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AMENDAMENTE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri 
sociale, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Ar trebui exploatate sinergiile 
dintre Fondul social european, Fondul 
european de dezvoltare regională, Fondul 
de coeziune, Fondul european agricol 
pentru dezvoltare rurală, Fondul 
european pentru pescuit și afaceri 
maritime, Funcția europeană de 
stabilizare a investițiilor, InvestEU și 
Fondul european de ajustare la 
globalizare.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) La 14 martie și la 30 mai 2018, 
Parlamentul European a subliniat, în 
Rezoluția sa referitoare la cadrul 
financiar multianual (CFM) 2021-2027, 
importanța principiilor orizontale care ar 
trebui să stea la baza CFM pentru 
perioada 2021-2027 și a tuturor politicilor 
conexe ale Uniunii. Parlamentul a 
reafirmat, în acest context, poziția sa 
potrivit căreia UE trebuie să își 
îndeplinească angajamentul de a fi un 
lider în ceea ce privește punerea în 
aplicare a obiectivelor de dezvoltare 
durabilă (ODD) ale ONU și a regretat 
lipsa unui angajament clar și vizibil în 
acest sens în aceste propuneri. Prin 
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urmare, Parlamentul a solicitat integrarea 
ODD în toate politicile și inițiativele 
Uniunii din următorul CFM. Parlamentul 
a subliniat, de asemenea, că eliminarea 
discriminării este o măsură determinantă 
pentru îndeplinirea angajamentelor UE 
privind realizarea unei Europe favorabile 
incluziunii și a solicitat, așadar, 
includerea angajamentelor în materie de 
integrare a aspectelor de gen și de 
egalitate de gen în toate politicile și 
inițiativele Uniunii pentru următorul 
CFM. În rezoluția sa, Parlamentul a 
subliniat că, în urma Acordului de la 
Paris, cheltuielile orizontale legate de 
climă ar trebui să crească în mod 
semnificativ în comparație cu actualul 
CFM și ar trebui să ajungă la 30 % cât 
mai curând posibil și cel târziu până în 
2027.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) În rezoluția sa din 30 mai 2018 
privind cadrul financiar multianual și 
resursele proprii pentru 2021-2027, 
Parlamentul European a deplâns faptul 
că propunerea Comisiei din 2 mai 2018 
privind cadrul financiar multianual 
pentru perioada 2021-2027 a condus în 
mod direct la o reducere de 10 % a 
nivelului politicii de coeziune și s-a opus 
în mod special oricărei reduceri radicale 
care ar putea prejudicia natura și 
obiectivele acestei politici. A pus, de 
asemenea, sub semnul întrebării, în acest 
context, propunerea de a reduce cu 6% 
finanțarea acordată Fondului social 
european, în ciuda domeniului de 
aplicare extins al acestuia și a integrării 
inițiativei „Locuri de muncă pentru 
tineri” .
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Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 1 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1d) Este esențial să se mențină 
finanțarea alocată Fondului social 
european, Fondului de ajutor european 
pentru cele mai defavorizate persoane, 
Programului pentru ocuparea forței de 
muncă și inovare socială și Programului 
de acțiune al Uniunii în domeniul 
sănătății pentru perioada de după 2020 
pentru UE27, cel puțin la nivelul 
bugetului pentru perioada 2014-2020 în 
prețuri constante. Dublarea pachetului 
destinat Inițiativei privind ocuparea forței 
de muncă în rândul tinerilor și punerea în 
aplicare deplină a garanției UE pentru 
tineret sunt, de asemenea, esențiale, 
garantând, în același timp, utilizarea 
rapidă și simplificată a fondurilor și o 
finanțare stabilă și permanentă în 
următoarea perioadă de programare.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) La 20 iunie 2017, Consiliul a 
aprobat răspunsul Uniunii la „ Agenda 
2030 a ONU pentru dezvoltare durabilă” -
un viitor european durabil. Consiliul a 
subliniat importanța realizării dezvoltării 
durabile în cele trei dimensiuni 
(economică, socială și de mediu) într-un 
mod echilibrat și integrat. Este esențial ca 
dezvoltarea durabilă să fie integrată în 
toate domeniile de politică internă și 
externă ale Uniunii și ca Uniunea să adopte 
politici ambițioase pentru a aborda 

(4) La 20 iunie 2017, Consiliul a 
aprobat răspunsul Uniunii la „ Agenda 
2030 a ONU pentru dezvoltare durabilă” -
un viitor european durabil. Consiliul a 
subliniat importanța realizării dezvoltării 
durabile în cele trei dimensiuni 
(economică, socială și de mediu) într-un 
mod echilibrat și integrat. Este esențial ca 
dezvoltarea durabilă să fie integrată în 
toate domeniile de politică internă și 
externă ale Uniunii și ca Uniunea să adopte
politici ambițioase pentru a aborda 
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problemele globale. Consiliul a salutat 
Comunicarea Comisiei din 22 noiembrie 
2016, intitulată „Următorii pași către un 
viitor european durabil”, ca o primă etapă 
în integrarea obiectivelor de dezvoltare 
durabilă și în aplicarea dezvoltării durabile 
ca principiu călăuzitor esențial pentru toate 
politicile Uniunii, inclusiv prin 
instrumentele sale de finanțare.

problemele globale. Consiliul a salutat 
Comunicarea Comisiei din 22 noiembrie 
2016, intitulată „Următorii pași către un 
viitor european durabil”, ca o primă etapă 
în integrarea obiectivelor de dezvoltare 
durabilă și în aplicarea dezvoltării durabile 
ca principiu călăuzitor esențial pentru toate 
politicile Uniunii, inclusiv prin 
instrumentele sale de finanțare. FSE + ar 
trebui să contribuie la punerea în aplicare 
a obiectivelor de dezvoltare durabilă prin 
reducerea sărăciei și eradicarea formelor 
extreme de sărăcie, asigurarea unei 
educații de calitate și deschise tuturor, 
promovarea egalității de gen, promovarea 
unei creșteri economice susținute, 
favorabile incluziunii și durabile, 
ocuparea integrală și productivă a forței 
de muncă și muncă decentă pentru toți, 
precum și prin reducerea inegalităților.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) FSE+ ar trebui să urmărească 
promovarea ocupării forței de muncă prin 
intervenții active care să permită 
(re)integrarea pe piața muncii, în special a 
tinerilor, a șomerilor de lungă durată și a 
persoanelor inactive, precum și prin 
promovarea desfășurării de activități
independente și a economiei sociale. FSE+ 
ar trebui să vizeze îmbunătățirea 
funcționării piețelor muncii prin sprijinirea 
modernizării instituțiilor implicate, cum ar 
fi serviciile publice de ocupare a forței de 
muncă, pentru a îmbunătăți capacitatea 
acestora de a furniza consiliere și orientare 
specifică intensificată pe parcursul căutării 
unui loc de muncă și al tranziției către 
încadrarea în muncă și pentru a spori 
mobilitatea lucrătorilor. FSE+ ar trebui să 
promoveze participarea femeilor la piața 
muncii prin măsuri menite să asigure, 

(13) FSE+ ar trebui să urmărească 
promovarea ocupării forței de muncă prin 
intervenții active care să permită 
(re)integrarea pe piața muncii, în special a 
tinerilor, a șomerilor de lungă durată și a 
grupurilor inactive și defavorizate, precum 
și prin promovarea ocupării forței de 
muncă, a activităților independente și a 
economiei sociale. FSE+ ar trebui să vizeze 
îmbunătățirea funcționării piețelor muncii 
prin sprijinirea modernizării instituțiilor 
implicate, cum ar fi serviciile publice de 
ocupare a forței de muncă, pentru a 
îmbunătăți capacitatea acestora de a furniza 
consiliere și orientare specifică 
intensificată pe parcursul căutării unui loc 
de muncă și al tranziției către încadrarea în 
muncă și pentru a spori mobilitatea 
lucrătorilor. FSE+ ar trebui să promoveze 
participarea femeilor la piața muncii prin 
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printre altele, un echilibru mai bun între 
viața profesională și cea privată și un acces 
mai bun la serviciile de îngrijire a copiilor. 
FSE+ ar trebui, de asemenea, să vizeze 
asigurarea unui mediu de lucru sănătos și 
bine adaptat, pentru a răspunde riscurilor la 
adresa sănătății legate de evoluția formelor 
de muncă și de necesitățile forței de muncă 
în curs de îmbătrânire.

măsuri menite să asigure, printre altele, un 
echilibru mai bun între viața profesională și 
cea privată și un acces mai bun la serviciile 
de îngrijire a copiilor. FSE+ ar trebui, de 
asemenea, să vizeze asigurarea unui mediu 
de lucru sănătos și bine adaptat, pentru a 
răspunde riscurilor la adresa sănătății 
legate de evoluția formelor de muncă și de 
necesitățile forței de muncă în curs de 
îmbătrânire.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) În contextul gestiunii bugetului și 
evaluării programelor operaționale ale 
statelor membre, integrarea dimensiunii 
de gen în buget este un instrument 
important pentru politica egalității de 
șanse cu scopul de a asigura transparența 
în cadrul FSE+ a disparităților de gen în 
ceea ce privește participarea.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) FSE+ ar trebui să acorde sprijin 
pentru îmbunătățirea calității, a eficacității 
și a relevanței pe piața muncii a sistemelor 
de educație și formare, cu scopul de a 
facilita dobândirea competențelor-cheie, în 
special a celor digitale, de care au nevoie 
toate persoanele pentru împlinirea și 
dezvoltarea personală, pentru ocuparea 
unui loc de muncă, incluziune socială și 
cetățenie activă. FSE+ ar trebui să 
contribuie la evoluția în cadrul sistemelor
de educație și formare și la tranziția către 
un loc de muncă, să sprijine învățarea pe 

(14) Ca principal instrument în 
promovarea coeziunii sociale, economice 
și teritoriale în UE, FSE+ ar trebui să 
acorde sprijin pentru îmbunătățirea 
calității, a eficacității și a relevanței pe 
piața muncii a sistemelor de educație și 
formare, cu scopul de a facilita dobândirea 
competențelor-cheie, în special a celor 
digitale, de care au nevoie toate persoanele 
pentru împlinirea și dezvoltarea personală, 
pentru ocuparea unui loc de muncă, 
incluziune socială și cetățenie activă. FSE+ 
ar trebui să contribuie la evoluția în cadrul 
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tot parcursul vieții și capacitatea de inserție 
profesională, precum și să contribuie la 
creșterea competitivității și la inovarea 
societală și economică prin sprijinirea 
inițiativelor modulabile și sustenabile în 
aceste domenii. Acest lucru s-ar putea 
realiza, de exemplu, prin învățarea la locul 
de muncă și ucenicii, orientarea pe tot 
parcursul vieții, anticiparea competențelor 
în cooperare cu industria, materiale de 
formare actualizate, previzionarea și 
monitorizarea parcursului profesional al 
absolvenților, formarea formatorilor, 
validarea rezultatelor învățării și 
recunoașterea calificărilor.

sistemelor de educație și formare și la 
tranziția către un loc de muncă, să sprijine 
învățarea pe tot parcursul vieții și 
capacitatea de inserție profesională, 
precum și să contribuie la creșterea 
competitivității și la inovarea societală și 
economică prin sprijinirea inițiativelor 
modulabile și sustenabile în aceste 
domenii. Acest lucru s-ar putea realiza, de 
exemplu, prin învățarea la locul de muncă 
și ucenicii, orientarea pe tot parcursul 
vieții, anticiparea competențelor în 
cooperare cu industria, materiale de 
formare actualizate, previzionarea și 
monitorizarea parcursului profesional al 
absolvenților, formarea formatorilor, 
validarea rezultatelor învățării și 
recunoașterea calificărilor.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) FSE+ ar trebui să sprijine eforturile 
statelor membre de a combate sărăcia în 
vederea ieșirii din cercul vicios al 
dezavantajării care continuă de la o 
generație la alta și de a promova 
incluziunea socială asigurând egalitatea de 
șanse pentru toți, combătând discriminarea 
și eliminând inegalitățile în materie de 
sănătate. Acest lucru implică mobilizarea 
unor politici diverse care să vizeze 
persoanele cele mai dezavantajate, 
indiferent de vârstă, inclusiv copiii, 
comunitățile marginalizate, cum ar fi romii, 
și lucrătorii săraci. FSE+ ar trebui să 
promoveze incluziunea activă a 
persoanelor îndepărtate de piața muncii, cu 
scopul de a asigura integrarea 
socioeconomică a acestora. FSE+ ar trebui 
să fie, de asemenea, utilizat pentru a spori 
accesul prompt și echitabil la servicii 
accesibile ca preț, sustenabile și de înaltă 
calitate, cum ar fi serviciile de asistență 

(18) FSE+ ar trebui să sprijine eforturile 
statelor membre de a combate sărăcia în 
vederea ieșirii din cercul vicios al 
dezavantajării care continuă de la o 
generație la alta și de a promova 
incluziunea socială asigurând egalitatea de 
șanse pentru toți, combătând discriminarea 
și eliminând inegalitățile în materie de 
sănătate. Acest lucru implică mobilizarea 
unei serii de politici, adaptate la 
diferențele de nivel de dezvoltare inter- și 
intraregionale din UE, care să vizeze 
persoanele cele mai dezavantajate, 
indiferent de vârstă, inclusiv copiii, 
comunitățile marginalizate, cum ar fi romii, 
și lucrătorii săraci. FSE+ ar trebui să 
promoveze incluziunea activă a 
persoanelor îndepărtate de piața muncii, cu 
scopul de a asigura integrarea 
socioeconomică a acestora. FSE+ ar trebui 
să fie, de asemenea, utilizat pentru a spori 
accesul prompt și echitabil la servicii 
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medicală și de îngrijire pe termen lung, în 
special serviciile de îngrijire în cadrul 
familiei și al comunității. FSE+ ar trebui să 
contribuie la modernizarea sistemelor de 
protecție socială, în special în vederea 
promovării accesibilității acestora.

accesibile ca preț, sustenabile și de înaltă 
calitate, cum ar fi serviciile de asistență 
medicală și de îngrijire pe termen lung, în 
special serviciile de îngrijire în cadrul 
familiei și al comunității. FSE+ ar trebui să 
contribuie la modernizarea sistemelor de 
protecție socială, în special în vederea 
promovării accesibilității acestora.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) FSE+ ar trebui să contribuie la 
reducerea sărăciei prin sprijinirea 
sistemelor naționale care vizează reducerea 
deprivării alimentare și materiale și să 
promoveze integrarea socială a persoanelor 
expuse riscului de sărăcie sau de 
excluziune socială și a persoanelor celor 
mai defavorizate. Având în vedere că, la 
nivelul Uniunii, cel puțin 4 % din resursele 
componentei FSE+ cu gestiune partajată 
sprijină persoanele cele mai defavorizate, 
statele membre ar trebui să aloce cel puțin 
2 % din resursele lor naționale provenind 
din componenta FSE+ cu gestiune partajată 
pentru a elimina formele de sărăcie 
extremă care au impactul cel mai puternic 
în materie de excluziune socială, precum 
lipsa de adăpost, sărăcia în rândul copiilor 
și deprivarea alimentară. Din cauza naturii 
operațiunilor și a tipului de destinatari 
finali, este necesar să se aplice norme mai 
simple în cazul sprijinului care vizează 
reducerea deprivării materiale a 
persoanelor celor mai defavorizate.

(19) FSE+ ar trebui să contribuie la 
reducerea sărăciei prin sprijinirea 
sistemelor naționale care vizează reducerea 
deprivării alimentare și materiale și să 
promoveze integrarea socială a persoanelor
expuse riscului de sărăcie sau de 
excluziune socială și a persoanelor celor 
mai defavorizate. Având în vedere că, la 
nivelul Uniunii, cel puțin 4 % din resursele 
componentei FSE+ cu gestiune partajată 
sprijină persoanele cele mai defavorizate, 
statele membre ar trebui să aloce cel puțin 
2 % din resursele lor naționale provenind 
din componenta FSE+ cu gestiune partajată 
pentru a elimina formele de sărăcie 
extremă care au impactul cel mai puternic 
în materie de excluziune socială, precum 
lipsa de adăpost, sărăcia în rândul copiilor 
și lipsa alimentelor, menținând, totodată, 
nivelul de protecție socială de bază în 
cadrul sistemelor naționale de securitate 
socială. Din cauza naturii operațiunilor și a 
tipului de destinatari finali, este necesar să 
se aplice norme mai simple în cazul 
sprijinului care vizează reducerea 
deprivării materiale a persoanelor celor mai 
defavorizate.

Justificare

Fondurile alocate pentru persoanele cele mai defavorizate din FSE + nu ar trebui să 
înlocuiască eforturile statelor membre de a menține un nivel adecvat de protecție socială de 



PE625.489v02-00 10/22 AD\1168113RO.docx

RO

bază pentru cetățenii lor în cadrul sistemelor lor naționale de securitate socială.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22a) Având în vedere nivelurile ridicate 
de sărăcie în rândul copiilor și de 
excluziune socială din UE (26,4 % în 
2017), precum și Pilonul european al 
drepturilor sociale, care prevede că copiii 
au dreptul la protecție împotriva sărăciei 
și că copiii care provin din medii 
defavorizate au dreptul la măsuri specifice 
de creștere a egalității de șanse, statele 
membre ar trebui să aloce cel puțin 5,6% -
reprezentând 5,9 miliarde EUR - din
resursele provenind din FSE+ cu gestiune 
partajată pentru sistemul de garanție 
europeană pentru copii în vederea 
eradicării sărăciei în rândul copiilor și a 
excluziunii sociale. Dacă se investește din 
timp în copii, beneficiile, atât pentru copii, 
cât și pentru societate în ansamblu, vor fi 
semnificative. Dacă sunt sprijiniți să își 
dezvolte competențele și capacitățile, 
copiii pot să-și valorifice întregul 
potențial, să devină membri activi ai 
societății și să-și sporească șansele, ca 
tineri, pe piața muncii.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Având în vedere nivelurile 
persistent ridicate ale șomajului și 
inactivității în rândul tinerilor din mai 
multe state membre și regiuni, care îi 
afectează în special pe tinerii care nu sunt 

(23) Având în vedere nivelurile 
persistent ridicate ale șomajului și 
inactivității în rândul tinerilor din mai 
multe state membre și regiuni, care îi 
afectează în special pe tinerii care nu sunt 
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încadrați profesional și nu urmează niciun 
program educațional sau de formare, este 
necesar ca statele membre respective să 
continue să investească resurse suficiente 
din componenta FSE+ cu gestiune partajată 
în acțiuni de promovare a încadrării în 
muncă a tinerilor, inclusiv prin punerea în 
aplicare a Garanțiilor pentru tineret. 
Plecând de la acțiunile sprijinite de 
inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri” 
în perioada de programare 2014-2020, care 
vizează persoanele fizice, statele membre 
ar trebui să promoveze în continuare 
parcursurile de reintegrare pe piața muncii 
și în sistemele de educație, precum și 
intervențiile de proximitate destinate 
tinerilor, acordând prioritate, dacă este 
cazul, tinerilor șomeri de lungă durată, 
inactivi și defavorizați, inclusiv prin 
activități pentru tineret. Statele membre ar 
trebui, de asemenea, să investească în 
măsuri menite să faciliteze tranziția de la 
școală la muncă, precum și să reformeze și 
să adapteze serviciile de ocupare a forței de 
muncă pentru a oferi tinerilor un sprijin 
personalizat. Statele membre în cauză ar 
trebui, prin urmare, să aloce cel puțin 10 % 
din resursele lor naționale provenind din 
componenta FSE+ cu gestiune partajată 
pentru a îmbunătăți capacitatea de inserție 
profesională a tinerilor.

încadrați profesional și nu urmează niciun 
program educațional sau de formare, este 
necesar ca statele membre respective să 
continue să investească resurse suficiente 
din componenta FSE+ cu gestiune partajată 
în acțiuni de promovare a încadrării în 
muncă a tinerilor, inclusiv prin punerea în 
aplicare a Garanțiilor pentru tineret. 
Plecând de la acțiunile sprijinite de 
inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri” 
în perioada de programare 2014-2020, care 
vizează persoanele fizice, statele membre 
ar trebui să promoveze în continuare 
parcursurile de reintegrare pe piața muncii 
și în sistemele de educație, precum și 
intervențiile de proximitate destinate 
tinerilor, acordând prioritate, dacă este 
cazul, tinerilor șomeri de lungă durată, 
inactivi și defavorizați, inclusiv prin 
activități pentru tineret și înțelegeri bazate 
pe implicare activă și voluntariat. Statele 
membre ar trebui, de asemenea, să 
investească în măsuri menite să faciliteze 
tranziția de la școală la muncă, precum și 
să reformeze și să adapteze serviciile de 
ocupare a forței de muncă pentru a oferi 
tinerilor un sprijin personalizat. Statele 
membre în cauză ar trebui, prin urmare, să 
aloce cel puțin 17,6 %, reprezentând cel 
puțin valoarea dublă a sumelor alocate 
Inițiativei privind ocuparea forței de 
muncă în rândul tinerilor, în comparație 
cu actualul CFM și actuala programare 
2014-20201a, din resursele lor naționale din 
componenta FSE + cu gestiune partajată 
pentru a îmbunătăți capacitatea de inserție 
profesională a tinerilor.

_______________

1a 9 290 EUR la prețurile din 2018 (și 10 
479,7 EUR milioane în prețuri curente).

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 25
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) În conformitate cu articolul 349 din 
TFUE și cu articolul 2 din Protocolul nr. 6 
la Actul de aderare din 1994, regiunile 
ultraperiferice și regiunile nordice slab 
populate au dreptul la măsuri specifice în 
cadrul politicilor comune și al programelor 
UE. Din cauza constrângerilor permanente, 
aceste regiuni necesită un sprijin specific.

(25) În conformitate cu articolele 349 și 
174 din TFUE și cu articolul 2 din 
Protocolul nr. 6 la Actul de aderare din 
1994, regiunile ultraperiferice, insulele și 
regiunile nordice slab populate au dreptul 
la măsuri specifice în cadrul politicilor 
comune și al programelor UE. Din cauza 
constrângerilor permanente, aceste regiuni 
necesită un sprijin specific.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Statele membre și Comisia ar trebui 
să se asigure că FSE+ contribuie la 
promovarea egalității dintre femei și 
bărbați, în conformitate cu articolul 8 din 
TFUE, pentru a favoriza egalitatea de 
tratament și de șanse între femei și bărbați 
în toate domeniile, inclusiv în ceea ce 
privește participarea la piața muncii, 
condițiile de angajare și evoluția carierei. 
De asemenea, acestea ar trebui să se 
asigure că FSE+ promovează egalitatea de 
șanse pentru toți, fără discriminare, în 
conformitate cu articolul 10 din TFUE, 
promovează integrarea în societate a 
persoanelor cu handicap în condiții de 
egalitate cu toate celelalte și contribuie la 
punerea în aplicare a Convenției Națiunilor 
Unite privind drepturile persoanelor cu 
handicap. Aceste principii ar trebui să fie 
luate în considerare în toate dimensiunile și 
în toate etapele de pregătire, monitorizare, 
punere în aplicare și evaluare a 
programelor, în mod prompt și consecvent, 
asigurându-se, în același timp, realizarea de 
acțiuni specifice de promovare a egalității 
dintre femei și bărbați și a egalității de 
șanse. FSE+ ar trebui să promoveze și 
tranziția de la îngrijirea instituționalizată și 
în centre specializate la cea acordată în 

(28) Statele membre și Comisia ar trebui 
să se asigure că FSE+ contribuie la 
promovarea egalității dintre femei și 
bărbați, în conformitate cu articolul 8 din 
TFUE, pentru a favoriza egalitatea de 
tratament și de șanse între femei și bărbați 
în toate domeniile, inclusiv în ceea ce 
privește participarea la piața muncii, 
condițiile de angajare și evoluția carierei. 
Aspectele de gen ar trebui să fie luate în 
considerare în toate dimensiunile și 
etapele planificării și implementării 
programelor. Statele membre și Comisia
ar trebui, de asemenea, să se asigure că 
FSE+ promovează egalitatea de șanse 
pentru toți, fără discriminare pe criterii de 
sex, origine rasială, socială sau etnică, 
religie sau convingeri, dizabilitate, vârstă, 
orientare sexuală, caracteristici sexuale 
sau identitate de gen, în conformitate cu 
articolul 10 din TFUE, promovează 
integrarea în societate a persoanelor cu 
dizabilități în condiții de egalitate cu 
ceilalți și contribuie la punerea în aplicare 
a Convenției Națiunilor Unite privind 
drepturile persoanelor cu handicap. Aceste 
principii ar trebui să fie luate în considerare 
în toate dimensiunile și în toate etapele de 
pregătire, monitorizare, punere în aplicare 
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cadrul familiei și al comunității, în special 
în cazul persoanelor care se confruntă cu 
discriminări multiple. FSE+ nu ar trebui să 
sprijine acțiuni care contribuie la segregare 
sau la excluziune socială. Regulamentul 
(UE) nr. [viitorul RDC] prevede că 
normele privind eligibilitatea cheltuielilor 
se stabilesc la nivel național, cu anumite 
excepții în cazul cărora este necesar să se 
prevadă dispoziții specifice în ceea ce 
privește componenta FSE+ cu gestiune 
partajată.

și evaluare a programelor, în mod prompt 
și consecvent, asigurându-se, în același 
timp, realizarea de acțiuni specifice de 
promovare a egalității dintre femei și 
bărbați și a egalității de șanse. FSE+ ar 
trebui să promoveze și tranziția de la 
îngrijirea instituționalizată și în centre 
specializate la cea acordată în cadrul 
familiei și al comunității, în special în 
cazul persoanelor care se confruntă cu 
discriminări multiple. FSE+ nu ar trebui să 
sprijine acțiuni care contribuie la segregare 
sau la excluziune socială. Regulamentul 
(UE) nr. [viitorul RDC] prevede că 
normele privind eligibilitatea cheltuielilor 
se stabilesc la nivel național, cu anumite 
excepții în cazul cărora este necesar să se 
prevadă dispoziții specifice în ceea ce 
privește componenta FSE+ cu gestiune 
partajată.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) FSE+ stabilește dispoziții menite să 
asigure libera circulație a lucrătorilor în 
mod nediscriminatoriu, prin asigurarea 
unei cooperări strânse între serviciile 
centrale de ocupare a forței de muncă din 
statele membre, precum și între aceste 
servicii și Comisie. Rețeaua de servicii 
europene pentru ocuparea forței de muncă 
ar trebui să promoveze o mai bună 
funcționare a piețelor muncii, prin 
facilitarea mobilității transfrontaliere a 
lucrătorilor și prin asigurarea unei 
transparențe sporite a informațiilor privind 
respectivele piețe. Sfera de aplicare a 
FSE+ include și elaborarea și sprijinirea 
unor programe specifice de mobilitate în 
vederea ocupării posturilor vacante acolo 
unde s-au identificat lipsuri pe piața 
muncii.

(32) FSE+ stabilește dispoziții menite să 
asigure libera circulație a lucrătorilor în 
mod nediscriminatoriu, prin asigurarea 
unei cooperări strânse între serviciile 
centrale de ocupare a forței de muncă din 
statele membre, precum și între aceste 
servicii și Comisie. Rețeaua de servicii 
europene pentru ocuparea forței de muncă 
(EURES) ar trebui să promoveze o mai 
bună funcționare a piețelor muncii, prin 
facilitarea mobilității transfrontaliere a 
lucrătorilor și prin asigurarea unei 
transparențe sporite a informațiilor privind 
respectivele piețe.
Sfera de aplicare a FSE+ include și 
elaborarea și sprijinirea unor programe 
specifice de mobilitate în vederea ocupării 
posturilor vacante acolo unde s-au 
identificat lipsuri pe piața muncii.
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Amendamentul 16

Propunere de regulament
Considerentul 46

Textul propus de Comisie Amendamentul

(46) Reflectând importanța combaterii 
schimbărilor climatice în concordanță cu 
angajamentele Uniunii de a pune în 
aplicare Acordul de la Paris și de a 
îndeplini obiectivele de dezvoltare durabilă 
ale Organizației Națiunilor Unite, prezentul 
regulament va contribui la integrarea 
acțiunilor în domeniul climei în politicile 
Uniunii, precum și la atingerea țintei
globale ca 25 % din cheltuielile de la 
bugetul UE să sprijine obiectivele în 
domeniul climei. Acțiunile relevante vor fi 
identificate în cursul pregătirii și punerii în 
aplicare, iar ulterior acestea vor fi 
reexaminate în cadrul evaluării la 
jumătatea perioadei.

(46) Pentru a reflecta importanța 
combaterii schimbărilor climatice în 
concordanță cu angajamentele Uniunii de a 
pune în aplicare Acordul de la Paris și de a 
îndeplini obiectivele de dezvoltare durabilă 
ale Organizației Națiunilor Unite, prezentul 
regulament va contribui la integrarea 
acțiunilor în domeniul climei în politicile 
Uniunii și la atingerea unei ținte globale 
ca, în perioada de programare 2021-2027,
25 % din cheltuielile bugetului UE să 
sprijine îndeplinirea obiectivelor climatice 
și a unei ținte anuale de 30 % cât mai 
rapid posibil, dar nu mai târziu de 2027. 
Acțiunile relevante vor fi identificate în 
cursul pregătirii și punerii în aplicare, iar 
ulterior acestea vor fi reexaminate în cadrul 
evaluării la jumătatea perioadei.

Justificare

În Rezoluția sa din 14 martie 2018 referitoare la următorul CFM: Pregătirea poziției 
Parlamentului privind CFM post-2020 (2017/2052(INI)), Parlamentul European a solicitat 
atingerea, cât mai curând posibil și cel târziu până în 2027, a obiectivului de 30 % din 
cheltuielile bugetare ale UE pentru sprijinirea obiectivelor climatice.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Considerentul 50 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(50a) Este important să se asigure o 
gestiune financiară a fondurilor 
sănătoasă și corectă pentru a garanta 
implementarea sa într-un mod cât mai 
clar, eficient și mai ușor cu putință, 
garantându-se, în același timp, 
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accesibilitatea instrumentului pentru toți 
participanții. Având în vedere că 
activitățile FSE + se desfășoară în cadrul 
gestiunii partajate, statele membre sunt 
invitate să nu adauge norme suplimentare 
sau să modifice normele din mers, pentru 
că ar complica utilizarea fondurilor 
pentru beneficiar și ar putea duce la o 
întârziere în plata facturilor.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

FSE+ are drept scop să sprijine statele 
membre să asigure niveluri ridicate de 
ocupare a forței de muncă, o protecție 
socială echitabilă și o forță de muncă 
calificată și rezilientă pentru viitoarea piață 
a muncii, în concordanță cu principiile 
stabilite în Pilonul european al drepturilor 
sociale proclamat de Parlamentul 
European, de Consiliu și de Comisie la 
17 noiembrie 2017.

FSE+ are drept scop să sprijine statele 
membre să asigure niveluri ridicate de 
ocupare a forței de muncă, o protecție 
socială echitabilă și o forță de muncă 
calificată și rezilientă pentru viitoarea piață 
a muncii, în concordanță cu principiile 
stabilite în Pilonul european al drepturilor 
sociale proclamat de Parlamentul 
European, de Consiliu și de Comisie la 17
noiembrie 2017, având deci ca scop 
întărirea coeziunii economice, sociale și 
teritoriale în UE. FSE+ contribuie, de 
asemenea, la îndeplinirea angajamentului 
Uniunii și al statelor sale membre de 
realizare a obiectivelor de dezvoltare 
durabilă.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

FSE+ sprijină, completează și adaugă 
valoare politicilor statelor membre pentru a 
asigura egalitatea de șanse, accesul la piața 
muncii, condiții de lucru echitabile, 
protecția și incluziunea socială și un nivel 
ridicat de protecție a sănătății umane.

FSE+ sprijină, completează și adaugă 
valoare politicilor statelor membre pentru a 
asigura egalitatea de șanse, accesul la piața
muncii, condiții de lucru echitabile, 
protecția, combaterea sărăciei, incluziunea 
socială și un nivel ridicat de protecție a 
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sănătății umane.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) îmbunătățirea accesului la piața 
muncii pentru toate persoanele în căutarea 
unui loc de muncă, în special pentru tineri, 
șomerii de lungă durată și persoanele 
inactive, promovarea desfășurării de 
activități independente și a economiei 
sociale;

(i) îmbunătățirea accesului la locuri de 
muncă de calitate pentru toate persoanele 
în căutarea unui loc de muncă, în special 
pentru tineri, șomerii de lungă durată, 
persoanele inactive și grupurile 
defavorizate, promovarea încadrării în 
muncă, a desfășurării de activități 
independente și a economiei sociale;

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – punctul vii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(vii) favorizarea incluziunii active pentru 
a promova egalitatea de șanse și 
participarea activă și a îmbunătăți 
capacitatea de inserție profesională;

(vii) favorizarea incluziunii sociale și 
economice active pentru a promova 
egalitatea de șanse, nediscriminarea și 
participarea activă și a îmbunătăți 
capacitatea de inserție profesională;

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5 Articolul 5

Buget Buget

1. Pachetul financiar total pentru 
ESF+ în perioada 2021-2027 este de 
101 174 000 000 EUR în prețuri curente.

1. Pachetul financiar total pentru 
ESF+ în perioada 2021-2027 este de 
106 781 000 000 EUR în prețurile din 
2018 (120 457 000 000 EUR în prețuri 
curente).
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2. Partea din pachetul financiar pentru 
componenta FSE+ cu gestiune partajată din 
cadrul obiectivului „Investiții pentru locuri 
de muncă și creștere economică” este de 
100 000 000 000 EUR în prețuri curente 
sau 88 646 194 590 EUR în prețurile din 
2018, din care se alocă 200 000 000 EUR 
în prețuri curente sau 175 000 000 EUR în 
prețurile din 2018 pentru cooperarea 
transnațională în sprijinul soluțiilor 
inovatoare, astfel cum este menționată la 
articolul 23 litera (i), iar 400 000 000 EUR 
în prețuri curente sau 376 928 934 EUR în 
prețurile din 2018 ca finanțare 
suplimentară pentru regiunile 
ultraperiferice identificate la articolul 349 
din TFUE și pentru regiunile de nivelul 
NUTS 2 care îndeplinesc criteriile stabilite 
la articolul 2 din Protocolul nr. 6 la Actul 
de aderare din 1994.

2. Partea din pachetul financiar pentru 
componenta FSE+ cu gestiune partajată din 
cadrul obiectivului „Investiții pentru locuri 
de muncă și creștere economică” este de 
105 686 000 000 EUR în prețurile din 
2018 (EUR 119 222 000 000 în prețuri 
curente) , din care se alocă 
200 000 000 EUR în prețuri curente sau 
175 000 000 EUR în prețurile din 2018 
pentru cooperarea transnațională în 
sprijinul soluțiilor inovatoare, astfel cum 
este menționată la articolul 23 litera (i), iar 
400 000 000 EUR în prețuri curente sau 
376 928 934 EUR în prețurile din 2018 ca 
finanțare suplimentară pentru regiunile 
ultraperiferice identificate la articolul 349 
din TFUE și pentru regiunile de nivelul 
NUTS 2 care îndeplinesc criteriile stabilite 
la articolul 2 din Protocolul nr. 6 la Actul 
de aderare din 1994.

3. Pachetul financiar pentru 
componentele „Ocuparea forței de muncă 
și inovare socială” și „Sănătate” în 
perioada 2021-2027 este de 
1 174 000 000 EUR în prețuri curente.

3. Pachetul financiar pentru 
componentele „Ocuparea forței de muncă 
și inovare socială” și „Sănătate” în 
perioada 2021-2027 este de 
1 095 000 000 EUR în prețurile din 2018 
(1 234 000 000 EUR în prețuri curente).

4. Repartizarea orientativă a sumei 
menționate la alineatul (3) este următoarea:

4. Repartizarea orientativă a sumei 
menționate la alineatul (3) este următoarea:

a) 761 000 000 EUR pentru punerea 
în aplicare a componentei „Ocuparea forței 
de muncă și inovare socială”;

a) 675 000 000 EUR la prețurile din 
2018 (761 000 000 EUR la prețurile 
curente) pentru punerea în aplicare a 
componentei „Ocuparea forței de muncă și 
inovare socială”;

b) 413 000 000 EUR pentru punerea 
în aplicare a componentei „Sănătate”.

b) 420 000 000 EUR la prețurile din 
2018 (473 000 000 EUR la prețurile 
curente) pentru punerea în aplicare a 
componentei „Sănătate”.

5. Sumele menționate la alineatele (3) 
și (4) pot fi utilizate și pentru asistență 
tehnică și administrativă în punerea în 
aplicare a programelor, de exemplu pentru 
activități de pregătire, monitorizare, 
control, audit și evaluare, inclusiv 
sistemele corporative de tehnologie a 
informației.

5. Sumele menționate la alineatele (3) 
și (4) pot fi utilizate și pentru asistență 
tehnică și administrativă în punerea în 
aplicare a programelor, de exemplu pentru 
activități de pregătire, monitorizare, 
control, audit și evaluare, inclusiv 
sistemele corporative de tehnologie a 
informației.
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Justificare

În conformitate cu decizia Conferinței președinților din 13 septembrie 2018, amendamentul 
de compromis reflectă cea mai recentă defalcare a CFM pe programe, astfel cum a fost 
propusă spre adoptare de către raportorii pentru CFM în vederea votului privind proiectul de 
raport intermediar referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind cadrul 
financiar multianual 2021-2027 – poziția Parlamentului în vederea încheierii unui acord.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre concentrează resursele 
FSE+ cu gestiune partajată asupra 
intervențiilor care abordează provocările 
identificate în programele lor naționale de 
reformă, în cadrul semestrului european, 
precum și în recomandările relevante 
specifice fiecărei țări adoptate în 
conformitate cu articolul 121 alineatul (2) 
și cu articolul 148 alineatul (4) din TFUE 
și țin cont de principiile și drepturile 
stabilite în Pilonul european al drepturilor 
sociale.

Statele membre concentrează resursele 
FSE+ cu gestiune partajată asupra 
intervențiilor care abordează provocările 
identificate în programele lor naționale de 
reformă, în cadrul semestrului european, 
precum și în recomandările relevante 
specifice fiecărei țări adoptate în 
conformitate cu articolul 121 alineatul (2) 
și cu articolul 148 alineatul (4) din TFUE 
și țin cont de principiile și drepturile 
stabilite în Pilonul european al drepturilor 
sociale și de obiectivele de dezvoltare 
durabilă.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Statele membre alocă cel puțin 5,6 
%, reprezentând 5,9 miliarde EUR, din 
resursele lor provenite din FSE+ cu 
gestiune partajată pentru executarea 
Garanției europene pentru copii, cu 
scopul de a asigura accesul egal al 
copiilor la asistență medicală gratuită, 
învățământ gratuit, îngrijiri gratuite, 
locuințe decente și alimentație adecvată.
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Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre a căror rată a tinerilor între 
15 și 29 de ani care nu sunt 
încadrați profesional și nu urmează niciun 
program educațional sau de formare este 
peste media Uniunii în 2019, pe baza 
datelor Eurostat, alocă cel puțin 10 % din 
resursele lor provenind din FSE+ cu 
gestiune partajată pentru perioada 2021-
2025 unor acțiuni și reforme structurale 
specifice menite să sprijine încadrarea în 
muncă a tinerilor și tranziția de la școală la 
muncă, parcursurile de reintegrare în 
sistemul educațional sau de formare și 
educația de tip „a doua șansă”, în special în
contextul punerii în aplicare a Garanțiilor 
pentru tineret.

Statele membre a căror rată a tinerilor între 
15 și 29 de ani care nu sunt 
încadrați profesional și nu urmează niciun 
program educațional sau de formare este 
peste media Uniunii în 2019, pe baza 
datelor Eurostat, alocă cel puțin 17,6 %, 
reprezentând cel puțin valoarea dublă a 
sumelor alocate Inițiativei privind 
ocuparea forței de muncă în rândul 
tinerilor, în comparație cu CFM actual și 
programarea actuală 2014-20201a, din 
resursele lor provenind din FSE+ cu 
gestiune partajată pentru perioada 2021-
2025 unor acțiuni și reforme structurale 
specifice menite să sprijine încadrarea în 
muncă a tinerilor și tranziția de la școală la 
muncă, parcursurile de reintegrare în 
sistemul educațional sau de formare și 
educația de tip „a doua șansă”, în special în 
contextul punerii în aplicare a Garanțiilor 
pentru tineret.

_______________

1a 9 290 EUR la prețurile din 2018 (și 10 
479,7 EUR milioane în prețuri curente).

Justificare

Este propusă modificarea pachetelor financiare în conformitate cu rezoluțiile Parlamentului 
European din 14 martie și 30 mai privind următorul cadru financiar multianual, pe baza unei 
defalcări tehnice pe program, care ar putea face obiectul unor ajustări viitoare, respectând, 
în același timp, poziția generală a Parlamentului European exprimată în aceste rezoluții și 
nivelul global de 1,3% din VNB-ul UE-27.

Amendamentul 26

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

Textul propus de Comisie Amendamentul
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În cadrul programelor operaționale 
cofinanțate din FSE + ar trebui să se 
acorde o atenție deosebită zonelor rurale, 
zonelor afectate de tranziția industrială și 
regiunilor afectate de un handicap 
natural sau demografic grav și 
permanent, în spiritul articolului 174 din 
TFUE.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre sprijină acțiunile de 
inovare socială și experimentările sociale 
sau consolidează abordările ascendente 
bazate pe parteneriate care implică 
autoritățile publice, sectorul privat și 
societatea civilă, cum ar fi grupurile de 
acțiune locală care elaborează și pun în 
aplicare strategii de dezvoltare locală 
plasate sub responsabilitatea comunității.

1. Statele membre sprijină acțiunile de 
inovare socială și experimentările sociale 
sau consolidează abordările ascendente 
bazate pe parteneriate care implică 
autoritățile publice, sectorul privat, 
antreprenorii sociali și societatea civilă, 
cum ar fi grupurile de acțiune locală care 
elaborează și pun în aplicare strategii de 
dezvoltare locală plasate sub 
responsabilitatea comunității, precum și 
acțiunile tematice axate pe satisfacerea 
nevoilor unor grupuri țintă.
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