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AMENDAMENTE

Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea între sexe recomandă Comisiei pentru ocuparea 
forţei de muncă şi afaceri sociale, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de decizie
Articolul 2 – litera c

Text propus de Comisie Amendament

c) Coeziune — promovarea unei mai mari 
coeziuni în societate prin sporirea 
conştientizării publicului cu privire la 
beneficiile generale aduse de o societate în 
care sărăcia este eradicată şi nu există 
persoane condamnate la o viaţă 
marginalizată. Anul European va favoriza 
o societate care susţine şi dezvoltă calitatea 
vieţii, bunăstarea socială şi egalitatea de 
şanse pentru toţi, indiferent de origini, 
asigurând o dezvoltare durabilă şi 
solidaritatea între şi în interiorul 
generaţiilor, precum şi o coerenţă politică 
cu acţiunile întreprinse de UE în întreaga 
lume.

c) Coeziune — promovarea unei mai mari 
coeziuni în societate prin sporirea 
conştientizării publicului cu privire la 
beneficiile generale aduse de o societate în 
care sărăcia este eradicată şi nu există 
persoane condamnate la o viaţă 
marginalizată. Anul European va favoriza 
o societate care susţine şi dezvoltă calitatea 
vieţii, bunăstarea socială şi egalitatea de 
şanse pentru toţi, indiferent de origini şi 
sex, asigurând o dezvoltare durabilă şi 
solidaritatea între şi în interiorul 
generaţiilor, precum şi o coerenţă politică 
cu acţiunile întreprinse de UE în întreaga 
lume.

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de decizie
Articolul 4

Text propus de Comisie Amendament

Anul European ţine seama de modurile 
diferite în care femeile şi bărbaţii se 
confruntă cu sărăcia şi cu excluziunea 

Anul European ţine seama de modurile 
diferite în care femeile şi bărbaţii se 
confruntă cu sărăcia şi cu excluziunea 
socială şi va trebui să acorde atenţie 
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socială. aspectelor legate de egalitatea între femei 
şi bărbaţi în cadrul punerii în practică şi a 
evaluării activităţilor sale.

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

(1) Fiecare stat membru desemnează un 
„organism naţional de executare” 
responsabil cu organizarea participării sale 
la Anul European şi care asigură 
coordonarea la nivel naţional. Acest 
organism naţional de executare răspunde 
pentru definirea programului naţional şi a 
priorităţilor naţionale pentru Anul 
European, precum şi pentru selectarea 
acţiunilor propuse pentru finanţare 
comunitară. Strategia şi priorităţile 
naţionale pentru Anul European sunt 
stabilite în conformitate cu obiectivele 
enumerate la articolul 2.

(1) Fiecare stat membru desemnează un 
„organism naţional de executare” 
responsabil cu organizarea participării sale 
la Anul European şi care asigură 
coordonarea la nivel naţional. Acest 
organism naţional de executare răspunde 
pentru definirea programului naţional şi a 
priorităţilor naţionale pentru Anul 
European, precum şi pentru selectarea 
acţiunilor propuse pentru finanţare 
comunitară. Strategia şi priorităţile 
naţionale pentru Anul European sunt 
stabilite în conformitate cu obiectivele 
enumerate la articolul 2 şi cu integrarea 
dimensiunii de gen, în conformitate cu 
articolul 4.

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de decizie
Articolul 8 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

(2) Acţiunile locale, regionale sau 
naţionale pot fi cofinanţate de la bugetul 
general al Uniunii Europene, în proporţie 
de maximum 50 % din costurile eligibile 
totale ale acţiunilor puse în aplicare în 

(2) Acţiunile locale, regionale sau 
naţionale pot fi cofinanţate de la bugetul 
general al Uniunii Europene, în proporţie 
de maximum 80 % din costurile eligibile 
totale ale acţiunilor puse în aplicare în 
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conformitate cu procedura prevăzută în 
partea II a Anexei.

conformitate cu procedura prevăzută în 
partea II a Anexei.

Or. en

Justificare

To vote in block with AM 6

Amendamentul 5

Propunere de decizie
Articolul 9 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

(1) Deciziile cu privire la finanţarea 
acţiunilor în temeiul articolului 8 alineatul 
(1) şi articolul 8 alineatul (2) sunt adoptate 
de Comisie în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 7 alineatul (2).

(1) Deciziile cu privire la finanţarea 
acţiunilor în temeiul articolului 8 alineatul 
(1) şi articolul 8 alineatul (2) sunt adoptate 
de Comisie în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 7 alineatul (2), 
respectând integrarea dimensiunii de gen, 
în conformitate cu articolul 4.

Or. en

Amendamentul 6

Anexă – partea II – punctul 1
II. COFINANŢAREA ACŢIUNILOR LA NIVEL NAŢIONAL

Text propus de Comisie Amendament

1. Acţiuni la nivel local, regional şi 
naţional se pot califica pentru obţinerea 
unei finanţări de la bugetul comunitar care 
poate atinge cel mult 50% din costurile 
totale eligibile pentru fiecare ţară 
participantă. Cofinanţarea la nivel naţional 
ar trebui să completeze finanţarea 
comunitară cu cel puţin 50% din surse 
publice sau private. La selectarea 
acţiunilor, organismele naţionale de 
executare vor avea libertatea de a decide 
dacă este cazul şi la ce nivel trebuie să 

1. Acţiuni la nivel local, regional şi 
naţional se pot califica pentru obţinerea 
unei finanţări de la bugetul comunitar care 
poate atinge cel mult 80% din costurile 
totale eligibile pentru fiecare ţară 
participantă. Cofinanţarea la nivel naţional 
ar trebui să completeze finanţarea 
comunitară cu cel puţin 20% din surse 
publice sau private. La selectarea 
acţiunilor, organismele naţionale de 
executare vor avea libertatea de a decide 
dacă este cazul şi la ce nivel trebuie să 
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solicite cofinanţarea de la organizaţia 
responsabilă cu punerea în aplicare a 
acţiunilor individuale.

solicite cofinanţarea de la organizaţia 
responsabilă cu punerea în aplicare a 
acţiunilor individuale.

Or. en

Justificare

To vote in block with AM 4
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