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AMENDAMENTELE

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 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În conformitate cu articolele 8 și 10 
din Tratat, Comisia și statele membre 
trebuie să se asigure că punerea în 
aplicare a priorităților finanțate de 
fondurile CSC contribuie la promovarea 
egalității între bărbați și femei și, de  
asemenea, că ține seama de Pactul 
european pentru egalitatea de gen 2011-
2020. 
Punerea în aplicare efectivă a principiului 
egalității între bărbați și femei ar trebui să 
includă informații și indicatori bazați pe 
criteriul de gen, 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.

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Consolidarea legăturii dintre politica 
de coeziune și guvernanța economică a 

eliminat
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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 
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.

Or. pt

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.
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Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 57

Textul propus de Comisie Amendamentul

(57) Este necesară stabilirea limitelor 
acestor resurse pentru obiectivul „investiții 
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 pentru persoanele cele 
mai defavorizate pentru a promova 
incluziunea socială și dezvoltarea 
armonioasă a Uniunii.

(57) Este necesară stabilirea limitelor 
acestor resurse pentru obiectivul „investiții 
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 pentru persoanele cele 
mai defavorizate pentru a promova 
incluziunea socială și dezvoltarea 
armonioasă a Uniunii. Având în vedere 
creșterea sărăciei și malnutriției în mai 
multe țări ca urmare a crizei economice, 
femeile reprezentând un grup deosebit de 
vulnerabil, nivelul creditelor FSE ar 
trebui mărit în comparație cu cadrul 
financiar anterior pentru a răspunde 
nevoilor de ajutor sub formă de alimente.

Or. pt

Justificare

Având în vedere creșterea sărăciei și a sărăciei extreme în Uniunea Europeană, nu este 
suficientă adaptarea procentelor alocate fără o mărire a sumelor totale provenite din fonduri. 
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Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 67

Textul propus de Comisie Amendamentul

(67) Pentru a asigura disponibilitatea 
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.

(67) Pentru a asigura disponibilitatea 
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.

Or. pt

Amendamentul 5

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 
neguvernamentale și organisme însărcinate 
cu promovarea egalității și nediscriminării.

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

Or. pt
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Amendamentul 6

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 
programelor.

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 
programelor. Programele ar trebui 
orientate în direcția eliminării 
discriminării dintre bărbați și femei, în 
special în mediul familial și profesional. 

Or. pt

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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.

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, în special la stabilirea 
criteriilor și indicatorilor și la selectarea 
beneficiarilor.

Or. en
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Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 9 – paragraful 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:

Or. en

Amendamentul 9

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 9 – paragraful 1 – punctul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. promovarea incluziunii sociale și 
combaterea sărăciei;

9. promovarea incluziunii sociale și 
combaterea sărăciei și a inegalităților 
sociale;

Or. pt
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Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 14 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contractul de parteneriat prevede: Contractul de parteneriat prevede:

(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 
integrării perspectivei de gen, inclusiv:

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 14 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) toate datele din contractul de 
parteneriat ar trebui, atunci când este 
posibil, să fie defalcate în funcție de gen.

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

eliminat 

Or. en
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Amendamentul 14

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.

Or. en

Amendamentul 15

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. pt
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Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) definirea zonei și a populației care fac 
obiectul strategiei; 

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

Or. pt

Amendamentul 17

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 pe 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.

Or. pt

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Rapoartele de implementare anuale 
prezintă informații privind punerea în 

(2) Rapoartele de implementare anuale 
prezintă informații privind punerea în 
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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 
măsurile corective luate. 

aplicare a programului și a priorităților 
acestuia, prin referire la datele financiare, 
indicatorii comuni și indicatorii specifici 
programelor, valorile-țintă cuantificate,  în 
special cele legate de aspectele de gen, 
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 
măsurile corective luate. Atunci când este 
posibil, datele sunt defalcate în funcție de 
gen.

Or. pt

Amendamentul 19

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 abordarea integratoare a 
egalității de gen.

Or. pt
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Amendamentul 20

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;

Or. pt

Amendamentul 21

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.

Or. pt
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Amendamentul 22

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. 

Or. pt

Amendamentul 23

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.

Or. pt
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Amendamentul 24

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:

Or. pt

Amendamentul 25

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 
nevoilor grupurilor țintă cele mai expuse 
riscului de discriminare sau excludere, în 
special în cazul comunităților 
marginalizate, precum și alocațiile 
financiare orientative;

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

Or. pt
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Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 87 – alineatul 3 – 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 sau orientare sexuală 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; 

Or. pt

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 111 – punctul 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;

Or. pt


