Daphne III, în 
special a celui referitor la combaterea 
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violenței împotriva femeilor, în rândul 
obiectivelor programului și a insistat ca 
finanțarea acestuia să rămână la un nivel 
echivalent sau superior celui aferent 
programului Daphne III și ca vizibilitatea 
acestuia din urmă să rămână ridicată, 
ținându-se seama de reușitele, eficacitatea 
și popularitatea sa.

Or. en

Amendamentul 28
Mikael Gustafsson

Propunere de regulament
Considerentul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) În Rezoluția sa din 2 februarie 2012 
referitoare la Programul Daphne: 
realizări și perspective (1), Parlamentul 
European și-a exprimat regretul că lupta 
împotriva violenței față de copii, tineri și 
femei nu a fost menționată în mod explicit 
ca obiectiv specific în propunerea 
Comisiei privind acest regulament și a 
subliniat că este esențială păstrarea 
obiectivelor programului Daphne III, în 
special a celui referitor la combaterea 
violenței împotriva femeilor, în rândul 
obiectivelor programului și a insistat ca 
finanțarea acestuia să fie sporită față de 
programul Daphne III și ca vizibilitatea 
acestuia din urmă să rămână ridicată, în 
special prin introducerea unui subcapitol 
specific, care să conțină numele 
„Daphne”.

Or. en

Amendamentul 29
Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner
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Propunere de regulament
Considerentul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) În Rezoluția sa din 2 februarie 2012 
referitoare la Programul Daphne: 
realizări și perspective (1), Parlamentul 
European și-a exprimat regretul că lupta 
împotriva violenței față de copii, tineri și 
femei nu a fost menționată în mod explicit 
ca obiectiv specific în propunerea 
Comisiei privind acest regulament și a 
subliniat că este esențială păstrarea 
obiectivelor programului Daphne III, în 
special a celui referitor la combaterea 
violenței împotriva femeilor, în rândul 
obiectivelor programului și a insistat ca 
finanțarea acestuia să fie sporită față de 
programul Daphne III și ca vizibilitatea 
acestuia din urmă să rămână ridicată, în 
special prin introducerea unui subcapitol 
specific, care să conțină numele 
„Daphne”.

Or. en

Amendamentul 30
Regina Bastos, Silvia Costa

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Violența împotriva femeilor, sub toate 
formele sale, reprezintă o încălcare a 
drepturilor fundamentale și un pericol grav 
pentru sănătate. Acest tip de violență este 
prezent peste tot în Uniune și sunt necesare 
acțiuni coordonate pentru a o combate. 
Luarea de măsuri în vederea combaterii 
violenței împotriva femeilor contribuie la 
promovarea egalității între femei și bărbați.

(7) Violența împotriva femeilor, copiilor, 
tinerilor și a altor grupuri de risc, sub 
toate formele sale, reprezintă o încălcare 
reală a drepturilor fundamentale și o 
amenințare gravă la adresa sănătății 
fizice și psihice a victimelor acestor acte.
Ea este, totodată, rezultatul factorilor 
culturali și sociali, precum și al 
inegalităților persistente între bărbați și 
femei și al repartizării inegale a puterii 
între femei și bărbați în societățile 
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noastre. Acest tip de violență este prezent 
peste tot în Uniune și sunt necesare acțiuni 
coordonate de combatere, bazate pe 
metodele și rezultatele din programele 
Daphne. Luarea de măsuri în vederea 
combaterii violenței împotriva femeilor 
contribuie la promovarea egalității între 
femei și bărbați. Întrucât programele 
Daphne au înregistrat un succes real încă 
de la lansarea lor, în 1997, atât din 
punctul de vedere al popularității în 
rândul părților interesate (beneficiari, 
autorități publice și academice, 
organizații neguvernamentale – ONG-
uri), cât și din punctul de vedere al 
eficacității proiectelor finanțate prin 
aceste programe, este esențial ca noul 
program să identifice în mod clar 
proiectele referitoare la obiectivele de 
prevenire și combatere a violenței 
împotriva copiilor, adolescenților, 
femeilor și a altor grupuri de risc, pentru 
a asigura, în continuare, o vizibilitate cât 
mai ridicată a programelor Daphne.

Or. en

Amendamentul 31
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Violența împotriva femeilor, sub toate 
formele sale, reprezintă o încălcare a 
drepturilor fundamentale și un pericol grav 
pentru sănătate. Acest tip de violență este 
prezent peste tot în Uniune și sunt 
necesare acțiuni coordonate pentru a o 
combate. Luarea de măsuri în vederea 
combaterii violenței împotriva femeilor
contribuie la promovarea egalității între 
femei și bărbați.

(7) Toate formele de violență împotriva 
femeilor reprezintă o încălcare gravă a 
drepturilor fundamentale. Acest flagel are 
repercusiuni grave, nu numai asupra 
sănătății fizice și mentale a victimelor, ci 
și asupra întregii societăți, inegalitatea 
între bărbați și femei manifestându-se aici 
în forma sa cea mai crudă și mai 
bulversantă. Violența împotriva femeilor 
este prezentă peste tot în Uniune. Pentru 
combaterea violenței împotriva femeilor, 
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sunt necesare o voință politică puternică 
și acțiuni coordonate în toate statele 
membre, iar acest aspect ar trebui abordat 
din perspectiva globală a unei politici UE 
de promovare a emancipării femeilor și a 
egalității între femei și bărbați.

Or. fr

Amendamentul 32
Nessa Childers

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Violența împotriva femeilor, sub toate 
formele sale, reprezintă o încălcare a 
drepturilor fundamentale și un pericol grav 
pentru sănătate. Acest tip de violență este 
prezent peste tot în Uniune și sunt necesare 
acțiuni coordonate pentru a o combate. 
Luarea de măsuri în vederea combaterii 
violenței împotriva femeilor contribuie la 
promovarea egalității între femei și bărbați.

(7) Violența împotriva femeilor, sub toate 
formele sale, este un fenomen structural 
legat de distribuția inegală a puterii între 
femei și bărbați în societatea noastră și 
reprezintă o încălcare a drepturilor 
fundamentale și un pericol grav pentru 
sănătate. Violența împotriva femeilor, 
copiilor și a altor persoane vulnerabile 
este prezentă peste tot în Uniune și sunt 
necesare acțiuni coordonate pentru a o 
combate, bazate pe metodele și rezultatele 
programelor Daphne. Luarea de măsuri în 
vederea combaterii violenței împotriva 
femeilor contribuie la promovarea egalității 
între femei și bărbați.

Or. en

Justificare

Programul „Drepturi și cetățenie” trebuie să continue succesele programelor DAPHNE I, II 
și III și metodele de lucru ale acestora, care implică sprijinirea proiectelor la nivelul de bază 
al comunității. Programele DAPHNE au fost esențiale pentru schimbul de bune practici și 
informații între factorii din diferitele state membre. În cadrul următorului program 
DAPHNE, ar trebui valorificate constatările proiectelor DAPHNE anterioare, pentru 
dezvoltarea de măsuri legislative și acțiuni de combatere a violenței împotriva femeilor.
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Amendamentul 33
Minodora Cliveti

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Violența împotriva femeilor, sub toate 
formele sale, reprezintă o încălcare a 
drepturilor fundamentale și un pericol grav 
pentru sănătate. Acest tip de violență este 
prezent peste tot în Uniune și sunt necesare 
acțiuni coordonate pentru a o combate. 
Luarea de măsuri în vederea combaterii 
violenței împotriva femeilor contribuie la 
promovarea egalității între femei și bărbați.

(7) Violența împotriva femeilor, sub toate 
formele sale, este un fenomen structural 
legat de distribuția inegală a puterii între 
femei și bărbați în societatea noastră și 
reprezintă o încălcare a drepturilor 
fundamentale și un pericol grav pentru 
sănătate. Violența împotriva femeilor, 
copiilor și a altor persoane vulnerabile 
este prezentă peste tot în Uniune și sunt 
necesare acțiuni coordonate pentru a o 
combate, bazate pe metodele și rezultatele 
programelor Daphne. Luarea de măsuri în 
vederea combaterii violenței împotriva 
femeilor contribuie la promovarea egalității 
între femei și bărbați.

Or. en

Amendamentul 34
Marina Yannakoudakis

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Violența împotriva femeilor, sub toate 
formele sale, reprezintă o încălcare a 
drepturilor fundamentale și un pericol grav 
pentru sănătate. Acest tip de violență este 
prezent peste tot în Uniune și sunt necesare 
acțiuni coordonate pentru a o combate. 
Luarea de măsuri în vederea combaterii 
violenței împotriva femeilor contribuie la 
promovarea egalității între femei și bărbați.

(7) Violența împotriva femeilor, copiilor, 
adolescenților și a altor grupuri de risc,
sub toate formele sale, reprezintă o 
încălcare a drepturilor fundamentale și un 
pericol grav pentru sănătate. Acest tip de 
violență este prezent peste tot în Uniune și 
sunt necesare acțiuni coordonate pentru a o 
combate. Luarea de măsuri în vederea 
combaterii violenței împotriva femeilor 
contribuie la promovarea egalității între 
femei și bărbați.
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Or. en

Amendamentul 35
Silvia Costa

Propunere de regulament
Considerentul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Unele forme de violență împotriva 
femeilor, copiilor, tinerilor și a altor 
grupuri de risc, cum ar fi, în special, 
traficul de persoane, violența domestică, 
exploatarea prin prostituție și la locul de 
muncă, cerșetoria, rasismul și 
discriminarea pe criterii etnice și 
religioase necesită măsuri specifice și bine 
orientate.

Or. it

Amendamentul 36
Anna Záborská

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Tratatul prevede ca Uniunea să 
promoveze protecția drepturilor copilului, 
în conformitate cu articolul 3 alineatul (3) 
din Tratatul privind Uniunea Europeană, 
luptând, în același timp, împotriva 
discriminării. Copiii sunt vulnerabili, în 
special atunci când se găsesc în situații de 
sărăcie, excluziune socială, handicap sau în 
alte circumstanțe care îi expun riscurilor. 
Este necesar să se ia măsuri pentru a 
promova drepturile copilului și pentru a 
contribui la protejarea copiilor împotriva 
relelor tratamente și violenței, care 
reprezintă un pericol pentru sănătatea fizică 

(8) Tratatul prevede ca Uniunea să 
promoveze protecția drepturilor copilului, 
în conformitate cu articolul 3 alineatul (3) 
din Tratatul privind Uniunea Europeană, 
luptând, în același timp, împotriva 
discriminării. Copiii sunt vulnerabili, în 
special atunci când se găsesc în situații de 
sărăcie, excluziune socială, handicap sau în 
alte circumstanțe care îi expun riscurilor. 
Este necesar să se ia măsuri pentru a 
promova drepturile copilului și pentru a 
contribui la protejarea copiilor împotriva 
relelor tratamente și violenței, care 
reprezintă un pericol pentru sănătatea fizică 
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sau psihică a acestora. sau psihică a acestora. Uniunea și statele 
membre ar trebui să aibă în vedere 
drepturile și obligațiile părinților, tutorilor 
și ale altor persoane cu responsabilitate 
juridică pentru copil. Statele membre ar 
trebui să respecte responsabilitățile, 
drepturile și obligațiile părinților și, unde 
este cazul, ale membrilor familiei extinse 
sau ale comunității potrivit cutumelor 
locale, ale tutorilor și ale altor persoane 
cu responsabilitate juridică pentru copil, 
în concordanță cu capacitățile evolutive 
ale copilului.

Or. en

Amendamentul 37
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Tratatul prevede ca Uniunea să 
promoveze protecția drepturilor copilului, 
în conformitate cu articolul 3 alineatul (3) 
din Tratatul privind Uniunea Europeană, 
luptând, în același timp, împotriva 
discriminării. Copiii sunt vulnerabili, în 
special atunci când se găsesc în situații de 
sărăcie, excluziune socială, handicap sau în 
alte circumstanțe care îi expun riscurilor. 
Este necesar să se ia măsuri pentru a 
promova drepturile copilului și pentru a 
contribui la protejarea copiilor împotriva 
relelor tratamente și violenței, care 
reprezintă un pericol pentru sănătatea fizică 
sau psihică a acestora.

(8) Tratatul prevede ca Uniunea să 
promoveze protecția drepturilor copilului, 
în conformitate cu articolul 3 alineatul (3) 
din Tratatul privind Uniunea Europeană, 
luptând, în același timp, împotriva 
discriminării. Copiii sunt vulnerabili, în 
special atunci când se găsesc în situații de 
sărăcie, excluziune socială, handicap sau în 
alte circumstanțe care îi expun riscurilor. 
Este necesar să se ia măsuri pentru a 
promova drepturile copilului și pentru a 
contribui la protejarea copiilor împotriva 
relelor tratamente și violenței, care 
reprezintă un pericol pentru sănătatea fizică 
sau psihică a acestora. Ar trebui acordată 
o atenție deosebită situației fetelor tinere 
și condițiilor de trai ale acestora, întrucât 
această categorie de populație este extrem 
de vulnerabilă.

Or. fr
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Amendamentul 38
Nessa Childers

Propunere de regulament
Considerentul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Numeroase organizații 
neguvernamentale (ONG-uri) care 
activează la diferite niveluri pot avea o 
contribuție importantă la nivel european, 
prin intermediul rețelelor europene 
reprezentative ale deținătorilor de 
drepturi, care contribuie la elaborarea de 
orientări strategice referitoare la 
obiectivele generale ale programului.

Or. en

Justificare

Noul program trebuie să recunoască rolul ONG-urilor în conceperea politicilor, la fel ca în 
cazul programului Progress și al programului DAPHNE.

Amendamentul 39
Minodora Cliveti

Propunere de regulament
Considerentul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Numeroase organizații 
neguvernamentale (ONG-uri) care 
activează la diferite niveluri pot avea o 
contribuție importantă la nivel european, 
prin intermediul rețelelor europene 
reprezentative ale deținătorilor de 
drepturi, care contribuie la elaborarea de 
orientări strategice referitoare la 
obiectivele generale ale programului.

Or. en
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Amendamentul 40
Nessa Childers

Propunere de regulament
Considerentul 8b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8b) Cerințele privind promovarea unui 
nivel ridicat al ocupării a forței de muncă, 
garantarea unei protecții sociale 
corespunzătoare și combaterea 
excluziunii sociale sunt stipulate la 
articolul 9 din TFUE. Măsurile adoptate 
în cadrul programului ar trebui să 
promoveze sinergiile între combaterea 
sărăciei, a excluziunii sociale și a 
discriminării și promovarea egalității de 
gen și a egalității de șanse pentru toți.

Or. en

Justificare

Coordonarea între politicile de promovare a unei egalități sporite și de combatere a 
discriminării și politicile de promovare a incluziunii sociale și de combatere a sărăciei a 
constituit una dintre valorile adăugate ale actualului program PROGRESS. Această valoare 
adăugată trebuie apreciată și în următoarea perioadă de programare, chiar dacă politicile 
de incluziune socială și egalitate sunt finanțate prin programe diferite.

Amendamentul 41
Nessa Childers

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Comunicarea Comisiei privind Europa 
20207 stabilește o strategie pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii. Sprijinirea și promovarea 
drepturilor persoanelor în cadrul Uniunii, 
abordarea problemei discriminării și a 

(10) Comunicarea Comisiei privind 
Europa 2020 stabilește o strategie pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii. Sprijinirea și promovarea 
drepturilor persoanelor în cadrul Uniunii, 
promovarea egalității între femei și 
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inegalităților și promovarea cetățeniei 
contribuie la promovarea obiectivelor 
specifice și a inițiativelor emblematice ale 
strategiei Europa 2020.

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

Justificare

Egalitatea între femei și bărbați este fundamentală pentru succesul Strategiei Europa 2020. 
Strategia Europa 2020 conține dispoziții specifice, care derivă din Convenția ONU.

Amendamentul 42
Minodora Cliveti

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Comunicarea Comisiei privind Europa 
20207 stabilește o strategie pentru o 
creștere inteligentă, durabilă 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 pentru o 
creștere inteligentă, durabilă 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 43
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Propunere de regulament
Considerentul 10
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Comunicarea Comisiei privind 
Europa 2020 stabilește o strategie pentru o 
creștere inteligentă, durabilă 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 pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii. Sprijinirea și promovarea 
drepturilor persoanelor în cadrul Uniunii, 
promovarea egalității între femei și 
bărbați și a emancipării femeilor,
abordarea problemei discriminării și a 
inegalităților și promovarea cetățeniei 
Uniunii contribuie la promovarea 
obiectivelor specifice și a inițiativelor
emblematice ale Strategiei Europa 2020.

Or. fr

Amendamentul 44
Antonyia Parvanova, Sophia in 't Veld

Propunere de regulament
Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Realizarea priorității globale privind 
egalitatea de gen și combaterea violenței 
împotriva femeilor, sub toate formele sale, 
necesită un nivel suficient și previzibil de 
finanțare. Prin urmare, deplasarea în 
direcția simplificării și a unei gestionări 
mai eficiente a finanțării ar trebui să 
asigure rezervarea permanentă a 
finanțării comunitare pentru promovarea 
egalității de gen și combaterea violenței 
împotriva femeilor, sub toate formele sale, 
menținerea nivelului de finanțare rezervat 
pentru această prioritate la un nivel cel 
puțin egal cu cel rezervat pentru 
Daphne III și existența unei distribuții 
geografice echilibrate între organizațiile 
care beneficiază de finanțare.

Or. en
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Amendamentul 45
Anna Záborská

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Comunicările Comisiei „Revizuirea 
bugetului UE” și „Un buget pentru Europa 
2020” subliniază că este important ca 
finanțarea să se axeze pe acțiuni cu valoare 
adăugată europeană clară, mai precis, acolo 
unde intervenția Uniunii poate aduce o 
valoare adăugată suplimentară în 
comparație cu acțiunea statelor membre 
individuale. Acțiunile care se încadrează în 
domeniul de aplicare a prezentului 
regulament ar trebui să contribuie la 
dezvoltarea încrederii reciproce între 
statele membre, sporind cooperarea 
transfrontalieră și colaborarea în rețea și 
determinând aplicarea corectă, coerentă și 
consecventă a legislației Uniunii. 
Activitățile de finanțare ar trebui să 
contribuie, de asemenea, la cunoașterea 
efectivă și mai aprofundată a legislației și 
politicilor Uniunii de către toate părțile 
implicate și să ofere o bază de analiză 
solidă pentru susținerea și dezvoltarea 
legislației și politicilor Uniunii. Intervenția 
Uniunii permite urmărirea acțiunilor într-
un mod consecvent pe întreg teritoriul 
Uniunii Europene și realizarea de economii 
de scară. În plus, Uniunea Europeană este 
mai în măsură decât statele membre să 
soluționeze problemele transfrontaliere și 
să ofere o platformă europeană pentru 
învățare reciprocă.

(13) Comunicările Comisiei „Revizuirea 
bugetului UE” și „Un buget pentru 
Europa 2020” subliniază că este important 
ca finanțarea să se axeze pe acțiuni cu 
valoare adăugată europeană clară, mai 
precis, acolo unde intervenția Uniunii 
poate aduce o valoare adăugată 
suplimentară în comparație cu acțiunea 
statelor membre individuale. Acțiunile care 
se încadrează în domeniul de aplicare a 
prezentului regulament ar trebui să 
contribuie la dezvoltarea încrederii 
reciproce între statele membre, sporind 
cooperarea transfrontalieră și colaborarea 
în rețea și determinând aplicarea corectă, 
coerentă și consecventă a legislației 
Uniunii. Activitățile de finanțare ar trebui 
să contribuie, de asemenea, la cunoașterea 
efectivă și mai aprofundată a legislației și 
politicilor Uniunii de către toate părțile 
implicate și să ofere o bază de analiză 
solidă pentru susținerea și dezvoltarea 
legislației și politicilor Uniunii. Intervenția 
Uniunii permite urmărirea acțiunilor într-
un mod consecvent pe întreg teritoriul 
Uniunii Europene și realizarea de economii 
de scară. În plus, Uniunea Europeană este 
mai în măsură decât statele membre să 
soluționeze problemele transfrontaliere și 
să ofere o platformă europeană pentru 
învățare reciprocă. Cofinanțarea 
reprezintă un principiu de facilitare, care 
îi motivează pe beneficiarii de subvenții să 
își asume o responsabilitate sporită și să 
contribuie la eficacitate, îmbunătățind, 
totodată, cooperarea tuturor părților 
implicate. În acest sens, contribuția 
financiară din bugetul UE la subvențiile 
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de funcționare pentru un beneficiar, pe 
parcursul unui an calendaristic, nu ar 
trebui să depășească 50 % din bugetul 
anual total al beneficiarului respectiv1.

Or. en

Amendamentul 46
Antonyia Parvanova, Sophia in 't Veld

Propunere de regulament
Considerentul 13a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Finanțarea programelor și a 
activităților care promovează drepturile 
femeilor și egalitatea de gen este esențială 
pentru a asigura reflectarea, în bugetul 
UE, a angajamentului față de egalitatea 
de gen prevăzut în TFUE. Așadar, 
Comisia ar trebui să selecteze programele 
și acțiunile ce urmează a fi finanțate 
evaluând propunerile pe baza unor criterii 
predefinite, care să ia în considerare în 
mod deosebit valoarea adăugată 
europeană din perspectiva egalității de 
gen și a combaterii violenței împotriva 
femeilor, sub toate formele sale.

Or. en

Amendamentul 47
Antonyia Parvanova, Sophia in 't Veld

Propunere de regulament
Considerentul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) În conformitate cu articolele 8, 9 
și 10 din TFUE, Uniunea are menirea de 
a promova egalitatea între femei și bărbați 
în toate politicile sale, de a combate 
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excluziunea socială și discriminarea pe 
criterii de apartenență rasială sau etnică, 
religie sau convingeri, handicap, vârstă 
sau orientare sexuală.

Or. en

Amendamentul 48
Antonyia Parvanova

Propunere de regulament
Considerentul 15b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15b) Bugetarea de gen reprezintă 
includerea dimensiunii de gen în 
procesele bugetare. Aceasta înseamnă o 
evaluare a bugetelor în funcție de 
dimensiunea de gen, această perspectivă 
fiind integrată la toate nivelurile 
procesului bugetar, cu restructurarea 
corespunzătoare a veniturilor și 
cheltuielilor în vederea promovării 
egalității de gen.

Or. en

Amendamentul 49
Mikael Gustafsson

Propunere de regulament
Considerentul 18a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Pentru a se înregistra succese, 
proiectele care protejează drepturile 
femeilor și promovează egalitatea între 
bărbați și femei, inclusiv acțiunile de 
combatere a violenței împotriva femeilor, 
ar trebui să beneficieze de o finanțare 
superioară. Pentru a se asigura 
continuitatea obiectivelor și a acțiunilor 
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urmărite, finanțarea ar trebui repartizată 
anual într-un mod echilibrat.

Or. en

Amendamentul 50
Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner

Propunere de regulament
Considerentul 18a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Pentru a se înregistra succese, 
proiectele care protejează drepturile 
femeilor și promovează egalitatea între 
bărbați și femei, inclusiv acțiunile de 
combatere a violenței împotriva femeilor, 
ar trebui să beneficieze de o finanțare 
superioară. Pentru a se asigura 
continuitatea obiectivelor și a acțiunilor 
urmărite, finanțarea ar trebui repartizată 
anual într-un mod echilibrat.

Or. en

Amendamentul 51
Antonyia Parvanova

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Programul finanțează acțiuni cu valoare 
adăugată europeană. În acest scop, Comisia 
asigură că acțiunile selectate pentru 
finanțare pot produce rezultate cu valoare 
adăugată europeană și monitorizează dacă 
valoarea adăugată europeană a fost într-
adevăr obținută prin rezultatele finale ale 
acțiunilor finanțate prin program.

Programul finanțează acțiuni cu valoare 
adăugată europeană, în conformitate cu 
principiile bugetării de gen. În acest scop, 
Comisia asigură că acțiunile selectate 
pentru finanțare pot produce rezultate cu 
valoare adăugată europeană și 
monitorizează dacă valoarea adăugată 
europeană a fost într-adevăr obținută prin 
rezultatele finale ale acțiunilor finanțate 
prin program. Valoarea adăugată 
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europeană se evaluează în funcție de 
potențialul acțiunilor de a contribui la 
realizarea priorităților globale referitoare 
la egalitatea de gen și combaterea 
violenței împotriva femeilor.

Or. en

Amendamentul 52
Nessa Childers

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul general al programului este de a 
contribui la crearea unui spațiu în care 
drepturile cetățenilor consacrate în Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene și în
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene sunt promovate și protejate.

Obiectivul general al programului este de a 
contribui la crearea unui spațiu în care 
drepturile cetățenilor, egalitatea, egalitatea 
între femei și bărbați și principiul 
nediscriminării, consacrate în Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene, în 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene și în Convenția Organizației 
Națiunilor Unite privind drepturile 
persoanelor cu handicap sunt promovate 
și protejate.

Or. en

Justificare

The proposal for the general objective of the Programme is too individual. Equality, equality 
between women and men and non-discrimination are fundamental rights, they require action 
that goes beyond promoting “rights of persons” and imply changing the structures of the 
society through various policy initiatives to progress towards de facto equality for all and 
equality between women and men. Further, all EU policies having to comply with the terms of 
the Fundamental Rights Charter, the remit of actions supported by the Rights and Citizenship 
Programme should not be limited to the Union area but expand potentially to the actual remit 
of EU competencies.

Amendamentul 53
Regina Bastos
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Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul general al programului este de a 
contribui la crearea unui spațiu în care 
drepturile cetățenilor consacrate în 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene și în Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene sunt 
promovate și protejate.

Obiectivul general al programului este de a 
contribui la crearea unui spațiu în care 
drepturile cetățenilor, principiul egalității 
între femei și bărbați, egalitatea și 
nediscriminarea, consacrate în TFUE, în 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene și în convențiile internaționale 
privind drepturile omului la care a aderat 
Uniunea sunt promovate, protejate și puse 
în aplicare într-o manieră eficientă.

Or. en

Amendamentul 54
Angelika Werthmann

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 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 între 
femei și bărbați, integrarea dimensiunii de 
gen, conștientizarea și egalitatea în 
materie de gen, prevenirea și combaterea 
violenței împotriva copiilor, adolescenților 
și femeilor și a violenței domestice și 
drepturile persoanelor cu handicap și ale 
persoanelor în vârstă;

Or. en

Amendamentul 55
Nessa Childers
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Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 între 
femei și bărbați și drepturile persoanelor
cu handicap și ale persoanelor în vârstă;

(b) să promoveze egalitatea de șanse 
pentru toți și aplicarea efectivă a 
principiilor nediscriminării pe criterii de 
sex, apartenență rasială sau etnică, religie 
sau convingeri, handicap, vârstă sau 
orientare sexuală și a drepturilor 
persoanelor cu handicap, ale persoanelor în 
vârstă, ale minorităților rasiale și etnice, 
ale minorităților religioase și din punctul 
de vedere al convingerilor, ale 
persoanelor homosexuale, lesbiene, 
bisexuale și transsexuale, inclusiv prin 
integrarea dimensiunii egalității;

Or. en

Amendamentul 56
Antonyia Parvanova, Sophia in 't Veld

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 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 
gen, identitate de gen și exprimare a
genului, 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 57
Elisabeth Morin-Chartier
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Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 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, orientare 
sexuală, situație familială sau stare de 
graviditate, inclusiv egalitatea între femei 
și bărbați și drepturile persoanelor cu 
handicap și ale persoanelor în vârstă;

Or. fr

Amendamentul 58
Elisabeth Morin-Chartier

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) să faciliteze desfășurarea litigiilor 
prin proceduri rapide și simple atunci 
când nu se respectă principiile 
nediscriminării;

Or. fr

Amendamentul 59
Nessa Childers

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, asigurând
integrarea perspectivei egalității de gen în 
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definirea și punerea în aplicare a tuturor 
politicilor și activităților Uniunii;

Or. en

Justificare

The future programme’s objectives must be formulated so as to go beyond non-discrimination 
and include promotion of equality and fundamental rights, including the rights the rights of 
LGBTI people and racial and ethnic minorities. The promotion of equality between women 
and men has to be considered as an independent policy priority of the programme, and 
combating violence must be mentioned in its objectives. Women are not a discriminated group 
but half of European citizens. Promoting equality for all and promoting equality between 
women and men are complementary goals that are backed up by different sets of EU 
legislation and policy responses. Promoting gender equality and combating violence will also 
benefit the many persons living in the EU that face multiple forms of discrimination.

Amendamentul 60
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, asigurând 
integrarea perspectivei egalității de gen în 
definirea și punerea în aplicare a tuturor 
politicilor și activităților Uniunii;

Or. en

Amendamentul 61
Antonyia Parvanova, Sophia in 't Veld

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) să prevină și să combată violența 
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împotriva femeilor, sub toate formele sale, 
și să protejeze victimele acestui tip de 
violență;

Or. en

Amendamentul 62
Regina Bastos

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) să prevină și să combată violența 
împotriva copiilor, tinerilor, femeilor și a 
grupurilor de risc, cum ar fi persoanele în 
vârstă, dar și să ofere asistență și protecție 
pentru victimele acestui tip de violență și 
pentru alte grupuri de risc;

Or. en

Amendamentul 63
Silvia Costa

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) să protejeze și să promoveze 
demnitatea egală;

Or. it

Amendamentul 64
Regina Bastos, Silvia Costa

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

(ba) să prevină și să combată violența 
împotriva copiilor, tinerilor, femeilor și a 
altor grupuri de risc, să ofere asistență și 
protecție pentru victimele acestui tip de 
violență și pentru alte grupuri de risc și să 
desemneze măsurile luate în legătură cu 
obiectivele specifice menționate la această 
literă ca măsuri „Daphne”;

Or. en

Amendamentul 65
Mariya Gabriel, Barbara Matera

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) să promoveze egalitatea între bărbați 
și femei și emanciparea femeilor;

Or. fr

Amendamentul 66
Silvia Costa

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) să prevină și să combată violența și 
ura bazate, în special, pe criterii de gen, 
rasă sau origine etnică, religie sau 
convingeri personale, handicap, vârstă și 
identitate de gen și să promoveze toleranța 
și respectul față de demnitatea umană;

Or. it
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Amendamentul 67
Silvia Costa

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bc) să promoveze egalitatea între femei și 
bărbați pe piața forței de muncă și să 
combată discriminarea în acest domeniu;

Or. it

Amendamentul 68
Mariya Gabriel, Barbara Matera

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 asigure respectarea drepturilor 
copilului, ținând seama de faptul că fetele 
tinere sunt deosebit de vulnerabile;

Or. fr

Amendamentul 69
Mikael Gustafsson

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) să promoveze drepturile femeilor și 
egalitatea de gen;

Or. en
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Amendamentul 70
Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) să promoveze drepturile femeilor și 
egalitatea de gen;

Or. en

Amendamentul 71
Minodora Cliveti

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) să asigure monitorizarea regulată a 
impactului programului asupra 
drepturilor copiilor, bunăstării copiilor și 
protecției copilului, cu ajutorul 
indicatorilor Comisiei;

Or. en

Amendamentul 72
Mikael Gustafsson

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) să prevină și să combată violența 
împotriva femeilor, copiilor și tinerilor;

Or. en
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Amendamentul 73
Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) să prevină și să combată violența 
împotriva femeilor, copiilor și tinerilor, 
violența bazată pe gen și violența în 
cadrul relațiilor apropiate;

Or. en

Amendamentul 74
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Indicatorii și datele cantitative 
utilizate pentru a evalua realizarea 
obiectivelor prezentului regulament sunt 
defalcate în funcție de gen.

Or. fr

Amendamentul 75
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o mai bună conștientizare și cunoaștere 
de către cetățeni a legislației și politicilor 
Uniunii;

(a) o mai bună conștientizare și cunoaștere 
de către cetățeni a legislației și politicilor 
Uniunii, în special în vederea consolidării 
cunoașterii de către cetățeni a propriilor 
drepturi și a încurajării acestora să 
acționeze în virtutea lor, cu precădere în 
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ceea ce privește egalitatea între bărbați și 
femei și nediscriminarea;

Or. fr

Amendamentul 76
Silvia Costa

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) oferirea de asistență și sprijin 
asociațiilor și organizațiilor 
neguvernamentale care se ocupă de 
prevenirea traficului de persoane și de 
identificarea, protejarea și acordarea de 
asistență victimelor acestui tip de trafic;

Or. it

Amendamentul 77
Silvia Costa

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) sprijinirea asociațiilor și rețelelor de 
asociații, inclusiv a celor transnaționale, 
care activează în domeniul cooperării; 
promovarea schimbului de informații, de 
bune practici și de modele de acțiune în 
domeniul asistenței psihologice și juridice 
și/sau al sprijinului financiar și social, 
alături de sprijinirea reintegrării sociale a 
victimelor violenței;

Or. it
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Amendamentul 78
Silvia Costa

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bc) sprijinirea asociațiilor și 
organizațiilor neguvernamentale în 
vederea schimbului de informații, de bune 
practici și de modele de acțiune în ceea ce 
privește reabilitarea și reintegrarea 
socială a persoanelor violente, în sinergie 
cu programul „Justiție”;

Or. it

Amendamentul 79
Silvia Costa

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bd) sprijinirea asociațiilor care acordă 
asistență femeilor victime ale 
discriminării profesionale și sociale;

Or. it

Amendamentul 80
Angelika Werthmann

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) activități analitice precum colectarea de 
date și statistici, dezvoltarea unor 
metodologii comune și, dacă este cazul, a 
indicatorilor sau criteriilor de referință, 

(a) activități analitice precum colectarea de 
date și statistici referitoare la diferite 
forme și o gamă variată de abuzuri, de la 
atacuri fizice la abuzuri emoționale 
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studii, cercetare, analize și anchete, 
evaluări și analize ale impactului, 
elaborarea și publicarea de ghiduri, 
rapoarte și materiale cu scop educativ, 
monitorizarea și evaluarea transpunerii și 
aplicării legislației Uniunii și a punerii în 
aplicare a politicilor Uniunii; ateliere, 
seminarii, reuniuni ale experților, 
conferințe;

asupra copiilor, adolescenților și femeilor,
dezvoltarea unor metodologii comune și, 
dacă este cazul, a indicatorilor sau 
criteriilor de referință, studii, cercetare, 
analize și anchete, evaluări și analize ale 
impactului, elaborarea și publicarea de 
ghiduri, rapoarte și materiale cu scop 
educativ, monitorizarea și evaluarea 
transpunerii și aplicării legislației Uniunii 
și a punerii în aplicare a politicilor Uniunii; 
ateliere, seminarii, reuniuni ale experților, 
conferințe;

Or. en

Amendamentul 81
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) activități analitice precum colectarea de 
date și statistici, dezvoltarea unor 
metodologii comune și, dacă este cazul, a 
indicatorilor sau criteriilor de referință, 
studii, cercetare, analize și anchete, 
evaluări și analize ale impactului, 
elaborarea și publicarea de ghiduri, 
rapoarte și materiale cu scop educativ, 
monitorizarea și evaluarea transpunerii și 
aplicării legislației Uniunii și a punerii în 
aplicare a politicilor Uniunii; ateliere, 
seminarii, reuniuni ale experților, 
conferințe;

(a) activități analitice precum colectarea de 
date și statistici; dezvoltarea unor 
metodologii comune și, dacă este cazul, a 
indicatorilor sau criteriilor de referință, cu 
date și informații defalcate în funcție de 
gen, studii, cercetare, analize și anchete, 
evaluări și analize ale impactului, 
elaborarea și publicarea de ghiduri, 
rapoarte și materiale cu scop educativ, 
monitorizarea și evaluarea transpunerii și 
aplicării legislației Uniunii și a punerii în 
aplicare a politicilor Uniunii; ateliere, 
seminarii, reuniuni ale experților, 
conferințe, care să includă o abordare 
globală și transversală a dimensiunii de 
gen;

Or. fr

Amendamentul 82
Lívia Járóka



AM\909593RO.doc 37/50 PE494.499v01-00

RO

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) activități analitice precum colectarea de 
date și statistici, dezvoltarea unor 
metodologii comune și, dacă este cazul, a 
indicatorilor sau criteriilor de referință, 
studii, cercetare, analize și anchete, 
evaluări și analize ale impactului, 
elaborarea și publicarea de ghiduri, 
rapoarte și materiale cu scop educativ, 
monitorizarea și evaluarea transpunerii și 
aplicării legislației Uniunii și a punerii în 
aplicare a politicilor Uniunii; ateliere, 
seminarii, reuniuni ale experților, 
conferințe;

(a) activități analitice precum colectarea de 
date și statistici dezagregate, dezvoltarea 
unor metodologii comune și, dacă este 
cazul, a indicatorilor sau criteriilor de 
referință, studii, cercetare, analize și 
anchete, evaluări și analize ale impactului, 
elaborarea și publicarea de ghiduri, 
rapoarte și materiale cu scop educativ, 
monitorizarea și evaluarea transpunerii și 
aplicării legislației Uniunii și a punerii în 
aplicare a politicilor Uniunii; ateliere, 
seminarii, reuniuni ale experților, 
conferințe;

Or. en

Amendamentul 83
Mariya Gabriel, Barbara Matera

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, asigurând 
includerea unei dimensiuni de gen 
globale și transversale pentru formarea în 
domeniul egalității între bărbați și femei 
și al nediscriminării; totodată, se va 
asigura că activitățile de formare și creare 
a competențelor contribuie la 
emanciparea femeilor prin cursuri de 
formare, ateliere, seminarii, sesiuni 
informative, module de instruire și alte 
metode informative specifice destinate 
femeilor;
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Or. fr

Amendamentul 84
Antonyia Parvanova, Sophia in 't Veld

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, concepute 
în strânsă cooperare cu organizații ale 
societății civile și experți și axate, în 
special, pe aspecte precum egalitatea de 
gen, drepturile femeilor și violența 
împotriva femeilor, oferind specialiștilor 
instrumentele necesare pentru o punere 
eficientă în aplicare a drepturilor și a 
politicilor Uniunii;

Or. en

Amendamentul 85
Silvia Costa

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; dacă este 
cazul, aceste activități vor include și 
perspectiva de gen și a nediscriminării;

Or. it
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Amendamentul 86
Angelika Werthmann

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, cu scopul 
de a promova egalitatea de gen, 
combaterea discriminării, diversitatea și 
solidaritatea socială;

Or. en

Amendamentul 87
Silvia Costa

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) activități de formare care vizează 
prevenirea, combaterea și recunoașterea 
violenței de gen;

Or. it

Amendamentul 88
Silvia Costa

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) campanii ce vizează combaterea 
stereotipurilor de gen și a mercantilizării 
imaginii femeilor în mass-media;
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Or. it

Amendamentul 89
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) învățare reciprocă, cooperare, activități 
de sensibilizare și diseminare precum 
identificarea și schimbul de bune practici, 
abordări inovatoare și experiențe, 
organizarea de evaluări inter pares și 
învățare reciprocă, organizarea de 
conferințe și seminarii, organizarea de 
campanii de sensibilizare și informare, 
organizarea de campanii și evenimente 
mass-media, inclusiv comunicare 
instituțională privind prioritățile de politică 
ale Uniunii Europene; elaborarea și 
publicarea de materiale pentru diseminarea 
de informații și diseminarea rezultatelor 
programului, dezvoltarea, utilizarea și 
întreținerea sistemelor și instrumentelor 
bazate pe tehnologiile informației și 
comunicațiilor;

(c) învățare reciprocă, cooperare, activități 
de sensibilizare și diseminare precum 
identificarea și schimbul de bune practici, 
abordări inovatoare și experiențe, 
organizarea de evaluări inter pares și 
învățare reciprocă, organizarea de 
conferințe și seminarii, organizarea de 
campanii de sensibilizare și informare, 
organizarea de campanii și evenimente 
mass-media, inclusiv comunicare 
instituțională privind prioritățile de politică 
ale Uniunii Europene; elaborarea și 
publicarea de materiale pentru diseminarea 
de informații și diseminarea rezultatelor 
programului, dezvoltarea, utilizarea și 
întreținerea sistemelor și instrumentelor 
bazate pe tehnologiile informației și 
comunicațiilor. Ar trebui să se asigure 
includerea în cadrul acestor activități a 
unei abordări globale și transversale a 
dimensiunii de gen, orientată către 
promovarea egalității între bărbați și 
femei, nediscriminare și emanciparea 
femeilor;

Or. fr

Amendamentul 90
Regina Bastos

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – litera d
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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 
naționale, regionale și locale, finanțarea 
rețelelor de experți, finanțarea 
observatorilor la nivel european.

(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, sprijin prin 
subvenții de acțiune și subvenții de 
funcționare pentru ONG-urile și alte 
organizații care urmăresc obiectivele 
programului, interconectarea la nivel 
european între organismele și organizațiile 
specializate și autoritățile naționale, 
regionale și locale, finanțarea rețelelor de 
experți, crearea și implementarea unor 
programe de asistență destinate victimelor 
și grupurilor de risc în domeniul 
prevenirii și combaterii violenței,
finanțarea observatorilor la nivel european.

Or. en

Amendamentul 91
Silvia Costa, Britta Thomsen

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 
naționale, regionale și locale, finanțarea 
rețelelor de experți, finanțarea 
observatorilor la nivel european.

(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, sprijin prin 
subvenții de acțiune și subvenții de 
funcționare pentru ONG-urile și alte 
organizații care urmăresc obiectivele 
programului, interconectarea la nivel 
european între organismele și organizațiile 
specializate și autoritățile naționale, 
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regionale și locale, finanțarea rețelelor de 
experți, finanțarea observatorilor la nivel 
european.

Or. en

Amendamentul 92
Nessa Childers

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 
naționale, regionale și locale, finanțarea 
rețelelor de experți, finanțarea 
observatorilor la nivel european.

(d) sprijin pentru actorii principali, de 
exemplu sprijin pentru statele membre în 
vederea punerii în aplicare a legislației și 
politicilor Uniunii, sprijin pentru costurile 
de funcționare ale rețelelor de deținători 
de drepturi reprezentative la nivel 
european, ale căror activități contribuie la 
punerea în practică a obiectivelor 
programului, precum și sprijin pentru 
activitățile ONG-urilor care urmăresc 
obiectivele programului, interconectarea la 
nivel european între organismele și 
organizațiile specializate și autoritățile 
naționale, regionale și locale, finanțarea 
rețelelor de experți, finanțarea 
observatorilor la nivel european.

Or. en

Justificare

Rețelele europene care reprezintă deținătorii de drepturi și-au demonstrat de-a lungul 
timpului eficacitatea în secțiunea programului PROGRESS privind combaterea discriminării. 
Acestea au o contribuție fundamentală la procesele decizionale europene, la monitorizarea 
eficacității și a punerii în aplicare a politicilor europene, la schimbul de bune practici și la 
transmiterea informațiilor și cunoștințelor.

Amendamentul 93
Angelika Werthmann
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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 
naționale, regionale și locale, finanțarea 
rețelelor de experți, finanțarea 
observatorilor la nivel european.

(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, în special a celor 
legate de combaterea violenței împotriva 
copiilor și femeilor, interconectarea la 
nivel european între organismele și 
organizațiile specializate și autoritățile 
naționale, regionale și locale, finanțarea 
rețelelor de experți, finanțarea 
observatorilor la nivel european.

Or. en

Amendamentul 94
Antonyia Parvanova, Sophia in 't Veld

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) acțiuni concepute în mod specific 
pentru a promova principiile egalității de 
gen și nediscriminării și măsuri eficiente 
de combatere a violenței împotriva 
femeilor, sub toate formele sale;

Or. en

Amendamentul 95
Nessa Childers

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1



PE494.499v01-00 44/50 AM\909593RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pachetul financiar pentru punerea în 
aplicare a programului este de 439 
milioane EUR.

(1) Pachetul financiar pentru punerea în 
aplicare a programului este 
de 530 de milioane EUR.

Or. en

Justificare

The Rights and Citizenship programme should receive at least the same share of the overall 
funding available in the field of Justice than the three programmes integrated into it currently 
receive, namely 58,2%, that is €530 million. Given that the overall budget allocated to the 
field of Justice is foreseen to increase by €120 million (from €791 million to € 911 million), it 
is deplorable that funding for fundamental rights, equality and combating violence is foreseen 
to decrease from the current level (€460 million).The proposed cut is not justifiable, given 
that promotion of equality between women and men is crucial for attaining the targets of the 
EU 2020 Strategy and tackling the demographic challenges and that the recent entry into 
force of the Charter of Fundamental Rights that enhances the EU’s responsibilities to 
promote equality of all. The proposed cut also neglects the results of the EC public 
consultation on Justice funding: most stakeholders considered gender equality, non-
discrimination, combating violence and fundamental rights asked funding for these objectives 
to be increased.

Amendamentul 96
Mikael Gustafsson

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Pentru fiecare dintre obiectivele 
specifice ale prezentului regulament, 
prevăzute la articolul 4 alineatul (1), se va 
asigura un nivel al sprijinului financiar 
superior față de cel prevăzut în cadrul 
programelor menționate la articolul 13 
pentru perioada 2007-2013. Pentru a 
asigura continuitatea obiectivelor și 
acțiunilor urmărite prin program, 
nivelurile anuale de finanțare pentru 
fiecare domeniu nu vor diferi substanțial, 
cu excepția situațiilor în care există 
motive obiective, ce vor fi documentate în 
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mod corespunzător și comunicate în 
prealabil.

Or. en

Amendamentul 97
Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Pentru fiecare dintre obiectivele 
specifice ale prezentului regulament, 
prevăzute la articolul 4 alineatul (1), se va 
asigura un nivel al sprijinului financiar 
superior față de cel prevăzut în cadrul 
programelor menționate la articolul 13 
pentru perioada 2007-2013. Pentru a 
asigura continuitatea obiectivelor și 
acțiunilor urmărite prin program, 
nivelurile anuale de finanțare pentru 
fiecare domeniu nu vor diferi substanțial, 
cu excepția situațiilor în care există 
motive obiective, ce vor fi documentate în 
mod corespunzător și comunicate în 
prealabil.

Or. en

Amendamentul 98
Regina Bastos, Silvia Costa

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Pentru fiecare dintre obiectivele 
prezentului regulament, se va asigura un 
nivel al sprijinului financiar comparabil 
sau superior față de cel prevăzut în cadrul 
programelor menționate la articolul 13 
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pentru perioada 2007-2013. Prin alocarea 
de fonduri către domeniile respective în 
programele anuale de lucru, Comisia va 
lua în considerare prioritățile Uniunii și 
necesitatea menținerii unor niveluri de 
finanțare adecvate și echitabile pentru 
toate domeniile menționate la articolul 4 
alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 99
Marina Yannakoudakis

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Pentru fiecare dintre obiectivele 
prezentului regulament, se va asigura un 
nivel de finanțare suficient și, acolo unde 
este posibil, o reducere a cheltuielilor și o 
creștere a raportului rezultate-finanțare, 
ținând seama de nivelul de finanțare 
prevăzut în cadrul programelor 
menționate la articolul 13 pentru 
perioada 2007-2013.

Or. en

Amendamentul 100
Anna Záborská

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Cofinanțarea crește responsabilitatea 
beneficiarilor, contribuie la eficacitatea 
finanțării și îmbunătățește cooperarea 
tuturor părților implicate. Totuși, 
contribuția financiară din bugetul UE la 
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subvențiile de funcționare pentru orice 
beneficiar, pe parcursul unui an 
calendaristic, nu trebuie să 
depășească 50 % din bugetul anual total 
al beneficiarului respectiv.

Or. en

Amendamentul 101
Nessa Childers

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În vederea punerii în aplicare a 
programului, Comisia adoptă anual 
programe de lucru sub formă de acte de 
punere în aplicare. Actele de punere în 
aplicare sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de consultare stipulată la 
articolul 9 alineatul (2).

(2) În vederea punerii în aplicare a 
programului, Comisia adoptă anual 
programe de lucru referitoare la 
obiectivele specifice menționate la 
articolul 4 alineatul (1) și la acțiunile 
menționate la articolul 5, sub formă de 
acte de punere în aplicare. Actele de 
punere în aplicare sunt adoptate în 
conformitate cu procedura de consultare 
stipulată la articolul 9 alineatul (2).

Or. en

Justificare

The proposed regulation does not include information on how the funding will be allocated to 
the different priorities and actions across the year and it does not provide guarantees that the 
levels of funding for the specific objectives of the programme will be predictable each year. 
Promoting equality of all, implementing the principle of non-discrimination, promoting 
equality between women and men and combating violence against women, children and other 
vulnerable persons require sustainable and predictable funding every year. In addition, 
European Networks working on those topics require sustainable and predictable funding to 
be able to continue their work with their members in an effective manner. The legal text of the 
Programme must provide some indication that funding for activities in these fields will be 
available every year.

Amendamentul 102
Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner
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Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Se va asigura distribuția adecvată și 
echitabilă a sprijinului financiar între 
diferitele domenii vizate de prezentul 
regulament, ținându-se seama de nivelul 
de finanțare alocat programelor 
menționate la articolul 13 pentru 
perioada 2007-2013. Atunci când decide 
cu privire la alocarea fondurilor către 
domeniile respective în programele sale 
anuale de lucru, Comisia va ține seama de 
necesitatea creșterii finanțării pentru 
obiectivele specifice menționate la 
articolul 4 alineatul (1) literele (da) 
și (db).

Or. en

Amendamentul 103
Anna Záborská

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Raportul de evaluare intermediară oferă 
date privind îndeplinirea obiectivelor 
programului, eficiența utilizării resurselor 
și valoarea adăugată europeană a 
programului, cu scopul de a stabili dacă 
finanțarea în domeniile vizate de program 
va fi reînnoită, modificată sau suspendată 
după 2020. Acesta abordează, de 
asemenea, eventuala simplificare a 
programului, coerența sa internă și externă, 
precum și menținerea relevanței tuturor 
obiectivelor și acțiunilor. Evaluarea ia în 
considerare, de asemenea, rezultatele 
evaluărilor ex-post ale programelor 
prevăzute la articolul 13.

(3) Raportul de evaluare intermediară oferă 
date privind îndeplinirea obiectivelor 
programului, eficiența utilizării resurselor 
și valoarea adăugată europeană a 
programului, cu scopul de a stabili dacă 
finanțarea în domeniile vizate de program 
va fi reînnoită, modificată sau suspendată 
după 2020. Acesta abordează, de 
asemenea, eventuala simplificare a 
programului, coerența sa internă și externă, 
precum și menținerea relevanței tuturor 
obiectivelor și acțiunilor. Evaluarea ia în 
considerare, de asemenea, rezultatele 
evaluărilor ex-post ale programelor 
prevăzute la articolul 13. În evaluarea sa 
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intermediară, Comisia raportează, în 
principal, asupra subvențiilor pentru 
cheltuielile de funcționare, în cazul 
finanțării actorilor principali, a rețelelor-
cheie la nivel european, a rețelelor de 
experți sau a observatorilor la nivel 
european.

Or. en

Amendamentul 104
Antonyia Parvanova, Sophia in 't Veld

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Evaluarea atingerii obiectivelor 
generale și specifice prevăzute la 
articolul 3 și la articolul 4 alineatul (1) se 
bazează pe indicatori de performanță 
măsurabili, defalcați în funcție de gen. 
Valoarea adăugată europeană, din 
punctul de vedere al realizării priorității 
globale referitoare la egalitatea de gen și 
combaterea violenței împotriva femeilor, 
constituie un indicator fundamental.

Or. en

Amendamentul 105
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Se va acorda atenție includerii unei 
abordări globale și transversale a 
dimensiunii de gen în raportul de 
evaluare intermediară și în raportul de 
evaluare ex-post, precum și formulării 
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concluziilor evaluării pe baza unor 
indicatori și date specifice, cu o defalcare 
în funcție de gen.

Or. fr


