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AMENDAMENTE

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru cultură și 
educație, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Proiectul european și dezvoltarea 
Europei joacă un rol important în 
depășirea crizei și încadrarea Europei pe 
o traiectorie a dezvoltării durabile, fiind 
echivalente cu experiența bazată pe 
experiența de mai bine de 50 de ani și pe 
eforturi comune, cu disponibilitatea de 
cooperare, cu cooperarea care trece 
dincolo de națiuni și țări, cu repartizarea 
sarcinilor, cu ajutarea de către cei mai 
dezvoltați a celor mai defavorizați. Toate 
aceste elemente, alături de multe alte 
fapte și sentimente, dau naștere spiritului 
european care, dincolo de cooperarea 
economică și socială, reprezintă factorul 
motrice fundamental al comunității 
europene, chiar și la nivelul cetățeanului 
european, iar acest spirit trebuie 
consolidat.

Justificare

Includerea conceptului de „spirit european” în programul „Europa pentru cetățeni” ar putea 
fi un stimulent suplimentar pentru planificarea și implementarea proiectelor. Dacă stăm să ne 
gândim mai bine, înfrățirea orașelor și persoanele implicate în proiectele realizate în cadrul 
parteneriatelor internaționale reflectă tocmai acest spirit prin activitățile desfășurate: dacă 
nu ar fi frontiere fizice și am împărți cu toții spațiul european, prin intermediul diversității 
noastre naționale și culturale, am deveni mai deschiși, mai toleranți și am clădi în continuare 
pe bazele puse de succesele și istoria de peste 50 de ani a Uniunii.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Pentru a aduce Europa mai aproape de 
cetățeni și a le permite acestora din urmă să 
participe pe deplin la construcția unei 
Uniuni și mai apropiate, este necesar un 
ansamblu de acțiuni și eforturi coordonate 
întreprinse prin intermediul unor activități 
la nivel transnațional și la nivelul Uniunii.
Inițiativa cetățenească europeană oferă o 
șansă unică cetățenilor să participe direct la 
elaborarea legislației UE.

(4) Pentru a aduce Europa mai aproape de 
cetățeni și a le permite acestora din urmă să 
participe pe deplin la construcția unei 
Uniuni și mai apropiate, consolidând 
sentimentul cetățeniei comune ca urmare 
a unei mai bune înțelegeri și cunoașteri 
reciproce, este necesar un ansamblu de 
acțiuni și eforturi coordonate întreprinse 
prin intermediul unor activități la nivel 
transnațional și la nivelul Uniunii.
Inițiativa cetățenească europeană oferă o 
șansă unică cetățenilor să participe direct
în procesele de adoptare a deciziilor și la 
elaborarea legislației UE.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În ceea ce privește temele proiectelor, 
modul în care se încadrează în contextul 
local și regional și structura părților 
interesate, ar trebui să existe sinergii 
importante cu alte programe ale Uniunii, de 
exemplu în domeniul ocupării forței de 
muncă, al afacerilor sociale, al educației, al 
tineretului și culturii, al justiției, al 
egalității între femei și bărbați, al 
nediscriminării și al politicii regionale.

(7) În ceea ce privește temele proiectelor, 
modul în care se încadrează în contextul 
local și regional și structura părților 
interesate, ar trebui să existe sinergii 
importante cu alte programe ale Uniunii, de 
exemplu în domeniul ocupării forței de 
muncă, al afacerilor sociale, al educației, al 
tineretului și culturii, al justiției, al 
egalității între femei și bărbați, al
nediscriminării, precum și al solidarității 
între generații și al politicii regionale.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Pentru a revigora toate aspectele vieții 
publice, noul program ar trebui să acopere 

(8) Pentru a revigora toate aspectele vieții 
publice, noul program ar trebui să acopere 
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un spectru larg de diferite acțiuni și să 
includă, printre altele, reuniuni ale 
cetățenilor, contacte și dezbateri pe teme 
legate de cetățenie, evenimente la nivelul 
Uniunii, inițiative de reflecție asupra 
momentelor decisive din istoria europeană, 
inițiative de sensibilizare a publicului cu 
privire la instituțiile Uniunii și funcționarea 
acestora, precum și dezbateri privind 
aspecte care țin de politicile europene.

un spectru larg de diferite acțiuni și să 
includă, printre altele, reuniuni ale 
cetățenilor, contacte și dezbateri pe teme 
legate de cetățenie, evenimente la nivelul 
Uniunii, inițiative de reflecție asupra 
momentelor decisive din istoria europeană
și cu privire la viitorul Europei și de 
analizare și comemorare a acestora, 
inițiative de sensibilizare a publicului cu 
privire la instituțiile Uniunii și funcționarea 
acestora, precum și dezbateri privind 
aspecte care țin de politicile europene.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Ar trebui să se acorde o atenție 
deosebită integrării echilibrate a cetățenilor 
și a organizațiilor societății civile din toate 
statele membre în proiectele și activitățile 
transnaționale, ținând seama de caracterul 
multilingv al UE.

(10) Ar trebui să se acorde o atenție 
deosebită integrării echilibrate a cetățenilor 
și a organizațiilor societății civile din toate 
statele membre în proiectele și activitățile 
transnaționale, ținând seama de caracterul
multicultural și multilingv al UE.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Se va acorda preferință granturilor 
pentru proiectele cu impact puternic, în 
special celor care sunt legate direct de 
politicile UE destinate să stimuleze 
participarea la elaborarea agendei politice a 
UE. De asemenea, în conformitate cu 
principiul bunei gestiuni financiare, 
implementarea programului ar trebui 
simplificată prin utilizarea sumelor 
forfetare, a finanțărilor la rate forfetare și 
prin aplicarea de bareme de costuri unitare.

(16) Se va acorda preferință nu doar
granturilor pentru proiectele cu impact 
puternic, ci și, în special celor care sunt 
legate direct de politicile UE destinate să 
stimuleze participarea la elaborarea 
agendei politice a UE. De asemenea, în 
conformitate cu principiul bunei gestiuni 
financiare, implementarea programului ar 
trebui simplificată prin utilizarea sumelor 
forfetare, a finanțărilor la rate forfetare și 
prin aplicarea de bareme de costuri unitare;
în plus, în fiecare an trebuie stabilite 
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câteva termene-limită pentru primirea 
ofertelor, procentul costurilor proiectului 
finanțate prin granturi UE și creșterea 
prefinanțării proiectelor și ar trebui 
stabilite termene limită pe o durată mai 
lungă și mai flexibilă pentru punerea în 
aplicare a unor proiecte.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– consolidarea memoriei istorice și 
întărirea capacității de participare civică la 
nivelul Uniunii.

- consolidarea memoriei istorice și a 
spiritului european, precum și întărirea 
capacității de participare civică la nivelul 
Uniunii.

Justificare

Adăugarea noțiunii de „spirit” ar putea însemna totodată și că s-ar crea un fel de punte între 
trecut și prezent. Memoria face parte din spirit, întrucât evenimentele negative din trecut au 
jucat un rol important în procesul de creare a comunității europene. Este important ca, prin 
intermediul programului, să se sugereze că Comunitatea Europeană este ghidată și de un 
spirit comun, iar pentru CE este important ca un număr cât mai mare de cetățeni să simtă și 
să propage acest spirit, deoarece astfel se poate ajunge la o coeziune mai intensă.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Să sensibilizeze publicului cu privire la
memoria istorică, istoria și identitatea
Uniunii și să stimuleze dezbaterea, 
reflecția și colaborarea în rețea.

(1) Să sensibilizeze publicul cu privire la
memorie, istoria, identitatea și valorile 
comune ale Uniunii care vizează 
promovarea păcii, a valorilor acesteia, a 
diversității culturale și lingvistice și a 
bunăstării cetățenilor săi, prin stimularea 
dezbaterii, reflecției, precum și a 
dezvoltării rețelelor și apropierii 
oamenilor pentru a împărtăși și a face 
schimb de experiențe, a trage învățăminte 
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din istorie și a discuta despre viitorul 
Europei;

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Ar trebui acordată o atenție specială 
minorității rome și altor minorități din UE 
cu scopul de a facilita integrarea acestora 
ca cetățeni UE cu drepturi depline.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Să sensibilizeze publicului cu privire la 
memoria istorică, istoria și identitatea 
Uniunii și să stimuleze dezbaterea, reflecția 
și colaborarea în rețea.

(1) Să sensibilizeze publicul cu privire la 
memoria istorică, istoria, identitatea, 
spiritul și obiectivele Uniunii prin 
stimularea dezbaterii, reflecției și 
colaborării în rețea.

Justificare

Adăugarea noțiunii de „spirit” ar putea însemna totodată și că s-ar crea un fel de punte între 
trecut și prezent. Memoria face parte din spirit, întrucât evenimentele negative din trecut au 
jucat un rol important în procesul de creare a comunității europene. Este important ca, prin 
intermediul programului, să se sugereze că Comunitatea Europeană este ghidată și de un 
spirit comun, iar pentru CE este important ca un număr cât mai mare de cetățeni să simtă și 
să propage acest spirit, deoarece astfel se poate ajunge la o coeziune mai intensă.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „Memorie istorică și cetățenie (a) „Consolidarea memoriei istorice a 
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europeană” istoriei europene și dezvoltarea unui 
sentiment de identitate europeană și de 
spirit european”

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cele două componente sunt completate de 
acțiuni orizontale pentru analiza, 
diseminarea și valorificarea rezultatelor 
proiectelor (acțiuni de „valorificare”).

Cele două componente sunt completate de 
acțiuni orizontale pentru analiza, 
diseminarea și valorificarea rezultatelor 
proiectelor (acțiuni care „asigură 
valorificarea și multiplicarea”).

Justificare

Unele rezultate ale proiectelor pot fi valorificate, în timp ce alte rezultate, prin caracterul lor, 
pot fi multiplicate (utilizate în mod repetat, de mai multe ori).

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru a realiza obiectivele, programul 
va finanța, printre altele, următoarele tipuri 
de acțiuni, puse în aplicare la nivel 
transnațional sau care au o dimensiune 
europeană clară:

(2) Pentru a realiza obiectivele, programul 
va finanța, printre altele (dar nu exclusiv), 
următoarele tipuri de acțiuni, puse în 
aplicare la nivel transnațional sau care au o 
dimensiune europeană clară:

Justificare

Includerea expresiei „nu exclusiv” înseamnă că lista nu este închisă.
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Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– înființarea și punerea în practică de
parteneriate și rețele transnaționale

- înființarea și punerea în practică de relații
și rețele de cooperare transfrontaliere, 
internaționale

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– sprijinul organizațiilor de interes 
european general

- sprijinul organizațiilor de interes 
european

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – liniuța 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

– crearea comunităților și organizarea de 
dezbateri privind aspecte legate de
cetățenie prin intermediul mijloacelor TIC
și/sau a platformelor sociale

- organizarea de dezbateri privind aspecte 
legate de cetățenie, cum ar fi crearea 
comunităților, prin intermediul mijloacelor 
TIC și/sau a platformelor sociale

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – liniuța 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

– dezbateri/studii și intervenții pe marginea 
momentelor decisive din istoria europeană, 
în special pentru comemorarea crimelor 
comise sub regimurile nazist și stalinist

- dezbateri/studii și intervenții pe marginea 
momentelor decisive din istoria europeană, 
în special pentru comemorarea crimelor 
comise sub regimurile totalitare
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Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – liniuța 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

– reflecții/dezbateri pe tema valorilor 
comune

- reflecții/dezbateri pe tema valorilor 
europene comune, a identității, viitorului 
Europei și spiritului european

Justificare

În linie cu celelalte articole referitoare la introducerea termenului de „spirit”, care este una 
din pietrele de temelie ale construcției europene.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – liniuța 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

– inițiative de sensibilizare a publicului cu 
privire la instituțiile UE și funcționarea 
acestora

- inițiative de îmbunătățire a cunoștințelor
publicului cu privire la instituțiile UE și 
funcționarea acestora

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – liniuța 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

– acțiuni care exploatează și valorifică
rezultatele inițiativelor sprijinite

- acțiuni care diseminează și exploatează 
rezultatele inițiativelor sprijinite și 
promovează multiplicarea lor

Justificare

Pe lângă valorificarea rezultatelor, la planificarea și implementarea proiectelor trebuie să se 
țină seama, de asemenea, în ce mod pot fi multiplicate în viitor rezultatele obținute, astfel 
aducându-se o contribuție la o dezvoltare mai dinamică. De exemplu, rezultatul unui proiect 
poate fi un studiu, dar ceea ce ar fi putut fi o nouă metodologie proiectată la elaborarea 
studiului poate fi aplicabil multor alte proiecte. De aceea, metodologia ar fi la fel de 
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importantă ca și rezultatul, deoarece ar putea fi folosită de multe ori.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – liniuța 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

– sprijin acordat structurilor din statele 
membre, care sunt responsabile de 
informare/consiliere în legătură cu 
programul

- promovare și consiliere în legătură cu 
programul la nivelul statelor membre și 
asigurarea structurii instituționale 
necesare în acest scop

Justificare

Accentul nu trebuie să se pună pe înseși structurile instituționale, ci pe promovare și 
consiliere, pentru care este necesară structura instituțională.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Contractele de achiziții publice au ca 
obiect achiziționarea de servicii, cum ar fi 
cele pentru organizarea de evenimente, 
studii și cercetări, instrumente de
informare și de difuzare, monitorizare și 
evaluare.

(2) Contractele de achiziții publice au ca 
obiect achiziționarea de servicii care au ca 
rezultat implementarea directă în cadrul 
programului a evenimentelor, studiilor și 
cercetărilor, a instrumentelor de 
informare și de difuzare, precum și a 
activităților de monitorizare și evaluare.

Justificare

Întrucât, în prezenta decizie, cuvântul „program” se referă la programul „Europa pentru 
cetățeni”, folosirea sa ar putea crea confuzii. În plus, trebuie subliniat faptul că trebuie să se 
recurgă la achiziții publice atunci când se organizează evenimente în cadrul programului 
(cuvântul „directă”).

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 6



PE494.830v02-00 12/20 AD\915612RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pot participa la program toate părțile 
interesate care promovează integrarea 
europeană, în special autoritățile și 
organizațiile locale, organizațiile de 
cercetare și reflecție în domeniul politicilor 
publice europene (think-tank), grupurile de 
cetățeni și alte organizații ale societății 
civile (de exemplu, asociațiile de victime), 
precum și instituțiile de învățământ și 
cercetare.

Pot participa la program toate părțile 
interesate care promovează integrarea, 
memoria comună, valorile și identitatea
europene, indiferent de numărul 
membrilor pe care îl au sau de valoarea 
bugetelor, în special autoritățile și 
organizațiile locale, organizațiile de 
cercetare și reflecție în domeniul politicilor 
publice europene (think-tank), grupurile de 
cetățeni și alte organizații ale societății 
civile (de exemplu, asociațiile de victime), 
precum și instituțiile de învățământ și 
cercetare.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia menține un dialog constant cu 
beneficiarii programului, cu părțile 
interesate și cu experții.

Comisia menține un dialog constant, la 
fața locului și online, cu beneficiarii 
programului, cu părțile interesate și cu 
experții.

Justificare

Posibilitatea de a consulta online ar trebui consolidată și ar trebui să aibă mai multă 
vizibilitate. Cu toate că aceasta există, ar trebui să se precizeze mai clar în textul 
regulamentului.

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

La elaborarea programelor de lucru 
anuale, Comisia ține seama de 
propunerile formulate în timpul 
consultării.
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Justificare

Regulamentul obligă Comisia să îmbunătățească an de an programele de lucru anuale, încă 
în timpul derulării programului.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia asigură coerența și 
complementaritatea între prezentul 
program și instrumentele din alte domenii 
de acțiune ale Uniunii, în special din 
educație, formare profesională, cultură, 
sport, drepturi și libertăți fundamentale, 
incluziune socială, egalitate de gen, lupta 
împotriva discriminării, cercetare și 
inovare, politica de extindere și acțiunea 
externă a Uniunii.

Comisia se asigură că există coerență și 
complementaritate între măsurile aplicate 
în prezentul program și instrumentele din 
alte domenii de acțiune ale Uniunii, în 
special din educație, formare profesională, 
cultură, sport, drepturi și libertăți 
fundamentale, incluziune socială, egalitate 
de gen, solidaritatea intergenerațională, 
munca voluntară, lupta împotriva 
discriminării, cercetare și inovare, politica 
de extindere și vecinătate și acțiunea 
externă a Uniunii.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Anexă – punctul 1 – componenta 1 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Memorie istorică și cetățenie europeană 1. Memorie istorică, cetățenie europeană și 
spirit european

Justificare

În conformitate cu articolul 3 alineatul (1)

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Anexa 1 – componenta 1 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile sprijinite în cadrul acestei 
componente invită la o reflecție asupra 
valorilor comune în sensul cel mai larg al 
termenului, ținând seama de diversitate.
Ar putea fi finanțate inițiativele care 
reflectă asupra cauzelor regimurilor 
totalitare în istoria modernă a Europei (în 
special, dar nu numai, nazismul și 
stalinismul) și cele de comemorare a 
victimelor acestor regimuri. Această 
componentă ar trebui să includă, de 
asemenea, activități referitoare la alte 
puncte de referință în istoria europeană 
recentă. În special, se va acorda preferință 
acțiunilor care încurajează toleranța și 
reconcilierea, vizând generațiile mai tinere.

Activitățile sprijinite în cadrul acestei 
componente invită la o reflecție asupra 
istoriei europene, diversității culturale și 
lingvistice și valorilor comune în sensul cel 
mai larg al termenului. Ar putea fi finanțate 
inițiativele care reflectă asupra cauzelor 
regimurilor totalitare în istoria modernă a 
Europei (în special, dar nu numai, nazismul 
și stalinismul) și cele de comemorare a 
victimelor acestor regimuri. Această 
componentă ar trebui să includă, de 
asemenea, activități referitoare la alte 
puncte de referință în istoria europeană 
recentă. În special, se va acorda preferință 
acțiunilor care încurajează toleranța, 
înțelegerea reciprocă prin intermediul 
dialogului intercultural și reconcilierea ca 
mijloace de depășire a trecutului și de 
construire a viitorului, în special vizând 
generațiile mai tinere.

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Anexa 1 – componenta 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Mai sunt multe de făcut pentru a atrage 
mai multe femei în procesul de luare a 
deciziilor politice și economice. Opiniile 
femeilor ar trebui să se facă mai bine 
auzite și luate în considerare de persoanele 
responsabile de luarea deciziilor politice 
care au un impact asupra vieților 
oamenilor.

Mai sunt multe de făcut pentru a deschide 
mai mult procesul de luare a deciziilor 
politice și economice femeilor și 
persoanelor vulnerabile. Opiniile acestora
ar trebui să se facă mai bine auzite și luate 
în considerare de persoanele responsabile 
de luarea deciziilor de politică care au un 
impact asupra vieților oamenilor.

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Anexa 1 – componenta 2 – paragraful 3 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Întrucât integrarea minorităților este un 
obiectiv permanent al UE, trebuie 
adoptată o abordare mai constructivă 
pentru a încuraja participarea politică și 
civică a acestora.

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Anexă – punctul 1 – Acțiune orizontală – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

ACȚIUNE ORIZONTALĂ: Valorificare ACȚIUNE ORIZONTALĂ: Valorificarea 
și multiplicarea rezultatelor

Justificare

Deoarece este vorba de acțiuni orizontale care, în anumite cazuri, par mai degrabă abstracte, 
numele lor ar trebui să explice ceea ce reprezintă. În plus, nu numai rezultatele în sine ar 
trebui diseminate; impactul lor și valoarea adăugată pe care o aduc ar trebui exploatate în 
mod repetat și, în anumite cazuri, în alte sectoare. Introducerea termenului de „multiplicare” 
sugerează acest fel de gândire. De exemplu, proiectarea unei noi tehnologii este unul din 
rezultatele unui proiect, aceasta poate fi exploatată în nenumărate rânduri în cadrul altor 
proiecte.

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Anexa – acțiune orizontală – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ea va include „dezvoltarea capacităților” –
elaborarea de măsuri de sprijin pentru 
schimbul de cele mai bune practici, pentru 
punerea în comun a experiențelor între 
părțile interesate la nivel local și regional, 
care include autoritățile publice, și pentru 
dezvoltarea de noi competențe, de exemplu 
prin formare. Aceasta din urmă ar putea 
include schimburile între colegi, formarea 
formatorilor, precum și, de exemplu, 

Ea va include „dezvoltarea capacităților” –
elaborarea de măsuri de sprijin pentru 
schimbul de cele mai bune practici, pentru 
punerea în comun a experiențelor între 
părțile interesate la nivel local și regional, 
care include autoritățile publice, și pentru 
dezvoltarea de noi competențe, de exemplu 
prin rețelele sociale sau formare. Aceasta 
din urmă ar putea include schimburile între 
colegi, formarea formatorilor, precum și, 
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crearea unei baze de date cu 
organizațiile/proiectele finanțate de 
program.

de exemplu, crearea unei baze de date cu 
organizațiile/proiectele finanțate de 
program.

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Anexa 1 – rândul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În general, se va acorda preferință 
granturilor pentru proiectele cu impact 
puternic, în special celor care sunt legate
direct de politicile Uniunii destinate să 
stimuleze participarea la elaborarea 
agendei politice a Uniunii.

În general, se va acorda preferință 
granturilor pentru proiectele cu impact 
puternic, în special celor care sunt legate 
de politicile Uniunii sau de problemele 
identificate de cetățeni ca fiind de interes 
major, destinate să stimuleze participarea 
la elaborarea agendei politice a Uniunii.

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Anexa – rândul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Gestionarea programului și a majorității 
acțiunilor va putea fi asigurată la nivel 
central de o agenție executivă.

Gestionarea programului și a majorității 
acțiunilor va fi asigurată la nivel central de 
o agenție executivă.

Justificare

Regulamentul stabilește ce tip de instituție coordonează programul.

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Anexa – rândul 2 – paragraful 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cheltuielile administrative generale ale 
programului ar trebui să fie proporționale 
cu sarcinile prevăzute în programul în 
cauză.

Cheltuielile administrative generale ale 
programului ar trebui să fie proporționale 
cu sarcinile prevăzute în programul în 
cauză și nu ar trebui să depășească 12% 
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din bugetul programului.

Justificare

Stabilirea plafonului în regulament are și funcția de mesaj, dar în același timp contribuie la 
reducerea comentariilor legate de birocrația europeană excesivă.

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Anexa – rândul 2 – paragraful 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate întreprinde activități de 
informare, publicare și difuzare în funcție 
de necesități, asigurând astfel o cunoaștere 
largă și un impact semnificativ al 
activităților susținute prin program.

Comisia întreprinde activități de informare, 
publicare și difuzare în funcție de 
necesități, asigurând astfel o cunoaștere 
largă și un impact semnificativ al 
activităților susținute prin program. În 
acest context, se va insista asupra faptului 
ca informarea și diseminarea să se facă la 
nivelul statelor membre, respectiv în toate 
limbile oficiale ale UE.

Justificare

Cu toate că, în ceea ce privește implementarea proiectelor, predomină limbile de lucru 
engleză, franceză și germană, întrucât programul se referă tocmai la cetățenia europeană, 
acesta ar trebui să încurajeze comunicarea în cele 23 (24 începând din 2013) limbi oficiale, 
acesta fiind unul dintre principiile fundamentale ale UE.

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Anexa 1 – punctul 3 – obiectivul specific 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sensibilizarea publicului cu privire la 
memoria istorică, istoria și identitatea 
Uniunii și stimularea dezbaterii, a reflecției 
și a colaborării în rețea.

Sensibilizarea publicului cu privire la 
memoria istorică, la istoria comună, 
identitatea, valorile comune și scopul 
Uniunii de a promova pacea, valorile 
acesteia, diversitatea culturală și
lingvistică și bunăstarea cetățenilor săi, 
prin stimularea dezbaterii, a reflecției și
dezvoltarea rețelelor, precum și prin 
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apropierea oamenilor pentru a împărtăși 
și a face schimb de experiențe, a trage 
învățăminte din istorie și a discuta despre 
viitorul Europei.

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Anexa – punctul 3 – obiectivul specific 2 – tabel – rândul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Proporția conducătorilor 
de consorții proveniți din 
statele membre care au 
aderat în 2004, 2007, 
respectiv 2013

n/a Minimum 35% global.

Justificare

În cadrul programelor comunitare trebuie să se pună accent pe faptul că coordonarea 
proiectelor nu trebuie să se facă doar la nivelul celor 15 state membre vechi, ci că, și în acest 
domeniu, trebuie să aibă loc o veritabilă extindere, cu alte cuvinte și în cele 13 state membre 
noi trebuie să se dezvolte cultura și experiența gestionării proiectelor realizate în cadrul unor 
parteneriate internaționale, prin aceasta stimulându-se o adevărată integrare europeană.

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Anexă – punctul 3 – acțiune orizontală (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

ACȚIUNE ORIZONTALĂ: Diseminarea și multiplicarea rezultatelor
Indicatori de rezultat Ultimul rezultat cunoscut Obiectiv pe termen mediu 

(rezultat)
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Justificare

Comisia ar trebui să stabilească indicatori și pentru acțiunile orizontale pe care le propune.
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