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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

În documentul intitulat „Bugetul pentru strategia Europa 2020”, Comisia a definit principalele 
obiective ale simplificării structurii de finanțare prin reducerea numărului de instrumente 
europene de finanțare și stabilirea unui set de dispoziții fundamentale, aplicabile finanțării 
europene în domeniul drepturilor fundamentale. Având drept obiective accentuarea puternică 
a valorii adăugate europene și asigurarea raționalizării și simplificarea mecanismelor de 
finanțare, Comisia a propus crearea programului „Drepturi și cetățenie”, care continuă trei 
programe actuale:

- programul „Drepturi fundamentale și cetățenie”;

- programul Daphné III;

- secțiunile „Combaterea discriminării și diversitate” și „Egalitatea între femei și bărbați” din 
cadrul programului „Ocuparea forței de muncă și solidaritate socială” (PROGRESS).

Programul „Drepturi și cetățenie” promovează drepturile asociate cetățeniei europene, 
principiile nediscriminării și egalității între femei și bărbați, dreptul la protecția datelor cu 
caracter personal, drepturile copilului, drepturile rezultate din legislația Uniunii privind 
drepturile consumatorilor și din libertatea de a desfășura activități economice pe piața internă.

Cu toate acestea, trebuie garantat că dimensiunea egalității de gen nu dispare din programele 
care urmăresc obiective generale, limitându-se la noțiunea generică de egalitate între bărbați și 
femei.

Neluarea suficientă în considerare a problematicii egalității de gen ar putea conduce la 
diminuarea atenției acordate drepturilor femeilor și egalității între femei și bărbați.

Este, așadar, important ca dimensiunea egalității să fie luată în considerare în titlul prezentului 
regulament.

Pe de altă parte, este esențial să se păstreze obiectivele programului Daphné, printre care se 
numără și combaterea violenței împotriva femeilor, în cadrul obiectivelor prezentului 
regulament.

Trebuie acordată o atenție maximă intenției de a introduce o finanțare flexibilă la nivelul 
diferitelor domenii de interes. În absența unor informații defalcate privind alocările bugetare 
ale proiectelor specifice din programul „Drepturi și cetățenie”, este dificil de știut care vor fi 
beneficiarii acestora și ce impact va avea programul asupra egalității de gen.

În sfârșit, regulamentele ar trebui să cuprindă, în special, obiectivele directe, realizabile și 
verificabile referitoare la egalitatea de gen, care beneficiază de alocări bugetare specifice, 
menținând totodată același nivel de finanțare ca în cazul perioadei precedente.

Pe de altă parte, trebuie asigurate monitorizarea și evaluarea efectelor execuției bugetare 
asupra egalității de gen, pentru a putea avea o apreciere precisă și eficientă asupra impactului 
acestei finanțări.
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Sunt esențiale supravegherea și comunicarea tuturor modificărilor aduse fondurilor alocate 
egalității de gen.

Trebuie, de asemenea, să se asigure că beneficiarii, autoritățile publice și organizațiile 
guvernamentale vor fi în continuare informate pe deplin asupra posibilităților de finanțare și a 
condițiilor de acces la diferite programe.

În final, este esențială colectarea regulată de date comparabile, referitoare la tipurile diferite 
de violență împotriva femeilor în Uniune (chiar dacă este un proces foarte dificil ținând seama 
de sentimentele de rușine pe care le pot avea femeile și bărbații când își povestesc 
experiențele persoanelor respective) pentru a se putea face o evaluare a dimensiunilor reale 
ale fenomenului violenței împotriva femeilor și pentru a se putea aplica soluții adecvate.

AMENDAMENTE

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru libertăți 
civile, justiție și afaceri interne, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunere de Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

de instituire, pentru perioada 2014-2020, a 
programului „Drepturi și cetățenie”

de instituire, pentru perioada 2014-2020, a 
programului „Drepturi, egalitate și 
cetățenie”
(Acest amendament se aplică  în întregul 
text. Adoptarea sa va determina 
modificările corespunzătoare în text.)

Or. fr
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Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Nediscriminarea pe criterii de sex, 
apartenență rasială sau etnică, religie sau 
convingeri, handicap, vârstă sau orientare 
sexuală, stipulată în articolul 21 din Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
europene, precum și egalitatea între femei 
și bărbați sunt valori comune tuturor 
statelor membre. Combaterea tuturor 
formelor de discriminare este un obiectiv 
permanent, care necesită acțiuni 
coordonate, inclusiv prin alocarea de 
fonduri.

Or. fr

Amendamentul 3

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 articolul 2 și 
articolul 3 alineatul (3) din Tratatul 
privind Uniunea Europeană, egalitatea 
dintre femei și bărbați reprezintă un 
obiectiv comun și o valoare comună a 
Uniunii. Egalitatea între femei și bărbați  
este consacrată și de articolul 23 din 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene. 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 
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și egalitatea între femei și bărbați sunt 
abordate în activitățile programului.
Uniunea trebuie să asigure promovarea 
egalității de gen prin intermediul unei 
abordări duble, care constă în integrarea 
dimensiunii de gen în toate politicile și 
alocările bugetare și adoptarea de măsuri 
specifice.

Or. fr

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) În rezoluția sa din 2 februarie 2012  
referitoare la „Programul Daphné: bilanț 
și perspective”1, Parlamentul European 
își exprimă regretul că eforturile de 
combatere a violenței împotriva copiilor, 
adolescenților și femeilor nu au fost 
menționate specific la articolul 4 -
„Obiective specifice” din prezentul 
regulament și subliniază că este esențială 
păstrarea obiectivelor programului 
Daphné, deci și combaterea violențelor 
comise împotriva femeilor, în rândul 
obiectivelor noului program „Drepturi, 
egalitate și cetățenie” pentru perioada 
2014-2020, și insistă ca finanțarea 
acestuia să rămână la un nivel 
comparabil cu programul precedent, ca 
vizibilitatea să fie consolidată, ținându-se 
seama de reușitele, eficacitatea și 
popularitatea sa.
__________
1 Texte adoptate la această dată, 
P7_TA(2012)0027

Or. fr
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Amendamentul 5

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 serioasă la adresa sănătății 
fizice și mentale a victimelor acestor acte.
Ea este rezultatul inegalităților persistente 
între bărbați și femei și reprezintă un 
fenomen structural legat de repartizarea 
inegală a puterii între femei și bărbați în 
societățile 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 Daphné anterioare. Luarea de 
măsuri în vederea combaterii violenței 
împotriva femeilor contribuie la 
promovarea egalității între femei și bărbați.

Or. fr

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 14a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Colectarea regulată de date 
comparabile, referitoare la diferitele tipuri 
de violență împotriva copiilor, tinerilor, 
femeilor și a altor grupuri de risc din 
Uniunea Europeană, este esențială pentru 
a se putea face o evaluare a dimensiunilor 
reale ale fenomenului violenței și pentru a 
se putea aplica soluții adecvate.

Or. fr

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 18a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Trebuie asigurată o finanțare 
suficientă și adecvată a ajutorului 
financiar, pentru fiecare dintre obiectivele 
prezentului regulament astfel încât să 
poată fi întreprinse cu succes în special 
proiectele de apărare a drepturilor 
femeilor și a egalității de gen, inclusiv 
acțiunile de combatere a violenței 
împotriva copiilor, tinerilor și femeilor.   
Pentru a asigura continuitatea 
obiectivelor și a acțiunilor întreprinse, 
finanțarea trebuie repartizată anual într-
un mod echilibrat.

Or. fr
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Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

A se vedea amendamentele 10 și 11 care fixează obiectivele specifice referitoare la egalitatea 
de gen și prevenirea și combaterea violenței împotriva copiilor, tinerilor, femeilor și a altor 

grupuri de risc.

Amendamentul 10

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) promovarea egalității de gen și 
susținerea integrării dimensiunii de gen;

Or. fr

Amendamentul 11

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) prevenirea și combaterea violenței 
împotriva copiilor, tinerilor, femeilor și a 
altor grupuri de risc, precum și furnizarea 
de asistență și protecție pentru victimele 
acestui tip de violență și pentru grupurile 
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de risc;

Or. fr

Amendamentul 12

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) asistență și sprijin pentru 
organizațiile neguvernamentale (ONG-
uri) și pentru alte organizații care 
activează în domeniul prevenirii și 
combaterii violenței;

Or. fr

Amendamentul 13

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: colectarea regulată
de date și statistici comparabile, inclusiv 
date referitoare la diferitele tipuri de 
violență împotriva copiilor, tinerilor, 
femeilor și a altor grupuri de risc;
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. fr
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Amendamentul 14

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; activități de 
formare precum schimbul de personal, 
ateliere, seminarii, acțiuni de formare a 
formatorilor, crearea de module de formare 
online sau de alt tip; când este cazul, 
aceste activități trebuie să includă și 
perspectiva de gen;

Or. fr

Amendamentul 15

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 destinate unui public specific,
inclusiv campanii de prevenire și de 
combatere a violenței, precum și de 
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;
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Or. fr

Amendamentul 16

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 pentru 
activitățile ONG-urilor și ale altor 
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 aplicarea unor 
programe de asistență destinate victimelor 
și grupurilor de risc în domeniul 
prevenirii și combaterii violenței;
finanțarea observatorilor la nivel european.

Or. fr

Amendamentul 17

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a). Trebuie asigurată o repartizare 
suficientă și adecvată a ajutorului 
financiar pentru fiecare dintre obiectivele 
prezentului regulament, ținând totodată 
seama de nivelul de finanțare prevăzut în 
cadrul programelor anterioare 2007-2013, 
menționate la articolul 13. Atunci când 
decide cu privire la alocarea fondurilor 
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către aceste domenii în programele 
anuale de lucru, Comisia trebuie să ia în 
considerare prioritățile Uniunii, precum și 
necesitatea menținerii nivelurilor de 
finanțare suficiente pentru toate 
domeniile menționate la articolul 4
alineatul (1).

Or. fr

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr


