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EXPUNERE DE MOTIVE 

1. CONTEXTUL PROPUNERII 

Prezenta propunere prevede ca dată de aplicare 1 ianuarie 2021 și se referă la o Uniune cu 

27 de state membre, conform notificării transmise de Regatul Unit cu privire la intenția sa de 

a se retrage din Uniunea Europeană și din Euratom, bazată pe articolul 50 din Tratatul privind 

Uniunea Europeană și primită de Consiliul European la 29 martie 2017. 

 Motive și obiective 

Scopul Uniunii Europene este acela de a promova pacea, valorile și bunăstarea popoarelor 

sale. Uniunea este o comunitate de drept, iar valorile sale constituie chiar baza existenței sale. 

Aceste valori sunt consacrate în tratatele UE, în Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii 

Europene și în Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap. 

În special, articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană prevede că „Uniunea se 

întemeiază pe valorile respectării demnității umane, libertății, democrației, egalității, statului 

de drept, precum și pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care 

aparțin minorităților. Aceste valori sunt comune statelor membre într-o societate 

caracterizată prin pluralism, nediscriminare, toleranță, justiție, solidaritate și egalitate între 

femei și bărbați.” Articolul 3 precizează în continuare că „Uniunea urmărește să promoveze 

pacea, valorile sale și bunăstarea popoarelor sale” și că, printre altele, „Uniunea respectă 

bogăția diversității sale culturale și lingvistice și veghează la protejarea și dezvoltarea 

patrimoniului cultural european.” În acest sens, în Documentul de reflecție al Comisiei 

privind viitorul finanțelor UE
1
 se afirmă că „[b]ugetul UE sprijină acest obiectiv alături de 

bugetele naționale, venind în completarea altor eforturi întreprinse la nivel european și 

național”. 

Printre aceste valori se regăsesc în special drepturile fundamentale, nediscriminarea și 

egalitatea, combaterea rasismului și toleranța, respectarea demnității umane, statul de drept și 

independența sistemului judiciar, diversitatea culturală, dinamismul societății civile, libertatea 

de exprimare și participarea cetățenilor la viața democratică. 

În plus, sentimentul de apartenență la patrimoniul cultural comun, memoria și activitățile de 

comemorare reprezintă o premisă necesară pentru participarea la o comunitate democratică și 

pentru eliminarea stereotipurilor și a disensiunilor între europeni. 

Comisia actuală a stabilit printre cele zece priorități politice ale sale crearea unei Uniuni a 

schimbărilor democratice și, în acest context, depune eforturi pentru a implica cetățenii în 

acțiunile sale și în modul său de funcționare și pentru a consolida încrederea în Uniune. 

Finanțele UE pot să ofere valoare adăugată și să contribuie la respectarea valorilor europene 

comune. 

Pentru a promova valorile și drepturile europene comune, UE a combinat mai multe 

instrumente într-un amestec strategic de acte normative, politici și finanțări. În special 

următoarele programe de finanțare au demonstrat un puternic accent societal și sunt în mod 

clar legate de valorile europene: programul „Drepturi, egalitate și cetățenie”, programul 

„Europa pentru cetățeni” și programul „Justiție”. 

Aceste programe au dus la progrese reale în procesul de promovare a valorilor și de aplicare a 

ansamblului de drepturi pe care legislația UE le acordă persoanelor din întreaga Uniune.  

                                                 
1 COM(2017) 358 din 28 iunie 2017. 
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De exemplu, oamenii sunt mai conștienți de drepturile, istoria și cultura lor comună, există 

mai multe femei în câmpul muncii, drepturile copiilor au fost promovate și protejate, 

sistemele judiciare sunt mai eficace, bazându-se pe practicieni în domeniul dreptului care știu 

cum și când să aplice acquis-ul UE și pe o cooperare transfrontalieră înfloritoare, există o mai 

mare participare democratică și civică la nivelul Uniunii și o mai profundă înțelegere și 

respectare a diferitelor forme de memorie, de cultură și de tradiție. 

În baza dreptului Uniunii, oamenii se pot baza pe un ansamblu de drepturi, pe un sistem de 

justiție independent și eficace și pe respectarea statului de drept. Prin fonduri dedicate, UE și-

a manifestat angajamentul ferm cu privire la combaterea violenței împotriva femeilor și a 

copiilor, la lupta împotriva tuturor formelor de discriminare, la promovarea și protejarea 

drepturilor persoanelor cu handicap și la sprijinirea unei societăți civile dinamice și puternice 

în UE. 

În pofida progreselor înregistrate în cadrul programelor actuale, în domeniile de politică 

vizate persistă însă mai multe lacune și au apărut noi provocări care trebuie să fie depășite. 

Există două provocări comune cu care se confruntă Uniunea Europeană în ceea ce privește 

justiția, drepturile și valorile: 

– vocația Uniunii de a reprezenta o comunitate bazată pe valori și drepturi comune, pe 

un patrimoniu istoric și cultural comun și pe implicarea oamenilor este îngreunată de 

apariția unele mișcări care contestă ideea de societăți deschise, favorabile incluziunii, 

bazate pe coeziune și democratice, în care participarea civică și exercitarea drepturilor 

fac posibilă realizarea unui mod de conviețuire tolerant; 

– caracterul fragmentat și resursele limitate ale actualelor programe de finanțare ale UE 

dedicate valorilor, drepturilor, cetățeniei și justiției limitează capacitatea Uniunii 

Europene de a oferi un răspuns provocărilor existente și celor noi. Faptul că „bugetul 

programelor este insuficient comparativ cu cererea” reprezintă unul dintre principalele 

obstacole despre care respondenții din cadrul consultării publice afirmă că ar putea să 

împiedice îndeplinirea obiectivelor programelor curente. 

La o analiză mai detaliată se observă, de asemenea, următoarele: 

– oamenii nu se bucură încă pe deplin de drepturile lor: există în continuare inegalități și 

discriminare pe criterii de sex, rasă sau origine etnică, religie sau convingeri, handicap, 

vârstă sau orientare sexuală. Violența reprezintă încă o realitate în viața de zi cu zi a 

multor femei, copii și a altor persoane expuse acestui risc; 

– sunt necesare mai multe demersuri pentru ca cetățenii să conștientizeze valorile 

Uniunii Europene și beneficiile cetățeniei UE și pentru a se încuraja un nivel mai mare 

de participare politică și în cadrul societății și o mai bună înțelegere a ceea ce 

înseamnă Uniunea, istoria acesteia, patrimoniul său cultural și diversitatea din cadrul 

său; 

– drepturile care decurg din cetățenia UE – privind libera circulație, protecția consulară 

și drepturile electorale – nu sunt încă pe deplin cunoscute și puse în aplicare, lucru 

care îngreunează participarea cetățenilor la politică și la societate; 

– crizele economice, inegalitățile persistente și provocări precum cea a migrației au 

determinat unele persoane să pună la îndoială drepturile fundamentale, iar valorile pe 

care se întemeiază Uniunea Europeană sunt puse la încercare. În unele cazuri, sunt 

contestate și statul de drept, accesul la justiție, dreptul la acțiune al societății civile și 

independența sistemului judiciar;  
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– cooperarea judiciară în materie civilă și penală este insuficientă, iar accesul la justiție 

în diferite state membre este încă dificil. Este necesară o îmbunătățire a instrumentelor 

de culegere de informații comparative privind calitatea, independența și eficiența 

sistemelor judiciare ale statelor membre. Un obstacol principal în calea recunoașterii 

reciproce și a cooperării judiciare îl constituie lipsa de încredere în sistemele judiciare 

ale altor state membre. 

Consecințele lipsei de acțiune în privința acestor provocări ar putea fi grave, întrucât s-ar 

eroda încrederea în democrație și susținerea valorilor și drepturilor fundamentale. 

Aceste provocări sunt comune tuturor statelor membre și au dimensiuni transfrontaliere. Deși 

acțiunile la nivel național sunt importante, statele membre luate separat nu dispun de 

suficiente pârghii pentru a face față acestor provocări. 

Promovarea și apărarea valorilor și a drepturilor UE au implicații profunde pentru viața 

politică, socială, culturală, judiciară și economică a Uniunii și ajută Uniunea Europeană să 

aibă un impact tangibil asupra vieții cotidiene a oamenilor. Pentru a se răspunde 

discrepanțelor persistente și noilor provocări și pentru a se asigura promovarea, protecția 

efectivă și respectarea drepturilor și a valorilor este necesar să fie sprijinite și intensificate 

acțiunile la nivelul UE în acest domeniu, lucru care va contribui, de asemenea, la realizarea 

completă a pieței interne și la promovarea prosperității și a coeziunii în Uniunea Europeană. 

De asemenea, UE va avea posibilitatea să îndeplinească un rol major în apărarea și 

promovarea valorilor sale la nivel mondial și să contribuie la îndeplinirea obiectivelor de 

dezvoltare durabilă ale ONU. 

Din perspectiva celor menționate anterior, obiectivul noului program de finanțare „Drepturi și 

valori” va fi acela de a proteja și a promova drepturile și valorile, astfel cum sunt consacrate 

în tratatele privind UE și în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, inclusiv prin 

sprijinirea organizațiilor societății civile, cu scopul de a susține societățile deschise, 

democratice și favorabile incluziunii. 

Acest nou program va face parte, împreună cu programul „Justiție”, dintr-un nou fond pentru 

justiție, drepturi și valori al bugetului UE, care va contribui la susținerea societăților deschise, 

democratice, pluraliste și favorabile incluziunii. De asemenea, programul va întări puterea 

oamenilor prin protejarea și promovarea drepturilor și a valorilor și prin dezvoltarea în 

continuare a spațiului de justiție al Uniunii Europene. 

 Coerența cu dispozițiile existente în domeniul de politică vizat 

Fondul pentru justiție, drepturi și valori contribuie în mod direct la realizarea mai multor 

priorități ale Comisiei Europene
2
, în special la crearea unui spațiu de justiție și drepturi 

fundamentale bazat pe încredere reciprocă, a unei piețe interne mai profunde și mai echitabile 

și a unei Uniuni a schimbărilor democratice, a creșterii și a locurilor de muncă. 

Noul program este compatibil cu Pilonul european al drepturilor sociale, proclamat în comun 

de Parlamentul European, Consiliu și Comisie la 17 noiembrie 2017. Pilonul are rolul de a 

oferi drepturi noi și mai eficace pentru cetățeni, bazându-se pe 20 de principii-cheie cum ar fi, 

printre altele, egalitatea de gen, egalitatea de șanse, sprijinirea copiilor sau incluziunea 

persoanelor cu handicap. 

Cetățenia reprezintă un bun domeniu de politică pentru realizarea de sinergii între programele 

actuale de finanțare în domeniul educației, al culturii și al cetățeniei UE. S-ar putea realiza 

sinergii mai puternice între programul „Europa pentru cetățeni” și programul „Drepturi, 

                                                 
2 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/juncker-political-guidelines-speech_ro.pdf 
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egalitate și cetățenie”, printr-o cooperare tematică mai strânsă, de exemplu în domeniul 

combaterii rasismului, al egalității, al patrimoniului cultural, al memoriei istorice și al 

diversității culturale. Activitățile de comemorare, înfrățirea orașelor sau rețelele paneuropene 

au rolul de a extinde perspectivele și de a dezvolta un sentiment de apartenență și de identitate 

europeană. 

 Coerența cu alte politici ale Uniunii 

Fondul pentru justiție, drepturi și valori și cele două programe de finanțare subiacente vor 

ajuta la consolidarea și la susținerea valorilor Uniunii Europene, la respectarea statului de 

drept și la sprijinirea societăților deschise, democratice, creative și favorabile incluziunii pe 

care le așteaptă europenii. Inclusiv în temeiul normelor actuale, statele membre au obligația 

de a demonstra că normele și procedurile de gestiune financiară a fondurilor UE sunt 

riguroase, iar fondurile sunt protejate suficient împotriva abuzurilor sau a fraudei. Doar o 

putere judiciară independentă care apără statul de drept și securitatea juridică în toate statele 

membre poate să garanteze, în ultimă instanță, că banii proveniți de la bugetul UE sunt 

suficient de bine protejați.  

În baza articolului 322 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Comisia a 

propus un regulament referitor la protejarea bugetului Uniunii în eventualitatea unor 

deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept la nivelul statelor membre. Noul 

regulament va veni în completarea instrumentelor menite să apere valorile comune ale 

Uniunii Europene, inclusiv a prezentului program. 

Programul „Drepturi și valori” va finanța politici în domeniul valorilor și al drepturilor și va 

pune accentul pe viața și participarea cetățenilor. În acest sens, vor exista sinergii strânse cu 

mai multe politici și cu programele lor de finanțare. Următoarele sinergii merită să fie 

evidențiate: 

– Sinergii cu politicile sociale, educaționale și de ocupare a forței de muncă 

Viitorul Fond social european plus va constitui un element major al clusterului „Investiții în 

oameni și în valori”. Acest element va oferi cetățenilor sprijin prin investiții în: capitalul 

uman, ocuparea forței de muncă (în rândul tineretului), inovarea socială, dobândirea de 

competențe digitale de bază, integrarea migranților, incluziunea socială a persoanelor celor 

mai defavorizate și un nivel ridicat de protecție a sănătății umane. Sinergiile potențiale vor fi 

realizate sau consolidate, în special în vederea promovării egalității de gen și a egalității de 

șanse pentru grupurile subreprezentate, cum ar fi romii, precum și pentru a promova justiția 

socială, valorile UE și respectarea drepturilor fundamentale. 

Pot fi consolidate sinergiile cu programul Erasmus+, având în vedere că și programul 

Erasmus+ ajută grupurile dezavantajate – cum ar fi tinerii cu handicap – să aibă un acces mai 

bun la educație, susține acțiuni care vizează o incluziune socială mai puternică și urmărește 

promovarea valorilor comune prin educație. Vor fi menținute și consolidate sinergiile deja 

existente cu „Europa creativă”, în special în ceea ce privește patrimoniul cultural și 

diversitatea culturală. 

– Sinergii cu politicile externe, de cooperare pentru dezvoltare și de extindere 

Promovarea valorilor și a drepturilor în cadrul UE este dublată de promovarea acestora la 

nivel mondial, inclusiv prin intermediul legăturilor cu punerea în aplicare a obiectivelor de 

dezvoltare durabilă. În acest sens, este necesar să se realizeze sinergii în special cu activitățile 

externe ale Uniunii Europene la nivel multilateral, dar și cu ajutorul destinat cooperării pentru 

dezvoltare și cu politica în domeniul extinderii, în vederea asigurării coerenței în promovarea 
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drepturilor omului, a statului de drept, a egalității de gen, a combaterii discriminării și a 

toleranței. 

– Sinergii cu piața unică 

Viitorul program privind piața unică va oferi sprijin cetățenilor și consumatorilor pe piața 

internă, contribuind astfel la consolidarea drepturilor și la întărirea puterii acestora. În acest 

sens, programul respectiv va completa acțiunile finanțate prin programul „Drepturi și valori”, 

care se axează puternic pe întărirea puterii oamenilor. 

Prin finanțarea activităților care implică dreptul societăților comerciale, dreptul contractelor și 

combaterea spălării banilor, viitorul program privind piața unică va completa programul 

„Justiție” și va contribui direct la punerea în aplicare a politicii UE în domeniul justiției și la 

crearea unui spațiu de justiție al Uniunii Europene. Același lucru este valabil și pentru politica 

în materie de protecție a consumatorilor. 

– Sinergii cu migrația, cu gestionarea frontierelor și cu securitatea 

Programul „Drepturi și valori” va ajuta la depășirea diferitelor provocări care subminează 

coeziunea socială în UE. Acest program va sprijini activitățile de combatere și de prevenire a 

rasismului, a xenofobiei, a discursului de incitare la ură și a extremismului violent, 

contribuind astfel și la lupta împotriva radicalizării și a terorismului în sens mai larg. Prin 

promovarea și protejarea drepturilor copilului aflat în situații vulnerabile (inclusiv în contextul 

migrației), prin prevenirea violenței împotriva femeilor și a copiilor și prin susținerea 

acțiunilor de combatere a discriminării, acest program contribuie și la realizarea priorităților și 

a obiectivelor legate de o mai bună gestionare a migrației, de promovarea incluziunii și de 

combaterea traficului de persoane. 

– Sinergii cu politica de mediu 

Includerea aspectelor legate de sănătate în programul „Drepturi și valori” va veni în 

completarea referirilor la aspectele legate de sănătate din cadrul politicii de mediu a Uniunii 

Europene, inclusiv a măsurilor cu relevanță pentru sănătatea mediului prevăzute în 

Regulamentul LIFE
3
.  

– Integrarea aspectelor climatice 

Propunerea Comisiei privind cadrul financiar multianual 2021-2027 a stabilit un obiectiv mai 

ambițios legat de integrarea aspectelor climatice în toate programele Uniunii Europene, cu o 

țintă globală constând în alocarea a 25 % din cheltuielile UE pentru a contribui la îndeplinirea 

obiectivelor din domeniul climei. Contribuția prezentului program la atingerea acestei ținte 

globale va fi urmărită printr-un sistem de markeri climatici al Uniunii Europene, cu un nivel 

de dezagregare corespunzător, și prin utilizarea unor metodologii mai precise în cazul în care 

sunt disponibile. Comisia va continua să prezinte anual aceste informații, sub formă de credite 

de angajament în contextul proiectului de buget anual.  

Pentru a ajuta la valorificarea deplină a potențialului programului de a contribui la 

îndeplinirea obiectivelor climatice, Comisia va căuta să identifice acțiuni relevante în acest 

sens pe toată durata pregătirii, a derulării, a revizuirii și a evaluării programului. 

 

                                                 
3 Regulamentul (UE) nr. 1293/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 

privind instituirea unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) și de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 614/2007. Text cu relevanță pentru SEE. 
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2. TEMEI JURIDIC, SUBSIDIARITATE ȘI PROPORȚIONALITATE 

 Temei juridic 

Propunerea se întemeiază pe articolul 16 alineatul (2), articolul 19 alineatul (2), articolul 21 

alineatul (2), articolul 24, articolul 167 alineatul (5) și articolul 168 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene (TFUE). Coroborarea acestor articole este necesară pentru a 

continua sprijinirea politicilor dezvoltate și aplicate în cadrul programelor actuale. Nu se 

intenționează extinderea activităților la noi domenii de politică. Coroborarea mai multor 

articole este necesară pentru a îndeplini obiectivele generale ale programului în mod 

cuprinzător și pentru a adopta o abordare simplificată și mai eficientă a finanțării.  

În temeiul articolului 16 alineatul (2) din TFUE, Uniunea are competența de a adopta măsuri 

referitoare la protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 

de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii, precum și de către statele membre 

atunci când desfășoară activități care fac parte din domeniul de aplicare a dreptului Uniunii, 

precum și de a adopta norme privind libera circulație a acestor date. Această dispoziție din 

tratat constituie un temei juridic pentru prezenta propunere. 

Articolul 19 alineatul (2) prevede adoptarea unor măsuri stimulative pentru a sprijini acțiunile 

statelor membre de combatere a discriminării pe criterii de sex, rasă sau origine etnică, religie 

sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală, inclusiv activitățile de promovare a 

egalității între femei și bărbați și de sprijinire a drepturilor copilului. Această dispoziție din 

tratat constituie un temei juridic pentru prezenta propunere. 

Articolul 21 alineatul (2) din TFUE prevede măsuri la nivelul Uniunii Europene menite să 

faciliteze exercitarea drepturilor cetățenilor la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor 

membre. În domeniul de aplicare al acestui articol pot să intre și acțiunile de informare a 

cetățenilor și a autorităților cu privire la dreptul la protecție diplomatică și consulară și la 

dreptul de vot, deoarece, în practică, acestea facilitează exercitarea dreptului cetățeanului la 

liberă circulație și ședere. 

Implicarea democratică, participarea civică și promovarea societății civile reprezintă elemente 

esențiale ale noțiunii de cetățenie a UE și ale dreptului la liberă circulație și ședere pe 

teritoriul UE, astfel cum este definit la articolul 21 alineatul (1). În acest sens, elementele 

menționate constituie factori esențiali și favorizatori ai dreptului de liberă circulație și ședere 

pe teritoriul UE. 

Articolul 24 din TFUE prevede inițiative cetățenești în sensul articolului 11 din TUE. Primul 

reprezintă un temei juridic pentru propunerea de față în măsura în care prevede finanțarea 

asistenței tehnice și organizaționale pentru punerea în aplicare a Regulamentului [(UE) nr. 

211/2011], susținând astfel exercitarea de către cetățeni a dreptului lor de a lansa și de a 

sprijini inițiative cetățenești europene. 

Articolul 167 din TFUE conferă Uniunii sarcina de a contribui la înflorirea culturilor statelor 

membre, respectând diversitatea națională și regională a acestora și punând în evidență, în 

același timp, moștenirea culturală comună. Acțiunile întreprinse de Uniune trebuie să 

încurajeze cooperarea dintre statele membre și să completeze acțiunile acestora în domenii 

cum ar fi, printre altele, îmbunătățirea cunoașterii și a diseminării culturii și istoriei 

popoarelor europene, precum și conservarea și protejarea patrimoniului cultural de importanță 

europeană. Prin urmare, articolul 167 alineatul (5) din TFUE constituie un temei juridic 

pentru prezenta propunere. 

Articolul 168 din TFUE prevede un nivel înalt de protecție a sănătății umane, precum și 

măsuri ale Uniunii de completare a politicilor naționale în vederea prevenirii afecțiunilor 

fizice și mintale și preîntâmpinării surselor de pericol pentru sănătatea fizică și mintală. 
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Violența, inclusiv cea împotriva copiilor și a femeilor, constituie un pericol pentru sănătatea 

fizică și mintală. Copiii sunt cetățeni vulnerabili și necesită un nivel înalt de protecție 

împotriva acestor pericole, care includ adesea amenințări transfrontaliere. Violența împotriva 

femeilor constituie, de asemenea, o amenințare gravă pentru sănătatea fizică și mintală a 

victimelor, care necesită un nivel înalt de protecție. Prin urmare, articolul 168 din TFUE 

constituie un temei juridic pentru prezenta propunere. 

 Subsidiaritate (în cazul competențelor neexclusive) 

Promovarea și protejarea valorilor necesită mecanisme de cooperare la nivel transnațional și 

oportunități de colaborare în rețea. În mod obișnuit, statele membre care acționează în mod 

izolat nu pot realiza acest lucru. 

În numeroase domenii, cum ar fi egalitatea și nediscriminarea sau cetățenia, oamenii sunt 

protejați de dreptul și legislația Uniunii, dar nu sunt suficient de conștienți de drepturile lor. 

Numai prin sensibilizare, prin schimb de bune practici și prin activități formative la nivelul 

UE vor putea fi posibile aducerea acestora la cunoștința persoanelor din toate statele membre, 

informarea structurilor/autorităților administrative și transmiterea unui mesaj consecvent. În 

același timp, acțiunea la nivelul UE generează economii de scară, asigură calitatea acțiunilor 

și garantează că statele membre interpretează consecvent și aplică în mod coerent 

instrumentele legislative pe tot cuprinsul Uniunii Europene. 

Finanțarea la nivel național sau regional a activităților care promovează participarea 

cetățenilor UE este foarte limitată, iar în multe state ale UE nivelul finanțării pentru 

activitățile comemorative este și mai scăzut. Chiar și atunci când beneficiarii primesc 

finanțare pentru activități similare, sursele de finanțare alternative nu acordă prioritate 

promovării cetățeniei și a memoriei istorice la nivelul UE. Capacitatea limitată sau inexistentă 

a părților interesate de a desfășura proiecte similare fără sprijinul finanțării din partea UE 

arată că în ce măsură beneficiarii se bazează pe aceste fonduri. 

 Proporționalitate 

Propunerea respectă principiul proporționalității deoarece nu depășește nivelul minim necesar 

pentru a realiza la nivel european obiectivul specificat și ceea ce este necesar pentru 

îndeplinirea acestuia. 

3. REZULTATELE EVALUĂRILOR EX POST, ALE CONSULTĂRILOR CU 

PĂRȚILE INTERESATE ȘI ALE EVALUĂRILOR IMPACTULUI 

 Evaluările retrospective/verificarea adecvării legislației existente 

Evaluarea la jumătatea perioadei a programului „Drepturi, egalitate și cetățenie” arată că 

problemele și factorii care stau la baza obiectivului general și a obiectivelor specifice ale 

programului încă prezintă relevanță. Nevoile generale de sprijin identificate la începutul 

programului DEC nu au fost îndeplinite în totalitate și continuă să fie relevante. În ansamblu, 

programul DEC se adresează în mod corespunzător categoriilor relevante, însă în cadrul 

punerii în aplicare ar trebui să se realizeze o analiză mai sistematică a nevoilor acestora. În 

plus, au fost identificate și aspecte legate de echitate (distribuția fondurilor între categoriile de 

beneficiari, implicarea organismelor de promovare a egalității, integrarea perspectivei de gen, 

integrarea drepturilor copilului și a drepturilor persoanelor cu handicap) la nivelul 

programării, al punerii în aplicare și al monitorizării. De asemenea, coordonarea și schimbul 

de informații între programele și proiectele UE ar contribui la îmbunătățirea coerenței 

acestora. 
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Progresele înregistrate în punerea în aplicare a programului DEC au fost satisfăcătoare din 

punctul de vedere al execuției financiare și al impactului activităților programului pentru 

participanți. Analiza realizărilor obținute prin programul DEC arată că s-a obținut o mai bună 

înțelegere a legislației și a politicilor Uniunii de către categoriile care au participat la 

activitățile finanțate prin program. Beneficiarii au oferit o evaluare în mare măsură pozitivă a 

activităților la care au participat, deși sustenabilitatea acestora ar mai putea fi îmbunătățită. 

Gama de activități de comunicare menite să promoveze programul DEC a fost în mare parte 

reușită. Cu toate acestea, este necesar să se continue eforturile necesare pentru ca programul 

să ajungă la cunoștința tuturor potențialilor solicitanți de finanțare din toate statele membre. O 

realizare esențială a noului program, față de programele anterioare, a fost ușurarea poverii 

resimțite de beneficiari în ceea ce privește timpul și banii: beneficiarii chestionați afirmă că 

atât elaborarea propunerilor, cât și desfășurarea activităților au devenit mai puțin 

împovărătoare. 

Tipurile de măsuri de punere în aplicare (granturi de funcționare, granturi pentru acțiuni, 

granturi directe și achiziții publice) sunt în conformitate cu obiectivele programului și cu 

nevoile părților interesate eligibile pentru sprijin. Regulamentul privind finanțarea DEC a 

oferit o mare flexibilitate datorită utilizării procedurilor de licitație restrânse, în special în 

cazul desfășurării unor campanii de sensibilizare la scară largă în domeniul protecției datelor 

și al prevenirii violenței. Beneficiarii programului au exprimat îngrijorări cu privire la 

eficiența procesului de depunere a solicitărilor, cu privire la punerea în aplicare și cu privire la 

obligațiile și mecanismele de raportare. Un aspect cu privire la care se mai pot aduce 

îmbunătățiri este cel al simplificării. 

Evaluările și studiile programului „Europa pentru cetățeni” efectuate în ultimii 10 ani au 

arătat că acesta a avut un rol important, fiind singurul program al Uniunii Europene care se 

adresează în mod direct cetățenilor și îi implică printr-o abordare ascendentă. Evaluarea la 

jumătatea perioadei a programului „Europa pentru cetățeni” 2014-2020 a demonstrat că 

obiectivele acestuia au fost și rămân relevante pentru problemele care trebuie soluționate, și 

anume acelea de a contribui la înțelegerea de către cetățeni a Uniunii, a istoriei și a diversității 

acesteia, precum și de a promova cetățenia europeană și a îmbunătăți condițiile de participare 

civică și democratică la nivelul Uniunii. Aceste două componente nu sunt doar 

complementare, ci în plus se sprijină reciproc, datorită legăturii dintre lecțiile învățate din 

trecut și planurile concepute pentru viitorul Europei. Numărul mare de participanți direcți și 

indirecți la care a ajuns programul „Europa pentru cetățeni” demonstrează eficacitatea 

programului la un cost relativ scăzut. În același timp, cererea mare din partea solicitanților de 

granturi demonstrează utilitatea unei finanțări suplimentare, lucru solicitat și de părțile 

interesate consultate pe parcursul evaluării. În raportul său din martie 2017 privind punerea în 

aplicare a programului „Europa pentru cetățeni” 2014-2020, Parlamentul European și-a 

exprimat sprijinul ferm pentru program și a solicitat o creștere substanțială a bugetului. 

„Europa pentru cetățeni” și-a demonstrat valoarea adăugată la nivelul UE datorită impactului 

său asupra participanților și rolului său de completare a altor programe de finanțare ale 

Uniunii Europene și a inițiativelor strategice în domeniul educației, al culturii și al cetățeniei 

UE. Printre aspectele identificate în vederea îmbunătățirii se regăsesc în special creșterea 

vizibilității programului, revizuirea indicatorilor de monitorizare și crearea unor sinergii mai 

puternice cu alte programe și inițiative de finanțare relevante ale Uniunii Europene. 

 Consultările cu părțile interesate 

Strategia de consultare aflată la baza acestei activități pregătitoare pentru program a cuprins: 

(i) o consultare publică privind valorile, mobilitatea și propunerea pentru cadrul financiar 

multianual post-2020; (ii) consultări publice pentru evaluarea la jumătatea perioadei a 



 

RO 10  RO 

programelor de finanțare actuale; și (iii) câteva consultări ad hoc pe care Comisia le-a 

organizat sub forma unor mese rotunde cu părțile interesate, conferințe și seminare. 

CONSULTAREA PUBLICĂ DESCHISĂ PRIVIND FONDURILE UE ÎN DOMENIUL VALORILOR ȘI AL 

MOBILITĂȚII 

Au avut loc consultări în contextul evaluărilor programelor financiare existente ale UE, care 

s-au referit la mai multe domenii de politică, fiind analizate în special performanța actuală și 

provocările viitoare. Scopul consultării publice privind fondurile UE în domeniul valorilor și 

al mobilității a fost acela de a reuni punctele de vedere ale tuturor părților interesate cu privire 

la modul în care poate fi valorificat la maximum fiecare euro din bugetul Uniunii Europene. 

Consultarea publică privind fondurile UE în domeniul valorilor și al mobilității a fost deschisă 

în perioada 10 ianuarie-9 martie 2018 în 23 de limbi oficiale ale Uniunii Europene. 

Ca reacție la consultarea publică online privind fondurile UE în domeniul valorilor și al 

mobilității, Comisia a primit în total 1 839 de răspunsuri de pe tot cuprinsul Europei. 

Dintre acestea, 52 % au provenit de la respondenți cu experiență în programul Erasmus+, iar 

43 % au provenit de la respondenți cu experiență în programul „Europa creativă”. 

A existat cel puțin un răspuns din fiecare stat membru. Țara de rezidență cu cele mai multe 

contribuții în total a fost Germania (24,4 %), urmată de Franța (8,7 %), de Belgia (7,7 %) și de 

Spania (5,4 %). 

Dintre cele 1 839 de contribuții primite prin intermediul chestionarului online, 65,2 % (1 199) 

au provenit de la organizații, iar 34,8 % (640) de la persoane fizice. 

Și-au împărtășit opiniile o mare varietate de părți interesate: dintre cele 1 199 de contribuții 

din partea unor organizații, 355 (19,3 %) au provenit de la organizații neguvernamentale, 

platforme sau rețele, 270 (14,7 %) de la întreprinderi private (mai ales microîntreprinderi și 

întreprinderi mici) și 127 (6,9 %) de la cercetători și cadre universitare. 

Analiza prezentată mai jos în rezumat se axează pe respondenții cu experiență în următoarele 

programe ale Uniunii Europene:  

1. programul „Europa pentru cetățeni”; și/sau  

2. programul „Drepturi, egalitate și cetățenie”; și/sau  

3. programul „Europa creativă”; și/sau  

4. programul „Justiție”. 

În continuare se prezintă câteva dintre principalele rezultate: 

– potrivit respondenților, „promovarea identității și a valorilor comune europene” și 

„promovarea drepturilor și a egalității” reprezintă provocări importante pentru 

politica comună (printre primele patru provocări menționate) care ar trebui să fie 

abordate în fiecare dintre cele patru programe. „Sprijinirea cetățeniei active, a 

participării democratice în societate și a statului de drept” și „promovarea 

incluziunii sociale și a echității” par a fi, de asemenea, provocări importante care 

trebuie abordate în programele relevante, dar într-o măsură mai mică în programul 

„Europa creativă”, pentru care sunt mai importante provocările economice și 

diversitatea culturală; 

– „sprijinirea inovării”, „promovarea diversității culturale europene și a 

patrimoniului cultural european”, „promovarea identității și a valorilor comune 

europene” sunt considerate politici care răspund pe deplin sau destul de bine 

provocărilor cu care se confruntă jumătate sau mai mulți dintre respondenții cu 
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experiență în cele patru programe vizate. De asemenea, 52 % dintre respondenții cu 

experiență în programul „Europa creativă” consideră că politica privind „sprijinirea 

competitivității sectoarelor culturale și creative europene” răspunde pe deplin sau 

destul de bine provocărilor; 

– aproximativ 80 % dintre respondenții cu experiență în cele patru programe ale UE 

menționate mai sus sunt de acord că aceste programe aduc un plus de valoare, în mare 

măsură sau într-o măsură destul de mare, față de ceea ce ar putea realiza statele 

membre la nivel național, regional și/sau local; 

– principalele obstacole identificate de respondenți ca putând să împiedice îndeplinirea 

obiectivelor programelor/fondurilor actuale sunt foarte similare, indiferent de 

programul vizat: „Bugetul programelor este insuficient comparativ cu cererea”; 

„Entitățile interesate care sunt de mici dimensiuni nu beneficiază de sprijin 

suficient”; „Noii solicitanți nu primesc sprijin suficient” sunt identificate drept 

principalele trei obstacole; 

– respondenții cu experiență în unul sau mai multe dintre cele patru programe ale UE 

sunt de acord că „utilizarea unor formulare de cerere simplificate”, „facilitarea 

unei rețele și a unor parteneriate structurate”, „înlesnirea finanțării acțiunilor 

care privesc mai multe sectoare de acțiune” și „o mai bună coordonare între 

diversele programe/fonduri” reprezintă principalele măsuri care trebuie luate pentru 

simplificarea și reducerea sarcinii administrative în cazul beneficiarilor. 

Evaluarea impactului 

Evaluarea impactului a fost realizată în vederea analizării unei posibile comasări a 

programului „Cultură, drepturi și valori europene” cu programul „Drepturi, egalitate și 

cetățenie” 2014-2020, cu programul „Europa pentru cetățeni” și cu programul „Europa 

creativă”, precum și cu programul „Justiție”. Comisia a hotărât să se desfășoare un program 

autonom „Europa creativă” și să se creeze un fond pentru justiție, drepturi și valori, cu două 

programe de finanțare subiacente. programul „Justiție” și programul „Drepturi și valori”. 

Evaluarea impactului își păstrează valabilitatea, sprijinind toate aceste inițiative. 

La 20 aprilie 2018, Comitetul de analiză a reglementării a emis un aviz pozitiv cu privire la 

evaluarea impactului care însoțește prezentul document. Comitetul a inclus și o recomandare 

de îmbunătățire în continuare a raportului, unele aspecte esențiale ale acesteia fiind 

valorificarea deplină a rezultatelor evaluării și a constatărilor obținute, o mai bună planificare 

a priorităților viitoare și clarificarea efectelor preconizate ale schimbărilor aduse 

mecanismelor de punere în aplicare. Aceste aspecte au fost consolidate în versiunea finală a 

evaluării impactului. Evaluarea impactului a compilat lecțiile învățate din programele „Europa 

creativă”, „Drepturi, egalitate și cetățenie”, „Europa pentru cetățeni” și „Justiție” și a propus o 

nouă structură. De asemenea, au fost analizate mecanismele de punere în aplicare prin care 

vor fi promovate valorile și cultura Uniunii Europene, atingându-se totodată obiectivele de 

eficiență, flexibilitate, sinergii și simplificare stabilite pentru următorul cadru financiar 

multianual. Rezultatele evaluării la jumătatea perioadei au fost luate în considerare în mod 

corespunzător. Toate programele evaluate au dovedit o valoare adăugată clară. Noua 

arhitectură va face posibilă valorificarea în continuare a potențialului programelor actuale de a 

promova valorile UE și de a spori valoarea adăugată europeană. 

Au fost analizate trei scenarii principale: 
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– menținerea statu quo-ului prin păstrarea a patru programe de finanțare în subgrupul 

„valori” din cadrul bugetului UE, și anume programele „Drepturi, egalitate și 

cetățenie”, „Justiție”, „Europa creativă” și „Europa pentru cetățeni”; 

– ca alternativă la situația actuală și la scenariul de referință, cel de al doilea scenariu 

propune crearea de sinergii între programele actuale și combinarea acestora sub o 

singură umbrelă politică axată pe valorile Uniunii Europene, cu două programe de 

finanțare subiacente: programul „Cultură, drepturi și valori europene” și programul 

„Justiție”; 

– un al treilea scenariu presupunea crearea unui singur program de finanțare, care să 

includă toate cele patru programe de finanțare enumerate mai sus. 

Scenariul de referință: statu-quo-ul cu patru programe de finanțare și o reducere bugetară 

proporțională de 15 % 

Analiza scenariului de referință, cu o posibilă reducere cu 15 % a fondurilor disponibile, arată 

că ar exista consecințe negative asupra punerii în aplicare a politicilor. În mod concret: 

O reducere cu 15 % a finanțării pentru programul DEC ar duce la stabilirea unor priorități 

anuale, mai precis la concentrarea finanțării în anumite domenii de politică într-un an și 

promovarea altor domenii de politică în anii următori, în contradicție cu creșterea nevoilor în 

domeniul vizat. Această reducere ar însemna și diminuarea bugetului alocat studiilor, 

culegerii de date, campaniilor de sensibilizare etc., toate acestea fiind necesare pentru ca 

politicile și legislația să fie riguroase și bazate pe dovezi. 

În cazul programului „Europa pentru cetățeni”, o reducere bugetară de 15 % ar micșora 

bugetul de referință până la 157 milioane EUR, ceea ce este insuficient pentru ducerea la 

îndeplinire a angajamentului Comisiei de a plasa cetățenii în centrul procesului european. Nu 

s-ar mai realiza masa critică de participanți și acoperirea geografică a activităților necesare 

pentru obținerea impactului dorit. O alocare bugetară stabilă (bazată pe bugetul din 2017) ar 

permite continuitatea, însă impactul ar fi tot limitat. 

O reducere cu 15 % a finanțării subprogramului MEDIA din cadrul programului „Europa 

creativă” ar însemna inevitabil raționalizarea și concentrarea asupra unui număr limitat de 

acțiuni. Reducerea finanțării ar afecta în mod disproporționat țările cu o producție mai mică 

și/sau țările cu o zonă geografică/lingvistică restrânsă. De asemenea, s-ar reduce numărul 

activităților formative destinate profesioniștilor din domeniul audiovizualului și al numărul 

coproducțiilor UE, adică al operelor care circulă mai ușor peste granițe. Reducerea sferei de 

acțiune a rețelei de operatori de cinematografe ar avea un impact negativ asupra accesului 

cetățenilor UE, în special al celor din țările Europei Centrale și de Est, la conținut european 

non-național. 

Reducerea cu 15 % a finanțării subprogramului „Cultura” din cadrul programului „Europa 

creativă” ar face imposibilă atingerea unei mase critice care să satisfacă nevoile sectoarelor 

culturale și creative. Acest lucru ar avea drept consecință, în special, o valoare adăugată 

europeană mai mică și, prin urmare, un impact redus asupra diversității culturale, mai puține 

ocazii de cooperare transfrontalieră, mai puține oportunități de piață și mai puține posibilități 

de carieră pentru practicienii din sectoarele culturale și creative. S-ar reduce impactul asupra 

societății și ar putea fi necesar ca deschiderea internațională a programului să se limiteze până 

la nivelul de dinaintea anului 2014 și să se renunțe la participarea principalelor țări vecine 

partenere ale Uniunii Europene. 

Garanția financiară pentru sectoarele culturale și creative ar putea fi pusă în pericol, ceea ce 

ar fi în detrimentul sectoarelor culturale și creative, în special în țările estice, ale căror piețe 
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financiare sunt mai puțin dezvoltate și unde, prin urmare, există mai puține posibilități de 

acces la finanțare. 

Alternativa eliminată în evaluarea impactului: un singur program 

Din motive legate de temeiul juridic, a fost eliminată alternativa propusă în cel de al treilea 

scenariu, cea privind un singur instrument/program. În acest sens, majoritatea activităților și a 

politicilor se bazează pe articole care prevăd o procedură legislativă ordinară, cu excepția 

actualului program „Europa pentru cetățeni”. În prezent, programul „Europa pentru cetățeni” 

se axează în principal pe participarea cetățenilor și, prin urmare, se bazează pe articolul 352 

din TFUE (unanimitate). În urma analizei, obiectivele activităților corespunzătoare ar putea fi 

adaptate, dacă s-ar modifica într-o anumită măsură și domeniul lor de interes, astfel încât să se 

încadreze în noua abordare a unui program mai amplu; în acest caz, activitățile ar intra sub 

incidența articolului 167 alineatele (1) și (2) din TFUE, iar acest articol prevede procedura 

legislativă ordinară. Pe de altă parte, având în vedere poziția Regatului Unit și a Irlandei cu 

privire la spațiul de libertate, securitate și justiție și poziția Danemarcei, astfel cum sunt 

prevăzute în protocoalele 21 și 22 anexate la tratate, programul „Justiție”, care impune 

totodată utilizarea procedurii legislative ordinare, trebuie să rămână un instrument separat. 

Alternativa propusă în evaluarea impactului: un cadru de valori ale Uniunii Europene cu 

două programe de finanțare 

Analiza arată că se mai pot aduce îmbunătățiri față de situația actuală, în care există patru 

programe de finanțare. Prin urmare, ca alternativă la situația actuală și la scenariul de 

referință, se propune crearea de sinergii între programele și liniile de prerogative actuale și 

combinarea acestora sub o singură umbrelă politică axată pe valorile Uniunii Europene, cu 

două programe de finanțare subiacente: programul „Cultură, drepturi și valori europene” și 

programul „Justiție”, astfel cum se prezintă mai jos: 

Ca alternativă la scenariul de referință, noua arhitectură a finanțării viitoare vizează: 

– realizarea de sinergii între politici, identificându-se puncte comune de acțiune, dar 

respectându-se caracteristicile specifice ale fiecăreia; 

– reducerea suprapunerilor și a fragmentării; 

– asigurarea flexibilității în alocarea fondurilor și, totodată, a unui anumit grad de 

predictibilitate a finanțării destinate fiecărei politici; 

– promovarea acțiunilor intersectoriale și inovatoare; 

– asigurarea unei mase critice de resurse pentru promovarea valorilor, luând în 

considerare și necesitățile fiecărei politici. 

Alternativa păstrată  

Comisia a hotărât să se desfășoare un program autonom „Europa creativă” și să se creeze un 

fond pentru justiție, drepturi și valori, care să cuprindă două programe: programul „Justiție” și 

programul „Drepturi și valori”. Evaluarea impactului își păstrează valabilitatea, sprijinind 

aceste inițiative. Această decizie se reflectă în pachetul de propuneri privind CFM post-2020, 

prezentat de către Comisie la 2 mai 2018
4
. 

 Simplificare 

Programul „Drepturi și valori” propus este rezultatul comasării a două programe de finanțare, 

și anume programul „Drepturi, egalitate și cetățenie” și programul „Europa creativă”. Aceste 

programe sunt instrumente de mică amploare, care nu pot atinge o masă critică și a căror 

                                                 
4 COM(2018) 321. 
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eficacitate este limitată de bugetele relativ scăzute. Prin urmare, comasarea lor va duce la 

simplificare, la sinergii și la potențare reciprocă și va contribui la creșterea eficacității 

acestora. 

În special datorită regrupării activităților privind cetățenia în cadrul acelorași obiective, 

procedurile vor fi mai ușoare pentru beneficiari, care vor avea un singur punct de acces pentru 

transmiterea propunerilor. 

Actualul program „Europa pentru cetățeni” a fost deja simplificat substanțial prin măsuri 

legate de sumele și ratele forfetare, formularul electronic de depunere a cererilor și deciziile 

de acordare a granturilor. În același spirit, se va urmări simplificarea punerii în aplicare și în 

domeniile de politică finanțate prin programul „Drepturi, egalitate și cetățenie”, cu măsuri 

precum sume forfetare, rate forfetare și costuri unitare. 

Complexitatea și diversitatea normelor de finanțare ale programelor actuale constituie un 

obstacol pentru solicitanți. Asigurarea unui singur punct de acces pentru participarea 

utilizatorilor externi la ciclul de viață al granturilor (și anume, a unui portal pentru 

participanți), care să includă un sistem cuprinzător de gestionare a granturilor, poate avea un 

rol important în simplificarea accesului la program. Programul „Drepturi, egalitate și 

cetățenie” este gestionat prin sistemul corporativ al Comisiei, creat inițial pentru programul 

Orizont 2020, iar programul „Europa pentru cetățeni” l-ar putea urma într-o etapă ulterioară. 

Odată finalizată această migrare, programul „Drepturi și valori” și beneficiarii săi vor 

beneficia de această simplificare. 

 Drepturi fundamentale 

Obiectivele programului „Drepturi și valori” sunt strâns legate de promovarea drepturilor 

fundamentale și sunt conforme cu Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Mai 

precis, noul program va face parte, împreună cu programul „Justiție”, dintr-un fond pentru 

justiție, drepturi și valori al bugetului UE, care vizează susținerea unor societăți deschise, 

democratice și favorabile incluziunii, întărirea puterii oamenilor prin protejarea și promovarea 

drepturilor și a valorilor și dezvoltarea în continuare a unui spațiu de justiție al Uniunii 

Europene. 

4. IMPLICAȚII BUGETARE 

Alocarea financiară pentru punerea în aplicare a programului „Drepturi și valori” de la 1 

ianuarie 2021 până la 31 decembrie 2027 se va ridica la [641 705 000] EUR (la nivelul 

prețurilor actuale). 

5. ALTE ELEMENTE 

 Planuri de punere în aplicare și modalități de monitorizare, evaluare și raportare 

Se va elabora un plan de punere în aplicare pentru a preciza modalitățile de derulare a 

programului.  

Se va elabora un plan de monitorizare și evaluare pentru a specifica modul în care se vor 

desfășura în practică acțiunile și strategia aplicabilă în materie de date. Programul va fi 

monitorizat atât în mod continuu (de exemplu, pentru a reacționa prompt în cazul unor 

evenimente neprevăzute și nevoi excepționale), cât și în mod periodic (pentru a raporta cu 

privire la evenimentele majore, cum ar fi cererile de propuneri, revizuirea proiectelor, 

evenimentele de coordonare sau de diseminare), iar monitorizarea va contribui la indicatorii-

cheie ai programului acolo unde va fi cazul. Rapoartele de monitorizare vor contribui ulterior 

la: 



 

RO 15  RO 

– o evaluare la jumătatea perioadei (la cel mult patru ani de la începerea derulării 

programului), în combinație cu evaluarea finală a programelor anterioare; și 

– o evaluare finală (care va fi efectuată după cel mult patru ani de la încheierea perioadei 

de programare). 

Aceste evaluări vor fi realizate în conformitate cu punctele 22 și 23 din Acordul 

interinstituțional din 13 aprilie 2016
5
, în care cele trei instituții au confirmat faptul că 

evaluările actelor legislative și ale politicilor existente ar trebui să stea la baza evaluărilor 

impactului opțiunilor privind viitoarele acțiuni. Evaluările vor examina efectele programului 

la fața locului, utilizând indicatorii/țintele programului și analizând în detaliu gradul în care 

programul poate fi considerat relevant, eficace și eficient, generator al unei suficiente valori 

adăugate europene și coerent cu alte politici ale UE. Evaluările vor include lecțiile învățate, 

pentru a ajuta la soluționarea oricăror deficiențe/probleme identificate, și recomandări pentru 

a profita de orice posibilitate de îmbunătățire suplimentară a acțiunilor sau a rezultatelor 

acestora și a maximiza utilizarea/impactul lor. 

Comisia va raporta periodic către Parlamentul European, către Consiliu și către toate celelalte 

instituții relevante ale Uniunii Europene, prin rapoarte de monitorizare și de evaluare și printr-

un tablou de bord public al indicatorilor-cheie ai programului. 

O parte semnificativă a programului va fi pusă în aplicare de Agenția Executivă pentru 

Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA), sub supravegherea serviciilor Comisiei care 

răspund de program. 

 Explicații detaliate cu privire la prevederile specifice ale propunerii 

Obiectivul general al programului „Drepturi și valori” este acela de a proteja și de a promova 

drepturile și valorile, astfel cum sunt consacrate în tratatele privind UE și în Carta drepturilor 

fundamentale a Uniunii Europene, inclusiv prin sprijinirea organizațiilor societății civile, cu 

scopul de a susține societățile deschise, democratice și favorabile incluziunii. Acest obiectiv 

general va fi atins prin trei obiective specifice: promovarea egalității și a drepturilor, 

promovarea implicării și a participării cetățenilor la viața democratică a Uniunii și combaterea 

tuturor formelor de violență. Programul va asigura și va accelera sinergiile dintre diferitele 

sale obiective specifice, pentru a sprijini într-un mod mai eficace domeniile de politică vizate 

de aceste obiective și pentru a spori potențialul lor de a ajunge la oameni. Pentru a fi eficace, 

programul ar trebui să țină seama de caracterul specific al diferitelor politici, de diversele 

grupuri țintă ale acestora și de nevoile lor specifice, prin abordări adaptate. 

                                                 
5 Acordul interinstituțional între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia 

Europeană privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016; JO L 123, 12.5.2016, p. 1-14. 
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2018/0207 (COD) 

Propunere de 

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI 

de instituire a programului „Drepturi și valori” 

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 16 

alineatul (2), articolul 19 alineatul (2), articolul 21 alineatul (2), articolul 24, articolul 167 și 

articolul 168, 

având în vedere propunerea Comisiei Europene, 

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale, 

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European
6
,  

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor
7
,  

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, 

întrucât: 

(1) În conformitate cu articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană, „Uniunea se 

întemeiază pe valorile respectării demnității umane, libertății, democrației, egalității, 

statului de drept, precum și pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor 

persoanelor care aparțin minorităților. Aceste valori sunt comune statelor membre într-

o societate caracterizată prin pluralism, nediscriminare, toleranță, justiție, solidaritate 

și egalitate între femei și bărbați.” Articolul 3 precizează în continuare că „Uniunea 

urmărește să promoveze pacea, valorile sale și bunăstarea popoarelor sale” și că, 

printre altele, „Uniunea respectă bogăția diversității sale culturale și lingvistice și 

veghează la protejarea și dezvoltarea patrimoniului cultural european”. Valorile 

respective sunt reafirmate și exprimate mai detaliat în drepturile, libertățile și 

principiile consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. 

(2) Aceste drepturi și valori trebuie să fie promovate și respectate în continuare, să fie 

diseminate în rândul cetățenilor și al popoarelor și să constituie pilonul central al 

proiectului UE. Prin urmare, în bugetul UE se creează un nou fond pentru justiție, 

drepturi și valori, cuprinzând programele „Drepturi și valori” și „Justiție”. Într-o 

perioadă în care societățile europene se confruntă cu extremismul, cu radicalismul și cu 

divizarea, este mai important ca oricând să se promoveze, să se consolideze și să se apere 

justiția, drepturile și valorile Uniunii Europene: drepturile omului, respectarea demnității 

umane, libertatea, democrația, egalitatea, statul de drept. Acest lucru va avea implicații 

profunde și directe pentru viața politică, socială, culturală și economică din UE. Ca parte a 

noului fond, programul „Justiție” va continua să sprijine dezvoltarea în continuare a 

unui spațiu de justiție și de cooperare transfrontalieră al Uniunii. Programul „Drepturi 

și valori” va reuni programul „Drepturi, egalitate și cetățenie” 2014-2020, instituit prin 

                                                 
6 JO C , , p. . 
7 JO C , , p. . 
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Regulamentul (UE) nr. 1381/2013 al Parlamentului European și al Consiliului
8
, și 

programul „Europa pentru cetățeni”, instituit prin Regulamentul (UE) nr. 390/2014
9
 

(denumite în continuare „programele anterioare”).  

(3) Fondul pentru justiție, drepturi și valori și cele două programe de finanțare subiacente 

se vor axa în primul rând pe persoanele și entitățile care contribuie la revigorarea și la 

dinamizarea valorilor și drepturilor noastre comune și a bogatei noastre diversități. 

Obiectivul final este acela de a stimula și de a susține o societate bazată pe drepturi, 

egală, favorabilă incluziunii și democratică. Aceasta presupune o societate civilă 

dinamică, încurajarea participării democratice, civice și sociale a oamenilor și 

promovarea bogatei diversități a societății europene, pe baza istoriei și a memoriei 

noastre comune. Articolul 11 din Tratatul privind Uniunea Europeană prevede totodată 

că instituțiile acordă cetățenilor și asociațiilor reprezentative, prin mijloace 

corespunzătoare, posibilitatea de a-și face cunoscute opiniile și de a face schimb de 

opinii în mod public, în toate domeniile de acțiune ale Uniunii. 

(4) Programul „Drepturi și valori” („programul”) ar trebui să permită realizarea de sinergii 

pentru a face față provocărilor comune promovării și protejării valorilor și pentru a 

atinge o dimensiune esențială în vederea obținerii de rezultate concrete în domeniu. 

Acest lucru ar trebui realizat prin valorificarea experienței pozitive a programelor 

anterioare. Aceasta va permite valorificarea deplină a potențialului sinergiilor, pentru a 

sprijini într-un mod mai eficace domeniile de politică vizate și pentru a spori 

potențialul acestora de a ajunge la oameni. Pentru a fi eficace, programul ar trebui să 

țină seama de caracterul specific al diferitelor politici, de diversele grupuri țintă ale 

acestora și de nevoile lor specifice, prin abordări adaptate. 

(5) Pentru a aduce Uniunea Europeană mai aproape de cetățenii săi, este nevoie de o 

varietate de acțiuni și de eforturi coordonate. Reunirea cetățenilor în proiecte de 

înfrățire a orașelor sau în cadrul unor rețele de orașe și sprijinirea organizațiilor 

societății civile în domeniile vizate de program vor contribui la creșterea implicării 

cetățenilor în societate și, în cele din urmă, a participării lor la viața democratică a 

Uniunii. În același timp, sprijinirea unor activități de promovare a înțelegerii reciproce, 

a diversității, a dialogului și a respectului pentru alte persoane încurajează un 

sentiment de apartenență și de identitate europeană, bazat pe înțelegerea comună a 

valorilor, a culturii, a istoriei și a patrimoniului european. Promovarea unui sentiment 

mai puternic de apartenență la Uniune și la valorile Uniunii este deosebit de 

importantă în rândul cetățenilor din regiunile ultraperiferice ale UE, având în vedere 

izolarea și depărtarea lor față de Europa continentală. 

(6) Sunt necesare activități de comemorare și o reflecție critică asupra memoriei istorice a 

Europei pentru a sensibiliza cetățenii cu privire la istoria comună, ca temelie pentru 

construirea unui viitor comun, a unei moralități și a unor valori comune. Ar trebui să 

se ia în considerare și relevanța aspectelor istorice, culturale și interculturale, precum 

și legăturile dintre memoria istorică, crearea unei identități europene și sentimentul de 

apartenență la același grup.  

(7) De asemenea, cetățenii ar trebui să fie mai conștienți de drepturile care decurg din 

cetățenia Uniunii, să se simtă în largul lor locuind, călătorind, studiind, lucrând și 

                                                 
8 Regulamentul (UE) nr. 1381/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 

de instituire a programului „Drepturi, egalitate și cetățenie” pentru perioada 2014-2020 (JO L 354, 

28.12.2013, p. 62). 
9 Regulamentul (UE) nr. 390/2014 al Consiliului din 14 aprilie 2014 de instituire a programului „Europa 

pentru cetățeni” pentru perioada 2014-2020 (JO L 115, 17.4.2014, p. 3). 
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desfășurând activități de voluntariat într-un alt stat membru, să simtă că se pot bucura 

de toate drepturile aduse de această cetățenie și că și le pot exercita, să aibă încredere 

că beneficiază de acces egal, de deplina respectare și protecție a drepturilor lor, fără 

nicio discriminare, oriunde s-ar afla în Uniune. Societatea civilă trebuie să fie sprijinită 

în promovarea, garantarea și conștientizarea valorilor comune ale Uniunii Europene 

prevăzute la articolul 2 din TUE și în contribuția sa la exercitarea efectivă a drepturilor 

de care dispun în baza legislației Uniunii. 

(8) Egalitatea între femei și bărbați reprezintă o valoare fundamentală și un obiectiv al 

Uniunii Europene. Discriminarea și tratamentul inegal al femeilor reprezintă o 

încălcare a drepturilor fundamentale ale acestora și o piedică în calea participării lor 

depline la nivel politic, social și economic în societate. În plus, existența unor 

obstacole structurale și culturale împiedică realizarea unei egalități de gen reale. Prin 

urmare, promovarea egalității de gen în toate activitățile Uniunii constituie o activitate 

de bază pentru Uniune și un motor al creșterii economice și ar trebui să fie sprijinită 

prin intermediul programului.  

(9) Violența pe criterii de gen și violența împotriva copiilor și a tinerilor constituie o 

încălcare gravă a drepturilor fundamentale. Violența persistă în întreaga Uniune, în 

toate contextele sociale și economice, și are urmări grave asupra sănătății fizice și 

psihice a victimelor și asupra societății în ansamblu. Copiii, tinerii și femeile sunt 

deosebit de vulnerabili la violență, în special în relațiile apropiate. Ar trebui să se ia 

măsuri pentru promovarea drepturilor copilului și pentru a se contribui la protecția 

copiilor împotriva vătămărilor și a violenței, care le pun în pericol sănătatea fizică și 

psihică și care constituie o încălcare a drepturilor lor la dezvoltare, la protecție și la 

demnitate. Combaterea tuturor formelor de violență, promovarea prevenirii și 

protejarea și sprijinirea victimelor reprezintă priorități ale Uniunii care contribuie la 

respectarea drepturilor fundamentale ale persoanelor și la egalitatea între femei și 

bărbați. Aceste priorități ar trebui să fie sprijinite prin intermediul programului.  

(10) Pentru a preveni și a combate toate formele de violență și pentru a proteja victimele 

sunt necesare o voință politică puternică și o acțiune coordonată, bazată pe metodele și 

rezultatele programelor anterioare „Daphne”, „Drepturi, egalitate și cetățenie” și 

„Justiție”. În special finanțarea acordată prin programul „Daphne” pentru sprijinirea 

victimelor violenței și combaterea violenței împotriva femeilor, a copiilor și a tinerilor 

a constituit un real succes de la lansarea sa în 1997, atât din punctul de vedere al 

popularității sale în rândul părților interesate (autorități publice, instituții academice și 

organizații neguvernamentale), cât și din cel al eficacității proiectelor finanțate. Prin 

acest program s-au finanțat proiecte de sensibilizare, de furnizare de servicii de sprijin 

pentru victime și de sprijinire a activităților organizațiilor neguvernamentale (ONG-

uri) care își desfășoară activitatea la fața locului. Acest program a abordat toate 

formele de violență, de exemplu violența în familie, violența sexuală, traficul de 

persoane, precum și noile forme emergente de violență, cum ar fi hărțuirea pe internet. 

Prin urmare, este important ca toate aceste acțiuni să fie continuate, iar rezultatele și 

învățămintele desprinse să fie luate în considerare în mod corespunzător în derularea 

programului.  

(11) Nediscriminarea reprezintă un principiu fundamental al Uniunii. Articolul 19 din 

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prevede luarea de măsuri în vederea 

combaterii oricărei discriminări bazate pe sex, rasă sau origine etnică, pe religie sau 

convingeri, pe handicap, vârstă sau orientare sexuală. Nediscriminarea este, de 

asemenea, consacrată la articolul 21 din cartă. Ar trebui să se țină seama de trăsăturile 

specifice ale diferitelor forme de discriminare și să se conceapă în paralel măsuri 
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corespunzătoare pentru prevenirea și combaterea discriminării din unul sau mai multe 

motive. Programul ar trebui să sprijine acțiuni de prevenire și combatere a 

discriminării, a rasismului, a xenofobiei, a antisemitismului, a islamofobiei și a altor 

forme de intoleranță. În acest context, ar trebui să se acorde o atenție deosebită 

prevenirii și combaterii tuturor formelor de violență, ură, segregare și stigmatizare, 

precum și combaterii comportamentului agresiv, a hărțuirii și a tratamentului 

intolerant. Programul ar trebui să fie pus în aplicare într-o manieră prin care să se 

potențeze reciproc cu alte activități ale Uniunii care au aceleași obiective, în special cu 

cele menționate în Comunicarea Comisiei din 5 aprilie 2011 intitulată „Un cadru UE 

pentru strategiile naționale de integrare a romilor până în 2020”
10

 și în Recomandarea 

Consiliului din 9 decembrie 2013 cu privire la măsurile de integrare efectivă a romilor 

în statele membre
11

. 

(12) Participarea deplină și efectivă a persoanelor cu handicap în societate, în aceleași 

condiții cu ceilalți, este împiedicată de obstacole comportamentale și de mediu, 

precum și de lipsa accesibilității. Persoanele cu handicap se confruntă, printre altele, 

cu obstacole care le împiedică să pătrundă pe piața muncii, să obțină o educație 

incluzivă și de calitate, să evite sărăcia și a excluziunea socială, să aibă acces la 

inițiative și mijloace de expresie culturale sau să își exercite drepturile politice. În 

calitate de părți la Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu 

handicap (CNUDPH), Uniunea Europeană și toate statele sale membre s-au angajat să 

promoveze, să protejeze și să asigure exercitarea deplină și egală a tuturor drepturilor 

omului și a libertăților fundamentale de către toate persoanele cu handicap. 

Dispozițiile CNUDPH au devenit parte integrantă a ordinii juridice a Uniunii.  

(13) Dreptul la respectarea vieții private și de familie, a domiciliului și a secretului 

comunicațiilor (dreptul la viață privată) este un drept fundamental consacrat la 

articolul 7 din Carta drepturilor fundamentale. Protecția datelor cu caracter personal 

constituie un drept fundamental consacrat la articolul 8 din Carta drepturilor 

fundamentale și la articolul 16 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. 

Respectarea normelor de protecție a datelor cu caracter personal este verificată de 

autorități de supraveghere independente. Cadrul juridic al Uniunii – în special 

Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului
12

 și 

Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului
13

 – cuprinde 

dispoziții menite să asigure protecția efectivă a dreptului la protecția datelor cu 

caracter personal. Aceste instrumente juridice încredințează autorităților naționale de 

supraveghere a protecției datelor sarcina de a promova conștientizarea și înțelegerea de 

către public a riscurilor, a normelor, a garanțiilor și a drepturilor legate de prelucrarea 

datelor cu caracter personal. Uniunea ar trebui să fie în măsură să desfășoare activități 

de sensibilizare, să efectueze studii și alte activități relevante, având în vedere 

importanța dreptului la protecția datelor cu caracter personal în perioadele de 

dezvoltare tehnologică rapidă. 

(14) Articolul 24 din TFUE obligă Parlamentul European și Consiliul să adopte dispozițiile 

referitoare la procedurile și condițiile necesare pentru prezentarea unei inițiative 

cetățenești în înțelesul articolului 11 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Acest 

lucru s-a realizat prin adoptarea Regulamentului [(UE) nr. 211/2011 al Parlamentului 

                                                 
10 COM(2011) 173. 
11 JO C 378, 24.12.2013, p. 1. 
12 JO L 119, 4.5.2016, p. 1-88. 
13 JO L 119, 4.5.2016, p. 89-131. 
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European și al Consiliului
14

]. Programul ar trebui să sprijine finanțarea asistenței 

tehnice și organizaționale pentru punerea în aplicare a Regulamentului [(UE) nr. 

211/2011], susținând astfel exercitarea de către cetățeni a dreptului de a lansa și de a 

sprijini inițiative cetățenești europene.  

(15) În conformitate cu articolele 8 și 10 din TFUE, programul ar trebui să sprijine, în toate 

activitățile sale, abordarea integratoare a egalității de gen și a obiectivelor privind 

nediscriminarea. 

(16) Articolul 3 alineatul (3) din TUE impune Uniunii să promoveze protecția drepturilor 

copilului, în conformitate cu articolul 24 din cartă și cu Convenția Organizației 

Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului. 

(17) În conformitate cu actele Uniunii privind egalitatea de tratament, statele membre 

înființează organisme independente pentru promovarea egalității de tratament, 

cunoscute în general sub denumirea de „organisme de promovare a egalității”, pentru 

combaterea discriminării bazate pe rasă și origine etnică, precum și pe criterii de gen. 

Numeroase state membre nu s-au limitat însă la aceste cerințe și s-au asigurat că 

organismele de promovare a egalității pot gestiona și cazurile de discriminare bazată 

pe alte motive, cum ar fi vârsta, orientarea sexuală, religia și convingerile, handicapul 

sau alte motive. Organismele de promovare a egalității au un rol decisiv în promovarea 

egalității și în asigurarea aplicării eficiente a legislației privind egalitatea de tratament, 

în special oferind asistență independentă victimelor discriminării, efectuând anchete 

independente privind discriminarea, publicând rapoarte independente și formulând 

recomandări cu privire la orice aspect legat de discriminare din țara respectivă. Este 

esențial ca activitatea organismelor de promovare a egalității să fie coordonată la 

nivelul Uniunii în acest sens. În 2007 a fost creată rețeaua EQUINET. Membrii 

acesteia sunt organismele naționale de promovare a egalității de tratament înființate 

prin Directivele 2000/43/CE
15

 și 2004/113/CE
16

 ale Consiliului, precum și prin 

Directivele 2006/54/CE
17

 și 2010/41/UE
18

 ale Parlamentului European și ale 

Consiliului. EQUINET se află într-o poziție excepțională, fiind singura entitate care 

asigură coordonarea activităților derulate de organismele de promovare a egalității. 

Această activitate de coordonare desfășurată de EQUINET este esențială pentru buna 

punere în aplicare a legislației antidiscriminare a Uniunii în statele membre și ar trebui 

să fie sprijinită prin intermediul programului. 

(18) Organismele independente din domeniul drepturilor omului și organizațiile societății 

civile au un rol esențial în promovarea, garantarea și conștientizarea valorilor comune 

ale Uniunii în temeiul articolului 2 din TUE și în sprijinirea exercitării efective a 

drepturilor care decurg din legislația Uniunii, inclusiv din Carta drepturilor 

fundamentale a UE. După cum se arată în Rezoluția Parlamentului European din 

                                                 
14 Regulamentul (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 

privind inițiativa cetățenească (JO L 65, 11.3.2011, p. 1). 
15 Directiva 2000/43/CE a Consiliului din 29 iunie 2000 de punere în aplicare a principiului egalității de 

tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică (JO L 180, 19.7.2000, p. 22). 
16 Directiva 2004/113/CE a Consiliului din 13 decembrie 2004 de aplicare a principiului egalității de 

tratament între femei și bărbați privind accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii (JO 

L 373, 21.12.2004, p. 37). 
17 Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2006 privind punerea în 

aplicare a principiului egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați și femei în materie de 

încadrare în muncă și de muncă (JO L 204, 26.7.2006, p. 23). 
18 Directiva 2010/41/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010 privind aplicarea 

principiului egalității de tratament între bărbații și femeile care desfășoară o activitate independentă și 

de abrogare a Directivei 86/613/CEE a Consiliului (JO L 180, 15.7.2010, p. 1). 
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18 aprilie 2018, un sprijin financiar adecvat este esențial pentru realizarea unui mediu 

favorabil și sustenabil în care organizațiile societății civile să își consolideze rolul și să 

își îndeplinească funcțiile acestora în mod independent și eficace. Prin urmare, în 

completarea eforturilor de la nivel național, finanțarea UE ar trebui să contribuie la 

sprijinirea, conferirea de putere și consolidarea capacității organizațiilor independente 

ale societății civile care își desfășoară activitatea în domeniul promovării drepturilor 

omului, ale căror activități contribuie la aplicarea strategică a drepturilor în 

conformitate cu legislația UE și cu Carta drepturilor fundamentale a UE, inclusiv prin 

activități de reprezentare și de supraveghere, precum și la promovarea, garantarea și 

conștientizarea valorilor comune ale Uniunii la nivel național. 

(19) Comisia ar trebui să asigure coerența generală, complementaritatea și sinergiile cu 

activitatea organismelor, a oficiilor și a agențiilor Uniunii, în special a Institutului 

European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați și a Agenției pentru 

Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, și să ia în considerare activitatea altor 

actori naționali și internaționali în domeniile vizate de program. 

(20) Sub rezerva anumitor condiții, programul ar trebui să fie deschis participării statelor 

membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS) care sunt membre ale 

Spațiului Economic European (SEE) și a statelor membre ale AELS care nu sunt 

membre ale SEE, precum și a altor țări europene. De asemenea, ar trebui să poată 

participa la program și statele aderente, țările candidate și țările potențial candidate 

care beneficiază de o strategie de preaderare.  

(21) Pentru a se asigura alocarea eficientă a fondurilor din bugetul general al Uniunii, este 

necesar să se asigure valoarea adăugată europeană a tuturor acțiunilor desfășurate, 

precum și complementaritatea acestora cu acțiunile statelor membre, urmărindu-se în 

același timp coerența, complementaritatea și sinergiile cu programele de finanțare care 

sprijină domeniile de politică aflate în strânsă legătură, în special în cadrul Fondului 

pentru justiție, drepturi și valori – deci și cu programul „Justiție” –, precum și cu 

programul „Europa creativă” și cu Erasmus+, pentru a se realiza potențialul 

interacțiunilor culturale în domeniul culturii, al mass-media, al artelor, al educației și 

al creativității. Este necesar să se creeze sinergii și cu alte programe europene de 

finanțare, în special în domenii precum ocuparea forței de muncă, piața internă, 

întreprinderile, tineretul, sănătatea, cetățenia, justiția, migrația, securitatea, cercetarea, 

inovarea, tehnologia, industria, coeziunea, turismul, relațiile externe, comerțul și 

dezvoltarea. 

(22) Prezentul regulament stabilește un pachet financiar pentru programul „Drepturi și 

valori”, care urmează să constituie valoarea de referință principală, în sensul 

[punctului 17 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul 

European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni 

bugetare și buna gestiune financiară
19

], pentru Parlamentul European și Consiliu în 

cadrul procedurii bugetare anuale. 

(23) Acestui program i se aplică Regulamentul (UE, Euratom) nr. [Noul RF] 

(„Regulamentul financiar”). Acesta prevede norme de execuție a bugetului Uniunii, 

printre care și normele privind granturile, premiile, achizițiile publice, execuția 

indirectă, , instrumentele financiare și garanțiile bugetare. 

                                                 
19 [ JO C 373, 20.12.2013, p. 1. https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2013.373.01.0001.01.RON&toc=OJ:C:2013:373:TOC 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2013.373.01.0001.01.RON&toc=OJ:C:2013:373:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2013.373.01.0001.01.RON&toc=OJ:C:2013:373:TOC
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(24) Tipurile de finanțare și metodele de punere în aplicare prevăzute de prezentul 

regulament ar trebui să fie alese pe baza capacității lor de a atinge obiectivele specifice 

ale acțiunilor și de a obține rezultate, luându-se în considerare în special costurile 

controalelor, sarcina administrativă și riscul de neconformitate preconizat. În acest 

sens ar trebui să se analizeze posibilitatea de a utiliza sume forfetare, rate forfetare și 

costuri unitare, precum și forme de finanțare care să nu depindă de costuri, astfel cum 

se menționează la articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul financiar. În 

conformitate cu Regulamentul financiar, cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 

al Parlamentului European și al Consiliului
20

, cu Regulamentul (Euratom, CE) 

nr. 2988/95 al Consiliului
21

, cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al 

Consiliului
22

 și cu Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului
23

, interesele financiare 

ale Uniunii trebuie să fie protejate prin măsuri proporționale, printre care se numără 

prevenirea, depistarea, corectarea și investigarea neregulilor și a fraudelor, recuperarea 

fondurilor pierdute, plătite în mod necuvenit sau utilizate incorect și, după caz, 

impunerea de sancțiuni administrative. În special, în conformitate cu Regulamentul 

(UE, Euratom) nr. 883/2013 și cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96, Oficiul 

European de Luptă Antifraudă (OLAF) poate efectua investigații administrative, 

inclusiv controale și inspecții la fața locului, pentru a stabili dacă a avut loc o fraudă, 

un act de corupție sau orice altă activitate ilegală care afectează interesele financiare 

ale Uniunii. În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1939, Parchetul European 

(EPPO) poate să ancheteze și să trimită în judecată cazuri de fraudă și alte infracțiuni 

care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii, conform prevederilor 

Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului
24

. În 

conformitate cu Regulamentul financiar, orice persoană sau entitate care primește 

fonduri din partea Uniunii trebuie să coopereze pe deplin pentru protejarea intereselor 

financiare ale Uniunii și să acorde accesul și drepturile necesare Comisiei, OLAF, 

EPPO și Curții de Conturi Europene (CCE), asigurându-se totodată că orice parte terță 

implicată în implementarea fondurilor Uniunii acordă drepturi echivalente. 

(25) Țările terțe care sunt membre ale Spațiului Economic European (SEE) pot să participe 

la programele Uniunii în cadrul cooperării instituite în temeiul Acordului privind SEE, 

care prevede punerea în aplicare a programelor printr-o decizie în temeiul acestui 

acord. Țările terțe pot participa și în baza altor instrumente juridice. În prezentul 

regulament ar trebui să se introducă o dispoziție specifică prin care să se acorde 

drepturile și accesul necesar ordonatorului de credite responsabil, Oficiului European 

de Luptă Antifraudă (OLAF), precum și Curții de Conturi Europene pentru exercitarea 

deplină a competențelor acestora. 

(26) Prezentului regulament i se aplică normele financiare orizontale adoptate de 

Parlamentul European și de Consiliu în baza articolului 322 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene. Aceste norme sunt prevăzute în Regulamentul 

financiar, determină în special procedura de stabilire și de execuție a bugetului prin 

                                                 
20 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind 

investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al 

Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului, JO L 248, 18.9.2013, p. 1. 
21 Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecția intereselor financiare ale 

Comunităților Europene (JO L 312, 23.12.1995, p.1). 
22 Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului 

efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri 

(JO L 292, 15.11.1996, p. 2). 
23 Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată 

în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO) (JO L 283, 31.10.2017, p. 1). 
24 Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate 

împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal (JO L 198, 28.7.2017, p. 29). 
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granturi, achiziții publice, premii și gestiune indirectă și prevăd verificări ale 

responsabilității actorilor financiari. Normele adoptate în baza articolul 322 din TFUE 

vizează și protejarea bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce 

privește statul de drept în statele membre, întrucât respectarea statului de drept 

reprezintă o condiție prealabilă esențială pentru buna gestiune financiară și pentru 

eficacitatea finanțării din partea Uniunii Europene.  

(27) În conformitate cu [articolul 94 din Decizia 2013/755/UE a Consiliului
25

], persoanele 

și entitățile stabilite în țări și teritorii de peste mări (TTPM) sunt eligibile pentru 

finanțare sub rezerva normelor și a obiectivelor programului și a eventualelor 

mecanisme aplicabile statului membru de care se leagă țara respectivă sau teritoriul 

respectiv. 

(28) Reflectând importanța combaterii schimbărilor climatice în conformitate cu 

angajamentele asumate de Uniune cu privire la punerea în aplicare a Acordului de la 

Paris și a îndeplinirii obiectivelor de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor 

Unite, prezentul program va contribui la integrarea politicilor climatice și la atingerea 

unei ținte globale de sprijinire a obiectivelor climatice cu 25 % din cheltuielile 

bugetare ale Uniunii Europene. Pe parcursul pregătirii și al derulării programului vor fi 

identificate acțiuni relevante în acest sens, care vor fi reevaluate în contextul evaluării 

programului la jumătatea perioadei. 

(29) În conformitate cu punctele 22 și 23 din Acordul interinstituțional pentru o mai bună 

legiferare din 13 aprilie 2016, este necesar ca acest program să fie evaluat pe baza 

informațiilor culese prin intermediul unor cerințe de monitorizare specifice, evitându-

se totodată reglementarea și sarcinile administrative excesive, mai ales asupra statelor 

membre. După caz, aceste cerințe pot include indicatori cuantificabili ca bază pentru 

evaluarea efectelor programului la fața locului.  

(30) Pentru a asigura condiții uniforme de punere în aplicare a prezentului regulament, 

competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește 

indicatorii menționați la articolele 14 și 16 și în anexa II. Este deosebit de important 

ca, pe parcursul activităților sale pregătitoare, Comisia să desfășoare consultări 

adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca aceste consultări să se desfășoare în 

conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună 

legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a se asigura participarea egală la 

pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate 

documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții lor au acces în 

mod sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu 

pregătirea actelor delegate. 

(31) Pentru a se asigura condiții uniforme de punere în aplicare a prezentului regulament, 

Comisiei ar trebui să i se confere competențe de punere în aplicare. Aceste competențe 

ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 

Parlamentului European și al Consiliului
26

, 

                                                 
25 Decizia 2013/755/UE a Consiliului din 25 noiembrie 2013 privind asocierea țărilor și teritoriilor de 

peste mări la Uniunea Europeană („Decizia de asociere peste mări”) (JO L 344, 19.12.2013, p. 1). 
26 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de 

stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al 

exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13). 
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ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 

CAPITOLUL I 

DISPOZIȚII GENERALE 

Articolul 1 

Obiect 

Prezentul regulament instituie programul „Drepturi și valori” („programul”). 

Regulamentul stabilește obiectivele programului, bugetul pentru perioada 2021-2027, formele 

de finanțare din partea Uniunii și normele privind furnizarea finanțării.  

Articolul 2 

Obiectivele programului 

1. Obiectivul general al programului este de a proteja și a promova drepturile și valorile 

consacrate în tratatele UE, inclusiv prin sprijinirea organizațiilor societății civile, cu 

scopul de a susține societățile deschise, democratice și favorabile incluziunii. 

2. În cadrul obiectivului general prevăzut la alineatul (1), programul are următoarele 

obiective specifice corespunzătoare diferitelor componente: 

(a) promovarea egalității și a drepturilor (componenta „Egalitate și drepturi”); 

(b)  promovarea implicării și a participării cetățenilor la viața democratică a 

Uniunii (componenta „Implicarea și participarea cetățenilor”); 

(c) combaterea violenței (componenta „Daphne”). 

Articolul 3 

Componenta „Egalitate și drepturi” 

În cadrul obiectivului specific prevăzut la articolul 2 alineatul (2) litera (a), programul se 

concentrează pe:  

(a) prevenirea și combaterea inegalităților și a discriminării pe criterii de sex, rasă 

sau origine etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală 

și sprijinirea unor politici cuprinzătoare de promovare a egalității de gen și a 

antidiscriminării, inclusiv a integrării acestora în rândul principalelor politici, 

precum și sprijinirea politicilor de combatere a rasismului și a tuturor formelor 

de intoleranță; 

(b) protejarea și promovarea drepturilor copilului, a drepturilor persoanelor cu 

handicap, a drepturilor care decurg din cetățenia Uniunii și a dreptului la 

protecția datelor cu caracter personal. 

Articolul 4 

Componenta „Implicarea și participarea cetățenilor” 

În cadrul obiectivului specific prevăzut la articolul 2 alineatul (2) litera (b), programul se 

concentrează pe:  

(a) o mai bună înțelegere a Uniunii, a istoriei, a patrimoniului cultural și a 

diversității acesteia de către cetățeni;  
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(b) promovarea schimburilor și a cooperării dintre cetățenii din diferite țări; 

promovarea participării civice și democratice a cetățenilor prin asigurarea 

posibilității acestora și a asociațiilor reprezentative de a-și face cunoscute 

opiniile și de a face schimb public de opinii în toate domeniile de acțiune ale 

Uniunii.  

Articolul 5 

Componenta „Daphne” 

În cadrul obiectivului specific prevăzut la articolul 2 alineatul (2) litera (c), programul se 

concentrează pe: 

(a) prevenirea și combaterea tuturor formelor de violență împotriva copiilor, a 

tinerilor și a femeilor, precum și a violenței împotriva altor categorii expuse 

riscului; 

(b)  sprijinirea și protejarea victimelor acestor forme de violență. 

Articolul 6 

Buget 

1. Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a programului în perioada 2021-2027 

este de [641 705 000] EUR la nivelul prețurilor actuale. 

2. Alocarea indicativă a sumei menționate la alineatul (1) pentru diferitele obiective 

este următoarea: 

(a) [408 705 000] EUR pentru obiectivele specifice menționate la articolul 2 

alineatul (2) literele (a) și (c); 

(b) [233 000 000] EUR pentru obiectivul specific menționat la articolul 2 

alineatul (2) litera (b). 

3. Suma menționată la alineatul (1) poate fi utilizată pentru asistența tehnică și 

administrativă destinată punerii în aplicare a programului, de exemplu pentru 

activități de pregătire, monitorizare, control, audit și evaluare, inclusiv pentru sisteme 

informatice corporative, studii, reuniuni ale experților, comunicări privind prioritățile 

și domenii legate de obiectivele generale ale programului. 

4. Fără a se aduce atingere Regulamentului financiar, cheltuielile pentru acțiuni care 

rezultă din proiectele incluse în primul program de lucru pot fi eligibile începând cu 

1 ianuarie 2021. 

5. Resursele alocate statelor membre în gestiune partajată pot fi transferate, la cererea 

acestora, către prezentul program. Comisia execută aceste resurse fie direct, în 

conformitate cu articolul 62 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul financiar, fie 

indirect, în conformitate cu articolul 62 alineatul (1) litera (c). Dacă acest lucru este 

posibil, resursele respective se utilizează în beneficiul statului membru în cauză. 

Articolul 7 

Țări terțe asociate la program 

1. Programul este deschis următoarelor țări, dacă sunt îndeplinite condițiile de mai jos: 
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(a) țărilor membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS) care sunt 

și membre ale Spațiului Economic European (SEE), în conformitate cu 

condițiile stabilite în Acordul privind SEE; 

(b) statelor aderente, candidate și potențial candidate, în conformitate cu principiile 

generale și cu termenele și condițiile generale de participare a țărilor respective 

la programele Uniunii, stabilite în acordurile-cadru și în deciziile consiliilor de 

asociere respective sau în alte acorduri similare și în conformitate cu condițiile 

specifice prevăzute în acordurile dintre Uniune și statele respective; 

(c) țărilor vizate de politica europeană de vecinătate, în conformitate cu principiile 

generale și cu termenele și condițiile generale de participare a acestor țări la 

programele Uniunii, stabilite în acordurile-cadru și în deciziile consiliilor de 

asociere respective sau în alte acorduri similare și în conformitate cu condițiile 

specifice prevăzute în acordurile dintre Uniune și țările respective; 

(d) altor țări terțe, în conformitate cu condițiile stabilite într-un acord specific 

privind participarea țării terțe respective la orice program al Uniunii, cu 

condiția ca acordul: 

- să asigure un echilibru echitabil între contribuțiile și beneficiile țării terțe 

care participă la programele Uniunii; 

- să prevadă condițiile de participare la programe, inclusiv calculul 

contribuțiilor financiare la fiecare program și costurile administrative 

aferente. Aceste contribuții constituie venituri alocate în conformitate cu 

articolul [21 alineatul (5)] din [noul Regulament financiar]; 

- să nu confere țării terțe respective putere decizională asupra programului; 

- să garanteze drepturile Uniunii de a asigura o bună gestiune financiară și 

de a-și proteja interesele financiare. 

Articolul 8 

Punere în aplicare și forme de finanțare din partea UE 

1. Programul se pune în aplicare prin gestiune directă, în conformitate cu Regulamentul 

financiar, sau prin gestiune indirectă cu organismele menționate la articolul 61 

alineatul (1) litera (c) din Regulamentul financiar. 

2. Programul poate asigura finanțare sub oricare dintre formele prevăzute în 

Regulamentul financiar. 

3. {Contribuțiile la un mecanism de asigurare mutuală pot acoperi riscul asociat 

recuperării fondurilor datorate de beneficiari și sunt considerate o garanție suficientă 

în conformitate cu Regulamentul financiar. Se aplică dispozițiile prevăzute în 

[articolul X din] Regulamentul XXX [succesorul Regulamentului privind Fondul de 

garantare]}. 

Articolul 9 

Tipul acțiunilor 

Pot primi finanțare în temeiul prezentului regulament acțiunile care contribuie la realizarea 

unuia dintre obiectivele specifice menționate la articolul 2. Sunt eligibile pentru finanțare 

în special activitățile menționate în anexa I. 
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CAPITOLUL II 

GRANTURI 

Articolul 10 

Granturi 

1. Granturile programului sunt acordate și gestionate în conformitate cu titlul VIII din 

Regulamentul financiar. 

2. Comitetul de evaluare poate fi compus din experți externi. 

Articolul 11 

Finanțare cumulativă [, complementară] și combinată 

1. O acțiune care a primit o contribuție din partea programului poate primi și o 

contribuție din partea altui program al Uniunii, inclusiv din fonduri care fac obiectul 

gestiunii partajate, cu condiția ca aceste contribuții să nu acopere aceleași costuri. 

[Finanțarea cumulativă nu trebuie să depășească totalul costurilor eligibile ale 

acțiunii, iar sprijinul din partea diferitelor programe ale Uniunii se poate calcula în 

mod proporțional]  

2. Dacă programul și fondurile care fac obiectul gestiunii partajate menționate la 

articolul 1 din Regulamentul (UE) [XX] [RDC] acordă împreună sprijin financiar 

aceleiași acțiuni, aceasta se pune în aplicare în conformitate cu normele prevăzute în 

prezentul regulament, inclusiv cu normele privind recuperarea sumelor plătite 

necuvenit.  

3. Se pot identifica acțiuni eligibile în temeiul programului și care îndeplinesc condițiile 

menționate în cel de al doilea paragraf, în vederea finanțării acestora din fondurile 

care fac obiectul gestiunii partajate. În acest caz, se aplică ratele de cofinanțare și 

normele de eligibilitate prevăzute în prezentul regulament.  

Acțiunile menționate în primul paragraf îndeplinesc următoarele condiții cumulative:  

(a) au fost evaluate în cadrul unei cereri de propuneri lansate în temeiul 

programului;  

(b) îndeplinesc cerințele minime de calitate ale respective cereri de propuneri;  

(c) nu pot fi finanțate în temeiul respectivei cereri de propuneri din cauza unor 

constrângeri bugetare.  

Acțiunile se pun în aplicare de către autoritatea de management menționată la 

articolul [65] din Regulamentul (UE) [XX] [RDC], în conformitate cu normele 

prevăzute în regulamentul menționat și în regulamentele privind fondurile respective, 

inclusiv în conformitate cu normele privind corecțiile financiare. 

Articolul 12 

Entități eligibile 

1. Se aplică, pe lângă criteriile stabilite în [articolul 197 din] Regulamentul financiar, 

criteriile de eligibilitate stabilite la alineatele (2) și (3),. 

2. Sunt eligibile următoarele entități: 

(a) entitățile juridice stabilite în oricare dintre următoarele țări: 
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 un stat membru sau o țară sau un teritoriu de peste mări legat de 

acesta; 

 o țară terță asociată la program; 

(b) orice entitate juridică înființată în temeiul dreptului Uniunii sau orice 

organizație internațională. 

3. Se poate acorda un grant de funcționare Rețelei europene a organismelor de 

promovare a egalității (EQUINET), în absența unei cereri de propuneri, pentru a 

acoperi cheltuielile asociate programului de lucru permanent al acesteia. 

CAPITOLUL III 

PROGRAMARE, MONITORIZARE, EVALUARE ȘI CONTROL 

Articolul 13 

Programul de lucru  

1. Programul se pune în aplicare cu ajutorul programelor de lucru menționate la 

articolul 110 din Regulamentul financiar.  

2. Programul de lucru se adoptă de către Comisie printr-un act de punere în aplicare. 

Actul de punere în aplicare respectiv se adoptă în conformitate cu procedura de 

consultare prevăzută la articolul 19. 

Articolul 14 

Monitorizare și raportare 

1. În anexa II sunt stabiliți indicatori pentru raportarea progreselor programului în 

direcția îndeplinirii obiectivelor specifice prevăzute la articolul 2. 

2. Pentru a asigura o evaluare eficace a progreselor programului în direcția îndeplinirii 

obiectivelor sale, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate 

cu articolul 16, cu scopul de a elabora dispoziții privind un cadru de monitorizare și 

evaluare, inclusiv prin modificarea anexei II în vederea revizuirii și a completării 

indicatorilor, dacă este necesar. 

3. Sistemul de raportare a performanței asigură colectarea eficientă, eficace și în timp 

util a datelor referitoare la monitorizarea punerii în aplicare și a rezultatelor 

programului. În acest scop, beneficiarilor de fonduri ale Uniunii și statelor membre li 

se impun cerințe de raportare proporționale. 

Articolul 15 

Evaluare 

1. Evaluările se efectuează în timp util pentru ca rezultatele acestora să fie utilizate în 

procesul decizional. 

2. Evaluarea intermediară a programului se efectuează după ce sunt disponibile 

suficiente informații privind punerea sa în aplicare, în termen de cel mult patru ani de 

la începerea acesteia. Evaluarea la jumătatea perioadei ia în considerare rezultatele 

evaluărilor impactului pe termen lung al programelor anterioare („Drepturi, egalitate 

și cetățenie” și „Europa pentru cetățeni”). 
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3. La finalul punerii în aplicare a programului, în termen de cel mult patru ani de la 

sfârșitul perioadei indicate la articolul 1, Comisia efectuează o evaluare finală a 

programului. 

4. Comisia comunică Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și 

Social European și Comitetului Regiunilor concluziile evaluărilor, însoțite de 

observațiile sale. 

Articolul 16 

Exercitarea delegării 

1. Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la 

prezentul articol. 

2. Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 14, se conferă 

Comisiei până la 31 decembrie 2027. 

3. Delegarea de competențe prevăzută la articolul 14 poate fi revocată în orice moment 

de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării 

de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care 

urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o 

dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității niciunuia 

dintre actele delegate care sunt deja în vigoare. 

4. Înaintea adoptării unui act delegat, Comisia se consultă cu experții desemnați de 

fiecare stat membru, în conformitate cu principiile stabilite în Acordul 

interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. 

5. De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului 

European și Consiliului. 

6. Un act delegat adoptat în temeiul articolului 14 intră în vigoare dacă nici Parlamentul 

European și nici Consiliul nu formulează obiecții în termen de două luni de la 

notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau dacă, înainte de 

expirarea termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat 

Comisia că nu vor formula obiecții. Termenul respectiv se prelungește cu două luni 

la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului. 

Articolul 17 

Protejarea intereselor financiare ale Uniunii 

Dacă o țară terță participă la program printr-o decizie luată în temeiul unui acord internațional 

sau în baza oricărui alt instrument juridic, țara terță respectivă acordă drepturile și accesul 

necesar ordonatorului de credite responsabil, Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) 

și Curții de Conturi Europene, pentru exercitarea deplină a competențelor acestora. În cazul 

OLAF, aceste drepturi cuprind și dreptul de a efectua investigațiile, inclusiv controalele și 

inspecțiile la fața locului, prevăzute în Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului privind investigațiile efectuate de Oficiul European 

de Luptă Antifraudă (OLAF). 
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CAPITOLUL IV 

DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE 

Articolul 18 

Informare, comunicare și publicitate 

1. Beneficiarii fondurilor Uniunii recunosc originea și asigură vizibilitatea finanțării din 

partea Uniunii (în special atunci când promovează acțiunile și rezultatele acestora), 

furnizând informații coerente, concrete și proporționale, destinate unor categorii de 

public diverse, inclusiv mass-mediei și publicului larg. 

2. Comisia desfășoară acțiuni de informare și de comunicare privind programul, 

acțiunile și rezultatele sale. Resursele financiare alocate programului contribuie, de 

asemenea, la comunicarea instituțională a priorităților politice ale Uniunii, în măsura 

în care acestea sunt legate de obiectivele menționate la articolul 2. 

Articolul 19 

Procedura comitetului 

1. Comisia este asistată de un comitet. Acesta este un comitet în sensul Regulamentului 

(UE) nr. 182/2011.  

2. În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 4 din 

Regulamentul (UE) nr. 182/2011. 

3. Comitetul se poate reuni în configurații specific, pentru a gestiona diferitele 

componente ale programului. 

Articolul 20 

Abrogare 

Regulamentul (UE) nr. 1381/2013 și Regulamentul (UE) nr. 390/2014 se abrogă cu efect de la 

1 ianuarie 2021. 

Articolul 21 

Dispoziții tranzitorii 

1. Prezentul regulament nu afectează continuarea sau modificarea acțiunilor care, până 

la încheierea lor, fac obiectul Regulamentelor (UE) nr. 1381/2013 și (UE) nr. 

390/2014; aceste regulamente continuă să se aplice acțiunilor respective până la 

încheierea lor. 

2. Pachetul financiar al programului poate acoperi și cheltuielile cu asistența tehnică și 

administrativă necesară pentru a asigura tranziția către program de la măsurile 

adoptate în temeiul programelor precedente, instituite prin Regulamentele (UE) nr. 

1381/2013 și (UE) nr. 390/2014. 

3. Dacă este necesar, se pot introduce în buget credite pentru perioada de după 2027, 

pentru a acoperi cheltuielile prevăzute la articolul 6 alineatul (3) și a permite 

gestionarea acțiunilor nefinalizate la 31 decembrie 2027. 
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Articolul 22 

Intrarea în vigoare 

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul 

Oficial al Uniunii Europene. 

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele 

membre. 

Adoptat la Bruxelles, 

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu 

Președintele Președintele 
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FIȘĂ FINANCIARĂ LEGISLATIVĂ 

1. CADRUL PROPUNERII/INIȚIATIVEI  

 1.1. Denumirea propunerii/inițiativei  

 1.2. Domeniul (domeniile) de politică vizat(e) (cluster de programe) 

 1.3. Tipul propunerii/inițiativei  

 1.5. Motivele propunerii/inițiativei  

 1.6. Durata și impactul financiar  

 1.7. Modul (modurile) de gestiune preconizat(e)   

2. MĂSURI DE GESTIUNE  

 2.1. Dispoziții în materie de monitorizare și de raportare  

 2.2. Sistemul de gestionare și de control  

 2.3. Măsuri de prevenire a fraudelor și a neregulilor  

3. IMPACTUL FINANCIAR ESTIMAT AL PROPUNERII/INIȚIATIVEI  

 3.1. Rubrica (rubricile) din cadrul financiar multianual și linia (liniile) bugetară 

(bugetare) de cheltuieli afectată (afectate)  

 3.2. Impactul estimat asupra cheltuielilor  

 3.2.1. Sinteza impactului estimat asupra cheltuielilor  

 3.2.3. Impactul estimat asupra creditelor cu caracter administrativ 

 3.2.5. Contribuții ale terților  

 3.3. Impactul estimat asupra veniturilor
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FIȘĂ FINANCIARĂ LEGISLATIVĂ 

1. CADRUL PROPUNERII/INIȚIATIVEI  

1.1. Denumirea propunerii/inițiativei  

Programul „Drepturi și valori” 

1.2. Domeniul (domeniile) de politică vizat(e) în structura ABM/ABB
27

  

II. Coeziune și valori7. Investiții în oameni, coeziune socială și valori 

Justiție, drepturi și valori 

1.3. Tipul propunerii/inițiativei  

 acțiune nouă  

 acțiune nouă ca urmare a unui proiect-pilot/a unei acțiuni pregătitoare
28

  

 extindere a unei acțiuni existente  

 comasare sau redirecționare a uneia sau a mai multor acțiuni către o altă 

acțiune/o acțiune nouă  

1.4. Motivele propunerii/inițiativei  

1.4.1. Cerința (cerințele) care trebuie îndeplinită (îndeplinite) pe termen scurt sau lung, 

inclusiv un calendar detaliat de punere în aplicare a inițiativei 

Întrucât legislația este un instrument esențial pentru punerea în aplicare a obiectivelor 

Uniunii în domeniul drepturilor și al valorilor, aceasta trebuie să fie completată prin 

alte mijloace. În acest context, finanțarea are un rol important. Mai precis, finanțarea 

ar trebui să sporească gradul de conștientizare a valorilor, eficacitatea legislației și a 

drepturilor consacrate direct în tratat, prin îmbogățirea cunoștințelor, prin creșterea 

gradului de conștientizare și a capacității cetățenilor, a profesioniștilor și a părților 

interesate, oferind sprijin pentru: 

- informarea și sensibilizarea publicului, inclusiv prin sprijinirea unor campanii 

naționale și europene de informare a cetățenilor cu privire la drepturile care le sunt 

garantate de legislația UE și la modalitățile de punere în aplicare a acestora în 

practică, precum și prin activități de comemorare; 

- formarea și consolidarea capacităților practicienilor în domeniul dreptului 

(cum sunt judecătorii și procurorii) și a altor practicieni, astfel încât aceștia să 

dispună de instrumentele necesare pentru a pune efectiv în practică drepturile și 

politicile Uniunii Europene. 

Finanțarea are, de asemenea, un rol central în promovarea cooperării la nivel 

transnațional și în dezvoltarea încrederii reciproce, prin: 

- consolidarea rețelelor și a societății civile, adică a organizațiilor care activează 

la scara Uniunii Europene, pentru a contribui la pregătirea inițiativelor viitoare în 

acest domeniu și pentru a promova punerea coerentă în aplicare a acestora în întreaga 

Europă; 

                                                 
27 ABM: gestiune pe activități; ABB: întocmirea bugetului pe activități. 
28 Astfel cum se menționează la articolul 58 alineatul (2) litera (a) sau (b) din Regulamentul financiar. 
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- cooperare transfrontalieră în materie de aplicare a legii, de exemplu instituirea 

unor sisteme de alertă pentru copiii dispăruți sau coordonarea cooperării operaționale 

și transfrontaliere antidrog. 

În plus, finanțarea ar trebui să sprijine: cercetarea, analiza și alte activități de sprijin, 

pentru a oferi legiuitorului informații clare și detaliate privind problemele și situația 

de la fața locului. Rezultatele acestor activități contribuie la elaborarea și punerea în 

aplicare a politicilor UE și asigură fundamentarea acestora pe dovezi, precum și o 

bună orientare și structurare a acestora. 

Toate aceste activități se vor desfășura pe întreaga perioadă 2021-2027. Este dificil 

să se stabilească un calendar precis în această etapă, având în vedere rapiditatea cu 

care apar noi provocări politice cu care trebuie să ne confruntăm și față de care 

trebuie să reacționăm. 

 

1.4.2. Valoarea adăugată a implicării Uniunii (aceasta poate rezulta din diferiți factori, 

cum ar fi o mai bună coordonare, securitate juridică, o mai mare eficacitate sau 

existența unor complementarități). În sensul prezentului punct, „valoarea adăugată 

a implicării Uniunii” reprezintă valoarea rezultată din intervenția Uniunii, care se 

adaugă la valoarea ce ar fi fost altfel creată numai de statele membre. 

Motivele acțiunii la nivel european (ex ante)  

Finanțarea asigurată prin programul „Drepturi și valori” se concentrează pe 

activitățile în care intervenția UE poate aduce o valoare suplimentară față de acțiunea 

izolată a statelor membre. Activitățile vizate de prezentul regulament contribuie la 

aplicarea eficace a acquis-ului prin dezvoltarea încrederii reciproce între statele 

membre, prin intensificarea cooperării transfrontaliere și a colaborării în rețea și prin 

realizarea unei aplicări corecte, coerente și consecvente a dreptului Uniunii pe tot 

teritoriul acesteia. Numai acțiunile la nivelul Uniunii pot asigura activități coordonate 

care să ajungă la toate statele membre. Uniunea Europeană este mai în măsură decât 

statele membre să soluționeze problemele transfrontaliere și să ofere o platformă 

europeană pentru învățare reciprocă. Fără sprijin din partea Uniunii, părțile interesate 

ar avea tendința de a aborda probleme similare într-un mod fragmentat și disparat.  

Promovarea și protejarea valorilor necesită mecanisme de cooperare la nivel 

transnațional și oportunități de colaborare în rețea care, în mod obișnuit, nu pot fi 

realizate prin acțiunea izolată a statelor membre.  

În numeroase domenii, cum ar fi egalitatea și nediscriminarea sau cetățenia, oamenii 

sunt protejați de dreptul și legislația Uniunii, dar nu sunt suficient de conștienți de 

drepturile lor. Numai acțiunile de sensibilizare, schimbul de bune practici și formarea 

la nivelul UE pot asigura conștientizarea acestui lucru de către cetățenii tuturor 

statelor membre, informarea structurilor/autorităților administrative și transmiterea 

unui mesaj coerent, simultan cu producerea unor economii de scară și cu asigurarea 

calității acțiunilor, precum și cu o interpretare consecventă și o aplicare coerentă a 

instrumentelor legislative de către statele membre în întreaga Uniune Europeană.  

Fondurile alocate la nivel național sau regional pentru activități care încurajează 

participarea cetățenilor în calitate de cetățeni ai UE sunt foarte limitate, iar fondurile 

destinate activităților comemorative sunt și mai puțin disponibile în multe state ale 

UE. Chiar și atunci când beneficiarii primesc finanțare pentru activități similare, 

sursele alternative de finanțare nu acordă prioritate promovării cetățeniei și a 
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memoriei istorice la nivelul UE. Capacitatea limitată sau inexistentă a părților 

interesate de a desfășura proiecte similare fără sprijin din partea fondurilor UE 

subliniază nivelul de dependență a beneficiarilor de aceste fonduri. 

Valoarea adăugată a Uniunii despre care se preconizează că va fi creată (ex post)  

Colaborarea și crearea de rețele între părțile interesate vor duce la diseminarea 

bunelor practici, în special a abordărilor inovatoare și integrate în diferite state 

membre. Participanții la aceste activități vor acționa apoi ca multiplicatori în cadrul 

activităților lor profesionale și vor difuza pe scară mai largă bunele practici în statul 

membru de care aparțin. 

Se va finanța o bază analitică solidă pentru susținerea și elaborarea politicilor. 

Intervenția Uniunii Europene permite realizarea consecventă a acestor acțiuni pe 

întregul teritoriu al Uniunii și asigură economii de scară. 

1.4.3. Învățăminte desprinse din experiențe anterioare similare 

Evaluările la jumătatea perioadei efectuate pentru programul actual în domeniul 

drepturilor, al egalității și al cetățeniei au confirmat eficacitatea generală a 

programelor, însă au identificat unele aspecte care ar putea fi îmbunătățite, în special 

necesitatea de a pune un accent mai mare pe nevoile emergente, de a revizui 

indicatorii de monitorizare, de a realiza un mai bun echilibru geografic între 

beneficiari, de a crește vizibilitatea programului și a consolida sinergiile cu alte 

programe și inițiative relevante de finanțare ale Uniunii Europene. 

Raportul de evaluare la jumătatea perioadei a programului „Europa pentru cetățeni” 

2014-2020 a confirmat că obiectivele generale sunt relevante pentru nevoia resimțită 

în prezent în UE de a încuraja participarea civică și conștientizarea valorilor, a 

istoriei și a diversității Uniunii Europene. „Europa pentru cetățeni” și-a demonstrat 

valoarea adăugată, atât în ceea ce privește impactul asupra participanților, cât și rolul 

său de completare a altor programe de finanțare ale UE și inițiativelor strategice în 

domeniul educației, al culturii și al cetățeniei UE. Granturile pentru acțiuni și 

granturile de funcționare au fost utilizate într-un mod eficient. Aspectele identificate 

în vederea îmbunătățirii se referă în special la creșterea vizibilității programului, la 

modificarea indicatorilor de monitorizare și la consolidarea sinergiilor cu alte 

programe și inițiative relevante de finanțare ale Uniunii Europene. 

1.4.4. Compatibilitatea și posibila sinergie cu alte instrumente corespunzătoare 

Programul va căuta sinergii, coerență și complementarități cu alte instrumente ale 

Uniunii, printre altele cu programul privind piața unică, deoarece acesta oferă sprijin 

pentru întărirea puterii consumatorilor și pentru consolidarea activității autorităților 

de aplicare a legii în domeniul consumatorilor, precum și cu Fondul social 

european+, având în vedere impactul său puternic și direct asupra oamenilor – 

inclusiv asupra celor mai defavorizați și mai discriminați – și importanța sa în 

promovarea egalității de gen și a egalității de șanse, a valorilor UE și a respectării 

drepturilor fundamentale. Promovarea valorilor și a drepturilor în cadrul UE este 

dublată de promovarea acestora la nivel mondial, inclusiv prin intermediul legăturilor 

cu punerea în aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabilă. În acest sens, se pot 

dezvolta sinergii cu acțiunea externă la nivel multilateral. Vor fi evitate suprapunerile 

cu activitățile din cadrul celorlalte programe, iar resursele pot fi împărțite între 

programul „Drepturi și valori” și programul „Justiție” pentru atingerea obiectivelor 

comune. 



 

RO 36  RO 

1.5. Durata și impactul financiar  

 durată determinată  

– x în vigoare de la 1 ianuarie 2021 până la 31 decembrie 2027  

– x Impact financiar din 2021 până în 2027 pentru creditele de angajament și din 

2021 până în 2027 și ulterior pentru creditele de plată.  

 durată nedeterminată 

Punere în aplicare cu o perioadă de demarare din AAAA până în AAAA, urmată de 

funcționare la capacitate maximă. 

1.6. Modul (modurile) de gestiune preconizat(e)
29 

 

x Gestiune directă asigurată de către Comisie 

– x prin intermediul serviciilor sale, inclusiv al personalului din delegațiile 

Uniunii;  

– x prin intermediul agențiilor executive  

 Gestiune partajată cu statele membre  

 Gestiune indirectă cu delegarea sarcinilor de execuție bugetară: 

–  țărilor terțe sau organismelor pe care le-au desemnat acestea; 

–  organizațiilor internaționale și agențiilor acestora (a se preciza); 

–  BEI și Fondului european de investiții; 

–  organismelor menționate la articolele 70 și 71 din Regulamentul financiar; 

–  organismelor de drept public; 

–  organismelor de drept privat cu misiune de serviciu public, cu condiția să 

prezinte garanții financiare adecvate; 

–  organismelor de drept privat dintr-un stat membru care sunt responsabile cu 

punerea în aplicare a unui parteneriat public-privat și care prezintă garanții 

financiare adecvate; 

–  persoanelor cărora li se încredințează executarea unor acțiuni specifice în 

cadrul PESC, în temeiul titlului V din TUE, identificate în actul de bază relevant. 

– Dacă se indică mai multe moduri de gestionare, a se furniza detalii suplimentare în secțiunea „Observații”. 

                                                 
29 Explicațiile privind modurile de gestiune, precum și trimiterile la Regulamentul financiar sunt 

disponibile pe site-ul BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html 

http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
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2. MĂSURI DE GESTIUNE  

2.1. Dispoziții în materie de monitorizare și de raportare  

A se preciza frecvența și condițiile aferente acestor dispoziții. 

Propunerea include obligații de monitorizare și de evaluare. Realizarea obiectivelor 

specifice va fi monitorizată pe baza indicatorilor prevăzuți în propunere, anual. 

În plus, un raport intermediar de evaluare privind realizarea obiectivelor 

programului, eficacitatea utilizării resurselor și valoarea adăugată europeană a 

acestuia vor fi furnizate de Comisie cel târziu la jumătatea anului 2025, împreună cu 

învățămintele desprinse din programele anterioare. După încheierea programului va 

fi furnizată o evaluare ex post cu privire la efectele pe termen mai lung și 

durabilitatea efectelor programului. 

2.2. Sistemul de gestionare și de control  

2.2.1. Justificarea modalității (modalităților) de gestionare, a mecanismului 

(mecanismelor) de punere în aplicare a finanțării, a modalităților de plată și a 

strategiei de control propuse. 

Pentru obiectivele specifice „Drepturi și egalitate” și „Daphne” gestionate de DG 

JUST și DG EMPL 

Punerea în aplicare a acțiunilor prevăzute în program în cadrul componentei 

„Egalitate și drepturi” și al componentei „Daphne” se va realiza prin gestiune directă, 

contribuind la obiectivele comune de politică ale Uniunii. Această parte a 

programului va fi gestionată direct de către Comisie, utilizând modurile de punere în 

aplicare oferite de Regulamentul financiar, în special granturile și achizițiile publice, 

deoarece acest lucru permite o mai bună adaptare a programelor la nevoile politicii și 

o mai mare flexibilitate în ceea ce privește reajustarea priorităților în cazul unor 

nevoi emergente. Gestiunea directă de către Comisie va permite și stabilirea de 

contacte directe cu beneficiarii/contractanții implicați direct în activități care servesc 

politicilor Uniunii. 

Evaluarea intermediară a programului „Drepturi, egalitate și cetățenie” 2014-2020 a 

concluzionat că nu există nicio posibilitate concretă pentru simplificări suplimentare 

privind modul de gestionare a programului. Actualul mod de gestionare directă este 

adecvat având în vedere dimensiunea programului.  

Componenta programului axată pe persoanele cu handicap se va derula prin gestiune 

directă, utilizând modurile de punere în aplicare oferite de Regulamentul financiar, în 

principal granturile și achizițiile publice. Gestiunea directă permite stabilirea de 

contacte directe cu beneficiarii/contractanții implicați direct în activități care servesc 

politicilor Uniunii. Comisia asigură monitorizarea directă a rezultatelor acțiunilor 

finanțate. Modalitățile de plată ale acțiunilor finanțate vor fi adaptate la riscurile 

legate de tranzacțiile financiare. Pentru a asigura eficacitatea, eficiența și economia 

controalelor Comisiei, strategia va fi orientată spre un echilibru al controalelor ex 

ante și ex post. 

Auditurile ex post se vor efectua la fața locului de către auditori externi pentru un 

eșantion de tranzacții. Pentru selectarea acestor tranzacții vor avea loc o evaluare a 

riscurilor și o selecție aleatorie.  
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Controalele ex post se bazează, de asemenea, pe valabilitatea transversală a 

auditurilor și pe schimbul de informații disponibile pentru a reduce în continuare 

povara administrativă și pentru a spori rentabilitatea (articolul 127 și articolul 128 

din noul RF). 

Pentru obiectivul specific „Implicarea și participarea cetățenilor” gestionat de DG 

HOME 

Desfășurarea acțiunilor prevăzute în cadrul componentei „Implicarea și participarea 

cetățenilor” ar putea fi încredințată unei agenții executive
30

. În fond, cea mai mare 

parte a acțiunilor din cadrul programului actual „Europa pentru cetățeni” este 

gestionată de Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA).  

A treia evaluare a EACEA pentru perioada ianuarie 2012-decembrie 2014 a arătat că 

mandatul EACEA a fost relevant pentru nevoile Comisiei și ale 

solicitanților/beneficiarilor agenției.  

Ar trebui subliniat și faptul că măsurile de simplificare instituite pentru acțiunile din 

cadrul actualului program „Europa pentru cetățeni” au redus în mod semnificativ 

ratele de eroare și au permis contractări/plăți rapide. 

Programul va fi pus în aplicare prin cereri de propuneri și granturi, la fel ca în cadrul 

actualului program „Europa pentru cetățeni”.  

În ceea ce privește modalitățile de plată, sunt prevăzute o tranșă de prefinanțare și 

plata soldului după raportul final. Utilizarea sumelor forfetare/ratelor forfetare va 

reduce riscul de eroare. 

2.2.2. Informații privind riscurile identificate și sistemul (sistemele) de control intern 

instituite pentru atenuarea lor 

Pentru obiectivele specifice „Drepturi și egalitate” și „Daphne~ gestionate de DG 

JUST și DG EMPL. Principalele riscuri legate de activitățile de finanțare ale DG 

JUST prezintă două aspecte: 

- riscul de a nu finanța cel mai bun proiect pentru soluționarea problemei identificate; 

- riscurile de nereguli și de nelegalitate a costurilor solicitate și rambursate. 

În ceea ce privește riscul legat de legalitate și de nereguli, pe baza principalelor cauze 

și tipuri de erori cele mai frecvent detectate în auditurile ex post, se pare că 

principalele domenii ale neregulilor decurg din gestiunea financiară deficitară de 

către beneficiari, în principal din cauza unei înțelegeri insuficiente a normelor ca 

urmare a complexității lor, în special în ceea ce privește eligibilitatea costurilor.  

În consecință, riscurile sunt legate în principal de:  

- asigurarea calității proiectelor selectate și a execuției tehnice ulterioare a acestora; 

- riscul utilizării ineficiente sau neeconomice a fondurilor acordate, atât pentru 

granturi (complexitatea rambursării costurilor eligibile reale), cât și pentru achizițiile 

publice (numărul uneori redus de furnizori economici cu cunoștințe de specialitate 

necesare, ceea ce implică posibilități insuficiente de comparare a ofertelor de preț); 

- fraude.  

Se preconizează că majoritatea acestor riscuri vor fi reduse prin:  

                                                 
30 Decizia de a delega sarcinile de execuție unei agenții executive va fi luată în conformitate cu 

REGULAMENTUL (CE) NR. 58/2003 AL CONSILIULUI, pe baza unei analize cost-beneficiu. 
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- o mai bună concepere a cererilor de propuneri;  

- o orientare mai bună a beneficiarilor și a direcționării propunerilor;  

- utilizarea sporită a costurilor simplificate, astfel cum se prevede în noul 

Regulament financiar; 

- utilizarea sistemelor instituționale pentru gestionarea propunerilor și a granturilor. 

Descrierea sistemului de control intern 

Sistemul de control preconizat pentru viitorul program reprezintă o continuare a 

sistemului actual de control.  

Strategia de control se va baza pe noul Regulament financiar și pe Regulamentul 

privind dispozițiile comune. Noul regulament financiar și proiectul de propunere 

privind programul „Justiție” ar trebui să extindă utilizarea formelor simplificate de 

granturi, cum ar fi sumele forfetare, ratele forfetare și costurile unitare. 

Strategia de control este alcătuită din diferite elemente:  

- programarea, evaluarea și selectarea propunerilor pentru a asigura finanțarea doar 

pentru cele mai bune propuneri; 

- încheierea și monitorizarea acordurilor de grant: Toate tranzacțiile și procedurile 

sunt supuse unei verificări ex ante de către unitatea Programe și gestiune financiară a 

DG JUST, precum și de către unitățile pentru politici relevante. Verificarea 

financiară se efectuează de către unitatea Programe și gestiune financiară. Pentru 

granturi, cererile de decont sunt verificate temeinic și se solicită documente 

justificative atunci când se consideră necesar, pe baza unei evaluări a riscurilor; 

- audituri ex post asigurate prin intermediul unui acord privind nivelul serviciilor cu 

DG HOME: Sectorul de control ex post aplică o „strategie de detectare” care 

urmărește detectarea numărului maxim de anomalii în vederea recuperării plăților 

necuvenite. Conform acestei strategii, auditurile se efectuează pe un eșantion de 

proiecte selectate aproape exclusiv pe baza unei analize a riscurilor. 

Costul controalelor se ridică la aproximativ 4,49 % din plățile efectuate de DG JUST. 

Se preconizează că acesta va rămâne stabil sau va scădea ușor în cazul în care 

utilizarea opțiunilor simplificate în materie de costuri (OSC) va fi extinsă în 

următoarea perioadă de programare. 

Punerea în aplicare se axează pe atribuirea de contracte de achiziții publice, în același 

timp prevăzându-se și un număr de granturi pentru activități și organizații specifice. 

Contractele de achiziții publice se vor încheia în principal în domenii precum 

studiile, colectarea de date, contractele de evaluare, formarea, campaniile de 

informare, serviciile IT și de comunicare, gestionarea infrastructurilor etc. 

Contractanții sunt, în principal, firme de consultanță și alte societăți private, dintre 

care multe sunt IMM-uri.   

Granturile se vor atribui în principal pentru activități de sprijinire a organizațiilor 

neguvernamentale, a autorităților naționale etc. Perioada de executare a proiectelor și 

a activităților subvenționate variază, în general, între un an și trei ani. 

Principalele riscuri sunt următoarele: 

• riscul utilizării ineficiente sau neeconomice a fondurilor acordate, atât pentru 

granturi (complexitatea regulilor de finanțare, în special pentru operatorii mici), cât și 
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pentru achiziții publice (număr limitat de furnizori economici cu cunoștințe de 

specialitate necesare, ceea ce implică posibilități insuficiente de comparare a 

ofertelor de preț în unele sectoare); 

• risc reputațional pentru Comisie, în cazul în care sunt descoperite fraude sau 

activități infracționale; sistemele de control intern ale părților terțe oferă doar 

asigurare parțială din cauza numărului destul de mare de contractanți și beneficiari 

eterogeni și a faptului că fiecare dintre aceștia operează propriul sistem de control, 

deseori destul de redus ca dimensiune. 

Comisia a instituit proceduri interne care vizează prevenirea riscurilor identificate 

mai sus. Procedurile interne respectă pe deplin Regulamentul financiar și includ 

măsuri antifraudă și considerente legate de analiza cost-beneficiu. În acest cadru, 

Comisia continuă să exploreze posibilitățile de îmbunătățire a gestionării și de 

creștere a eficienței. Principalele caracteristici ale cadrului de control sunt 

următoarele:  

Controale înainte și în timpul punerii în aplicare a proiectelor:  

• Se utilizează modele de acorduri de grant și de contracte de servicii, elaborate în 

cadrul Comisiei. Acestea conțin o serie de prevederi menite să asigure controlul, de 

exemplu certificate de audit, garanții financiare, audituri la fața locului, precum și 

inspecții efectuate de OLAF. Normele care reglementează eligibilitatea costurilor 

sunt în curs de simplificare, de exemplu prin utilizarea costurilor unitare, a sumelor 

forfetare, a contribuțiilor care nu sunt legate de costuri și a altor posibilități oferite de 

Regulamentul financiar. Acest lucru va reduce costurile controalelor și va pune 

accentul pe verificări și controale în domenii cu risc ridicat. 

• Întregul personal aderă la codul de bună conduită administrativă. Personalul care 

este implicat în procedura de selecție sau în gestionarea acordurilor/contractelor de 

grant semnează (și) o declarație privind inexistența unui conflict de interese. 

Personalul beneficiază de formare în mod regulat și utilizează rețele pentru a face 

schimb de bune practici.  

• La intervale regulate, execuția tehnică a unui proiect face periodic obiectul unor 

controale documentare pe baza rapoartelor privind progresele tehnice ale 

contractanților și ale beneficiarilor; în plus, sunt prevăzute reuniuni ale 

contractanților/beneficiarilor și vizite la fața locului, de la caz la caz. 

Controale la sfârșitul proiectului:  

Se efectuează audituri ex post pentru a se verifica la fața locului eligibilitatea 

cererilor de decont. Obiectivul acestor controale este acela de a preveni, de a detecta 

și de a corecta erorile materiale în ceea ce privește legalitatea și regularitatea 

tranzacțiilor financiare. Cu scopul de a se realiza un impact ridicat al controlului, 

selecția beneficiarilor care urmează să fie auditați prevede o combinație între o 

selecție bazată pe risc și o eșantionare aleatorie, precum și punerea accentului pe 

aspectele operaționale ori de câte ori este posibil în timpul auditului la fața locului. 

Pentru obiectivul specific „Implicarea și participarea cetățenilor” gestionat de DG 

HOME  

A: Principalele riscuri și cauzele principale ale erorilor 

Programul actual „Europa pentru cetățeni” este gestionat de Agenția Executivă 

pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA). Datorită măsurilor de simplificare 

instituite (în special sumele forfetare), actualul program „Europa pentru cetățeni” 
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este pus în aplicare cu o rată de eroare estimată la mult mai puțin decât pragul de 

semnificație de 2 %. Aceste măsuri de simplificare vor fi aplicate în continuare în 

cadrul viitorului program.  

B: Informații privind sistemul de control intern înființat în cadrul Comisiei – 

Supravegherea EACEA de către Comisie 

Comisia va aplica măsurile de control necesare pentru agențiile executive în 

conformitate cu articolul 62 din Regulamentul financiar [în conformitate cu 

Regulamentul (CE) nr. 58/2003 al Consiliului (Regulamentul privind agențiile 

executive)].  

În plus, Comisia va monitoriza și va controla dacă agenția executivă realizează 

obiectivele de control corespunzătoare pentru acțiunile care îi vor fi încredințate spre 

gestionare. Această supraveghere va fi integrată în condițiile de cooperare între 

direcția generală tutelară și agenția executivă și în raportarea bianuală a agenției. 

C: Informații privind sistemul de control intern instituit în cadrul EACEA 

Sistemul de control este pus în aplicare de către EACEA 

2.2.3. Estimarea și justificarea rentabilității controalelor (raportul dintre costurile 

controalelor și valoarea fondurilor aferente gestionate) și evaluarea nivelurilor 

preconizate ale riscurilor de eroare (la plată și la închidere)  

Pentru obiectivele specifice „Drepturi și egalitate” și „Daphne” gestionate de DG 

JUST și DG EMPL. Costul controalelor se ridică la aproximativ 4,49 % din plățile 

efectuate de DG JUST. Se preconizează că acesta va rămâne stabil sau va scădea 

ușor în cazul în care utilizarea opțiunilor simplificate în materie de costuri (OSC) va 

fi extinsă în următoarea perioadă de programare. Nu ar fi rentabil să se mărească 

costul controalelor pentru o îmbunătățire marginală a ratei de eroare.  

În DG EMPL, costul nivelului propus al controalelor reprezintă aproximativ 4 % din 

bugetul anual al cheltuielilor operaționale. Acest nivel este justificat de volumul 

mare de tranzacții care trebuie controlate. Într-adevăr, în domeniul persoanelor cu 

handicap, gestiunea directă implică atribuirea a numeroase contracte și granturi 

pentru acțiuni și plata a numeroase granturi de funcționare unor organizații 

neguvernamentale. Riscul legat de aceste activități se referă la capacitatea 

organizațiilor mici (mai ales) de a controla în mod eficace cheltuielile. 

Pe o perioadă de 5 ani, rata de eroare pentru auditurile la fața locului ale granturilor 

în gestiune directă a fost de 1,8 %. Pentru toate programele DG EMPL și luând în 

considerare în ansamblu nivelul scăzut al riscului pentru achiziții sub 1 %. Acest 

nivel de eroare este considerat acceptabil, deoarece este sub pragul de semnificație de 

2 %.  

Modificările propuse a fi aduse programului nu vor afecta modul în care sunt 

gestionate în prezent creditele. Sistemul de control existent s-a dovedit a fi capabil să 

prevină și/sau să detecteze erori și/sau nereguli, iar în caz de erori sau nereguli să le 

remedieze. Prin urmare, se estimează că ratele istorice de eroare vor rămâne la 

aceleași niveluri. 

Pentru obiectivul specific „Implicarea și participarea cetățenilor” gestionat de DG 

HOME 

Anul 2017 a fost al doilea an în care au fost publicate rate de eroare pentru generarea 

programului aferent perioadei 2014-2020 gestionat de EACEA, iar rezultatele sunt 
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încurajatoare (0 % în ceea ce privește programul „Europa pentru cetățeni”). Având în 

vedere măsurile de simplificare și măsurile de control care urmează să fie puse în 

aplicare, se poate concluziona că se estimează ca nivelul de neconformitate pentru 

acțiunile prevăzute să se situeze sub pragul de 2 %. 

Estimarea costurilor controalelor referitoare la acțiunile gestionate de EACEA 

1. În cadrul etapelor de selectare și gestionare a contractelor 

1.1 Cheltuieli cu personalul 

Estimarea se calculează luând în considerare activitățile de control desfășurate în 

cadrul programului actual „Europa pentru cetățeni”: 

- de către personalul operațional și financiar cu funcții de inițiere și de verificare; 

- în toate etapele ciclului de viață al proiectelor (selectare, contractare și plăți). 

Numărul membrilor personalului care efectuează activități de control -  Costuri 

standard/an: 

Agenți contractuali: 6,6 x 74 000 EUR = 488 400 EUR 

Agenți temporari: 1,6 x 143 000 EUR = 228 800 EUR 

Total pentru întreaga durată a programului: 5 020 400 EUR 

1.2. Alte costuri - costuri standard/an 

Misiuni la fața locului: 20 x 825 EUR= 16 500 EUR 

Certificatele de audit care trebuie furnizate de către beneficiari: 86 000 EUR 

Total pentru întreaga durată a programului: 717 500 EUR 

2. Controale ex post 

2.1 Personal 

Numărul membrilor personalului care efectuează activități de control - Costuri 

standard/an 

Agenți contractuali: 0,25 x 74 000 EUR =18 500 EUR 

Agenți temporari: 0,05 x 143 000 EUR = 7 150 EUR 

Total pentru întreaga durată a programului: 179 500 EUR 

2.2. Audituri ex post 

Audituri aleatorii, bazate pe riscuri și ad-hoc - Costuri standard/an: 

10 500 EUR x 10 = 105 000 EUR 

Total pentru întreaga durată a programului: 735 000 EUR. Costul total al controalelor 

realizate de EACEA în comparație cu eventualul buget operațional de gestionat 

Dat fiind un buget operațional de 204 milioane EUR pentru componenta „Implicarea 

și participarea cetățenilor”, costul total al controlului pentru acțiunile gestionate de 

EACEA este de aproximativ 3,5 % din buget. 

2.3. Măsuri de prevenire a fraudelor și a neregulilor  

A se preciza măsurile de prevenire și de protecție existente sau preconizate, de exemplu din strategia 

antifraudă. 
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Pe lângă aplicarea tuturor mecanismelor de control normative, programul va fi pus în 

aplicare de direcțiile generale care pun în aplicare și strategia antifraudă a Comisiei 

(SAFC), adoptată la 24 iunie 2011, pentru a se asigura, printre altele, alinierea la 

SAFC a controalelor interne ale acesteia privind combaterea fraudei, precum și 

concentrarea abordării sale privind gestionarea riscurilor legate de fraude pe 

identificarea domeniilor cu risc de fraudă și pe formularea unor reacții adecvate.  

În consecință, unele măsuri urmăresc atenuarea posibilelor fraude și nereguli; de 

exemplu:  

- prevenirea potențialelor fraude și nereguli este luată în calcul încă din etapa de 

elaborare a programului, prin simplificarea regulilor și utilizarea mai amplă a ratelor 

forfetare și a sumelor forfetare;  

- se va efectua un control sistematic al potențialelor finanțări duble și vor fi 

identificați beneficiarii mai multor granturi; 

- se vor realiza audituri ad-hoc în cazul în care există preocupări serioase cu privire la 

nereguli și/sau suspiciuni de fraudă; 

- agenția executivă va trebui să semnaleze pe loc Comisiei potențialele fraude și 

nereguli, precum și în cadrul rapoartelor periodice; 

- deciziile, acordurile și contractele care rezultă din punerea în aplicare a programului 

vor autoriza în mod expres Comisia, inclusiv OLAF, precum și Curtea de Conturi să 

efectueze audituri, controale și inspecții la fața locului; 

- procedura de acordare a granturilor cuprinde mai multe elemente de detectare a 

fraudelor, cum ar fi utilizarea pe scară largă a „principiului celor patru ochi”, 

verificarea corectitudinii și a transparenței procedurilor de atribuire, existența unor 

proceduri detaliate pentru a evita conflictele de interese, verificarea includerii 

solicitanților pe „ lista neagră” în conformitate cu Regulamentul 1605/2002, 

utilizarea unor instrumente informatice precum EDES și ARACHNE și căutarea altor 

„semnale de alertă” (indicatori de fraudă). 

În urma unui studiu efectuat de un contractant extern care urmează să fie finalizat la 

mijlocul anului 2018, SAFC va fi revizuită, iar contribuția DG EMPL la SAFC va fi 

actualizată. 
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3. IMPACTUL FINANCIAR ESTIMAT AL PROPUNERII/INIȚIATIVEI  

3.1. Rubrica (rubricile) din cadrul financiar multianual și linia (liniile) bugetară 

(bugetare) de cheltuieli afectată (afectate)  

Rubrica 

din 

cadrul 

financiar 

multianu

al 

Linia bugetară 

Tipul  

cheltuielilo

r 

Contribuție  

Număr  

Rubrica 2 Coeziune și valori  

07.06 Justiție, drepturi și valori 

Drepturi și valori 

Dif./Nedif.
31 

din 

partea 

țărilor 

AELS32 

 

din 

partea 

țărilor 

candidate
33 

 

din 

partea 

țărilor 

terțe 

în sensul 

articolului 

[21 alineatul 

(2) litera (b)] 

din 

Regulamentu

l financiar  

 

[07.01YY] 

[Drepturi și valori] 

07.01.05.  

 

Nedif. DA DA NU NU 

 
07.06.02.01 

07.06.02.02  
Dif. DA DA NU NU 

                                                 
31 Dif. = Credite diferențiate / Nedif. = Credite nediferențiate 
32 AELS: Asociația Europeană a Liberului Schimb.  
33 Țările candidate și, după caz, țările potențial candidate din Balcanii de Vest. 
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3.2. Impactul estimat asupra cheltuielilor  

3.2.1. Sinteza impactului estimat asupra cheltuielilor  

milioane EUR (cu trei zecimale) 

Rubrica din cadrul financiar 

multianual  
<2> 

Rubrica 2 Coeziune și valori  

07.06 Justiție, drepturi și valori 

Programul „Drepturi și valori” 

        

 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
După 

2027 
TOTAL 

Credite operaționale  
Angajamente (1) 78,824 80,123 81,204 81,586 81,694 81,560 80,914  

565,905 

 

Plăți (2) 10,578 42,020 56,269 60,625 63,576 63,814 63,490 205,533 565,905 

Credite cu caracter administrativ 

finanțate din pachetul financiar al 

programului34  

Angajamente 

= Plăți 
(3) 11,800 11,200 10,600 10,500 10,500 10,600 10,600  75,800* 

TOTAL credite pentru 

pachetul financiar al 

programului 

Angajamente =1+3 90,624 91,323 91,804 92,086 92,194 92,160 91,514  641,705 

Plăți =2+3 22,378 53,220 66,869 71,125 74,076 74,414 74,090 205,533 641,705 

Creditele au rolul de a finanța activitățile enumerate în anexa I la prezentul regulament care contribuie la realizarea obiectivelor specifice din cadrul componentelor „Egalitate 

și drepturi”, „Implicarea și participarea cetățenilor” și „Daphne”. Alocarea de fonduri menționată la articolul 6 alineatul (2) litera (a) poate fi împărțită în continuare între 

componenta „Egalitate și drepturi” (aproximativ 75 %) și componenta „Daphne” (aproximativ 25 %). Alocarea de fonduri menționată la articolul 6 alineatul (2) litera (b) va fi 

dedicată componentei „Implicarea și participarea cetățenilor”, inclusiv sprijinului acordat ONG-urilor direct gestionate de DG JUST, care reprezintă aproximativ 20 %. 

                                                 
34 Asistență tehnică și/sau administrativă și cheltuieli de sprijin pentru punerea în aplicare a programelor și/sau a acțiunilor UE (fostele linii „BA”), cercetare indirectă 

și cercetare directă. 
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* Această sumă acoperă cheltuielile de sprijin pentru programul „Drepturi și valori” și contribuția la EACEA pentru gestionarea moștenirii programului „Europa pentru 

cetățeni” 2014-2020, precum și eventuala delegare a unei părți a programului „Drepturi și valori” (componenta „Implicarea și participarea cetățenilor”) către o agenție 

executivă. Această sumă acoperă, de asemenea, eventuala delegare a sprijinului acordat ONG-urilor în cadrul componentei „Implicarea și participarea cetățenilor”. 

Gestionarea moștenirii explică sumele mai mari pentru perioada 2021-2023. Programul ar putea fi delegat (parțial) unei agenții executive, sub rezerva rezultatelor analizei 

cost-beneficiu și a deciziilor conexe care urmează să fie luate și cu condiția adaptării în consecință a creditelor administrative aferente punerii în aplicare a programului în 

Comisie și în agenția executivă. 
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Rubrica din cadrul financiar 

multianual  
7 „Cheltuieli administrative” 

milioane EUR (cu trei zecimale) 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
După 

2027 
TOTAL 

Resurse umane  
 24,79

5 
24,795 24,795 24,795 24,795 24,795 24,795 

 
173,565 

Alte cheltuieli administrative  1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082  7,574 

TOTAL credite pentru RUBRICA 7 din 

cadrul financiar multianual 

(Total angajamente 

= Total plăți) 
25,877 25,877 25,877 25,877 25,877 25,877 25,877 

 
181,139 

 

 

milioane EUR (cu trei zecimale) 

 

 

  
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

După 

2027 TOTAL 

TOTAL credite 

în toate RUBRICILE  

din cadrul financiar multianual  

Angajamente 
116,50

1 

117,20

0 

117,68

1 

117,96

3 

118,07

1 

118,03

7 

117,39

1 

 
822,844 

Plăți 
48,255 79,097 92,746 97,002 99,953 

100,29

1 99,967 

205,53

3 822,844 
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3.2.2. Impactul estimat asupra creditelor operaționale  

–  Propunerea/inițiativa nu implică utilizarea de credite cu caracter administrativ  

– x Propunerea/inițiativa implică utilizarea de credite cu caracter administrativ, conform explicațiilor 

de mai jos: 

milioane EUR (cu trei zecimale) 

Anii 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 TOTAL 

 

RUBRICA 7 
din cadrul 
financiar 

multianual 

        

Resurse umane   24,795   24,795   24,795  24,795   24,795  24,795  24,795 173,565 

Alte cheltuieli 
administrative  1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 7,574 

Subtotal 
RUBRICA 7 

din cadrul 
financiar 

multianual  

25,877 25,877 25,877 25,877 25,877 25,877 25,877 181,139 

 

În afara 
RUBRICII 7

35 
din cadrul 
financiar 

multianual  

 

        

Resurse umane          

Alte cheltuieli  
cu caracter 
administrativ 

11,800 11,200 10,600 10,500 10,500 10,600 10,600 75,800 

Subtotal 
în afara 

RUBRICII 7 
din cadrul 
financiar 

multianual  

11,800 11,200 10,600 10,500 10,500 10,600 10,600 75,800 

 

TOTAL 37,677 37,077 36,477 36,377 36,377 36,477 36,477 256,939 

Necesarul de credite în materie de resurse umane și de alte cheltuieli cu caracter administrativ va fi acoperit de creditele provenite de la 

direcția generală care sunt deja alocate pentru gestionarea acțiunii și/sau realocate intern în cadrul DG, completate, după caz, prin resurse 

suplimentare ce ar putea fi alocate către DG care gestionează acțiunea în cadrul procedurii de alocare anuală și în lumina constrângerilor 

bugetare. 

                                                 
35 Asistență tehnică și/sau administrativă și cheltuieli de sprijin pentru punerea în aplicare a programelor și/sau a 

acțiunilor UE (fostele linii „BA”), cercetare indirectă și cercetare directă. 
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3.2.2.1. Necesarul de resurse umane estimat 

–  Propunerea/inițiativa nu implică utilizarea de resurse umane.  

– x Propunerea/inițiativa implică utilizarea de resurse umane, conform explicațiilor de mai 

jos: 

Estimarea trebuie exprimată în unități echivalent normă întreagă 

Anii 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

 Posturi din schema de personal (funcționari și agenți temporari) 

La sediu și în reprezentanțele 

Comisiei 
156,75 156,75 156,75 156,75 156,75 156,75 156,75 

Delegații        

Cercetare        

 Personal extern (în echivalent normă întreagă: ENI) - AC, AL, END, INT și JED 36
 

Rubrica 7 

Finanțare din 

RUBRICA 7 

din cadrul 

financiar 

multianual  

- la sediu 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 

- în delegații         

Finanțare din 

bugetul 

programului 
37

 

- la sediu        

- în delegații         

Cercetare        

Altele (a se preciza)        

TOTAL 188,25 188,25 188,25 188,25 188,25 188,25 188,25 

Necesarul de resurse umane va fi asigurat din efectivele de personal ale direcției generale care sunt 

deja alocate pentru gestionarea acțiunii și/sau realocate intern în cadrul DG, completate, după caz, prin 

resurse suplimentare ce ar putea fi alocate către DG care gestionează acțiunea în cadrul procedurii de 

alocare anuală și în lumina constrângerilor bugetare. 

Descrierea sarcinilor care trebuie efectuate: 

Funcționari și personal 

temporar 

DG JUST: 134 ENI legate de program 

TOATE ENI ALE DG JUST au fost repartizate la unul dintre cele 3 programe actuale  

ENI pentru programul „Drepturi și valori”: 50 % de la unitatea JUST.04 Programe și 

gestiune financiară, 50 % de la alte unități orizontale și ENI de la unitățile de politică 

ce prezintă legături cu programul DEC (C2, C3, C4, D1, D2, D3) 

DG HOME (componenta „Implicarea și participarea cetățenilor”): 6 ENI 

SG: 7,25 ENI – Inițiativa cetățenească europeană 

DG EMPL (activități legate de „drepturile persoanelor cu handicap”): 9,5 ENI  

Personal extern DG JUST: 29 ENI legate de program 

DG HOME (componenta „Implicarea și participarea cetățenilor”): 1 ENI 

DG EMPL (activități legate de „drepturile persoanelor cu handicap”): 1,5 ENI 

                                                 
36 AC = agent contractual; AL = agent local; END = expert național detașat; INT = lucrător temporar; JPD 

= profesionist debutant în delegație.  
37 Subplafonul pentru personal extern acoperit din credite operaționale (fostele linii „BA”). 
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3.2.3. Contribuții ale terților  

Propunerea/inițiativa: 

– X nu prevede cofinanțare din partea terților 

–  prevede cofinanțarea din partea terților estimată mai jos: 

Credite în milioane EUR (cu trei zecimale) 

Anii 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 TOTAL 

A se preciza 

organismul care asigură 

cofinanțarea  

        

TOTAL credite 

cofinanțate  
        

 

3.3. Impactul estimat asupra veniturilor  

–  Propunerea/inițiativa nu are impact financiar asupra veniturilor. 

– X Propunerea/inițiativa are următorul impact financiar: 

–  asupra resurselor proprii  

–  asupra altor venituri 

      a se indica dacă veniturile sunt alocate liniilor de cheltuieli   

milioane EUR (cu trei zecimale) 

Linia bugetară pentru 

venituri: 

Impactul propunerii/inițiativei38 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Articolul ………….        

Pentru veniturile alocate, a se preciza linia (liniile) bugetară (bugetare) de cheltuieli afectată 

(afectate). 

 

Alte observații (de exemplu, metoda/formula utilizată pentru calcularea impactului asupra 

veniturilor sau orice alte informații). 

 

 

                                                 
38 În ceea ce privește resursele proprii tradiționale (taxe vamale, cotizații pentru zahăr), sumele indicate 

trebuie să fie sume nete, adică sumele brute din care se deduce o cotă de 20 % pentru costuri de 

colectare. 
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