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Amendamentul 20
Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Referirea 1 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Convenția Națiunilor 
Unite privind drepturile persoanelor cu 
handicap la care Uniunea Europeană și 
toate statele sale membre sunt părți,

Or. en

Amendamentul 21
Marian Harkin, Olga Sehnalová, Helga Stevens, Ádám Kósa, Martina Anderson

Propunere de regulament
Referirea 1 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Convenția Națiunilor 
Unite privind drepturile persoanelor cu 
handicap la care UE și toate statele sale 
membre sunt părți,

Or. en

Justificare

Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap trebuie să fie inclusă 
în temeiul juridic al FSE+, deoarece UE și toate statele sale membre au ratificat-o.

Amendamentul 22
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Sergio 
Gutiérrez Prieto, Javi López, Elena Gentile, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Miapetra 
Kumpula-Natri

Propunere de regulament
Referirea 5 a (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Proclamația 
interinstituțională privind Pilonul 
european al drepturilor sociale (2017/C 
428/09),

Or. en

Amendamentul 23
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Soraya 
Post, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Elena Gentile, Claudiu Ciprian Tănăsescu, 
Miapetra Kumpula-Natri

Propunere de regulament
Referirea 5 b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Convenția Națiunilor 
Unite privind drepturile persoanelor cu 
handicap,

Or. en

Amendamentul 24
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Soraya 
Post, Elena Gentile, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, 
Miapetra Kumpula-Natri, Maria João Rodrigues

Propunere de regulament
Referirea 5 c (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene,

Or. en

Amendamentul 25
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Soraya 
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Post, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López, Elena Gentile, Maria João Rodrigues

Propunere de regulament
Referirea 5 d (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Convenția europeană a 
drepturilor omului,

Or. en

Amendamentul 26
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Elena 
Gentile, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López

Propunere de regulament
Considerentul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) Conform articolului 3 din TUE, la 
instituirea pieței interne, Uniunea 
acționează pentru o economie socială de 
piață cu grad ridicat de competitivitate, 
care tinde spre ocuparea deplină a forței 
de muncă și spre progres social; 
promovând egalitatea între femei și 
bărbați, solidaritatea între generații și 
protecția drepturilor copilului; și 
combătând excluziunea socială și 
discriminările. În conformitate cu 
articolul 9 din TFUE, în definirea și 
punerea în aplicare a politicilor și 
acțiunilor sale, Uniunea trebuie să țină 
seama de cerințele privind promovarea 
unui nivel ridicat al ocupării forței de 
muncă, garantarea unei protecții sociale 
corespunzătoare, combaterea excluziunii 
sociale, precum și de cerințele privind un 
nivel ridicat de educație, de formare 
profesională și de protecție a sănătății 
umane.

Or. en
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Amendamentul 27
Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La 17 noiembrie 2017, Pilonul 
european al drepturilor sociale a fost 
proclamat în comun de Parlamentul 
European, Consiliu și Comisie, ca răspuns 
la provocările sociale din Europa. Cele 
douăzeci de principii-cheie ale pilonului 
sunt structurate în jurul a trei categorii: 
egalitate de șanse și de acces pe piața 
muncii; condițiile de muncă echitabile; 
protecție și incluziune socială. Acțiunile 
întreprinse în cadrul Fondului social 
european Plus (FSE+) ar trebui să fie 
ghidate de cele douăzeci de principii ale 
Pilonului european al drepturilor sociale. 
Pentru a contribui la punerea în aplicare a 
Pilonului european al drepturilor sociale, 
FSE+ ar trebui să sprijine investițiile în 
oameni și sisteme în domeniile de politică 
ale ocupării forței de muncă, educației și 
incluziunii sociale, contribuind astfel la 
coeziunea economică, teritorială și socială, 
în conformitate cu articolul 174 din TFUE.

(1) La 17 noiembrie 2017, Pilonul 
european al drepturilor sociale a fost 
proclamat în comun de Parlamentul 
European, Consiliu și Comisie, ca răspuns 
la provocările sociale din Europa. Pilonul 
european al drepturilor sociale stabilește 
obligații pentru statele membre cu privire 
la protecția socială, incluziunea socială, 
condițiile de muncă decente, egalitatea de 
șanse și accesul pe piața forței de muncă.
Cele douăzeci de principii-cheie ale 
pilonului sunt structurate în jurul a trei 
categorii: egalitate de șanse și de acces pe 
piața muncii; condițiile de muncă 
echitabile; protecție și incluziune socială. 
Acțiunile întreprinse în cadrul 
Fondului social european Plus (FSE+) ar 
trebui să fie ghidate de cele douăzeci de 
principii ale Pilonului european al 
drepturilor sociale. Pentru a contribui la 
punerea în aplicare a Pilonului european al 
drepturilor sociale, FSE+ ar trebui să 
sprijine investițiile în oameni și sisteme în 
domeniile de politică ale ocupării forței de 
muncă, educației și incluziunii sociale, 
contribuind astfel la coeziunea economică, 
teritorială și socială, în conformitate cu 
articolul 174 din TFUE.

Or. en

Amendamentul 28
Ulrike Trebesius

Propunere de regulament
Considerentul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La 17 noiembrie 2017, Pilonul 
european al drepturilor sociale a fost 
proclamat în comun de Parlamentul 
European, Consiliu și Comisie, ca răspuns 
la provocările sociale din Europa. Cele 
douăzeci de principii-cheie ale pilonului 
sunt structurate în jurul a trei categorii: 
egalitate de șanse și de acces pe piața 
muncii; condițiile de muncă echitabile; 
protecție și incluziune socială. Acțiunile 
întreprinse în cadrul Fondului social 
european Plus (FSE+) ar trebui să fie 
ghidate de cele douăzeci de principii ale 
Pilonului european al drepturilor sociale. 
Pentru a contribui la punerea în aplicare a 
Pilonului european al drepturilor sociale, 
FSE+ ar trebui să sprijine investițiile în 
oameni și sisteme în domeniile de politică 
ale ocupării forței de muncă, educației și 
incluziunii sociale, contribuind astfel la 
coeziunea economică, teritorială și socială, 
în conformitate cu articolul 174 din TFUE.

(1) La 17 noiembrie 2017, Pilonul 
european al drepturilor sociale a fost 
proclamat în comun de Parlamentul 
European, Consiliu și Comisie, ca răspuns 
la provocările sociale din Europa. Pilonul 
european al drepturilor sociale este o 
declarație de intenție politică, iar nu un 
cadru juridic. Pentru atingerea 
obiectivelor Pilonului european al 
drepturilor sociale, obiectivele Fondului 
social european Plus (FSE+) trebuie să se 
bazeze pe un temei juridic al acquis-ului 
actual al UE și nu îl poate transcende.
Cele douăzeci de principii-cheie ale 
pilonului sunt structurate în jurul a trei 
categorii: egalitate de șanse și de acces pe 
piața muncii; condițiile de muncă 
echitabile; protecție și incluziune socială. 
Acțiunile întreprinse în cadrul FSE+ ar 
trebui să fie ghidate de cele douăzeci de 
principii ale Pilonului european al 
drepturilor sociale. Pentru a contribui la 
punerea în aplicare a Pilonului european al 
drepturilor sociale, FSE+ ar trebui să 
sprijine investițiile în oameni și sisteme în 
domeniile de politică ale ocupării forței de 
muncă, educației și incluziunii sociale, 
contribuind astfel la coeziunea economică, 
teritorială și socială, în conformitate cu 
articolul 174 din TFUE, respectând în 
același timp principiile subsidiarității și 
proporționalității.

Or. en

Amendamentul 29
Elisabeth Morin-Chartier

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La 17 noiembrie 2017, Pilonul (1) La 17 noiembrie 2017, Pilonul 
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european al drepturilor sociale a fost 
proclamat în comun de Parlamentul 
European, Consiliu și Comisie, ca răspuns 
la provocările sociale din Europa. Cele 
douăzeci de principii-cheie ale pilonului 
sunt structurate în jurul a trei categorii: 
egalitate de șanse și de acces pe piața 
muncii; condițiile de muncă echitabile; 
protecție și incluziune socială. Acțiunile 
întreprinse în cadrul Fondului social 
european Plus (FSE+) ar trebui să fie 
ghidate de cele douăzeci de principii ale 
Pilonului european al drepturilor sociale. 
Pentru a contribui la punerea în aplicare a 
Pilonului european al drepturilor sociale, 
FSE+ ar trebui să sprijine investițiile în 
oameni și sisteme în domeniile de politică 
ale ocupării forței de muncă, educației și 
incluziunii sociale, contribuind astfel la 
coeziunea economică, teritorială și socială, 
în conformitate cu articolul 174 din TFUE.

european al drepturilor sociale a fost 
proclamat în comun de Parlamentul 
European, Consiliu și Comisie, ca răspuns 
la provocările sociale din Europa. Cele 
douăzeci de principii-cheie ale pilonului 
sunt structurate în jurul a trei categorii: 
egalitate de șanse și de acces pe piața 
muncii; condițiile de muncă echitabile; 
protecție și incluziune socială. Acțiunile 
întreprinse în cadrul Fondului social 
european Plus (FSE+) ar trebui să fie 
ghidate de cele douăzeci de principii ale 
Pilonului european al drepturilor sociale. 
Pentru a contribui la punerea în aplicare a 
Pilonului european al drepturilor sociale, 
FSE+ ar trebui să sprijine investițiile în 
oameni și sisteme în domeniile de politică 
ale ocupării forței de muncă, educației și 
incluziunii sociale, contribuind astfel la 
coeziunea economică, teritorială și socială, 
în conformitate cu articolul 174 din TFUE. 
Toate acțiunile din cadrul FSE+ ar trebui 
să respecte Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene.

Or. en

Amendamentul 30
Verónica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La 17 noiembrie 2017, Pilonul 
european al drepturilor sociale a fost 
proclamat în comun de Parlamentul 
European, Consiliu și Comisie, ca răspuns 
la provocările sociale din Europa. Cele 
douăzeci de principii-cheie ale pilonului 
sunt structurate în jurul a trei categorii: 
egalitate de șanse și de acces pe piața 
muncii; condițiile de muncă echitabile; 
protecție și incluziune socială. Acțiunile 
întreprinse în cadrul Fondului social 
european Plus (FSE+) ar trebui să fie 

(1) La 17 noiembrie 2017, Pilonul 
european al drepturilor sociale a fost 
proclamat în comun de Parlamentul 
European, Consiliu și Comisie, ca răspuns 
la provocările sociale din Europa. Cele 
douăzeci de principii-cheie ale pilonului 
sunt structurate în jurul a trei categorii: 
egalitate de șanse și de acces pe piața 
muncii; condițiile de muncă echitabile; 
protecție și incluziune socială. Acțiunile 
întreprinse în cadrul Fondului social 
european Plus (FSE+) ar trebui să fie 
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ghidate de cele douăzeci de principii ale 
Pilonului european al drepturilor sociale. 
Pentru a contribui la punerea în aplicare a 
Pilonului european al drepturilor sociale, 
FSE+ ar trebui să sprijine investițiile în 
oameni și sisteme în domeniile de politică 
ale ocupării forței de muncă, educației și 
incluziunii sociale, contribuind astfel la 
coeziunea economică, teritorială și socială, 
în conformitate cu articolul 174 din TFUE.

ghidate de cele douăzeci de principii ale 
Pilonului european al drepturilor sociale. 
Pentru a contribui la punerea în aplicare a 
Pilonului european al drepturilor sociale, 
FSE+ ar trebui să sprijine investițiile în 
oameni și sisteme în domeniile de politică 
ale ocupării forței de muncă, educației și 
incluziunii sociale, contribuind astfel la 
coeziunea economică, teritorială și socială, 
în conformitate cu articolul 174 și articolul 
175 din TFUE.

Or. es

Amendamentul 31
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) La nivelul Uniunii, semestrul 
european pentru coordonarea politicilor 
economice este cadrul de identificare a 
priorităților de reformă naționale și de 
monitorizare a punerii în aplicare a 
acestora. Statele membre își elaborează 
propriile strategii de investiții multianuale 
naționale în sprijinul acestor priorități de 
reformă. Respectivele strategii ar trebui să 
fie prezentate împreună cu programele 
naționale de reformă anuale, pentru a 
evidenția și a coordona proiectele de 
investiții prioritare care urmează să fie 
sprijinite prin finanțare națională și/sau 
din partea Uniunii. Acestea ar trebui să 
contribuie, de asemenea, la utilizarea 
fondurilor Uniunii într-un mod coerent și 
la maximizarea valorii adăugate a 
sprijinului financiar care urmează să fie 
primit în special din partea programelor 
sprijinite de Uniune în cadrul Fondului 
european de dezvoltare regională, al 
Fondului de coeziune, al Fondului social 
european Plus, al Fondului european 
pentru pescuit și afaceri maritime, al 

eliminat
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Fondului european agricol pentru 
dezvoltare rurală, al Funcției europene de 
stabilizare a investițiilor și al InvestEU, 
după caz.

Or. it

Justificare

Semestrul european promovează un model de guvernanță absolut lipsit de transparență, 
nedemocratic și care nu ține seama de principiul subsidiarității.

Amendamentul 32
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) La nivelul Uniunii, semestrul 
european pentru coordonarea politicilor 
economice este cadrul de identificare a 
priorităților de reformă naționale și de 
monitorizare a punerii în aplicare a 
acestora. Statele membre își elaborează 
propriile strategii de investiții multianuale 
naționale în sprijinul acestor priorități de 
reformă. Respectivele strategii ar trebui să 
fie prezentate împreună cu programele 
naționale de reformă anuale, pentru a 
evidenția și a coordona proiectele de 
investiții prioritare care urmează să fie 
sprijinite prin finanțare națională și/sau 
din partea Uniunii. Acestea ar trebui să 
contribuie, de asemenea, la utilizarea 
fondurilor Uniunii într-un mod coerent și la 
maximizarea valorii adăugate a sprijinului 
financiar care urmează să fie primit în 
special din partea programelor sprijinite de 
Uniune în cadrul Fondului european de 
dezvoltare regională, al Fondului de 
coeziune, al Fondului social european 
Plus, al Fondului european pentru pescuit 
și afaceri maritime, al Fondului european 
agricol pentru dezvoltare rurală, al 
Funcției europene de stabilizare a 

(2) La nivelul Uniunii, articolul 151 
din TFUE și drepturile consacrate în 
Carta socială europeană revizuită ( STE 
nr. 163) stabilesc cadrul pentru strategiile 
Uniunii și ale statelor membre de punere 
în aplicare a FSE+. Acestea ar trebui să 
contribuie, de asemenea, la utilizarea 
fondurilor Uniunii într-un mod coerent și la 
maximizarea valorii sociale a sprijinului 
financiar care urmează să fie primit în 
special din partea programelor sprijinite de 
Uniune în cadrul Fondului european de 
dezvoltare regională, al Fondului de 
coeziune, al Fondului european pentru 
pescuit și afaceri maritime, al Fondului 
european agricol pentru dezvoltare rurală, 
după caz.
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investițiilor și al InvestEU, după caz.

Or. en

Amendamentul 33
Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) La nivelul Uniunii, semestrul 
european pentru coordonarea politicilor 
economice este cadrul de identificare a 
priorităților de reformă naționale și de 
monitorizare a punerii în aplicare a 
acestora. Statele membre își elaborează 
propriile strategii de investiții multianuale 
naționale în sprijinul acestor priorități de 
reformă. Respectivele strategii ar trebui să 
fie prezentate împreună cu programele 
naționale de reformă anuale, pentru a 
evidenția și a coordona proiectele de 
investiții prioritare care urmează să fie 
sprijinite prin finanțare națională și/sau din 
partea Uniunii. Acestea ar trebui să 
contribuie, de asemenea, la utilizarea 
fondurilor Uniunii într-un mod coerent și la 
maximizarea valorii adăugate a sprijinului 
financiar care urmează să fie primit în 
special din partea programelor sprijinite de 
Uniune în cadrul Fondului european de 
dezvoltare regională, al Fondului de 
coeziune, al Fondului social european Plus, 
al Fondului european pentru pescuit și 
afaceri maritime, al Fondului european 
agricol pentru dezvoltare rurală, al Funcției 
europene de stabilizare a investițiilor și al 
InvestEU, după caz.

(2) La nivelul Uniunii, semestrul 
european pentru coordonarea politicilor 
economice este cadrul de identificare a 
priorităților de reformă naționale și de 
monitorizare a punerii în aplicare a 
acestora. Statele membre își elaborează 
propriile strategii de investiții multianuale 
naționale în sprijinul acestor priorități de 
reformă. Respectivele strategii ar trebui să 
fie dezvoltate în cadrul unui parteneriat 
între autoritățile naționale, regionale și 
locale, să includă o perspectivă de gen și 
să fie prezentate împreună cu programele 
naționale de reformă anuale, pentru a 
evidenția și a coordona proiectele de 
investiții prioritare care urmează să fie 
sprijinite prin finanțare națională și/sau din 
partea Uniunii. Acestea ar trebui să 
contribuie, de asemenea, la utilizarea 
fondurilor Uniunii într-un mod coerent și la 
maximizarea valorii adăugate a sprijinului 
financiar care urmează să fie primit în 
special din partea programelor sprijinite de 
Uniune în cadrul Fondului european de 
dezvoltare regională, al Fondului de 
coeziune, al Fondului social european Plus, 
al Fondului european pentru pescuit și 
afaceri maritime, al Fondului european 
agricol pentru dezvoltare rurală, al Funcției 
europene de stabilizare a investițiilor și al 
InvestEU, după caz.

Or. en
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Amendamentul 34
Javi López

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) La nivelul Uniunii, semestrul 
european pentru coordonarea politicilor 
economice este cadrul de identificare a 
priorităților de reformă naționale și de 
monitorizare a punerii în aplicare a 
acestora. Statele membre își elaborează 
propriile strategii de investiții multianuale 
naționale în sprijinul acestor priorități de 
reformă. Respectivele strategii ar trebui să 
fie prezentate împreună cu programele 
naționale de reformă anuale, pentru a 
evidenția și a coordona proiectele de 
investiții prioritare care urmează să fie 
sprijinite prin finanțare națională și/sau din 
partea Uniunii. Acestea ar trebui să 
contribuie, de asemenea, la utilizarea 
fondurilor Uniunii într-un mod coerent și la 
maximizarea valorii adăugate a sprijinului 
financiar care urmează să fie primit în 
special din partea programelor sprijinite de 
Uniune în cadrul Fondului european de 
dezvoltare regională, al Fondului de 
coeziune, al Fondului social european Plus, 
al Fondului european pentru pescuit și 
afaceri maritime, al Fondului european 
agricol pentru dezvoltare rurală, al Funcției 
europene de stabilizare a investițiilor și al 
InvestEU, după caz.

(2) La nivelul Uniunii, semestrul 
european pentru coordonarea politicilor 
economice este cadrul de identificare a 
priorităților de reformă naționale și de 
monitorizare a punerii în aplicare a 
acestora. Statele membre își elaborează 
propriile strategii de investiții multianuale 
naționale în sprijinul acestor priorități de 
reformă. Respectivele strategii ar trebui să 
fie prezentate împreună cu programele 
naționale de reformă anuale, elaborate cu 
implicarea corespunzătoare a autorităților 
locale și regionale și a altor actori 
relevanți, pentru a evidenția și a coordona 
proiectele de investiții prioritare care 
urmează să fie sprijinite prin finanțare 
națională și/sau din partea Uniunii. Acestea 
ar trebui să contribuie, de asemenea, la 
utilizarea fondurilor Uniunii într-un mod 
coerent și la maximizarea valorii adăugate 
a sprijinului financiar care urmează să fie 
primit în special din partea programelor 
sprijinite de Uniune în cadrul Fondului 
european de dezvoltare regională, al 
Fondului de coeziune, al Fondului social 
european Plus, al Fondului european pentru 
pescuit și afaceri maritime, al Fondului 
european agricol pentru dezvoltare rurală, 
al Funcției europene de stabilizare a 
investițiilor și al InvestEU, după caz.

Or. es

Amendamentul 35
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López
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Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) La nivelul Uniunii, semestrul 
european pentru coordonarea politicilor 
economice este cadrul de identificare a 
priorităților de reformă naționale și de 
monitorizare a punerii în aplicare a 
acestora. Statele membre își elaborează 
propriile strategii de investiții multianuale 
naționale în sprijinul acestor priorități de 
reformă. Respectivele strategii ar trebui să 
fie prezentate împreună cu programele 
naționale de reformă anuale, pentru a 
evidenția și a coordona proiectele de 
investiții prioritare care urmează să fie 
sprijinite prin finanțare națională și/sau din 
partea Uniunii. Acestea ar trebui să 
contribuie, de asemenea, la utilizarea 
fondurilor Uniunii într-un mod coerent și la 
maximizarea valorii adăugate a sprijinului 
financiar care urmează să fie primit în 
special din partea programelor sprijinite de 
Uniune în cadrul Fondului european de 
dezvoltare regională, al Fondului de 
coeziune, al Fondului social european Plus, 
al Fondului european pentru pescuit și 
afaceri maritime, al Fondului european 
agricol pentru dezvoltare rurală, al Funcției 
europene de stabilizare a investițiilor și al 
InvestEU, după caz.

(2) La nivelul Uniunii, semestrul 
european pentru coordonarea politicilor 
economice este cadrul de identificare a 
priorităților de reformă naționale și de 
monitorizare a punerii în aplicare a 
acestora. Statele membre își elaborează 
propriile strategii de investiții multianuale 
naționale în sprijinul acestor priorități de 
reformă. Respectivele strategii ar trebui să 
fie dezvoltate în cadrul unui parteneriat 
între autoritățile naționale, regionale și 
locale și să fie prezentate împreună cu 
programele naționale de reformă anuale, 
pentru a evidenția și a coordona proiectele 
de investiții prioritare care urmează să fie 
sprijinite prin finanțare națională și/sau din 
partea Uniunii. Acestea ar trebui să 
contribuie, de asemenea, la utilizarea 
fondurilor Uniunii într-un mod coerent și la 
maximizarea valorii adăugate a sprijinului 
financiar care urmează să fie primit în 
special din partea programelor sprijinite de 
Uniune în cadrul Fondului european de 
dezvoltare regională, al Fondului de 
coeziune, al Fondului social european Plus, 
al Fondului european pentru pescuit și 
afaceri maritime, al Fondului european 
agricol pentru dezvoltare rurală, al Funcției 
europene de stabilizare a investițiilor și al 
InvestEU, după caz.

Or. en

Amendamentul 36
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López, Maria João Rodrigues

Propunere de regulament
Considerentul 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) 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 
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 programele sale bugetare. FSE+ ar 
trebui să contribuie în principal la 
punerea în aplicare a obiectivelor de 
dezvoltare durabilă prin reducerea la 
jumătate a sărăciei relative și eradicarea 
formelor extreme de sărăcie (obiectivul 
1); sănătate și bunăstare (obiectivul 3); 
învățământ de calitate, favorabil 
incluziunii (obiectivul 4), promovarea 
egalității de gen (obiectivul 5), 
promovarea unei creșteri economice 
susținute, favorabile incluziunii și 
durabile, a ocupării forței de muncă 
depline și productive, precum și a muncii 
decente pentru toți (obiectivul 8) și 
reducerea inegalităților (obiectivul 10).

Or. en

Amendamentul 37
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Propunere de regulament
Considerentul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Consiliul din [...] a adoptat 
orientări revizuite privind politicile de 
ocupare a forței de muncă ale statelor 
membre, pentru a alinia textul la 
principiile Pilonului european al 
drepturilor sociale, în vederea 
îmbunătățirii competitivității Europei și a 
transformării acesteia într-un loc mai bun 
pentru investiții, pentru crearea de locuri 
de muncă și pentru stimularea coeziunii 
sociale. Pentru a se asigura alinierea 
deplină a FSE+ la obiectivele acestor 
orientări, în special în ceea ce privește 
ocuparea forței de muncă, educația, 
formarea și combaterea excluziunii sociale, 
a sărăciei și a discriminării, FSE+ ar trebui 
să sprijine statele membre ținând seama de 
orientările integrate relevante și de 
recomandările relevante specifice fiecărei 
țări adoptate în conformitate cu articolul 
121 alineatul (2) și cu articolul 148 
alineatul (4) din TFUE, precum și, dacă 
este cazul, la nivel național, de 
programele naționale de reformă 
susținute de strategii naționale. De 
asemenea, FSE+ ar trebui să contribuie la 
aspectele relevante ale punerii în aplicare a 
unor inițiative și activități importante ale 
Uniunii, în special Noua agendă pentru 
competențe în Europa și Spațiul european 
al educației, recomandările relevante ale 
Consiliului și alte inițiative precum 
Garanția pentru tineret, parcursurile de 
actualizare a competențelor și Integrarea 
șomerilor de lungă durată.

(3) Pentru a se asigura alinierea deplină 
a FSE+ la obiectivele Uniunii în ceea ce 
privește ocuparea forței de muncă, 
educația, formarea și combaterea 
excluziunii sociale, a sărăciei și a 
discriminării, FSE+ ar trebui să sprijine 
statele membre și să contribuie la aspectele 
relevante ale punerii în aplicare a unor 
inițiative și activități importante ale 
Uniunii, în special Noua agendă pentru 
competențe în Europa, Spațiul european al 
educației și planul de acțiune privind 
integrarea resortisanților din țările terțe, 
recomandările relevante ale Consiliului și 
alte inițiative precum Garanția pentru 
tineret, parcursurile de actualizare a 
competențelor și Integrarea șomerilor de 
lungă durată.

Or. en

Amendamentul 38
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Propunere de regulament
Considerentul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Consiliul din [...] a adoptat orientări 
revizuite privind politicile de ocupare a 
forței de muncă ale statelor membre, pentru 
a alinia textul la principiile Pilonului 
european al drepturilor sociale, în vederea 
îmbunătățirii competitivității Europei și a 
transformării acesteia într-un loc mai bun 
pentru investiții, pentru crearea de locuri de 
muncă și pentru stimularea coeziunii 
sociale. Pentru a se asigura alinierea 
deplină a FSE+ la obiectivele acestor 
orientări, în special în ceea ce privește 
ocuparea forței de muncă, educația, 
formarea și combaterea excluziunii sociale, 
a sărăciei și a discriminării, FSE+ ar trebui 
să sprijine statele membre ținând seama de 
orientările integrate relevante și de 
recomandările relevante specifice fiecărei 
țări adoptate în conformitate cu articolul 
121 alineatul (2) și cu articolul 148 
alineatul (4) din TFUE, precum și, dacă 
este cazul, la nivel național, de 
programele naționale de reformă 
susținute de strategii naționale. De 
asemenea, FSE+ ar trebui să contribuie la 
aspectele relevante ale punerii în aplicare a 
unor inițiative și activități importante ale 
Uniunii, în special Noua agendă pentru 
competențe în Europa și Spațiul european 
al educației, recomandările relevante ale 
Consiliului și alte inițiative precum 
Garanția pentru tineret, parcursurile de 
actualizare a competențelor și Integrarea 
șomerilor de lungă durată.

(3) Consiliul din [...] a adoptat orientări 
revizuite privind politicile de ocupare a 
forței de muncă ale statelor membre, pentru 
a alinia textul la principiile Pilonului 
european al drepturilor sociale, în vederea 
îmbunătățirii competitivității Europei și a 
transformării acesteia într-un loc mai bun 
pentru investiții, pentru crearea de locuri de 
muncă și pentru stimularea coeziunii 
sociale. Pentru a se asigura alinierea 
deplină a FSE+ la obiectivele acestor 
orientări, în special în ceea ce privește 
ocuparea forței de muncă, educația, 
formarea și combaterea excluziunii sociale, 
a sărăciei și a discriminării, FSE+ ar trebui 
să sprijine statele membre ținând seama de 
orientările integrate relevante. De 
asemenea, FSE+ ar trebui să contribuie la 
aspectele relevante ale punerii în aplicare a 
unor inițiative și activități importante ale 
Uniunii, în special Noua agendă pentru 
competențe în Europa și Spațiul european 
al educației, recomandările relevante ale 
Consiliului și alte inițiative precum 
Garanția pentru tineret, parcursurile de 
actualizare a competențelor și Integrarea 
șomerilor de lungă durată.

Or. it

Amendamentul 39
Claude Rolin

Propunere de regulament
Considerentul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Consiliul din [...] a adoptat orientări 
revizuite privind politicile de ocupare a 
forței de muncă ale statelor membre, pentru 
a alinia textul la principiile Pilonului 
european al drepturilor sociale, în vederea 
îmbunătățirii competitivității Europei și a 
transformării acesteia într-un loc mai bun 
pentru investiții, pentru crearea de locuri de 
muncă și pentru stimularea coeziunii 
sociale. Pentru a se asigura alinierea 
deplină a FSE+ la obiectivele acestor 
orientări, în special în ceea ce privește 
ocuparea forței de muncă, educația, 
formarea și combaterea excluziunii sociale, 
a sărăciei și a discriminării, FSE+ ar trebui 
să sprijine statele membre ținând seama de 
orientările integrate relevante și de 
recomandările relevante specifice fiecărei 
țări adoptate în conformitate cu articolul 
121 alineatul (2) și cu articolul 148 
alineatul (4) din TFUE, precum și, dacă 
este cazul, la nivel național, de 
programele naționale de reformă 
susținute de strategii naționale. De 
asemenea, FSE+ ar trebui să contribuie la 
aspectele relevante ale punerii în aplicare a 
unor inițiative și activități importante ale 
Uniunii, în special Noua agendă pentru 
competențe în Europa și Spațiul european 
al educației, recomandările relevante ale 
Consiliului și alte inițiative precum 
Garanția pentru tineret, parcursurile de 
actualizare a competențelor și Integrarea 
șomerilor de lungă durată.

(3) Consiliul din [...] a adoptat orientări 
revizuite privind politicile de ocupare a 
forței de muncă ale statelor membre, pentru 
a alinia textul la principiile Pilonului 
european al drepturilor sociale, în vederea 
îmbunătățirii competitivității Europei și a 
transformării acesteia într-un loc mai bun 
pentru investiții, pentru crearea de locuri de 
muncă și pentru stimularea coeziunii 
sociale. Pentru a se asigura alinierea 
deplină a FSE+ la obiectivele acestor 
orientări, în special în ceea ce privește 
ocuparea forței de muncă, educația, 
formarea și combaterea excluziunii sociale, 
a sărăciei și a discriminării, FSE+ ar trebui 
să sprijine statele membre, ținând seama de 
orientările integrate relevante. De 
asemenea, FSE+ ar trebui să contribuie la 
aspectele relevante ale punerii în aplicare a 
unor inițiative și activități importante ale 
Uniunii, în special Noua agendă pentru 
competențe în Europa și Spațiul european 
al educației, recomandările relevante ale 
Consiliului și alte inițiative precum 
Garanția pentru tineret, parcursurile de 
actualizare a competențelor și Integrarea 
șomerilor de lungă durată.

Or. fr

Amendamentul 40
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Elena Gentile, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, 
Maria João Rodrigues

Propunere de regulament
Considerentul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Consiliul din [...] a adoptat orientări 
revizuite privind politicile de ocupare a 
forței de muncă ale statelor membre, pentru 
a alinia textul la principiile Pilonului 
european al drepturilor sociale, în vederea 
îmbunătățirii competitivității Europei și a 
transformării acesteia într-un loc mai bun 
pentru investiții, pentru crearea de locuri 
de muncă și pentru stimularea coeziunii 
sociale. Pentru a se asigura alinierea 
deplină a FSE+ la obiectivele acestor
orientări, în special în ceea ce privește 
ocuparea forței de muncă, educația, 
formarea și combaterea excluziunii 
sociale, a sărăciei și a discriminării, 
FSE+ ar trebui să sprijine statele membre 
ținând seama de orientările integrate 
relevante și de recomandările relevante 
specifice fiecărei țări adoptate în 
conformitate cu articolul 121 alineatul (2) 
și cu articolul 148 alineatul (4) din TFUE, 
precum și, dacă este cazul, la nivel 
național, de programele naționale de 
reformă susținute de strategii naționale. De 
asemenea, FSE+ ar trebui să contribuie la 
aspectele relevante ale punerii în aplicare a 
unor inițiative și activități importante ale 
Uniunii, în special Noua agendă pentru 
competențe în Europa și Spațiul european 
al educației, recomandările relevante ale 
Consiliului și alte inițiative precum 
Garanția pentru tineret, parcursurile de 
actualizare a competențelor și Integrarea 
șomerilor de lungă durată.

(3) Orientările pentru politicile de 
ocupare a forței de muncă ale statelor 
membre adoptate de Consiliu în 
conformitate cu articolul 148 
alineatul (2), și anume: Stimularea cererii 
de forță de muncă; Consolidarea ofertei 
de forță de muncă: accesul la locuri de 
muncă, aptitudini și competențe; 
Consolidarea funcționării piețelor forței 
de muncă și a eficacității dialogului social 
și promovarea egalității de șanse pentru 
toți, promovarea incluziunii sociale și 
combaterea sărăciei, împreună cu 
orientările generale ale politicilor 
economice adoptate în conformitate cu 
articolul 121 alineatul (2) fac parte din 
orientările integrate care stau la baza 
Strategiei Europa 2020. Consiliul din [...] 
a adoptat orientări revizuite privind 
politicile de ocupare a forței de muncă ale 
statelor membre, pentru a le alinia la 
principiile Pilonului european al drepturilor 
sociale, în vederea stimulării creării de 
locuri de muncă și a promovării coeziunii 
sociale, îmbunătățind astfel 
competitivitatea Europei și transformând 
Uniunea într-un loc mai bun pentru 
investiții. Pentru a se asigura alinierea 
deplină a FSE+ la obiectivele orientărilor 
pentru politicile de ocupare a forței de 
muncă, statele membre ar trebui să 
programeze sprijinul FSE+ ținând seama 
de orientările respective, relevante pentru 
acestea, și de recomandările relevante 
specifice fiecărei țări adoptate în 
conformitate cu articolul 148 alineatul (4) 
din TFUE, precum și, la nivel național, de 
ocuparea forței de muncă și de aspectele 
sociale din programele naționale de 
reformă susținute de strategii naționale. De 
asemenea, FSE+ ar trebui să contribuie la 
aspectele relevante ale punerii în aplicare a 
unor inițiative și activități importante ale 
Uniunii, în special Noua agendă pentru 
competențe în Europa și Spațiul european 
al educației, Garanția pentru tineret și alte 
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recomandări relevante ale Consiliului și 
alte inițiative precum Investiția în copii: 
ruperea cercului vicios al defavorizării, 
parcursurile de actualizare a competențelor,
Integrarea șomerilor de lungă durată, un 
cadru de calitate pentru stagii și ucenicii 
și planul de acțiune privind integrarea 
resortisanților din țările terțe.

Or. en

Amendamentul 41
Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Consiliul din [...] a adoptat orientări 
revizuite privind politicile de ocupare a 
forței de muncă ale statelor membre, pentru 
a alinia textul la principiile Pilonului 
european al drepturilor sociale, în vederea 
îmbunătățirii competitivității Europei și a 
transformării acesteia într-un loc mai bun 
pentru investiții, pentru crearea de locuri de 
muncă și pentru stimularea coeziunii 
sociale. Pentru a se asigura alinierea 
deplină a FSE+ la obiectivele acestor 
orientări, în special în ceea ce privește 
ocuparea forței de muncă, educația, 
formarea și combaterea excluziunii sociale, 
a sărăciei și a discriminării, FSE+ ar trebui 
să sprijine statele membre ținând seama de 
orientările integrate relevante și de 
recomandările relevante specifice fiecărei 
țări adoptate în conformitate cu articolul 
121 alineatul (2) și cu articolul 148 
alineatul (4) din TFUE, precum și, dacă 
este cazul, la nivel național, de programele 
naționale de reformă susținute de strategii 
naționale. De asemenea, FSE+ ar trebui să 
contribuie la aspectele relevante ale punerii 
în aplicare a unor inițiative și activități 
importante ale Uniunii, în special Noua 

(3) Consiliul din [...] a adoptat orientări 
revizuite privind politicile de ocupare a 
forței de muncă ale statelor membre, pentru 
a alinia textul la principiile Pilonului 
european al drepturilor sociale, în vederea 
îmbunătățirii competitivității Europei și a 
transformării acesteia într-un loc mai bun 
pentru investiții, pentru crearea de locuri de 
muncă și pentru stimularea coeziunii 
sociale. Pentru a se asigura alinierea 
deplină a FSE+ la obiectivele acestor 
orientări, în special în ceea ce privește 
ocuparea forței de muncă, educația, 
formarea și combaterea excluziunii sociale, 
a sărăciei și a discriminării, FSE+ ar trebui 
să sprijine statele membre ținând seama de 
orientările integrate relevante și de 
recomandările relevante specifice fiecărei 
țări adoptate în conformitate cu articolul 
121 alineatul (2) și cu articolul 148 
alineatul (4) din TFUE, precum și, dacă 
este cazul, la nivel național, de programele 
naționale de reformă susținute de strategii 
naționale. De asemenea, FSE+ ar trebui să 
contribuie la aspectele relevante ale punerii 
în aplicare a unor inițiative și activități 
importante ale Uniunii, în special Noua 
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agendă pentru competențe în Europa și
Spațiul european al educației, 
recomandările relevante ale Consiliului și 
alte inițiative precum Garanția pentru 
tineret, parcursurile de actualizare a 
competențelor și Integrarea șomerilor de 
lungă durată.

agendă pentru competențe în Europa,
Spațiul european al educației și planul de 
acțiune privind integrarea resortisanților 
din țările terțe, recomandările relevante ale 
Consiliului și alte inițiative precum 
Garanția pentru tineret, parcursurile de 
actualizare a competențelor și Integrarea 
șomerilor de lungă durată.

Or. en

Amendamentul 42
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Maria João 
Rodrigues

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 
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.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 43
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

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 
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.

(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 
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+ contribuie la punerea în aplicare a 
obiectivelor de dezvoltare durabilă, 
precum reducerea la jumătate a sărăciei 
relative și eradicarea formelor extreme de 
sărăcie (obiectivul 1); învățământ de 
calitate, favorabil incluziunii 
(obiectivul 4), promovarea egalității de 
gen (obiectivul 5), promovarea unei 
creșteri economice susținute, favorabile 
incluziunii și durabile, a ocupării forței de 
muncă depline și productive, precum și a 
muncii decente pentru toți (obiectivul 8) și 
reducerea inegalităților (obiectivul 10).

Or. en
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Amendamentul 44
Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

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 
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.

(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 
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+ 
poate avea o contribuție deosebită la 
punerea în aplicare a obiectivelor de 
dezvoltare durabilă prin reducerea la 
jumătate a sărăciei relative și eradicarea 
formelor extreme de sărăcie (obiectivul 
1); învățământ de calitate, favorabil 
incluziunii (obiectivul 4), promovarea 
egalității de gen (obiectivul 5), 
promovarea unei creșteri economice 
susținute, favorabile incluziunii și 
durabile, a ocupării forței de muncă 
depline și productive, precum și a muncii 
decente pentru toți (obiectivul 8) și 
reducerea inegalităților (obiectivul 10), 
precum și la Acordul de la Paris.

Or. en
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Amendamentul 45
Elena Gentile

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 
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.

(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 
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+ 
poate contribui la punerea în aplicare a 
obiectivelor de dezvoltare durabilă prin 
eradicarea formelor extreme de sărăcie 
(obiectivul 1); învățământ de calitate, 
favorabil incluziunii (obiectivul 4), 
promovarea egalității de gen (obiectivul 5) 
și reducerea inegalităților (obiectivul 10), 
printre altele.

Or. en

Amendamentul 46
Edouard Martin

Propunere de regulament
Considerentul 4 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Uniunea a aprobat obiectivele 
Acordului de la Paris în 2015 și a adoptat, 
în 2018, noi norme privind guvernanța 
uniunii energetice ca un prim pas în 
punerea în aplicare a acestui acord. 
Normele privind guvernanța uniunii 
energetice constituie un cadru cu caracter 
juridic obligatoriu de identificare a unor 
măsuri naționale și europene legate de 
energie și de climă în întregul spectru 
politic în vederea realizării unei tranziții 
echitabile și acceptabile din punct de 
vedere social la o economie durabilă cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon, luând 
în considerare cetățenii și regiunile care 
ar fi implicate în această tranziție, astfel 
încât să nu existe un impact negativ 
asupra nivelului de bunăstare și de 
competențe locale și colective, cu 
obiectivul de a menține realizarea de 
valoare adăugată la nivel teritorial. 
Realizarea reducerii emisiilor de gaze cu 
efect de seră ar trebui în special să fie 
însoțită de crearea unor locuri de muncă 
locale durabile și ar trebui să conducă la 
îmbunătățirea sănătății publice. Normele 
privind guvernanța uniunii energetice 
prevăd adoptarea unor planuri energetice 
și climatice naționale integrate, pe baza 
unei ample consultări, printre altele, cu 
partenerii sociali și cu societatea civilă 
(aceleași părți interesate implicate deja în 
guvernanța FSE) și a formulării de 
recomandări pentru statele membre în 
vederea atingerii obiectivelor UE stabilite. 
Cadrul energetic și climatic este la fel de 
important ca semestrul european pentru 
coordonarea politicilor economice și ar 
trebui să servească în condiții de egalitate 
și în mod coerent cu semestrul european 
pentru coordonarea politicilor economice 
la utilizarea fondurilor Uniunii.

Or. en
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Amendamentul 47
Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Având în vedere Carta socială 
europeană semnată la Torino la 
18 octombrie 1961, Uniunea și statele sale 
membre ar trebui să includă în obiectivele 
lor promovarea ocupării forței de muncă, 
îmbunătățirea condițiilor de trai și de 
muncă care să permită un nivel ridicat și 
durabil al ocupării forței de muncă și 
combaterea excluziunii, în conformitate 
cu articolul 151 din TFUE.

Or. en

Amendamentul 48
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Uniunea se confruntă cu provocări 
structurale generate de globalizarea 
economică, de gestionarea fluxurilor de 
migrație și amenințările tot mai mari la 
adresa securității, de tranziția către o 
energie curată, de schimbările tehnologice, 
de îmbătrânirea din ce în ce mai extinsă a 
forței de muncă și de carențele tot mai 
accentuate în materie de competențe și de 
forță de muncă în anumite sectoare și 
regiuni, provocări cu care se confruntă mai 
ales IMM-urile. Ținând seama de realitățile 
în schimbare de pe piața muncii, Uniunea 
ar trebui să se pregătească pentru 
provocările actualele și viitoare, investind
în competențele relevante, luând măsuri 
pentru ca de creșterea economică să 

(5) Uniunea și statele membre se 
confruntă cu provocări structurale generate 
de globalizarea și dematerializarea
economice, din care rezultă o creștere 
puternică a fluxurilor de migrație și 
amenințările tot mai mari la adresa 
securității, de tranziția către o energie 
curată, de schimbările tehnologice, de rata 
natalității în scădere, de îmbătrânirea din 
ce în ce mai extinsă a forței de muncă și de 
carențele tot mai accentuate în materie de 
competențe și de forță de muncă în anumite 
sectoare și regiuni, provocări cu care se 
confruntă mai ales IMM-urile. Ținând 
seama de realitățile în schimbare de pe 
piața muncii și de noile provocări pe care 
acestea le reprezintă în ceea ce privește 
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beneficieze cât mai multe segmente ale 
societății și îmbunătățind politicile sociale 
și cele din domeniul ocupării forței de 
muncă, inclusiv în vederea mobilității 
lucrătorilor.

protejarea locurilor de muncă, este 
necesar să se investească în competențele 
relevante, în creșterea economică, în
politicile sociale și în cele din domeniul 
ocupării forței de muncă.

Or. it

Amendamentul 49
Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Uniunea se confruntă cu provocări 
structurale generate de globalizarea 
economică, de gestionarea fluxurilor de 
migrație și amenințările tot mai mari la 
adresa securității, de tranziția către o 
energie curată, de schimbările tehnologice, 
de îmbătrânirea din ce în ce mai extinsă a 
forței de muncă și de carențele tot mai 
accentuate în materie de competențe și de 
forță de muncă în anumite sectoare și 
regiuni, provocări cu care se confruntă mai 
ales IMM-urile. Ținând seama de realitățile 
în schimbare de pe piața muncii, Uniunea 
ar trebui să se pregătească pentru 
provocările actualele și viitoare, investind 
în competențele relevante, luând măsuri 
pentru ca de creșterea economică să 
beneficieze cât mai multe segmente ale 
societății și îmbunătățind politicile sociale 
și cele din domeniul ocupării forței de 
muncă, inclusiv în vederea mobilității 
lucrătorilor.

(5) Uniunea se confruntă cu provocări 
structurale generate de inegalitățile 
sociale, de globalizarea economică, de 
gestionarea fluxurilor de migrație și de 
provocările conexe legate de incluziune, 
de tranziția către o energie curată, de 
schimbările tehnologice, de provocările 
demografice, de accesul inegal la educație 
și protecție socială, de repartizarea 
dezechilibrată a responsabilităților de 
îngrijire, de îmbătrânirea din ce în ce mai 
extinsă a forței de muncă, de lipsa 
oportunităților de ocupare a forței de 
muncă și de carențele tot mai accentuate în 
materie de competențe și de forță de muncă 
în anumite sectoare și regiuni, provocări cu 
care se confruntă mai ales IMM-urile. 
Ținând seama de realitățile în schimbare de 
pe piața muncii, Uniunea ar trebui să se 
pregătească pentru provocările actualele și 
viitoare, implicându-se într-o tranziție 
echitabilă, investind în educație și formare 
de calitate și favorabile incluziunii, 
învățare pe tot parcursul vieții și 
competențe, luând măsuri pentru ca piețele 
forței de muncă să fie mai incluzive și 
îmbunătățind politicile sociale, 
educaționale și cele din domeniul ocupării 
forței de muncă, inclusiv în vederea 
mobilității lucrătorilor și combătând 
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disparitățile de gen și discriminarea față 
de femei.

Or. en

Amendamentul 50
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Uniunea se confruntă cu provocări 
structurale generate de globalizarea 
economică, de gestionarea fluxurilor de 
migrație și amenințările tot mai mari la 
adresa securității, de tranziția către o 
energie curată, de schimbările tehnologice, 
de îmbătrânirea din ce în ce mai extinsă a 
forței de muncă și de carențele tot mai 
accentuate în materie de competențe și de 
forță de muncă în anumite sectoare și 
regiuni, provocări cu care se confruntă 
mai ales IMM-urile. Ținând seama de 
realitățile în schimbare de pe piața muncii, 
Uniunea ar trebui să se pregătească pentru 
provocările actualele și viitoare, investind 
în competențele relevante, luând măsuri 
pentru ca de creșterea economică să 
beneficieze cât mai multe segmente ale 
societății și îmbunătățind politicile sociale 
și cele din domeniul ocupării forței de 
muncă, inclusiv în vederea mobilității 
lucrătorilor.

(5) Uniunea se confruntă cu provocări 
structurale generate de globalizarea 
economică, de impactul politicilor de 
austeritate, de gestionarea migrației, de 
tranziția către o energie curată, de 
schimbările tehnologice, de îmbătrânirea 
din ce în ce mai extinsă a forței de muncă 
și de carențele tot mai accentuate în 
materie de competențe și de forță de muncă 
în anumite sectoare și regiuni. Ținând 
seama de realitățile în schimbare de pe 
piața muncii, Uniunea ar trebui să se 
pregătească pentru provocările actualele și 
viitoare, investind în competențele 
relevante, luând măsuri pentru ca de 
creșterea economică să beneficieze mai 
multe segmente ale societății și 
îmbunătățind politicile sociale și cele din 
domeniul ocupării forței de muncă, 
inclusiv în vederea mobilității lucrătorilor.

Or. en

Amendamentul 51
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

Propunere de regulament
Considerentul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Uniunea se confruntă cu provocări 
structurale generate de globalizarea 
economică, de gestionarea fluxurilor de 
migrație și amenințările tot mai mari la 
adresa securității, de tranziția către o 
energie curată, de schimbările tehnologice, 
de îmbătrânirea din ce în ce mai extinsă a 
forței de muncă și de carențele tot mai 
accentuate în materie de competențe și de 
forță de muncă în anumite sectoare și 
regiuni, provocări cu care se confruntă mai 
ales IMM-urile. Ținând seama de realitățile 
în schimbare de pe piața muncii, Uniunea 
ar trebui să se pregătească pentru 
provocările actualele și viitoare, investind 
în competențele relevante, luând măsuri 
pentru ca de creșterea economică să 
beneficieze cât mai multe segmente ale 
societății și îmbunătățind politicile sociale 
și cele din domeniul ocupării forței de 
muncă, inclusiv în vederea mobilității 
lucrătorilor.

(5) Uniunea se confruntă cu provocări 
structurale generate de globalizarea 
economică, de gestionarea fluxurilor de 
migrație, de tranziția echitabilă către o 
energie curată, de schimbările tehnologice, 
de declinul demografic, de îmbătrânirea 
din ce în ce mai extinsă a forței de muncă 
și de carențele tot mai accentuate în 
materie de competențe și de forță de muncă 
în anumite sectoare și regiuni, provocări cu 
care se confruntă mai ales IMM-urile. 
Ținând seama de realitățile în schimbare de 
pe piața muncii, Uniunea ar trebui să se 
pregătească pentru provocările actualele și 
viitoare, investind în competențele 
relevante, luând măsuri pentru ca de 
creșterea economică să beneficieze cât mai 
multe segmente ale societății și 
îmbunătățind politicile sociale și cele din 
domeniul educației, formării și ocupării 
forței de muncă, inclusiv în vederea 
mobilității lucrătorilor.

Or. en

Amendamentul 52
Claude Rolin

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Uniunea se confruntă cu provocări 
structurale generate de globalizarea 
economică, de gestionarea fluxurilor de 
migrație și amenințările tot mai mari la 
adresa securității, de tranziția către o 
energie curată, de schimbările tehnologice, 
de îmbătrânirea din ce în ce mai extinsă a 
forței de muncă și de carențele tot mai 
accentuate în materie de competențe și de 
forță de muncă în anumite sectoare și 
regiuni, provocări cu care se confruntă mai 

(5) Uniunea se confruntă cu provocări 
structurale generate de globalizarea 
economică, de gestionarea fluxurilor de 
migrație, de tranziția către o energie curată,
de schimbările tehnologice, de 
îmbătrânirea din ce în ce mai extinsă a 
forței de muncă și de carențele tot mai 
accentuate în materie de competențe și de 
forță de muncă în anumite sectoare și 
regiuni, provocări cu care se confruntă mai 
ales IMM-urile. Ținând seama de realitățile 
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ales IMM-urile. Ținând seama de realitățile 
în schimbare de pe piața muncii, Uniunea 
ar trebui să se pregătească pentru 
provocările actualele și viitoare, investind 
în competențele relevante, luând măsuri 
pentru ca de creșterea economică să 
beneficieze cât mai multe segmente ale 
societății și îmbunătățind politicile sociale 
și cele din domeniul ocupării forței de 
muncă, inclusiv în vederea mobilității 
lucrătorilor.

în schimbare de pe piața muncii, Uniunea 
ar trebui să se pregătească pentru 
provocările actualele și viitoare, investind 
în competențele relevante, luând măsuri 
pentru ca de creșterea economică să 
beneficieze cât mai multe segmente ale 
societății și îmbunătățind politicile sociale 
și cele din domeniul ocupării forței de 
muncă, inclusiv în vederea mobilității 
lucrătorilor.

Or. fr

Amendamentul 53
Geoffroy Didier, Jérôme Lavrilleux, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Uniunea se confruntă cu provocări 
structurale generate de globalizarea 
economică, de gestionarea fluxurilor de 
migrație și amenințările tot mai mari la 
adresa securității, de tranziția către o 
energie curată, de schimbările tehnologice, 
de îmbătrânirea din ce în ce mai extinsă a 
forței de muncă și de carențele tot mai 
accentuate în materie de competențe și de 
forță de muncă în anumite sectoare și 
regiuni, provocări cu care se confruntă mai 
ales IMM-urile. Ținând seama de realitățile 
în schimbare de pe piața muncii, Uniunea 
ar trebui să se pregătească pentru 
provocările actualele și viitoare, investind 
în competențele relevante, luând măsuri 
pentru ca de creșterea economică să 
beneficieze cât mai multe segmente ale 
societății și îmbunătățind politicile sociale 
și cele din domeniul ocupării forței de 
muncă, inclusiv în vederea mobilității 
lucrătorilor.

(5) Uniunea se confruntă cu provocări 
structurale generate de globalizarea 
economică, de gestionarea fluxurilor de 
migrație și amenințările tot mai mari la 
adresa securității, de tranziția către o 
energie curată, de schimbările tehnologice, 
de șomaj și de șomajul în rândul tinerilor,
de îmbătrânirea din ce în ce mai extinsă a 
forței de muncă și de carențele tot mai 
accentuate în materie de competențe și de 
forță de muncă în anumite sectoare și 
regiuni, provocări cu care se confruntă mai 
ales IMM-urile. Ținând seama de realitățile 
în schimbare de pe piața muncii, Uniunea 
ar trebui să se pregătească pentru 
provocările actualele și viitoare, investind 
în competențele relevante, luând măsuri
pentru ca de creșterea economică să 
beneficieze cât mai multe segmente ale 
societății și îmbunătățind politicile sociale 
și cele din domeniul ocupării forței de 
muncă, inclusiv în vederea mobilității 
lucrătorilor.

Or. fr
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Amendamentul 54
Ulrike Trebesius

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Uniunea se confruntă cu provocări 
structurale generate de globalizarea 
economică, de gestionarea fluxurilor de 
migrație și amenințările tot mai mari la 
adresa securității, de tranziția către o 
energie curată, de schimbările tehnologice, 
de îmbătrânirea din ce în ce mai extinsă a 
forței de muncă și de carențele tot mai 
accentuate în materie de competențe și de 
forță de muncă în anumite sectoare și 
regiuni, provocări cu care se confruntă mai 
ales IMM-urile. Ținând seama de realitățile 
în schimbare de pe piața muncii, Uniunea 
ar trebui să se pregătească pentru 
provocările actualele și viitoare, investind 
în competențele relevante, luând măsuri 
pentru ca de creșterea economică să 
beneficieze cât mai multe segmente ale 
societății și îmbunătățind politicile sociale 
și cele din domeniul ocupării forței de 
muncă, inclusiv în vederea mobilității 
lucrătorilor.

(5) Uniunea se confruntă cu provocări 
structurale generate de globalizarea 
economică, de gestionarea fluxurilor de 
migrație internă și externă și amenințările 
tot mai mari la adresa securității, de 
tranziția către o energie curată, de 
schimbările tehnologice, de îmbătrânirea 
din ce în ce mai extinsă a forței de muncă 
și de carențele tot mai accentuate în 
materie de competențe și de forță de muncă 
în anumite sectoare și regiuni, provocări cu 
care se confruntă mai ales IMM-urile. 
Ținând seama de realitățile în schimbare de 
pe piața muncii, Uniunea ar trebui să se 
pregătească pentru provocările actualele și 
viitoare, investind în competențele 
relevante, luând măsuri pentru ca de 
creșterea economică să beneficieze cât mai 
multe segmente ale societății și 
îmbunătățind politicile sociale și cele din 
domeniul ocupării forței de muncă, 
inclusiv în vederea mobilității lucrătorilor 
care sunt cetățeni ai UE.

Or. en

Amendamentul 55
Edouard Martin

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Uniunea se confruntă cu provocări 
structurale generate de globalizarea 
economică, de gestionarea fluxurilor de 

(5) Uniunea se confruntă cu provocări 
structurale generate de globalizarea 
economică, de gestionarea fluxurilor de 
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migrație și amenințările tot mai mari la 
adresa securității, de tranziția către o 
energie curată, de schimbările tehnologice, 
de îmbătrânirea din ce în ce mai extinsă a 
forței de muncă și de carențele tot mai 
accentuate în materie de competențe și de 
forță de muncă în anumite sectoare și 
regiuni, provocări cu care se confruntă mai 
ales IMM-urile. Ținând seama de realitățile 
în schimbare de pe piața muncii, Uniunea 
ar trebui să se pregătească pentru 
provocările actualele și viitoare, investind 
în competențele relevante, luând măsuri 
pentru ca de creșterea economică să 
beneficieze cât mai multe segmente ale 
societății și îmbunătățind politicile sociale 
și cele din domeniul ocupării forței de 
muncă, inclusiv în vederea mobilității 
lucrătorilor.

migrație și amenințările tot mai mari la 
adresa securității, de tranziția echitabilă
către o energie curată, de schimbările 
tehnologice, de îmbătrânirea din ce în ce 
mai extinsă a forței de muncă și de 
carențele tot mai accentuate în materie de 
competențe și de forță de muncă în anumite 
sectoare și regiuni, provocări cu care se 
confruntă mai ales IMM-urile. Ținând 
seama de realitățile în schimbare de pe 
piața muncii, Uniunea ar trebui să se 
pregătească pentru provocările actualele și 
viitoare, investind în competențele 
relevante, luând măsuri pentru ca de 
creșterea economică să beneficieze cât mai 
multe segmente ale societății și 
îmbunătățind politicile sociale și cele din 
domeniul ocupării forței de muncă, 
inclusiv în vederea mobilității lucrătorilor.

Or. en

Amendamentul 56
Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Cu scopul de a anticipa 
provocările și de a adopta măsuri concrete 
pentru o economie durabilă din punct de 
vedere social și ecologic, ar trebui să fie 
incluse în programele operaționale foi de 
parcurs pentru o tranziție echitabilă, 
elaborate în cooperare cu autoritățile 
locale și regionale și cu părțile interesate, 
care să prezinte strategiile locale și 
regionale pentru un viitor favorabil climei 
și eficient din punctul de vedere al 
utilizării resurselor în scopul incluziunii 
sociale, al creării de locuri de muncă de 
calitate, al durabilității și al investițiilor 
orientate către sprijinirea unei dezvoltări 
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locale orientate spre viitor.

Or. en

Amendamentul 57
Heinz K. Becker

Propunere de regulament
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Nivelul șomajului în rândul 
tinerilor, care continuă să rămână ridicat 
în Europa, este regretabil și sunt necesare 
acțiuni urgente din partea multor state 
membre, de exemplu Grecia, care se 
confruntă cu o rată a șomajului în rândul 
tinerilor de aproximativ 40 %. Obiectivul 
de reducere a nivelului șomajului în 
rândul tinerilor trebuie să rămână o 
prioritate în cadrul recomandărilor 
specifice fiecărei țări.

Or. de

Amendamentul 58
Elena Gentile

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Regulamentul (UE) nr. [...] 
stabilește cadrul de acțiune pentru Fondul 
european de dezvoltare regională 
(FEDER), Fondul social european Plus 
(FSE+), Fondul de coeziune, Fondul 
european pentru pescuit și afaceri maritime 
(FEPAM), Fondul pentru azil și migrație 
(FAMI), Fondul pentru securitate internă 
(FSI) și Instrumentul de sprijin financiar 
pentru frontiere externe și vize, ca parte a 
Fondului de gestionare integrată a 

(6) Regulamentul (UE) nr. [...] 
stabilește cadrul de acțiune pentru Fondul 
european de dezvoltare regională 
(FEDER), Fondul social european Plus 
(FSE+), Fondul de coeziune, Fondul 
european pentru pescuit și afaceri maritime 
(FEPAM), Fondul pentru azil și migrație 
(FAMI), Fondul pentru securitate internă 
(FSI) și Instrumentul de sprijin financiar 
pentru frontiere externe și vize (IGVF), ca 
parte a Fondului de gestionare integrată a 
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frontierelor (FGIF), și prevede în special 
obiectivele de politică și normele privind 
programarea, monitorizarea și evaluarea, 
gestionarea și controlul fondurilor Uniunii 
executate în cadrul gestiunii partajate. Prin 
urmare, este necesar să se precizeze 
obiectivele generale ale FSE+, precum și să 
se prevadă dispoziții specifice privind 
tipurile de activități care pot fi finanțate de 
FSE+.

frontierelor (FGIF), și prevede în special 
obiectivele de politică și normele privind 
programarea, monitorizarea și evaluarea, 
gestionarea și controlul fondurilor Uniunii 
executate în cadrul gestiunii partajate. Prin 
urmare, este necesar să se precizeze 
obiectivele generale ale FSE+ și 
coordonarea acestuia cu alte fonduri, 
precum și să se prevadă dispoziții specifice 
privind tipurile de activități care pot fi 
finanțate de FSE+.

Or. en

Amendamentul 59
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Regulamentul (UE) nr. [...] 
stabilește cadrul de acțiune pentru Fondul 
european de dezvoltare regională 
(FEDER), Fondul social european Plus 
(FSE+), Fondul de coeziune, Fondul 
european pentru pescuit și afaceri maritime 
(FEPAM), Fondul pentru azil și migrație 
(FAMI), Fondul pentru securitate internă 
(FSI) și Instrumentul de sprijin financiar 
pentru frontiere externe și vize, ca parte a 
Fondului de gestionare integrată a 
frontierelor (FGIF), și prevede în special 
obiectivele de politică și normele privind 
programarea, monitorizarea și evaluarea, 
gestionarea și controlul fondurilor Uniunii 
executate în cadrul gestiunii partajate. Prin 
urmare, este necesar să se precizeze 
obiectivele generale ale FSE+, precum și să 
se prevadă dispoziții specifice privind 
tipurile de activități care pot fi finanțate de 
FSE+.

(6) Regulamentul (UE) nr. [...] 
stabilește cadrul de acțiune pentru Fondul 
european de dezvoltare regională 
(FEDER), Fondul social european Plus 
(FSE+), Fondul de coeziune, Fondul 
european pentru pescuit și afaceri maritime 
(FEPAM), Fondul pentru azil și migrație 
(FAMI), Fondul pentru securitate internă 
(FSI) și Instrumentul de sprijin financiar 
pentru frontiere externe și vize (IGVF), ca 
parte a Fondului de gestionare integrată a 
frontierelor (FGIF), și prevede în special 
obiectivele de politică și normele privind 
programarea, monitorizarea și evaluarea, 
gestionarea și controlul fondurilor Uniunii 
executate în cadrul gestiunii partajate. Prin 
urmare, este necesar să se precizeze 
obiectivele generale ale FSE+, precum și să 
se prevadă dispoziții specifice privind 
tipurile de activități care pot fi finanțate de 
FSE+ în cadrul gestiunii partajate.

Or. en
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Amendamentul 60
Ulrike Trebesius

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Tipurile de finanțare și metodele de 
execuție prevăzute în Regulamentul 
financiar 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 preconizat de 
neconformitate. În cazul granturilor,
acestea ar trebui să includă utilizarea de 
sume forfetare, rate forfetare și costuri 
unitare, precum și de finanțări care nu sunt 
legate de costuri, astfel cum se prevede la 
articolul 125 alineatul (1) din 
Regulamentul financiar. Pentru punerea în 
aplicare a măsurilor legate de integrarea 
socioeconomică a resortisanților țărilor 
terțe și în conformitate cu articolul 88 din 
Regulamentul privind dispozițiile comune, 
Comisia poate rambursa statele membre 
utilizând opțiuni simplificate în materie de 
costuri, inclusiv sume forfetare.

(8) Tipurile de finanțare și metodele de 
execuție prevăzute în Regulamentul 
financiar 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 preconizat de 
neconformitate. Distribuția resurselor 
financiare între programe nu poate fi 
modificată decât pe baza unei decizii a 
Parlamentului. În cazul granturilor, 
acestea ar trebui să includă utilizarea de 
sume forfetare, rate forfetare și costuri 
unitare, precum și de finanțări care nu sunt 
legate de costuri, astfel cum se prevede la 
articolul 125 alineatul (1) din 
Regulamentul financiar.

Or. en

Amendamentul 61
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Tipurile de finanțare și metodele de 
execuție prevăzute în Regulamentul 
financiar ar trebui să fie alese pe baza 
capacității lor de a atinge obiectivele 

(8) Tipurile de finanțare și metodele de 
execuție prevăzute în Regulamentul 
financiar ar trebui să fie alese pe baza 
capacității lor de a atinge obiectivele 
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specifice ale acțiunilor și de a obține 
rezultate, luându-se în considerare în 
special costurile controalelor, sarcina 
administrativă și riscul preconizat de 
neconformitate. În cazul granturilor, 
acestea ar trebui să includă utilizarea de 
sume forfetare, rate forfetare și costuri 
unitare, precum și de finanțări care nu sunt 
legate de costuri, astfel cum se prevede la 
articolul 125 alineatul (1) din 
Regulamentul financiar. Pentru punerea în 
aplicare a măsurilor legate de integrarea 
socioeconomică a resortisanților țărilor 
terțe și în conformitate cu articolul 88 din 
Regulamentul privind dispozițiile comune, 
Comisia poate rambursa statele membre 
utilizând opțiuni simplificate în materie de 
costuri, inclusiv sume forfetare.

specifice ale acțiunilor și de a obține 
rezultate concrete și receptive în ceea ce 
privește interesul și abordarea nevoilor 
cetățenilor europeni, luându-se în 
considerare în special costurile 
controalelor, sarcina administrativă și 
riscul preconizat de neconformitate. În 
cazul granturilor, acestea ar trebui să 
includă utilizarea de sume forfetare, rate 
forfetare și costuri unitare, precum și de 
finanțări care nu sunt legate de costuri, 
astfel cum se prevede la articolul 125 
alineatul (1) din Regulamentul financiar. 
Pentru punerea în aplicare a măsurilor 
legate de integrarea socioeconomică a 
resortisanților care au reședința legală în 
Uniunea Europeană și în conformitate cu 
articolul 88 din Regulamentul privind 
dispozițiile comune, Comisia poate 
rambursa statele membre utilizând opțiuni 
simplificate în materie de costuri, inclusiv 
sume forfetare.

Or. it

Amendamentul 62
Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Tipurile de finanțare și metodele de 
execuție prevăzute în Regulamentul 
financiar 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 preconizat de 
neconformitate. În cazul granturilor, 
acestea ar trebui să includă utilizarea de 
sume forfetare, rate forfetare și costuri 
unitare, precum și de finanțări care nu sunt 
legate de costuri, astfel cum se prevede la 

(8) Tipurile de finanțare și metodele de 
execuție prevăzute în Regulamentul 
financiar 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 preconizat de 
neconformitate. În cazul granturilor, 
acestea ar trebui să includă utilizarea de 
sume forfetare, rate forfetare și costuri 
unitare, precum și de finanțări care nu sunt 
legate de costuri, astfel cum se prevede la 
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articolul 125 alineatul (1) din 
Regulamentul financiar. Pentru punerea în 
aplicare a măsurilor legate de integrarea
socioeconomică a resortisanților țărilor 
terțe și în conformitate cu articolul 88 din 
Regulamentul privind dispozițiile comune, 
Comisia poate rambursa statele membre 
utilizând opțiuni simplificate în materie de 
costuri, inclusiv sume forfetare.

articolul 125 alineatul (1) din 
Regulamentul financiar. Pentru punerea în 
aplicare a măsurilor legate de incluziunea
socioeconomică a resortisanților țărilor 
terțe și în conformitate cu articolul 88 din 
Regulamentul privind dispozițiile comune, 
Comisia poate rambursa statele membre 
utilizând opțiuni simplificate în materie de 
costuri, inclusiv sume forfetare.

Or. en

Amendamentul 63
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru a raționaliza și a simplifica 
mecanismele de finanțare și pentru a crea 
noi oportunități de sinergii prin intermediul 
abordărilor integrate de finanțare, acțiunile 
care erau sprijinite de Fondul de ajutor 
european destinat celor mai defavorizate 
persoane (FEAD), Programul Uniunii 
Europene pentru ocuparea forței de muncă 
și inovare socială și Programul de acțiune a 
Uniunii în domeniul sănătății ar trebui să 
fie integrate în FSE+. FSE+ ar trebui, prin 
urmare, să includă trei componente: 
componenta FSE+ cu gestiune partajată, 
componenta „Ocuparea forței de muncă și 
inovare socială”, și componenta „Sănătate”. 
Acest lucru ar trebui să contribuie la 
reducerea sarcinii administrative legate de 
gestionarea diferitelor fonduri, în special 
pentru statele membre, păstrându-se în 
același timp norme mai simple pentru 
operațiunile mai simple precum 
distribuirea de alimente și/sau acordarea de 
asistență materială de bază.

(9) Pentru a raționaliza și a simplifica 
mecanismele de finanțare și pentru a crea 
noi oportunități de sinergii prin intermediul 
abordărilor integrate de finanțare, acțiunile 
care erau sprijinite de Fondul de ajutor 
european destinat celor mai defavorizate 
persoane (FEAD), Programul Uniunii 
Europene pentru ocuparea forței de muncă 
și inovare socială și Programul de acțiune a 
Uniunii în domeniul sănătății ar trebui să 
fie integrate în FSE+. FSE+ ar trebui, prin 
urmare, să includă trei componente: 
componenta „Coeziune socială și drepturi 
sociale” cu gestiune partajată, componenta 
„Ocuparea forței de muncă și inovare 
socială”, și componenta „Sănătate” cu 
gestiune directă și indirectă. Acest lucru ar
trebui să contribuie la reducerea sarcinii 
administrative legate de gestionarea 
diferitelor fonduri, în special pentru statele 
membre, păstrându-se în același timp 
norme mai simple pentru operațiunile mai 
simple precum distribuirea de alimente 
și/sau acordarea de asistență materială de 
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bază.

Or. en

Amendamentul 64
Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru a raționaliza și a simplifica 
mecanismele de finanțare și pentru a crea 
noi oportunități de sinergii prin intermediul 
abordărilor integrate de finanțare, acțiunile 
care erau sprijinite de Fondul de ajutor 
european destinat celor mai defavorizate 
persoane (FEAD), Programul Uniunii 
Europene pentru ocuparea forței de muncă 
și inovare socială și Programul de acțiune a 
Uniunii în domeniul sănătății ar trebui să 
fie integrate în FSE+. FSE+ ar trebui, prin 
urmare, să includă trei componente: 
componenta FSE+ cu gestiune partajată, 
componenta „Ocuparea forței de muncă și 
inovare socială”, și componenta „Sănătate”. 
Acest lucru ar trebui să contribuie la 
reducerea sarcinii administrative legate de 
gestionarea diferitelor fonduri, în special 
pentru statele membre, păstrându-se în 
același timp norme mai simple pentru 
operațiunile mai simple precum 
distribuirea de alimente și/sau acordarea de 
asistență materială de bază.

(9) Pentru a raționaliza și a simplifica 
mecanismele de finanțare și pentru a crea 
noi oportunități de sinergii prin intermediul 
abordărilor integrate de finanțare, acțiunile 
care erau sprijinite de Fondul de ajutor 
european destinat celor mai defavorizate 
persoane (FEAD), Programul Uniunii 
Europene pentru ocuparea forței de muncă 
și inovare socială și Programul de acțiune a 
Uniunii în domeniul sănătății ar trebui să 
fie integrate în FSE+. FSE+ ar trebui, prin 
urmare, să includă trei componente: 
componenta FSE+ cu gestiune partajată, 
componenta „Ocuparea forței de muncă și 
inovare socială”, și componenta „Sănătate”. 
Acest lucru ar trebui să contribuie la 
reducerea sarcinii administrative legate de 
gestionarea diferitelor fonduri, în special 
pentru statele membre și beneficiari, 
păstrându-se în același timp norme mai 
simple pentru operațiunile mai simple 
precum distribuirea de alimente și/sau 
acordarea de asistență materială de bază.

Or. en

Amendamentul 65
Ulrike Trebesius

Propunere de regulament
Considerentul 10
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Având în vedere acest domeniu de 
aplicare mai larg al FSE+, este oportun să 
se prevadă că obiectivele de a spori 
eficacitatea piețelor muncii, de a promova 
accesul la locuri de muncă de calitate, de a 
îmbunătăți calitatea educației și formării și 
accesul la acestea, precum și de a promova 
incluziunea socială și sănătatea și de a 
reduce sărăcia nu se realizează numai în 
cadrul gestiunii partajate, ci și în cadrul 
gestiunii directe și indirecte, în cadrul 
componentelor „Ocuparea forței de 
muncă și inovare socială” și „Sănătate”, 
pentru acțiunile necesare la nivelul 
Uniunii.

(10) Uniunea ar trebui să contribuie la 
politicile de ocupare a forței de muncă ale 
statelor membre, încurajând cooperarea și 
completând acțiunea acestora. Având în 
vedere acest domeniu de aplicare mai larg 
al FSE+, este oportun să se prevadă că 
obiectivele de a spori eficacitatea piețelor 
muncii, de a promova accesul la locuri de 
muncă de calitate, de a îmbunătăți calitatea 
educației și formării și accesul la acestea, 
precum și de a promova incluziunea 
socială și sănătatea și de a reduce sărăcia se 
realizează numai în cadrul gestiunii 
partajate.

Or. en

Amendamentul 66
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Având în vedere acest domeniu de 
aplicare mai larg al FSE+, este oportun să 
se prevadă că obiectivele de a spori 
eficacitatea piețelor muncii, de a promova 
accesul la locuri de muncă de calitate, de a 
îmbunătăți calitatea educației și formării și 
accesul la acestea, precum și de a promova 
incluziunea socială și sănătatea și de a 
reduce sărăcia nu se realizează numai în 
cadrul gestiunii partajate, ci și în cadrul 
gestiunii directe și indirecte, în cadrul 
componentelor „Ocuparea forței de muncă 
și inovare socială” și „Sănătate”, pentru 
acțiunile necesare la nivelul Uniunii.

(10) Având în vedere acest domeniu de 
aplicare mai larg al FSE+, este oportun să 
se prevadă că obiectivele de a spori 
eficacitatea piețelor muncii echitabile și 
favorabile incluziunii, de a promova 
accesul la locuri de muncă de calitate, de a 
îmbunătăți calitatea educației și formării și 
accesul la acestea, precum și de a promova 
incluziunea socială și sănătatea și de a 
eradica sărăcia se vor realiza în 
continuare în principal în cadrul gestiunii 
partajate și, dacă este cazul, vor fi 
completate în cadrul gestiunii directe și 
indirecte, în cadrul componentelor 
„Ocuparea forței de muncă și inovare 
socială” și „Sănătate”, pentru acțiunile 
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necesare la nivelul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 67
Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Având în vedere acest domeniu de 
aplicare mai larg al FSE+, este oportun să 
se prevadă că obiectivele de a spori 
eficacitatea piețelor muncii, de a promova 
accesul la locuri de muncă de calitate, de a 
îmbunătăți calitatea educației și formării și 
accesul la acestea, precum și de a promova 
incluziunea socială și sănătatea și de a 
reduce sărăcia nu se realizează numai în 
cadrul gestiunii partajate, ci și în cadrul 
gestiunii directe și indirecte, în cadrul 
componentelor „Ocuparea forței de muncă 
și inovare socială” și „Sănătate”, pentru 
acțiunile necesare la nivelul Uniunii.

(10) Având în vedere acest domeniu de 
aplicare mai larg al FSE+, este oportun să 
se prevadă că obiectivele de a spori 
eficacitatea piețelor muncii favorabile 
incluziunii și caracterizate de egalitatea 
de gen, de a promova accesul la locuri de 
muncă de calitate, de a îmbunătăți calitatea 
educației, formării și îngrijirii și accesul la 
acestea, precum și de a promova 
incluziunea socială și sănătatea și de a 
eradica sărăcia nu se realizează numai în 
cadrul gestiunii partajate, ci și în cadrul 
gestiunii directe și indirecte, în cadrul 
componentelor „Ocuparea forței de muncă 
și inovare socială” și „Sănătate”, pentru 
acțiunile necesare la nivelul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 68
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Martina Dlabajová, Nathalie 
Griesbeck

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Având în vedere acest domeniu de 
aplicare mai larg al FSE+, este oportun să 
se prevadă că obiectivele de a spori
eficacitatea piețelor muncii, de a promova 

(10) Având în vedere acest domeniu de 
aplicare mai larg al FSE+, este oportun să 
se prevadă că obiectivele de a spori 
eficacitatea piețelor muncii favorabile 
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accesul la locuri de muncă de calitate, de a 
îmbunătăți calitatea educației și formării și 
accesul la acestea, precum și de a promova 
incluziunea socială și sănătatea și de a 
reduce sărăcia nu se realizează numai în 
cadrul gestiunii partajate, ci și în cadrul 
gestiunii directe și indirecte, în cadrul 
componentelor „Ocuparea forței de muncă 
și inovare socială” și „Sănătate”, pentru 
acțiunile necesare la nivelul Uniunii.

incluziunii și deschise, de a promova 
accesul la locuri de muncă de calitate, de a 
îmbunătăți calitatea educației și formării și 
accesul la acestea, precum și de a promova 
incluziunea socială și sănătatea și de a 
reduce sărăcia nu se realizează numai în 
cadrul gestiunii partajate, ci și în cadrul 
gestiunii directe și indirecte, în cadrul 
componentelor „Ocuparea forței de muncă 
și inovare socială” și „Sănătate”, pentru 
acțiunile necesare la nivelul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 69
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Având în vedere acest domeniu de 
aplicare mai larg al FSE+, este oportun să 
se prevadă că obiectivele de a spori 
eficacitatea piețelor muncii, de a promova 
accesul la locuri de muncă de calitate, de a 
îmbunătăți calitatea educației și formării și 
accesul la acestea, precum și de a promova 
incluziunea socială și sănătatea și de a 
reduce sărăcia nu se realizează numai în 
cadrul gestiunii partajate, ci și în cadrul 
gestiunii directe și indirecte, în cadrul 
componentelor „Ocuparea forței de muncă 
și inovare socială” și „Sănătate”, pentru 
acțiunile necesare la nivelul Uniunii.

(10) Având în vedere acest domeniu de 
aplicare mai larg al FSE+, este oportun să 
se prevadă că obiectivele de a spori 
eficacitatea piețelor muncii favorabile 
incluziunii, de a promova accesul la locuri 
de muncă de calitate, de a îmbunătăți 
calitatea educației și formării și accesul la 
acestea, precum și de a promova 
incluziunea socială și sănătatea și de a 
reduce sărăcia nu se realizează numai în 
cadrul gestiunii partajate, ci și în cadrul 
gestiunii directe și indirecte, în cadrul 
componentelor „Ocuparea forței de muncă 
și inovare socială” și „Sănătate”, pentru 
acțiunile necesare la nivelul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 70
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López
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Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Prezentul regulament stabilește un 
pachet financiar pentru FSE+. Anumite 
părți din acest pachet financiar ar trebui 
să fie utilizate pentru acțiuni care urmează 
să fie puse în aplicare în temeiul gestiunii 
directe și indirecte în cadrul componentelor 
„Ocuparea forței de muncă și inovare 
socială” și „Sănătate”.

(12) Prezentul regulament stabilește un 
pachet financiar pentru FSE+, specificând 
alocările pentru acțiuni care urmează să 
fie puse în aplicare în temeiul gestiunii 
partajate în cadrul componentei 
„Coeziune socială și drepturi sociale” și 
alocările pentru acțiuni care urmează să fie 
puse în aplicare în temeiul gestiunii directe 
și indirecte în cadrul componentelor 
„Ocuparea forței de muncă și inovare 
socială” și „Sănătate”.

Or. en

Amendamentul 71
Ulrike Trebesius

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Prezentul regulament stabilește un 
pachet financiar pentru FSE+. Anumite 
părți din acest pachet financiar ar trebui să 
fie utilizate pentru acțiuni care urmează să 
fie puse în aplicare în temeiul gestiunii 
directe și indirecte în cadrul componentelor 
„Ocuparea forței de muncă și inovare 
socială” și „Sănătate”.

(12) Prezentul regulament stabilește un 
pachet financiar pentru FSE+. Pentru a 
transfera fonduri de la o acțiune la alta 
este necesar consimțământul 
Parlamentului. Anumite părți din acest 
pachet financiar ar trebui să fie utilizate 
pentru acțiuni care urmează să fie puse în 
aplicare în temeiul gestiunii directe și 
indirecte în cadrul componentelor 
„Ocuparea forței de muncă și inovare 
socială” și „Sănătate”.

Or. en

Amendamentul 72
Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE
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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, 
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.

(13) FSE+ ar trebui să urmărească 
promovarea ocupării forței de muncă de 
înaltă calitate prin intervenții active care 
să permită (re)integrarea pe piața muncii, 
în special a tinerilor, a persoanelor cu 
handicap și a persoanelor cu boli cronice,
a șomerilor de lungă durată și a persoanelor 
inactive din punct de vedere economic, 
precum și a persoanelor care se confruntă 
cu multiple forme de discriminare prin 
promovarea desfășurării de activități 
independente și a economiei sociale. FSE+ 
ar trebui să vizeze îmbunătățirea 
funcționării piețelor muncii prin sprijinirea 
modernizării și a flexibilității față de
diverse grupuri-țintă a 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 și individuală pe parcursul 
căutării unui loc de muncă și al tranziției 
către încadrarea în muncă și pentru a 
sprijini mobilitatea lucrătorilor. FSE+ ar 
trebui să vizeze combaterea locurilor de 
muncă precare pentru a asigura faptul că 
toate tipurile de contracte de muncă oferă 
condiții de muncă decente cu securitate 
socială adecvată în conformitate cu 
articolul 9 din TFUE, cu Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, cu Carta socială europeană și 
cu Agenda privind munca decentă a OIM. 
FSE+ ar trebui să promoveze participarea 
femeilor și crearea de locuri de muncă 
durabile, care să asigure egalitatea de 
șanse, cu atenție specială pentru mamele 
singure pe piața muncii prin măsuri menite 
să asigure, printre altele, respectarea 
principiului remunerației egale pentru 
muncă egală, un echilibru mai bun între 
viața profesională și cea privată și un acces 
mai bun la servicii accesibile de îngrijire a 
copiilor și la alte servicii de îngrijire sau 
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sprijin pentru promovarea egalității de 
gen. 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. FSE+ ar trebui, de asemenea, 
să sprijine măsurile menite să faciliteze 
tranziția tinerilor de la educație la 
încadrarea în muncă.

Or. en

Amendamentul 73
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Soraya Post, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

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, 
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 

(13) FSE+ ar trebui să urmărească 
promovarea ocupării forței de muncă prin 
intervenții active care să permită integrarea 
și reintegrarea pe piața muncii, în special a 
tinerilor, a șomerilor de lungă durată și a 
persoanelor inactive, a persoanelor aflate 
în situații vulnerabile, precum și prin 
promovarea desfășurării de activități 
independente și a economiei sociale și 
bazate pe solidaritate. FSE+ ar trebui să 
vizeze îmbunătățirea politicilor de ocupare 
a forței de muncă și a funcționării piețelor 
muncii prin sprijinirea modernizării 
instituțiilor implicate, cum ar fi serviciile 
publice de ocupare a forței de muncă, 
pentru a îmbunătăți capacitatea acestora 
atât 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, cât și de a-și 
furniza serviciile într-un mod 
nediscriminatoriu. FSE+ ar trebui să 
promoveze participarea femeilor la piața 
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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.

muncii prin măsuri menite să asigure, 
printre altele, un echilibru mai bun între 
viața profesională și cea privată și un acces 
ușor la servicii de calitate, accesibile sau 
gratuite, de îngrijire a copiilor, a 
persoanelor în vârstă și la alte servicii de 
îngrijire sau la sprijin de bună calitate. 
FSE+ ar trebui, de asemenea, să vizeze 
asigurarea unui mediu de lucru sigur,
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.

Or. en

Amendamentul 74
Krzysztof Hetman, Marek Plura, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

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, 
printre altele, un echilibru mai bun între 
viața profesională și cea privată și un acces 

(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 facilita
mobilitatea lucrătorilor. FSE+ ar trebui să 
promoveze participarea femeilor la piața 
muncii prin măsuri menite să asigure, 
printre altele, un echilibru mai bun între 
viața profesională și cea privată și un acces 
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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.

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.

Or. en

Amendamentul 75
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

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, 
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 

(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, 
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 să promoveze incluziunea 
școlară, profesională și socială deplină și 
completă a persoanelor cu handicap prin 
măsuri care să vizeze asigurarea 
independenței și a unui sprijin concret și 
eficient în toate etapele vieții. FSE+ ar 
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în curs de îmbătrânire. 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.

Or. it

Amendamentul 76
Marian Harkin, Martina Anderson, Ádám Kósa, Helga Stevens, Olga Sehnalová

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, 
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.

(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, a 
persoanelor care asigură servicii 
informale de îngrijire și a persoanelor 
inactive, angajarea asistată și adaptările 
corespunzătoare pentru persoanele cu 
handicap, precum și prin promovarea 
desfășurării de activități independente, a 
antreprenoriatului 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, 
printre altele, un echilibru mai bun între 
viața profesională și cea privată și un acces 
mai bun la serviciile de îngrijire a copiilor 
și la alte servicii de îngrijire sau la sprijin. 
FSE+ ar trebui, de asemenea, să vizeze 
asigurarea unui mediu de lucru sănătos și 
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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.

Or. en

Amendamentul 77
Claude Rolin

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, 
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.

(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, a 
șomerilor în vârstă, a persoanelor cu 
handicap 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, 
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.

Or. fr
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Amendamentul 78
Ulrike Trebesius

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, 
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.

(13) FSE+, în strânsă cooperare cu 
statele membre, 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, 
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.

Or. en

Amendamentul 79
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Nathalie Griesbeck
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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, 
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.

(13) FSE+ ar trebui să urmărească 
promovarea ocupării forței de muncă prin 
intervenții active care să permită 
(re)integrarea pe o piață a muncii, în 
special a tinerilor, a șomerilor de lungă 
durată, a persoanelor inactive și a 
migranților, 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, 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.

Or. en

Amendamentul 80
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Nathalie Griesbeck

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) FSE+ ar trebui să urmărească (13) FSE+ ar trebui să urmărească 
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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, 
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.

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, a 
persoanelor inactive, precum și prin 
promovarea desfășurării de activități 
independente, a antreprenoriatului 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, printre altele, un 
echilibru mai bun între viața profesională și 
cea privată și un acces mai bun la serviciile 
de îngrijire a copiilor și la alte servicii de 
îngrijire și la sprijin. 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.

Or. en

Amendamentul 81
Verónica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Pentru a sprijini și a valorifica 
potențialul de creare de locuri de muncă 
în economia socială, FSE+ va contribui la 
îmbunătățirea integrării întreprinderilor 
sociale în planurile naționale de ocupare 
a forței de muncă și de inovare socială, 
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precum și în programele naționale de 
reformă. „Întreprinderile sociale” 
înseamnă întreprinderile prevăzute de 
legislația în domeniul economiei sociale a 
diferitelor state membre, precum și de 
Concluziile Consiliului 15071/15 privind 
promovarea economiei sociale ca factor 
esențial al dezvoltării economice și sociale 
în Europa.

Or. es

Amendamentul 82
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Propunere de regulament
Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Statele membre ar trebui să se 
angajeze să integreze dimensiunea de gen 
în buget, cu valori-țintă fixe (proporția de 
fonduri la nivel de program pentru femei) 
în cadrul gestionării bugetului și al 
evaluării programelor lor operaționale. 
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 din participarea 
egală, consolidând astfel egalitatea de gen 
în cadrul FSE+.

Or. en

Amendamentul 83
Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 14
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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 
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.

(14) FSE+ ar trebui să acorde sprijin 
pentru îmbunătățirea calității, a 
accesibilității și a caracterului 
nediscriminatoriu al sistemelor de 
educație și formare, cu scopul de a facilita 
dobândirea competențelor-cheie, în special 
a celor digitale, inclusiv protecția datelor 
cu caracter personal și guvernanța 
informației, și a competențelor 
transversale, 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 
flexibilitatea sistemelor de educație și 
formare și la tranziția către un loc de 
muncă, să sprijine învățarea pe tot 
parcursul vieții, precum și să contribuie la 
coeziunea socială, la reducerea segregării 
pe orizontală și pe verticală 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 de înaltă calitate, 
orientarea pe tot parcursul vieții, 
anticiparea competențelor în cooperare cu 
industria, materiale de formare actualizate, 
formarea formatorilor, sprijinul pentru 
învățarea informală și non-formală, 
validarea rezultatelor învățării și 
recunoașterea calificărilor și a 
antecedentelor educaționale.

Or. en

Amendamentul 84
Anne Sander, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier

Propunere de regulament
Considerentul 14
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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 
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 obiectiv 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.

(14) Ca instrument european principal 
dedicat ocupării forței de muncă și 
competențelor, FSE+ ar trebui să poată 
contribui la coeziunea socială, economică 
și teritorială în întreaga Europă. În acest 
scop, FSE+ trebuie 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+ trebuie să contribuie la 
evoluția în cadrul 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 obiectiv se poate
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.

Or. fr

Amendamentul 85
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Soraya 
Post, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López

Propunere de regulament
Considerentul 14
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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 
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.

(14) FSE+ ar trebui să acorde sprijin 
pentru îmbunătățirea calității, a 
caracterului nediscriminatoriu, a 
accesibilității, a caracterului incluziv, 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 
lingvistice și digitale, inclusiv protecția 
datelor și guvernanța informației, de care 
au nevoie toate persoanele pentru 
împlinirea și dezvoltarea personală, pentru 
ocuparea unui loc de muncă, incluziune 
socială și cetățenie activă. În cazul 
șomerilor de lungă durată și al 
persoanelor care provin dintr-un mediu 
social defavorizat, ar trebui să se acorde o 
atenție specială capacitării lor și 
consolidării încrederii în sine și a 
abilității de a avea acces la propriile 
drepturi și de a și le solicita. 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 tot parcursul vieții și 
capacitatea de inserție profesională a 
tuturor, precum și să contribuie la 
incluziune, 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 
investiții în învățământul profesional,
inclusiv în învățământul dual, învățarea la 
locul de muncă și ucenicii, orientarea pe tot 
parcursul vieții, anticiparea competențelor 
în cooperare cu partenerii sociali, 
materiale de formare actualizate, 
previzionarea și monitorizarea parcursului 
profesional al absolvenților, formarea 
formatorilor, validarea rezultatelor învățării 
și recunoașterea calificărilor.

Or. en
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Amendamentul 86
Elena Gentile

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 
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.

(14) Ca principal instrument al UE 
pentru investiții în capitalul uman și în 
competențe, FSE+ joacă un rol esențial în 
promovarea coeziunii sociale, economice 
și teritoriale. 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 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.

Or. en

Amendamentul 87
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli
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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 
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.

(14) Ca principal instrument al UE 
pentru investiții în capitalul uman și în 
competențe, FSE+ joacă un rol esențial în 
promovarea coeziunii sociale și teritoriale.
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 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.

Or. en

Amendamentul 88
Edouard Martin

Propunere de regulament
Considerentul 14
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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 
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.

(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 sau menținerea
competențelor-cheie, în special a celor 
digitale și a celor induse de o tranziție 
echitabilă la o economie cu emisii scăzute 
de dioxid de carbon, 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 
echitabilă 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 și cu organizațiile 
sindicale, materiale de formare actualizate, 
previzionarea și monitorizarea parcursului 
profesional al absolvenților, formarea 
formatorilor, validarea rezultatelor învățării 
și recunoașterea calificărilor.

Or. en

Amendamentul 89
Heinz K. Becker

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) FSE+ ar trebui să acorde sprijin (14) FSE+ ar trebui să acorde sprijin 
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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 
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.

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 
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, punând accentul în 
special pe conceptul de succes al formării 
în alternanță, 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.

Or. de

Amendamentul 90
Verónica Lope Fontagné

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 

(14) FSE+ ar trebui să acorde sprijin 
pentru îmbunătățirea calității, a 
caracterului nediscriminatoriu, a 
accesibilității, 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 
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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 
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.

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 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.

Or. es

Amendamentul 91
Marian Harkin, Olga Sehnalová, Helga Stevens, Ádám Kósa, Martina Anderson

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) 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 și la reintegrarea 
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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.

profesională, 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.

Or. en

Amendamentul 92
Krzysztof Hetman, Marek Plura, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

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 
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 

(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 antreprenoriale și 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 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 



AM\1164117RO.docx 61/158 PE626.995v02-00

RO

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.

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.

Or. en

Amendamentul 93
Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) FSE+ ar trebui să ofere sprijin 
pentru eradicarea sărăciei energetice și 
promovarea accesului la locuințe 
adecvate și eficiente din punct de vedere 
energetic, inclusiv la locuințe sociale, în 
conformitate cu Comunicarea Comisiei 
intitulată „Platforma europeană de 
combatere a sărăciei și a excluziunii 
sociale: un cadru european pentru 
coeziunea socială și teritorială” și cu 
Regulamentul (XX/XX) al Parlamentului 
European și al Consiliului privind 
guvernanța uniunii energetice și cu 
Directiva (XX/XX) a Parlamentului 
European și a Consiliului de modificare a 
Directivei 2012/27/UE privind eficiența 
energetică.

Or. en

Amendamentul 94
Heinz K. Becker
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Propunere de regulament
Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Resursele provenind din FSE+ ar 
trebui să fie alocate în viitor statelor 
membre în concordanță cu furnizarea 
concomitentă de către acestea a unor 
dovezi că sunt implicate activ și eficient în 
proiecte privind implementarea sau 
consolidarea formării în alternanță, în 
cadrul Garanției pentru tineret.

Or. de

Amendamentul 95
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Soraya Post, Silvia 
Costa, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López, Elena Gentile

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Sprijinul acordat prin FSE+ ar 
trebui să fie utilizat pentru a promova 
accesul egal al tuturor, în special al 
grupurilor dezavantajate, la educație și 
formare de calitate, nesegregate și 
favorabile incluziunii, începând de la 
educația și îngrijirea copiilor preșcolari, 
continuând cu educația și formarea 
generală și profesională și până la 
învățământul terțiar, precum și educația și 
învățarea în rândul adulților, favorizând 
astfel permeabilitatea dintre sectoarele 
educației și formării, prevenind părăsirea 
timpurie a școlii, îmbunătățind cunoștințele 
în materie de sănătate, consolidând 
legăturile cu învățarea nonformală și 
informală și facilitând mobilitatea de studiu 
pentru toți. În acest context, ar trebui să fie 
sprijinite sinergiile cu programul Erasmus, 
în special pentru a facilita participarea 
studenților defavorizați la mobilitatea de 

(15) Sprijinul acordat prin FSE+ ar 
trebui să fie utilizat pentru a promova 
accesul egal al tuturor, în special al 
grupurilor dezavantajate, la educație și 
formare de calitate, nesegregate și 
favorabile incluziunii, începând de la 
educația și îngrijirea copiilor preșcolari, 
acordând o atenție specială copiilor care 
provin din medii sociale defavorizate, 
precum copiii din centrele de plasament și 
copiii fără adăpost, continuând cu educația 
și formarea generală și profesională și până 
la învățământul terțiar și reintegrarea în 
sistemul de învățământ, precum și 
educația și învățarea în rândul adulților, 
prevenind astfel transmiterea sărăciei de 
la o generație la alta, favorizând 
permeabilitatea dintre sectoarele educației 
și formării, prevenind părăsirea timpurie a 
școlii și excluziunea socială, îmbunătățind 
cunoștințele în materie de sănătate, 
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studiu. consolidând legăturile cu învățarea 
nonformală și informală și facilitând 
mobilitatea de studiu pentru toți. În acest 
context, ar trebui să fie stabilite sinergii cu 
programul Erasmus cu scopul de a viza și 
de a pregăti în mod adecvat și activ 
studenții defavorizați pentru experiențele 
de mobilitate din străinătate și de a spori 
participarea acestora la mobilitatea de 
studiu transfrontalieră.

Or. en

Amendamentul 96
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Sprijinul acordat prin FSE+ ar 
trebui să fie utilizat pentru a promova 
accesul egal al tuturor, în special al 
grupurilor dezavantajate, la educație și 
formare de calitate, nesegregate și 
favorabile incluziunii, începând de la 
educația și îngrijirea copiilor preșcolari, 
continuând cu educația și formarea 
generală și profesională și până la 
învățământul terțiar, precum și educația și 
învățarea în rândul adulților, favorizând 
astfel permeabilitatea dintre sectoarele 
educației și formării, prevenind părăsirea 
timpurie a școlii, îmbunătățind cunoștințele 
în materie de sănătate, consolidând 
legăturile cu învățarea nonformală și 
informală și facilitând mobilitatea de studiu 
pentru toți. În acest context, ar trebui să fie 
sprijinite sinergiile cu programul Erasmus, 
în special pentru a facilita participarea 
studenților defavorizați la mobilitatea de 
studiu.

(15) Sprijinul acordat prin FSE+ ar 
trebui să fie utilizat pentru a promova 
accesul egal al tuturor la educație și 
formare de calitate, nesegregate și 
favorabile incluziunii, începând de la 
educația și îngrijirea copiilor preșcolari, 
continuând cu educația și formarea 
generală și profesională și până la 
învățământul terțiar, precum și educația și 
învățarea în rândul adulților, favorizând 
astfel permeabilitatea dintre sectoarele 
educației și formării, prevenind părăsirea 
timpurie a școlii, îmbunătățind cunoștințele 
în materie de sănătate, consolidând 
legăturile cu învățarea nonformală și 
informală și facilitând mobilitatea de studiu 
pentru toți. În acest context, ar trebui să fie 
sprijinite sinergiile cu programul Erasmus, 
în special pentru a facilita participarea
studenților defavorizați la mobilitatea de 
studiu.

Or. it
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Amendamentul 97
Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Sprijinul acordat prin FSE+ ar 
trebui să fie utilizat pentru a promova 
accesul egal al tuturor, în special al 
grupurilor dezavantajate, la educație și 
formare de calitate, nesegregate și 
favorabile incluziunii, începând de la 
educația și îngrijirea copiilor preșcolari, 
continuând cu educația și formarea 
generală și profesională și până la 
învățământul terțiar, precum și educația și 
învățarea în rândul adulților, favorizând 
astfel permeabilitatea dintre sectoarele 
educației și formării, prevenind părăsirea 
timpurie a școlii, îmbunătățind cunoștințele 
în materie de sănătate, consolidând 
legăturile cu învățarea nonformală și 
informală și facilitând mobilitatea de studiu 
pentru toți. În acest context, ar trebui să fie 
sprijinite sinergiile cu programul Erasmus, 
în special pentru a facilita participarea 
studenților defavorizați la mobilitatea de 
studiu.

(15) Sprijinul acordat prin FSE+ ar 
trebui să fie utilizat pentru a promova 
accesul egal al tuturor, în special al 
grupurilor dezavantajate, la educație și 
formare de înaltă calitate, nesegregate și 
favorabile incluziunii, începând de la 
educația și îngrijirea copiilor preșcolari, 
continuând cu educația și formarea 
generală și profesională și până la 
învățământul terțiar, precum și educația și 
învățarea în rândul adulților, acordând o 
atenție specială copiilor și tinerilor care 
provin din medii defavorizate, precum 
copiii din centrele de plasament și copiii 
fără adăpost sau care locuiesc în condiții 
precare, favorizând astfel permeabilitatea 
dintre sectoarele educației și formării, 
prevenind părăsirea timpurie a școlii, 
îmbunătățind cunoștințele în materie de 
sănătate, consolidând legăturile cu 
învățarea nonformală și informală și 
facilitând mobilitatea de studiu pentru toți. 
În acest context, ar trebui să fie sprijinite 
sinergiile cu programul Erasmus, pentru a 
extinde practicile inovatoare și în special 
pentru a facilita participarea studenților 
defavorizați și a tinerilor aflați în situații 
vulnerabile la mobilitatea de studiu. 
Coerența politicilor și complementaritatea 
dintre programul Erasmus și FSE+ ar 
trebui să asigure un sprijin decent pentru 
elaborarea și punerea în aplicare a unor 
măsuri precum mobilitatea de studiu 
pentru studenții defavorizați, în special 
pentru cursanții adulți și persoanele cu 
handicap sau cu boli cronice.

Or. en
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Amendamentul 98
Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Comisia și statele membre ar 
trebui să asigure faptul că egalitatea de 
gen și integrarea perspectivei de gen 
constituie un principiu obligatoriu în 
toate etapele de programare, de la 
definirea priorităților programelor 
operaționale până la punerea în aplicare, 
monitorizare și evaluare și că acțiunile-
cheie pentru abordarea integratoare a 
egalității de gen primesc sprijin.

Or. en

Amendamentul 99
Silvia Costa

Propunere de regulament
Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Sprijinul acordat prin intermediul 
FSE+ ar trebui să fie utilizat pentru a 
promova un acces larg la cultură, 
participarea la viața culturală și 
valorificarea expresiei artistice și creative, 
în special prin dezvoltarea de sinergii cu 
programul Europa creativă.

Or. it

Amendamentul 100
Rosa Estaràs Ferragut, Santiago Fisas Ayxelà

Propunere de regulament
Considerentul 15 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) FSE+ va putea sprijini acțiuni 
inovatoare care, prin intermediul 
sportului și al activității fizice, vizează 
încurajarea incluziunii sociale, în special 
a grupurilor defavorizate, precum și 
promovarea sănătății și prevenirea 
bolilor.

Or. es

Amendamentul 101
Rosa Estaràs Ferragut, Santiago Fisas Ayxelà

Propunere de regulament
Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) FSE+ va putea sprijini acțiuni 
inovatoare care, prin intermediul 
sportului și al activității fizice, vizează 
încurajarea incluziunii sociale, în special 
a grupurilor defavorizate, precum și 
promovarea sănătății și prevenirea 
bolilor.

Or. es

Amendamentul 102
Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 15 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15b) Sinergiile cu Fondul pentru azil, 
migrație și integrare ar trebui să asigure 
faptul că FSE+ poate integra și extinde 
accesul egal la educație și formare de 
înaltă calitate, nesegregate și favorabile 
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incluziunii, precum și incluziunea socială, 
integrarea pe piața muncii și accesul la 
asistență medicală pentru resortisanții 
țărilor terțe, acordând o atenție specială 
necesităților femeilor și ale copiilor.

Or. en

Amendamentul 103
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Soraya Post, Miapetra 
Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) FSE+ ar trebui să promoveze 
oportunități flexibile de perfecționare și 
reconversie profesională pentru toți, în 
special competențele digitale și 
tehnologiile generice esențiale, cu scopul 
de a oferi persoanelor competențe adaptate 
la digitalizare, la schimbările tehnologice, 
la inovare și la schimbările sociale și 
economice, de a facilita mobilitatea și 
tranzițiile profesionale, sprijinind în special 
adulții cu competențe reduse și/sau slab 
calificați, în conformitate cu Noua agendă 
pentru competențe în Europa.

(16) FSE+ ar trebui să promoveze 
oportunități flexibile de perfecționare și 
reconversie profesională pentru toți, luând 
în considerare provocările cu care se 
confruntă diferite grupuri sociale 
defavorizate, în special competențele 
digitale și tehnologiile generice esențiale, 
cu scopul de a oferi persoanelor 
competențe adaptate la digitalizare, la 
schimbările tehnologice, la inovare și la 
schimbările sociale și economice, cum ar fi 
cele induse de tranziția la o economie cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon, de a 
facilita mobilitatea și tranzițiile 
profesionale, sprijinind în special adulții cu 
competențe reduse și/sau slab calificați și 
persoanele cu handicap, în conformitate 
cu Noua agendă pentru competențe în 
Europa și în coordonare și în 
complementaritate cu programul Europa 
digitală.

Or. en

Amendamentul 104
Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) FSE+ ar trebui să promoveze 
oportunități flexibile de perfecționare și 
reconversie profesională pentru toți, în 
special competențele digitale și 
tehnologiile generice esențiale, cu scopul 
de a oferi persoanelor competențe adaptate 
la digitalizare, la schimbările tehnologice, 
la inovare și la schimbările sociale și 
economice, de a facilita mobilitatea și 
tranzițiile profesionale, sprijinind în special 
adulții cu competențe reduse și/sau slab 
calificați, în conformitate cu Noua agendă 
pentru competențe în Europa.

(16) FSE+ ar trebui să promoveze 
oportunități flexibile de perfecționare și 
reconversie profesională pentru toți prin 
furnizori de educație formală și 
nonformală, inclusiv prin dezvoltarea de 
competențe digitale și tehnologii generice 
esențiale, cu scopul de a oferi persoanelor 
competențe adaptate la digitalizare, la 
schimbările tehnologice, la inovare și la 
schimbările sociale și economice, de a 
facilita tranziția de la educație la 
încadrarea în muncă, mobilitatea și 
tranzițiile profesionale, sprijinind în special 
adulții cu competențe reduse și/sau slab 
calificați, persoanele cu handicap sau cu 
boli cronice, în conformitate cu Noua 
agendă pentru competențe în Europa.

Or. en

Amendamentul 105
Edouard Martin

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) FSE+ ar trebui să promoveze 
oportunități flexibile de perfecționare și 
reconversie profesională pentru toți, în 
special competențele digitale și 
tehnologiile generice esențiale, cu scopul 
de a oferi persoanelor competențe adaptate 
la digitalizare, la schimbările tehnologice, 
la inovare și la schimbările sociale și 
economice, de a facilita mobilitatea și 
tranzițiile profesionale, sprijinind în special 
adulții cu competențe reduse și/sau slab 
calificați, în conformitate cu Noua agendă 
pentru competențe în Europa.

(16) FSE+ ar trebui să promoveze 
oportunități flexibile de perfecționare și 
reconversie profesională pentru toți, în 
special competențele digitale și 
tehnologiile generice esențiale, cu scopul 
de a oferi persoanelor și comunităților 
locale competențe adaptate la digitalizare, 
la schimbările tehnologice, la inovare și la 
schimbările sociale și economice, în 
special la cele induse de tranziția la o 
economie cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon, de a facilita mobilitatea și 
tranzițiile profesionale, sprijinind în special 
adulții cu competențe reduse și/sau slab 
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calificați, în conformitate cu Noua agendă 
pentru competențe în Europa.

Or. en

Amendamentul 106
Marian Harkin, Olga Sehnalová, Martina Anderson

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) FSE+ ar trebui să promoveze 
oportunități flexibile de perfecționare și 
reconversie profesională pentru toți, în 
special competențele digitale și 
tehnologiile generice esențiale, cu scopul 
de a oferi persoanelor competențe adaptate 
la digitalizare, la schimbările tehnologice, 
la inovare și la schimbările sociale și 
economice, de a facilita mobilitatea și 
tranzițiile profesionale, sprijinind în special 
adulții cu competențe reduse și/sau slab 
calificați, în conformitate cu Noua agendă 
pentru competențe în Europa.

(16) FSE+ ar trebui să promoveze 
oportunități flexibile de perfecționare și 
reconversie profesională pentru toți, în 
special competențele digitale și 
tehnologiile generice esențiale, cu scopul 
de a oferi persoanelor competențe adaptate 
la digitalizare, la schimbările tehnologice, 
la inovare și la schimbările sociale și 
economice, de a facilita mobilitatea și 
tranzițiile profesionale, sprijinind în special 
adulții cu competențe reduse și/sau slab 
calificați și persoanele cu handicap, în 
conformitate cu Noua agendă pentru 
competențe în Europa.

Or. en

Amendamentul 107
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) FSE+ ar trebui să promoveze 
oportunități flexibile de perfecționare și 
reconversie profesională pentru toți, în 
special competențele digitale și 
tehnologiile generice esențiale, cu scopul 
de a oferi persoanelor competențe adaptate 
la digitalizare, la schimbările tehnologice, 

(16) FSE+ ar trebui să promoveze 
oportunități flexibile de perfecționare și 
reconversie profesională pentru toți, în 
special competențele digitale și 
tehnologiile generice esențiale, cu scopul 
de a oferi persoanelor competențe adaptate 
la digitalizare, la schimbările tehnologice, 
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la inovare și la schimbările sociale și 
economice, de a facilita mobilitatea și 
tranzițiile profesionale, sprijinind în special 
adulții cu competențe reduse și/sau slab 
calificați, în conformitate cu Noua agendă 
pentru competențe în Europa.

la inovare și la schimbările sociale și 
economice, de a facilita mobilitatea și 
tranzițiile profesionale, sprijinind în special 
adulții cu competențe reduse și/sau slab 
calificați și persoanele cu handicap, în 
conformitate cu Noua agendă pentru 
competențe în Europa.

Or. en

Amendamentul 108
Krzysztof Hetman, Marek Plura, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) FSE+ ar trebui să promoveze 
oportunități flexibile de perfecționare și 
reconversie profesională pentru toți, în 
special competențele digitale și 
tehnologiile generice esențiale, cu scopul 
de a oferi persoanelor competențe adaptate 
la digitalizare, la schimbările tehnologice, 
la inovare și la schimbările sociale și 
economice, de a facilita mobilitatea și 
tranzițiile profesionale, sprijinind în special 
adulții cu competențe reduse și/sau slab 
calificați, în conformitate cu Noua agendă 
pentru competențe în Europa.

(16) FSE+ ar trebui să promoveze 
oportunități flexibile de perfecționare și 
reconversie profesională pentru toți, în 
special competențele digitale și 
antreprenoriale și tehnologiile generice 
esențiale, cu scopul de a oferi persoanelor 
competențe adaptate la digitalizare, la 
schimbările tehnologice, la inovare și la 
schimbările sociale și economice, de a 
facilita mobilitatea și tranzițiile 
profesionale, sprijinind în special adulții cu 
competențe reduse și/sau slab calificați, în 
conformitate cu Noua agendă pentru 
competențe în Europa.

Or. en

Amendamentul 109
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Claudiu Ciprian 
Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Sinergiile cu programul Orizont (17) Sinergiile cu programul Orizont 
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Europa ar trebui să asigure faptul că FSE+ 
poate integra și extinde utilizarea 
programelor de învățământ inovatoare 
sprijinite de Orizont Europa, astfel încât 
persoanele să dobândească abilitățile și 
competențele necesare pentru locurile de 
muncă ale viitorului.

Europa ar trebui să asigure faptul că FSE+ 
poate integra și extinde utilizarea 
programelor de învățământ inovatoare 
sprijinite de Orizont Europa, astfel încât 
persoanele să dobândească abilitățile și 
competențele necesare pentru dezvoltarea 
lor personală și profesională și pentru
locurile de muncă ale viitorului. Comisia 
ar trebui să asigure sinergii între 
componenta „Sănătate” și programul 
Orizont Europa în vederea îmbunătățirii 
rezultatelor obținute în domeniul 
protecției sănătății și al prevenirii bolilor.

Or. en

Amendamentul 110
Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Sinergiile cu programul Orizont 
Europa ar trebui să asigure faptul că FSE+ 
poate integra și extinde utilizarea 
programelor de învățământ inovatoare 
sprijinite de Orizont Europa, astfel încât 
persoanele să dobândească abilitățile și 
competențele necesare pentru locurile de 
muncă ale viitorului.

(17) Sinergiile cu programul Orizont 
Europa ar trebui să asigure faptul că FSE+ 
poate integra și extinde utilizarea 
programelor de învățământ inovatoare 
sprijinite de Orizont Europa, astfel încât 
persoanele să dobândească abilitățile și 
competențele necesare pentru locurile de 
muncă ale viitorului și să se abordeze 
provocările societale actuale și viitoare.

Or. en

Amendamentul 111
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Miapetra 
Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Elena 
Gentile

Propunere de regulament
Considerentul 18
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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 
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.

(18) FSE+ ar trebui să sprijine eforturile 
statelor membre la toate nivelurile de 
administrație, inclusiv la nivel local și 
regional, de a eradica sărăcia, inclusiv 
sărăcia energetică, astfel cum se prevede 
în normele recent stabilite privind 
guvernanța uniunii energetice, 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 
sociale și în materie de sănătate. Acest 
lucru implică mobilizarea unor politici 
proactive și reactive diverse care să vizeze 
persoanele cele mai dezavantajate, 
indiferent de vârstă, inclusiv copiii, în 
conformitate cu principiul 11 din Pilonul 
european al drepturilor sociale,
comunitățile marginalizate, cum ar fi romii, 
persoanele cu handicap, persoanele fără 
adăpost, resortisanții țărilor terțe 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, inclusiv prin 
sprijin specific pentru economia socială și 
bazată pe solidaritate. Proiectele care 
promovează incluziunea activă, 
abordările integrate bazate pe cei trei 
piloni de acces la servicii, sprijin pentru 
venit și piețe ale muncii favorabile 
incluziunii ar trebui să fie încurajate. 
Sinergiile dintre măsurile finanțate în 
cadrul FSE+ și strategiile naționale 
privind sprijinul pentru venit, sub forma 
unor măsuri de sprijin pentru venitul 
minim și/sau a unor măsuri structurale de 
sprijin pentru venit care combină sprijinul 
pentru venit cu măsuri de activare și cu o 
consolidare a serviciilor sau a prestațiilor 
de asigurări sociale, ar trebui să fie 
promovate cu scopul de a amplifica 
impactul asupra beneficiarilor finali.
FSE+ ar trebui să fie, de asemenea, utilizat 
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pentru a spori accesul prompt și echitabil la 
servicii gratuite sau 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 și serviciile de orientare 
privind accesul la locuințe sociale sau 
accesibile ca preț. FSE+ ar trebui să 
contribuie la modernizarea sistemelor de 
protecție socială, în special în vederea 
promovării accesibilității acestora.

Or. en

Amendamentul 112
Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

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 
medicală și de îngrijire pe termen lung, în 

(18) FSE+ ar trebui să sprijine eforturile 
statelor membre la toate nivelurile de 
administrație, inclusiv la nivel local și 
regional, 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 și condițiile precare de 
locuit, inclusiv lipsa de adăpost, cu accent 
special pe combaterea feminizării 
sărăciei. 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, 
persoanele cu handicap, cu boli și/sau cu 
afecțiuni cronice, lucrătorii săraci, 
persoanele fără adăpost, resortisanții 
țărilor terțe, inclusiv refugiații, solicitanții 
de azil, migranții fără forme legale și 
apatrizii și orice alte persoane care se 
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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.

confruntă cu provocări sociale multiple și 
cu multiple forme de discriminare. FSE+ 
ar trebui să promoveze incluziunea activă a 
persoanelor îndepărtate de piața muncii, cu 
scopul de a asigura incluziunea
socioeconomică a acestora și participarea 
lor deplină la viața societății. FSE+ ar 
trebui să fie, de asemenea, utilizat pentru a 
consolida drepturile sociale prin accesul 
prompt și echitabil la servicii accesibile ca 
preț, sustenabile și de înaltă calitate, cum ar 
fi serviciile de consiliere, de asistență 
medicală, de îngrijire a copiilor și de 
educație a copiilor preșcolari și de 
îngrijire pe termen lung, în special 
serviciile de îngrijire în cadrul familiei și al 
comunității și accesul la locuințe decente, 
eficiente din punct de vedere energetic și 
accesibile ca preț, inclusiv la locuințe 
sociale. FSE+ ar trebui să contribuie la 
modernizarea sistemelor de protecție 
socială și a sistemelor sociale, în special în 
vederea promovării accesibilității și a 
acoperirii acestora.

Or. en

Amendamentul 113
Marian Harkin, Martina Anderson

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, 

(18) FSE+ ar trebui să sprijine eforturile 
statelor membre la toate nivelurile 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 și lipsa de adăpost. 
Acest lucru implică mobilizarea unor 
politici diverse care să vizeze persoanele 
cele mai dezavantajate, indiferent de 
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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 
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.

vârstă, inclusiv copiii, persoanele cu 
handicap, 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. Proiectele care 
promovează incluziunea activă și 
integrarea pe baza celor trei piloni de 
acces la servicii, sprijin pentru venit și 
piețe ale muncii favorabile incluziunii ar 
trebui să fie încurajate. Sinergiile dintre 
măsurile finanțate în cadrul FSE+ și 
sprijinul pentru venit, sub formă de venit 
minim și prestații de asigurări sociale, 
care sunt de competență națională și, prin 
urmare, nu sunt cheltuieli eligibile în 
cadrul FSE+, ar trebui să fie stimulate cu 
scopul de a amplifica impactul acestora 
asupra beneficiarilor finali. 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 
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.

Or. en

Amendamentul 114
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

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 

(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, inclusiv prin sisteme de 
venit minim în conformitate cu 
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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 
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.

principiul 14 din Pilonul european al 
drepturilor sociale, 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, 
lucrătorii săraci, persoanele fără adăpost 
și alte persoane care se confruntă cu 
multiple provocări sociale. 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 
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 și a acoperirii
acestora, inclusiv pentru persoanele aflate 
în situații atipice.

Or. en

Amendamentul 115
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

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 

(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 
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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 
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.

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, 
lucrătorii săraci, persoanele fără adăpost, 
persoanele cu handicap, resortisanții 
țărilor terțe, solicitanții de azil și 
refugiații, precum și alte persoane care se 
confruntă cu multiple provocări sociale. 
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 
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, a caracterului 
incluziv și a acoperirii cuprinzătoare a
acestora.

Or. en

Amendamentul 116
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

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 

(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 
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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 
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.

unor politici diverse care să vizeze 
persoanele cele mai dezavantajate, 
indiferent de vârstă, inclusiv copiii 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 
medicală și de îngrijire pe termen lung, în 
special serviciile de îngrijire în cadrul 
familiei și al comunității. FSE+ ar trebui să 
contribuie la punerea în aplicare a
sistemelor de protecție socială, în special în 
vederea promovării accesibilității acestora.

Or. it

Amendamentul 117
Krzysztof Hetman, Marek Plura, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

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 

(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 și strategii diverse care să 
vizeze persoanele cele mai dezavantajate, 
indiferent de vârstă, inclusiv copiii, 
persoanele cu handicap, 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 
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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 
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.

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 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 instituțiilor de securitate 
socială și a serviciilor publice de ocupare 
a forței de muncă și a sistemelor de 
protecție socială, în special în vederea 
promovării accesibilității și a eficacității 
acestora privind răspunsul la realitățile în 
schimbare de pe piața muncii.

Or. en

Amendamentul 118
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Martina Dlabajová, Nathalie 
Griesbeck

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 

(18) FSE+ ar trebui să sprijine eforturile 
statelor membre la toate nivelurile de 
administrație, inclusiv la nivel local și 
regional, 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 și lipsa de adăpost. 
Acest lucru implică mobilizarea unor 
politici diverse care să vizeze persoanele 
cele mai dezavantajate, indiferent de 
vârstă, inclusiv copiii, persoanele cu 
handicap, 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 
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accesul prompt și echitabil la servicii 
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.

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 
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.

Or. en

Amendamentul 119
Edouard Martin

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 
medicală și de îngrijire pe termen lung, în 
special serviciile de îngrijire în cadrul 
familiei și al comunității. FSE+ ar trebui să 

(18) FSE+ ar trebui să sprijine eforturile 
statelor membre de a combate sărăcia, 
inclusiv sărăcia energetică, astfel cum se 
prevede în normele recent convenite 
privind guvernanța uniunii energetice, 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 
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contribuie la modernizarea sistemelor de 
protecție socială, în special în vederea 
promovării accesibilității acestora.

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.

Or. en

Amendamentul 120
Verónica Lope Fontagné

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 
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.

(18) FSE+ ar trebui să sprijine eforturile 
statelor membre și ale autorităților locale 
și regionale 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 
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.
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Or. es

Amendamentul 121
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Propunere de regulament
Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Având în vedere diversitatea 
nivelului de dezvoltarea din regiuni și 
realitățile sociale diferite din Europa, 
gradul de flexibilitate a FSE+ ar trebui să 
fie suficient pentru a lua în considerare 
particularitățile regionale și teritoriale.

Or. en

Amendamentul 122
Theodoros Zagorakis

Propunere de regulament
Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Având în vedere diversitatea 
nivelului de dezvoltarea din regiuni și 
realitățile sociale diferite din Europa, 
gradul de flexibilitate a FSE+ ar trebui să 
fie suficient pentru a lua în considerare 
particularitățile regionale și teritoriale.

Or. en

Justificare

Este necesară o mai mare flexibilitate în domeniile de intervenție ale FSE+.

Amendamentul 123
Anne Sander, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier
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Propunere de regulament
Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Având în vedere diversitatea de 
niveluri de dezvoltare din Europa, 
intervenția FSE+ trebuie să rămână 
suficient de flexibilă pentru a putea ține 
seama de specificitățile regionale și 
teritoriale.

Or. fr

Amendamentul 124
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Soraya Post, Miapetra 
Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Maria 
João Rodrigues

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 

(19) FSE+ ar trebui să contribuie la 
eradicarea sărăciei prin sprijinirea 
sistemelor naționale care vizează reducerea 
deprivării alimentare și materiale și să 
promoveze integrarea socială a persoanelor 
sărace sau expuse riscului de sărăcie sau 
de excluziune socială și a persoanelor celor 
mai defavorizate. Statele membre ar trebui 
să aloce cel puțin 4 % din resursele lor 
naționale provenind din componenta 
„Coeziune socială și drepturi sociale” cu 
gestiune partajată pentru a eradica 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 
cele mai simple norme cu putință în cazul 
sprijinului care vizează reducerea 
deprivării materiale a persoanelor celor mai 
defavorizate.
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reducerea deprivării materiale a 
persoanelor celor mai defavorizate.

Or. en

Amendamentul 125
Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

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 incluziunea socială a 
persoanelor expuse riscului de sărăcie sau 
de excluziune socială și a persoanelor celor 
mai defavorizate. Statele membre ar trebui 
să aloce cel puțin 4 % 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. 

Or. en

Amendamentul 126
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan
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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. Statele membre ar trebui 
să aloce cel puțin 4 % 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.

Or. en

Amendamentul 127
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

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 

(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 
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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.

excluziune socială și a persoanelor celor 
mai defavorizate. Statele membre ar trebui 
să aloce cel puțin 4 % 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.

Or. en

Amendamentul 128
Heinz K. Becker

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 

(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 
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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.

lipsa de adăpost, sărăcia în rândul copiilor, 
sărăcia în rândul persoanelor în vârstă 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.

Or. de

Amendamentul 129
Heinz K. Becker

Propunere de regulament
Considerentul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19a) Sărăcia în rândul persoanelor în 
vârstă este o problemă europeană, care 
afectează, în principal, femeile. Întrucât, 
în 2014, decalajul de gen la nivelul 
pensiilor în UE, care poate fi definit ca 
fiind diferența dintre venitul mediu 
obținut (înainte de perceperea impozitelor 
și taxelor) de femei ca pensie în raport cu 
venitul primit de bărbați, era de 39,4 % 
pentru grupa de vârstă de cel puțin 65 de 
ani, iar acest decalaj a crescut în jumătate 
dintre statele membre în ultimii cinci ani. 
Criza financiară și economică din ultimii 
ani a avut un impact negativ asupra 
venitului obținut de multe femei, iar pe 
termen lung, acest impact negativ vizează, 
în medie, într-o măsură mai mare venitul 
femeilor comparativ cu venitul obținut de 
bărbați. În unele state membre, între 11 și 
36 % dintre femei nu au acces la niciun 
fel de pensie.

Or. de

Amendamentul 130
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan
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Propunere de regulament
Considerentul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19a) Pentru a eradica sărăcia și a 
îmbunătăți incluziunea socială, FSE+ ar 
trebui să promoveze participarea activă a 
ONG-urilor sociale specializate, precum și 
a organizațiilor care reprezintă și care 
lucrează cu persoane expuse sărăciei la 
elaborarea, la implementarea și la 
evaluarea programelor specifice.

Or. en

Amendamentul 131
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Având în vedere necesitatea 
continuă de a intensifica eforturile pentru 
a aborda problema gestionării fluxurilor 
de migrație în ansamblul Uniunii, precum 
și pentru a sprijini în mod coerent, 
puternic și consecvent eforturile de 
solidaritate și de partajare a 
responsabilității, FSE+ ar trebui să ofere 
sprijin pentru a promova integrarea
socioeconomică a resortisanților țărilor 
terțe, în completarea acțiunilor finanțate 
în temeiul Fondului pentru azil și 
migrație.

eliminat

Or. it

Amendamentul 132
Ulrike Trebesius
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Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Având în vedere necesitatea 
continuă de a intensifica eforturile pentru 
a aborda problema gestionării fluxurilor 
de migrație în ansamblul Uniunii, precum 
și pentru a sprijini în mod coerent, 
puternic și consecvent eforturile de 
solidaritate și de partajare a 
responsabilității, FSE+ ar trebui să ofere 
sprijin pentru a promova integrarea 
socioeconomică a resortisanților țărilor 
terțe, în completarea acțiunilor finanțate 
în temeiul Fondului pentru azil și 
migrație.

eliminat

Or. en

Amendamentul 133
Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Având în vedere necesitatea 
continuă de a intensifica eforturile pentru a 
aborda problema gestionării fluxurilor de 
migrație în ansamblul Uniunii, precum și 
pentru a sprijini în mod coerent, puternic și 
consecvent eforturile de solidaritate și de 
partajare a responsabilității, FSE+ ar trebui 
să ofere sprijin pentru a promova 
integrarea socioeconomică a resortisanților 
țărilor terțe, în completarea acțiunilor 
finanțate în temeiul Fondului pentru azil și 
migrație.

(20) Având în vedere necesitatea 
continuă de a intensifica eforturile pentru a 
aborda problema gestionării fluxurilor de 
migrație în ansamblul Uniunii, precum și 
pentru a sprijini în mod coerent, puternic și 
consecvent eforturile de solidaritate și de 
partajare a responsabilității, FSE+ ar trebui 
să ofere sprijin pentru a promova 
incluziunea socioeconomică a 
resortisanților țărilor terțe, inclusiv a 
refugiaților și a solicitanților de azil, în 
completarea acțiunilor finanțate în temeiul 
Fondului pentru azil și migrație. Statele 
membre ar trebui să aloce 2 % din 
resursele lor provenind din FSE+ pentru 
incluziunea resortisanților țărilor terțe 
și/sau a comunităților marginalizate la 
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nivel local.

Or. en

Amendamentul 134
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Miapetra Kumpula-Natri, 
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Elena Gentile

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Având în vedere necesitatea 
continuă de a intensifica eforturile pentru a 
aborda problema gestionării fluxurilor de 
migrație în ansamblul Uniunii, precum și 
pentru a sprijini în mod coerent, puternic și 
consecvent eforturile de solidaritate și de 
partajare a responsabilității, FSE+ ar trebui 
să ofere sprijin pentru a promova 
integrarea socioeconomică a resortisanților 
țărilor terțe, în completarea acțiunilor 
finanțate în temeiul Fondului pentru azil și 
migrație.

(20) Având în vedere necesitatea 
continuă de a intensifica eforturile pentru a 
aborda problema gestionării fluxurilor de 
migrație în ansamblul Uniunii, precum și 
pentru a sprijini în mod coerent, puternic și 
consecvent eforturile echitabile de 
solidaritate și de partajare a 
responsabilității, FSE+ ar trebui să ofere 
sprijin pentru a promova integrarea 
socioeconomică a resortisanților țărilor 
terțe, în completarea acțiunilor finanțate în 
temeiul Fondului pentru azil și migrație, al 
FEDR și al fondurilor care pot avea un 
efect pozitiv asupra incluziunii 
resortisanților țărilor terțe. Statele 
membre ar trebui să aloce o proporție 
adecvată din resursele lor provenind din 
FSE+ pentru autoritățile locale în scopul 
satisfacerii necesităților de integrare a 
resortisanților țărilor terțe la nivel local.

Or. en

Amendamentul 135
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Nathalie Griesbeck

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Având în vedere necesitatea (20) Având în vedere necesitatea 



AM\1164117RO.docx 91/158 PE626.995v02-00

RO

continuă de a intensifica eforturile pentru a 
aborda problema gestionării fluxurilor de 
migrație în ansamblul Uniunii, precum și 
pentru a sprijini în mod coerent, puternic și 
consecvent eforturile de solidaritate și de 
partajare a responsabilității, FSE+ ar trebui 
să ofere sprijin pentru a promova 
integrarea socioeconomică a resortisanților 
țărilor terțe, în completarea acțiunilor 
finanțate în temeiul Fondului pentru azil și 
migrație.

continuă de a intensifica eforturile pentru a 
aborda problema gestionării fluxurilor de 
migrație în ansamblul Uniunii, precum și 
pentru a sprijini în mod coerent, puternic și 
consecvent eforturile de solidaritate și de 
partajare a responsabilității, FSE+ ar trebui 
să ofere sprijin pentru a promova 
integrarea socioeconomică a resortisanților 
țărilor terțe, în completarea acțiunilor
finanțate în temeiul Fondului pentru azil și 
migrație. Statele membre ar trebui să 
aloce resurse adecvate pentru autoritățile 
locale pentru integrarea migranților la 
nivel local.

Or. en

Amendamentul 136
Brando Benifei

Propunere de regulament
Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20a) Gestionarea fluxurilor de migrație 
are o dimensiune și implicații distinctive 
la nivel urban și local. Orașele, 
autoritățile locale și regionale, partenerii 
sociali, actorii socioeconomici, 
organizațiile societății civile s-au dovedit 
capabile să elaboreze strategii, proiecte și 
inițiative eficace și inovatoare pentru a 
face față provocărilor pe termen scurt și 
lung legate de primirea, incluziunea 
socială și integrarea resortisanților țărilor 
terțe în societate și pe piața muncii. FSE+ 
ar trebui să ofere sprijin direct orașelor și 
părților interesate de la nivel local în 
vederea extinderii proiectelor locale în 
acest domeniu, cu scopul de a oferi sprijin 
prompt, specific și eficace pe baza 
necesităților locale.

Or. en
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Amendamentul 137
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Propunere de regulament
Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20a) FSE+ nu ar trebui în niciun caz să 
fie utilizat pentru stimularea directă sau 
indirectă a noilor fluxuri de migrație 
ilegală către UE, ci ar trebui să rămână 
un instrument util pentru promovarea 
integrării socioeconomice a cetățenilor 
europeni, în special a tinerilor care, 
având reședința legală în Uniune, se 
confruntă cu sărăcia, cu deprivarea 
materială, excluziunea socială și care 
întâmpină dificultăți în a rămâne 
permanent pe piața europeană a forței de 
muncă.

Or. it

Amendamentul 138
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) FSE+ ar trebui să sprijine 
reformele politicilor și sistemelor din 
domeniile ocupării forței de muncă, 
incluziunii sociale, asistenței medicale și 
îngrijirii pe termen lung, educației și 
formării. Pentru a consolida alinierea la 
semestrul european, statele membre ar 
trebui să aloce o proporție adecvată din 
resursele lor provenind din componenta 
FSE+ cu gestiune partajată pentru a pune 
în aplicare a recomandările specifice 
relevante legate de provocările structurale 
care pot fi abordate prin investiții 
multianuale care intră în domeniul de 
aplicare al FSE+. Comisia și statele 

eliminat
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membre ar trebui să asigure coerența, 
coordonarea și complementaritatea între 
componenta cu gestiune partajată și 
componenta „Sănătate” ale FSE+ și 
Programul de sprijin pentru reforme, 
inclusiv cu Instrumentul de realizare a 
reformelor și Instrumentul de sprijin 
tehnic. În special, Comisia și statele 
membre ar trebui să asigure, în toate 
etapele procesului, o coordonare eficace 
pentru a garanta consecvența, coerența, 
complementaritatea și sinergiile între 
sursele de finanțare, inclusiv a asistenței 
tehnice aferente.

Or. en

Amendamentul 139
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) FSE+ ar trebui să sprijine reformele 
politicilor și sistemelor din domeniile 
ocupării forței de muncă, incluziunii 
sociale, asistenței medicale și îngrijirii pe 
termen lung, educației și formării. Pentru a 
consolida alinierea la semestrul european, 
statele membre ar trebui să aloce o 
proporție adecvată din resursele lor 
provenind din componenta FSE+ cu 
gestiune partajată pentru a pune în 
aplicare a recomandările specifice 
relevante legate de provocările structurale 
care pot fi abordate prin investiții 
multianuale care intră în domeniul de 
aplicare al FSE+. Comisia și statele 
membre ar trebui să asigure coerența, 
coordonarea și complementaritatea între 
componenta cu gestiune partajată și 
componenta „Sănătate” ale FSE+ și 
Programul de sprijin pentru reforme, 
inclusiv cu Instrumentul de realizare a 
reformelor și Instrumentul de sprijin 

(21) FSE+ ar trebui să sprijine reformele 
politicilor statelor membre și sistemelor 
din domeniile ocupării forței de muncă, 
incluziunii sociale, asistenței medicale și 
îngrijirii pe termen lung, educației și 
formării.
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tehnic. În special, Comisia și statele 
membre ar trebui să asigure, în toate 
etapele procesului, o coordonare eficace 
pentru a garanta consecvența, coerența, 
complementaritatea și sinergiile între 
sursele de finanțare, inclusiv a asistenței 
tehnice aferente.

Or. it

Amendamentul 140
Claude Rolin

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) FSE+ ar trebui să sprijine reformele 
politicilor și sistemelor din domeniile 
ocupării forței de muncă, incluziunii 
sociale, asistenței medicale și îngrijirii pe 
termen lung, educației și formării. Pentru a 
consolida alinierea la semestrul european, 
statele membre ar trebui să aloce o 
proporție adecvată din resursele lor 
provenind din componenta FSE+ cu 
gestiune partajată pentru a pune în 
aplicare recomandările specifice relevante 
legate de provocările structurale care pot 
fi abordate prin investiții multianuale care 
intră în domeniul de aplicare al FSE+. 
Comisia și statele membre ar trebui să 
asigure coerența, coordonarea și 
complementaritatea între componenta cu 
gestiune partajată și componenta 
„Sănătate” ale FSE+ și Programul de 
sprijin pentru reforme, inclusiv cu 
Instrumentul de realizare a reformelor și 
Instrumentul de sprijin tehnic. În special, 
Comisia și statele membre ar trebui să 
asigure, în toate etapele procesului, o 
coordonare eficace pentru a garanta 
consecvența, coerența, complementaritatea 
și sinergiile între sursele de finanțare, 
inclusiv a asistenței tehnice aferente.

(21) FSE+ ar trebui să sprijine reformele 
politicilor și sistemelor din domeniile 
ocupării forței de muncă, incluziunii 
sociale, asistenței medicale și îngrijirii pe 
termen lung, educației și formării. În 
special, Comisia și statele membre ar trebui 
să asigure, în toate etapele procesului, o 
coordonare eficace pentru a garanta 
consecvența, coerența, complementaritatea 
și sinergiile între sursele de finanțare, 
inclusiv a asistenței tehnice aferente.
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Or. fr

Amendamentul 141
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) FSE+ ar trebui să sprijine reformele 
politicilor și sistemelor din domeniile 
ocupării forței de muncă, incluziunii 
sociale, asistenței medicale și îngrijirii pe 
termen lung, educației și formării. Pentru a 
consolida alinierea la semestrul european,
statele membre ar trebui să aloce o 
proporție adecvată din resursele lor 
provenind din componenta FSE+ cu 
gestiune partajată pentru a pune în 
aplicare a recomandările specifice 
relevante legate de provocările structurale 
care pot fi abordate prin investiții 
multianuale care intră în domeniul de 
aplicare al FSE+. Comisia și statele 
membre ar trebui să asigure coerența, 
coordonarea și complementaritatea între 
componenta cu gestiune partajată și 
componenta „Sănătate” ale FSE+ și 
Programul de sprijin pentru reforme, 
inclusiv cu Instrumentul de realizare a 
reformelor și Instrumentul de sprijin 
tehnic. În special, Comisia și statele 
membre ar trebui să asigure, în toate 
etapele procesului, o coordonare eficace 
pentru a garanta consecvența, coerența, 
complementaritatea și sinergiile între 
sursele de finanțare, inclusiv a asistenței 
tehnice aferente.

(21) FSE+ ar trebui să sprijine reformele 
politicilor și sistemelor din domeniile 
ocupării forței de muncă, incluziunii 
sociale, asistenței medicale și îngrijirii pe 
termen lung, educației și formării. Statele 
membre ar trebui să aloce o proporție 
adecvată din resursele lor provenind din 
componenta FSE+ cu gestiune partajată 
pentru recomandările specifice relevante 
care sunt coerente cu raționamentul
FSE+. Comisia și statele membre ar trebui 
să asigure coerența, coordonarea și 
complementaritatea între componenta cu 
gestiune partajată și componenta „Sănătate” 

ale FSE+ și Programul de sprijin pentru 
reforme. În special, Comisia și statele 
membre ar trebui să asigure, în toate 
etapele procesului, o coordonare eficace 
pentru a garanta consecvența, coerența, 
complementaritatea și sinergiile între 
sursele de finanțare, inclusiv a asistenței 
tehnice aferente, luând în considerare 
întotdeauna obiectivele de coeziune 
economică, socială și teritorială stabilite 
la articolul 174 din TFUE.

Or. en

Amendamentul 142
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López
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Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) FSE+ ar trebui să sprijine reformele 
politicilor și sistemelor din domeniile 
ocupării forței de muncă, incluziunii 
sociale, asistenței medicale și îngrijirii pe 
termen lung, educației și formării. Pentru a 
consolida alinierea la semestrul european,
statele membre ar trebui să aloce o 
proporție adecvată din resursele lor 
provenind din componenta FSE+ cu 
gestiune partajată pentru a pune în 
aplicare a recomandările specifice 
relevante legate de provocările structurale 
care pot fi abordate prin investiții 
multianuale care intră în domeniul de 
aplicare al FSE+. Comisia și statele 
membre ar trebui să asigure coerența, 
coordonarea și complementaritatea între 
componenta cu gestiune partajată și 
componenta „Sănătate” ale FSE+ și 
Programul de sprijin pentru reforme, 
inclusiv cu Instrumentul de realizare a 
reformelor și Instrumentul de sprijin 
tehnic. În special, Comisia și statele 
membre ar trebui să asigure, în toate 
etapele procesului, o coordonare eficace 
pentru a garanta consecvența, coerența, 
complementaritatea și sinergiile între 
sursele de finanțare, inclusiv a asistenței 
tehnice aferente.

(21) FSE+ ar trebui să sprijine reformele 
politicilor și sistemelor din domeniile 
ocupării forței de muncă, incluziunii 
sociale, asistenței medicale și îngrijirii pe 
termen lung, educației și formării și 
eradicării sărăciei, care sunt asociate cu 
provocările identificate de tabloul de bord 
social din cadrul semestrului european. 
Statele membre ar trebui să aloce o 
proporție adecvată din resursele lor 
provenind din componenta „Coeziune 
socială și drepturi sociale” pentru a pune 
în aplicare recomandările specifice 
relevante legate de provocările structurale 
care pot fi abordate prin investiții 
multianuale care intră în domeniul de 
aplicare al FSE+. Comisia și statele 
membre ar trebui să implice autoritățile 
locale și regionale în procesul de 
asigurare a coerenței, a coordonării și a 
complementarității între toate nivelurile 
administrației și între componenta cu 
gestiune partajată și componentele cu 
gestiune directă și indirectă ale FSE+, 
precum și între acestea și Programul de 
sprijin pentru reforme, inclusiv cu 
Instrumentul de realizare a reformelor și 
Instrumentul de sprijin tehnic. În special, 
Comisia și statele membre ar trebui să 
asigure, în toate etapele procesului, o 
coordonare eficace pentru a garanta 
consecvența, coerența, complementaritatea 
și sinergiile între sursele de finanțare, 
inclusiv a asistenței tehnice aferente.

Or. en

Amendamentul 143
Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) FSE+ ar trebui să sprijine reformele 
politicilor și sistemelor din domeniile 
ocupării forței de muncă, incluziunii 
sociale, asistenței medicale și îngrijirii pe 
termen lung, educației și formării. Pentru a 
consolida alinierea la semestrul european, 
statele membre ar trebui să aloce o 
proporție adecvată din resursele lor 
provenind din componenta FSE+ cu 
gestiune partajată pentru a pune în aplicare 
a recomandările specifice relevante legate 
de provocările structurale care pot fi 
abordate prin investiții multianuale care 
intră în domeniul de aplicare al FSE+. 
Comisia și statele membre ar trebui să 
asigure coerența, coordonarea și 
complementaritatea între componenta cu 
gestiune partajată și componenta „Sănătate” 

ale FSE+ și Programul de sprijin pentru 
reforme, inclusiv cu Instrumentul de 
realizare a reformelor și Instrumentul de 
sprijin tehnic. În special, Comisia și statele 
membre ar trebui să asigure, în toate 
etapele procesului, o coordonare eficace 
pentru a garanta consecvența, coerența, 
complementaritatea și sinergiile între 
sursele de finanțare, inclusiv a asistenței 
tehnice aferente.

(21) FSE+ ar trebui să sprijine reformele 
politicilor și sistemelor din domeniile 
ocupării forței de muncă, incluziunii 
sociale, asistenței medicale și îngrijirii pe 
termen lung, educației și formării. Pentru a 
consolida alinierea la semestrul european, 
statele membre ar trebui să aloce o 
proporție adecvată din resursele lor 
provenind din componenta FSE+ cu 
gestiune partajată pentru a pune în aplicare 
recomandările specifice relevante legate de 
provocările structurale care pot fi abordate 
prin investiții multianuale care intră în 
domeniul de aplicare al FSE+. Comisia ar 
trebui să revizuiască programele 
operaționale pentru a evalua dacă acestea 
abordează suficient recomandările 
specifice fiecărei țări. Comisia și statele 
membre ar trebui să implice autoritățile 
locale și regionale în mod semnificativ în 
procesul de asigurare a coerenței, a 
coordonării și a complementarității între
toate nivelurile administrației și între 
componenta cu gestiune partajată și EaSI
și componenta „Sănătate” ale FSE+ și 
Programul de sprijin pentru reforme, 
inclusiv cu Instrumentul de realizare a 
reformelor și Instrumentul de sprijin 
tehnic. În special, Comisia și statele 
membre ar trebui să asigure, în toate 
etapele procesului, o coordonare eficace 
pentru a garanta consecvența, coerența, 
complementaritatea și sinergiile între 
sursele de finanțare, inclusiv a asistenței 
tehnice aferente, respectând principiul 
parteneriatului.

Or. en

Amendamentul 144
Edouard Martin
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Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) FSE+ ar trebui să sprijine reformele 
politicilor și sistemelor din domeniile 
ocupării forței de muncă, incluziunii 
sociale, asistenței medicale și îngrijirii pe 
termen lung, educației și formării. Pentru a 
consolida alinierea la semestrul european, 
statele membre ar trebui să aloce o 
proporție adecvată din resursele lor 
provenind din componenta FSE+ cu 
gestiune partajată pentru a pune în aplicare 
a recomandările specifice relevante legate 
de provocările structurale care pot fi 
abordate prin investiții multianuale care 
intră în domeniul de aplicare al FSE+. 
Comisia și statele membre ar trebui să 
asigure coerența, coordonarea și 
complementaritatea între componenta cu 
gestiune partajată și componenta „Sănătate” 

ale FSE+ și Programul de sprijin pentru 
reforme, inclusiv cu Instrumentul de 
realizare a reformelor și Instrumentul de 
sprijin tehnic. În special, Comisia și statele 
membre ar trebui să asigure, în toate 
etapele procesului, o coordonare eficace 
pentru a garanta consecvența, coerența, 
complementaritatea și sinergiile între 
sursele de finanțare, inclusiv a asistenței 
tehnice aferente.

(21) FSE+ ar trebui să sprijine reformele 
politicilor și sistemelor din domeniile 
ocupării forței de muncă, incluziunii 
sociale, asistenței medicale și îngrijirii pe 
termen lung, educației și formării. Pentru a 
consolida alinierea la semestrul european și 
la noile norme privind guvernanța uniunii 
energetice, statele membre ar trebui să 
aloce o proporție adecvată din resursele lor 
provenind din componenta FSE+ cu 
gestiune partajată pentru a pune în aplicare 
printr-o tranziție echitabilă recomandările 
specifice relevante legate de provocările 
structurale, inclusiv în materie de climă și 
energie, care pot fi abordate prin investiții 
multianuale care intră în domeniul de 
aplicare al FSE+. Comisia și statele 
membre ar trebui să asigure coerența, 
coordonarea și complementaritatea între 
componenta cu gestiune partajată și 
componenta „Sănătate” ale FSE+ și 
Programul de sprijin pentru reforme, 
inclusiv cu Instrumentul de realizare a 
reformelor și Instrumentul de sprijin 
tehnic. În special, Comisia și statele 
membre ar trebui să asigure, în toate 
etapele procesului, o coordonare eficace 
pentru a garanta consecvența, coerența, 
complementaritatea și sinergiile între 
sursele de finanțare, inclusiv a asistenței 
tehnice aferente.

Or. en

Amendamentul 145
Heinz K. Becker

Propunere de regulament
Considerentul 21
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) FSE+ ar trebui să sprijine reformele 
politicilor și sistemelor din domeniile 
ocupării forței de muncă, incluziunii 
sociale, asistenței medicale și îngrijirii pe 
termen lung, educației și formării. Pentru a 
consolida alinierea la semestrul european, 
statele membre ar trebui să aloce o 
proporție adecvată din resursele lor 
provenind din componenta FSE+ cu 
gestiune partajată pentru a pune în aplicare 
a recomandările specifice relevante legate 
de provocările structurale care pot fi 
abordate prin investiții multianuale care 
intră în domeniul de aplicare al FSE+. 
Comisia și statele membre ar trebui să 
asigure coerența, coordonarea și 
complementaritatea între componenta cu 
gestiune partajată și componenta 
„Sănătate” ale FSE+ și Programul de 
sprijin pentru reforme, inclusiv cu 
Instrumentul de realizare a reformelor și 
Instrumentul de sprijin tehnic. În special, 
Comisia și statele membre ar trebui să 
asigure, în toate etapele procesului, o 
coordonare eficace pentru a garanta 
consecvența, coerența, complementaritatea 
și sinergiile între sursele de finanțare, 
inclusiv a asistenței tehnice aferente.

(21) FSE+ ar trebui să sprijine reformele 
politicilor și sistemelor din domeniile 
ocupării forței de muncă, incluziunii 
sociale, asistenței medicale și îngrijirii pe 
termen lung, educației și formării. Pentru a 
consolida alinierea la semestrul european, 
statele membre ar trebui să aloce o 
proporție adecvată din resursele lor 
provenind din componenta FSE+ cu 
gestiune partajată pentru a pune în aplicare 
a recomandările specifice relevante legate 
de provocările structurale care pot fi 
abordate prin investiții multianuale care 
intră în domeniul de aplicare al FSE+. 
Comisia și statele membre ar trebui să 
asigure coerența, coordonarea și 
complementaritatea între componenta cu 
gestiune partajată și componenta 
„Sănătate” ale FSE+ și Programul de 
sprijin pentru reforme, inclusiv cu 
Instrumentul de realizare a reformelor și 
Instrumentul de sprijin tehnic, precum și 
respectarea obiectivelor de dezvoltare 
durabilă ale Pilonului european al 
drepturilor sociale. În special, Comisia și 
statele membre ar trebui să asigure, în toate 
etapele procesului, o coordonare eficace 
pentru a garanta consecvența, coerența, 
complementaritatea și sinergiile între 
sursele de finanțare, inclusiv a asistenței 
tehnice aferente.

Or. de

Amendamentul 146
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Martina Dlabajová, Nathalie 
Griesbeck

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) FSE+ ar trebui să sprijine reformele (21) FSE+ ar trebui să sprijine reformele 
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politicilor și sistemelor din domeniile 
ocupării forței de muncă, incluziunii 
sociale, asistenței medicale și îngrijirii pe 
termen lung, educației și formării. Pentru a 
consolida alinierea la semestrul european, 
statele membre ar trebui să aloce o 
proporție adecvată din resursele lor 
provenind din componenta FSE+ cu 
gestiune partajată pentru a pune în aplicare 
a recomandările specifice relevante legate 
de provocările structurale care pot fi 
abordate prin investiții multianuale care 
intră în domeniul de aplicare al FSE+. 
Comisia și statele membre ar trebui să 
asigure coerența, coordonarea și 
complementaritatea între componenta cu 
gestiune partajată și componenta „Sănătate” 

ale FSE+ și Programul de sprijin pentru 
reforme, inclusiv cu Instrumentul de 
realizare a reformelor și Instrumentul de 
sprijin tehnic. În special, Comisia și statele 
membre ar trebui să asigure, în toate 
etapele procesului, o coordonare eficace 
pentru a garanta consecvența, coerența, 
complementaritatea și sinergiile între 
sursele de finanțare, inclusiv a asistenței 
tehnice aferente.

politicilor și sistemelor din domeniile 
ocupării forței de muncă, incluziunii 
sociale, asistenței medicale și îngrijirii pe 
termen lung, educației și formării. Pentru a 
consolida alinierea la semestrul european, 
statele membre ar trebui să aloce o 
proporție adecvată din resursele lor 
provenind din componenta FSE+ cu 
gestiune partajată pentru a pune în aplicare 
recomandările specifice relevante legate de 
provocările structurale care pot fi abordate 
prin investiții multianuale care intră în 
domeniul de aplicare al FSE+. Comisia și 
statele membre ar trebui să implice 
autoritățile locale și regionale în procesul 
de asigurare a coerenței, a coordonării și 
a complementarității între componenta cu 
gestiune partajată și componenta „Sănătate” 

ale FSE+ și Programul de sprijin pentru 
reforme, inclusiv cu Instrumentul de 
realizare a reformelor și Instrumentul de 
sprijin tehnic. În special, Comisia și statele 
membre ar trebui să asigure, în toate 
etapele procesului, o coordonare eficace 
pentru a garanta consecvența, coerența, 
complementaritatea și sinergiile între 
sursele de finanțare, inclusiv a asistenței 
tehnice aferente.

Or. en

Amendamentul 147
Jérôme Lavrilleux, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Geoffroy Didier

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) FSE+ ar trebui să sprijine reformele 
politicilor și sistemelor din domeniile 
ocupării forței de muncă, incluziunii 
sociale, asistenței medicale și îngrijirii pe 
termen lung, educației și formării. Pentru a 
consolida alinierea la semestrul european, 
statele membre ar trebui să aloce o 
proporție adecvată din resursele lor 

(21) FSE+ ar trebui să sprijine reformele 
politicilor și sistemelor din domeniile 
ocupării forței de muncă, incluziunii 
sociale, asistenței medicale și îngrijirii pe 
termen lung, educației și formării. Pentru a 
consolida alinierea la semestrul european, 
statele membre ar trebui să aloce o 
proporție adecvată din resursele lor 
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provenind din componenta FSE+ cu 
gestiune partajată pentru a pune în aplicare 
recomandările specifice relevante legate de 
provocările structurale care pot fi abordate 
prin investiții multianuale care intră în 
domeniul de aplicare al FSE+. Comisia și 
statele membre ar trebui să asigure 
coerența, coordonarea și 
complementaritatea între componenta cu 
gestiune partajată și componenta „Sănătate” 

ale FSE+ și Programul de sprijin pentru 
reforme, inclusiv cu Instrumentul de 
realizare a reformelor și Instrumentul de 
sprijin tehnic. În special, Comisia și statele 
membre ar trebui să asigure, în toate 
etapele procesului, o coordonare eficace 
pentru a garanta consecvența, coerența, 
complementaritatea și sinergiile între 
sursele de finanțare, inclusiv a asistenței 
tehnice aferente.

provenind din componenta FSE+ cu 
gestiune partajată pentru a pune în aplicare 
recomandările specifice relevante legate de 
provocările structurale care pot fi abordate 
prin investiții multianuale care intră în 
domeniul de aplicare al FSE+. Comisia și 
statele membre ar trebui să asigure 
coerența, coordonarea și 
complementaritatea între componenta cu 
gestiune partajată și componenta „Sănătate” 

ale FSE+ și Programul de sprijin pentru 
reforme, inclusiv cu Instrumentul de 
realizare a reformelor și Instrumentul de 
sprijin tehnic, precum și cu Pilonul 
european al drepturilor sociale. În special, 
Comisia și statele membre ar trebui să 
asigure, în toate etapele procesului, o 
coordonare eficace pentru a garanta 
consecvența, coerența, complementaritatea
și sinergiile între sursele de finanțare, 
inclusiv a asistenței tehnice aferente.

Or. fr

Amendamentul 148
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Soraya Post, Silvia 
Costa, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Pentru a se asigura că dimensiunea 
socială a Europei, astfel cum este prevăzută 
în Pilonul european al drepturilor sociale, 
este promovată în mod corespunzător și că 
un minim de resurse le sunt destinate 
persoanelor care au cea mai mare nevoie de 
sprijin, statele membre ar trebui să aloce 
cel puțin 25 % din resursele lor naționale 
provenind din componenta FSE+ cu 
gestiune partajată pentru promovarea 
incluziunii sociale.

(22) Pentru a se asigura că dimensiunea 
socială a Europei, astfel cum este prevăzută 
în Pilonul european al drepturilor sociale, 
este promovată în mod corespunzător și că 
un minim de resurse le sunt destinate 
persoanelor care au cea mai mare nevoie de 
sprijin, statele membre ar trebui să aloce 
cel puțin 30 % din componenta „Coeziune 
socială și drepturi sociale” pentru 
promovarea incluziunii sociale și 
eradicarea sărăciei. Acest procent ar 
trebui să fie complementar resurselor 
naționale pentru a aborda sărăcia 
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extremă.

Or. en

Amendamentul 149
Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Pentru a se asigura că dimensiunea 
socială a Europei, astfel cum este prevăzută 
în Pilonul european al drepturilor sociale, 
este promovată în mod corespunzător și că 
un minim de resurse le sunt destinate 
persoanelor care au cea mai mare nevoie de 
sprijin, statele membre ar trebui să aloce 
cel puțin 25 % din resursele lor naționale 
provenind din componenta FSE+ cu 
gestiune partajată pentru promovarea 
incluziunii sociale.

(22) Pentru a se asigura că dimensiunea 
socială a Europei, astfel cum este prevăzută 
în Pilonul european al drepturilor sociale, 
este promovată în mod corespunzător și că 
un minim de resurse le sunt destinate 
persoanelor care au cea mai mare nevoie de 
sprijin, statele membre ar trebui să aloce 
cel puțin 30 % din resursele lor naționale 
provenind din componenta FSE+ cu 
gestiune partajată pentru promovarea 
incluziunii sociale și combaterea sărăciei. 
Statele membre ar trebui să utilizeze 
această alocare pentru a aborda 
provocările care depășesc șomajul cu 
măsuri diferite de măsurile de activare a 
pieței muncii, cu scopul de a sprijini 
combaterea sărăciei și incluziunea.

Or. en

Amendamentul 150
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Nathalie Griesbeck

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Pentru a se asigura că dimensiunea 
socială a Europei, astfel cum este prevăzută 
în Pilonul european al drepturilor sociale, 
este promovată în mod corespunzător și că 

(22) Pentru a se asigura că dimensiunea 
socială a Europei, astfel cum este prevăzută 
în Pilonul european al drepturilor sociale, 
este promovată în mod corespunzător și că 
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un minim de resurse le sunt destinate 
persoanelor care au cea mai mare nevoie de 
sprijin, statele membre ar trebui să aloce 
cel puțin 25 % din resursele lor naționale 
provenind din componenta FSE+ cu 
gestiune partajată pentru promovarea 
incluziunii sociale.

un minim de resurse le sunt destinate 
persoanelor care au cea mai mare nevoie de 
sprijin, statele membre ar trebui să aloce 
cel puțin 30 % din resursele lor naționale 
provenind din componenta FSE+ cu 
gestiune partajată pentru promovarea 
incluziunii sociale și combaterea sărăciei 
absolute.

Or. en

Amendamentul 151
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Pentru a se asigura că dimensiunea 
socială a Europei, astfel cum este prevăzută 
în Pilonul european al drepturilor sociale, 
este promovată în mod corespunzător și că 
un minim de resurse le sunt destinate 
persoanelor care au cea mai mare nevoie de 
sprijin, statele membre ar trebui să aloce 
cel puțin 25 % din resursele lor naționale 
provenind din componenta FSE+ cu 
gestiune partajată pentru promovarea 
incluziunii sociale.

(22) Pentru a se asigura că dimensiunea 
socială a Europei, astfel cum este prevăzută 
în Pilonul european al drepturilor sociale, 
este promovată în mod corespunzător și că 
un minim de resurse le sunt destinate 
persoanelor care au cea mai mare nevoie de 
sprijin, statele membre ar trebui să aloce 
cel puțin 30 % din resursele lor naționale 
provenind din componenta FSE+ cu 
gestiune partajată pentru promovarea 
incluziunii sociale.

Or. en

Amendamentul 152
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Pentru a se asigura că dimensiunea 
socială a Europei, astfel cum este prevăzută 
în Pilonul european al drepturilor sociale, 
este promovată în mod corespunzător și că 

(22) Pentru a se asigura că dimensiunea 
socială a Europei, astfel cum este prevăzută 
în Pilonul european al drepturilor sociale, 
este promovată în mod corespunzător și că 
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un minim de resurse le sunt destinate 
persoanelor care au cea mai mare nevoie de 
sprijin, statele membre ar trebui să aloce 
cel puțin 25 % din resursele lor naționale 
provenind din componenta FSE+ cu 
gestiune partajată pentru promovarea 
incluziunii sociale.

un minim de resurse le sunt destinate 
persoanelor care au cea mai mare nevoie de 
sprijin, statele membre ar trebui să aloce 
cel puțin 30 % din resursele lor naționale 
provenind din componenta FSE+ cu 
gestiune partajată pentru promovarea 
incluziunii sociale.

Or. en

Amendamentul 153
Ádám Kósa

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Pentru a se asigura că dimensiunea 
socială a Europei, astfel cum este prevăzută 
în Pilonul european al drepturilor sociale, 
este promovată în mod corespunzător și că 
un minim de resurse le sunt destinate 
persoanelor care au cea mai mare nevoie de 
sprijin, statele membre ar trebui să aloce 
cel puțin 25 % din resursele lor naționale 
provenind din componenta FSE+ cu 
gestiune partajată pentru promovarea 
incluziunii sociale.

(22) Pentru a se asigura că dimensiunea 
socială a Europei, astfel cum este prevăzută 
în Pilonul european al drepturilor sociale, 
este promovată în mod corespunzător și că 
un minim de resurse le sunt destinate 
persoanelor care au cea mai mare nevoie de 
sprijin, statele membre ar trebui să aloce 
cel puțin 20 % din resursele lor naționale 
provenind din componenta FSE+ cu 
gestiune partajată pentru promovarea 
incluziunii sociale.

Or. hu

Amendamentul 154
Ulrike Trebesius

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Pentru a se asigura că dimensiunea 
socială a Europei, astfel cum este prevăzută 
în Pilonul european al drepturilor sociale, 
este promovată în mod corespunzător și că 
un minim de resurse le sunt destinate 
persoanelor care au cea mai mare nevoie de 
sprijin, statele membre ar trebui să aloce 

(22) Pentru a se asigura că dimensiunea 
socială a Europei, astfel cum este prevăzută 
în Pilonul european al drepturilor sociale, 
este promovată în mod corespunzător și că 
un minim de resurse le sunt destinate 
persoanelor care au cea mai mare nevoie de 
sprijin, statele membre ar trebui să aloce 
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cel puțin 25 % din resursele lor naționale 
provenind din componenta FSE+ cu 
gestiune partajată pentru promovarea 
incluziunii sociale.

cel puțin 20 % din resursele lor naționale 
provenind din componenta FSE+ cu 
gestiune partajată pentru promovarea 
incluziunii sociale.

Or. en

Amendamentul 155
Martina Dlabajová, Michaela Šojdrová, Renate Weber

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Pentru a se asigura că dimensiunea 
socială a Europei, astfel cum este prevăzută 
în Pilonul european al drepturilor sociale, 
este promovată în mod corespunzător și că 
un minim de resurse le sunt destinate 
persoanelor care au cea mai mare nevoie de 
sprijin, statele membre ar trebui să aloce 
cel puțin 25 % din resursele lor naționale 
provenind din componenta FSE+ cu 
gestiune partajată pentru promovarea 
incluziunii sociale.

(22) Pentru a se asigura că dimensiunea 
socială a Europei, astfel cum este prevăzută 
în Pilonul european al drepturilor sociale, 
este promovată în mod corespunzător și că 
un minim de resurse le sunt destinate 
persoanelor care au cea mai mare nevoie de 
sprijin, statele membre ar trebui să aloce 
cel puțin 20 % din resursele lor naționale 
provenind din componenta FSE+ cu 
gestiune partajată pentru promovarea 
incluziunii sociale.

Or. en

Justificare

Concentrarea tematică actuală din perioada de programare 2014-2020 privind incluziunea 
socială din cadrul FSE (20 %) oferă statelor membre o flexibilitate suficientă pentru a investi 
în prioritățile lor pe baza necesităților care rezultă atât din Pilonul european al drepturilor 
sociale, cât și din recomandările specifice fiecărei țări.

Amendamentul 156
Heinz K. Becker

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Pentru a se asigura că dimensiunea (22) Pentru a se asigura că dimensiunea 
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socială a Europei, astfel cum este prevăzută 
în Pilonul european al drepturilor sociale, 
este promovată în mod corespunzător și că 
un minim de resurse le sunt destinate 
persoanelor care au cea mai mare nevoie de 
sprijin, statele membre ar trebui să aloce 
cel puțin 25 % din resursele lor naționale 
provenind din componenta FSE+ cu 
gestiune partajată pentru promovarea 
incluziunii sociale.

socială a Europei, astfel cum este prevăzută 
în Pilonul european al drepturilor sociale, 
este promovată în mod corespunzător și că 
un minim de resurse le sunt destinate 
persoanelor care au cea mai mare nevoie de 
sprijin, statele membre ar trebui să aloce 
cel puțin 25 % din resursele lor naționale 
provenind din componenta FSE+ cu 
gestiune partajată pentru promovarea 
incluziunii sociale și combaterea eficientă 
a sărăciei în rândul persoanelor în vârstă.

Or. de

Amendamentul 157
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Elena 
Gentile, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López, Maria João Rodrigues

Propunere de regulament
Considerentul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22a) Toate statele membre au ratificat 
Convenția ONU cu privire la drepturile 
copilului (CDC), care constituie 
standardul în promovarea și protecția 
drepturilor copilului. Promovarea 
drepturilor copiilor reprezintă un obiectiv 
explicit al politicilor UE (articolul 3 din 
Tratatul de la Lisabona), iar Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene prevede ca interesul superior al 
copilului să fie considerat primordial în 
toate acțiunile UE. UE și statele membre 
ar trebui să utilizeze FSE+ în mod 
adecvat pentru a rupe cercul vicios al 
defavorizării pentru copiii care trăiesc în 
sărăcie și excluziune socială, astfel cum 
se definește în recomandarea Comisiei 
Europene din 2013 intitulată „Investiția în 
copii”. FSE+ ar trebui să sprijine 
acțiunile care promovează intervențiile 
eficace care contribuie la realizarea 
drepturilor copiilor.
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Or. en

Amendamentul 158
Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22a) Toate statele membre au ratificat 
Convenția ONU cu privire la drepturile 
copilului, care constituie standardul în 
promovarea și protecția drepturilor 
copilului. Promovarea drepturilor copiilor 
reprezintă un obiectiv explicit al politicilor 
Uniunii și Carta drepturilor fundamentale 
a Uniunii Europene prevede ca interesul 
superior al copilului să fie considerat 
primordial în toate acțiunile UE. FSE+ ar 
trebui să sprijine acțiunile care 
promovează intervențiile eficace care 
contribuie la realizarea drepturilor 
copiilor.

Or. en

Amendamentul 159
Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Brando Benifei

Propunere de regulament
Considerentul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22a) Sărăcia privează copiii de condiții 
de viață decente, de oportunități de 
educație, de accesul la o alimentație 
sănătoasă și la asistență medicală, ceea 
ce, pe termen lung, conduce la un risc 
mai mare de șomaj, de sărăcie de la o 
generație la alta, de malnutriție, de boală, 
de lipsă de adăpost, de abandon școlar 
timpuriu și de excluziune socială. 
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Creșterea în condiții de sărăcie poate 
schimba dramatic șansele copiilor de a-și 
exercita drepturile - consacrate în 
Convenția ONU cu privire la drepturile 
copilului (CDC). Sărăcia în rândul 
copiilor trebuie să fie soluționată din 
perspectiva drepturilor copilului și pe 
baza unei abordări transsectoriale 
integrate.

Or. en

Amendamentul 160
Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 22 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22b) Având în vedere nivelurile ridicate 
persistente de sărăcie în rândul copiilor și 
de excluziune socială din Uniune, precum 
și principiul 11 din 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 sporire a egalității de șanse, statele 
membre ar trebui să aloce 10 % din 
resursele lor provenind din FSE+ cu 
gestiune partajată pentru eradicarea 
sărăciei în rândul copiilor și a excluziunii 
sociale. Investițiile timpurii în copii 
generează randamente semnificative 
pentru copii și societate în ansamblu și 
sunt cruciale pentru a rupe cercul vicios 
al defavorizării în primii ani de viață și 
sunt esențiale pentru a reduce riscul de 
sărăcie și de excluziune socială pentru 
întreaga societate. Sprijinirea copiilor în 
a-și dezvolta competențe și capacități le 
permite să-și dezvolte potențialul deplin, 
conducându-i către cele mai bune 
rezultate în materie de educație și de 
sănătate, să devină membri activi ai 
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societății și să-și sporească șansele pe 
piața muncii.

Or. en

Amendamentul 161
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Maria 
João Rodrigues

Propunere de regulament
Considerentul 22 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22b) Având în vedere nivelurile ridicate 
persistente 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 sporire a egalității de șanse, statele 
membre ar trebui să aloce cel puțin 10 % 
din resursele lor provenind din FSE+ cu 
gestiune partajată pentru sistemul de 
garanție europeană pentru copii în 
vederea eradicării sărăciei în rândul 
copiilor și a excluziunii sociale. 
Investițiile timpurii în copii generează 
randamente semnificative pentru copii și 
societate în ansamblu. Sprijinirea copiilor 
în a-și dezvolta competențe și capacități le 
permite să-și dezvolte potențialul deplin, 
să devină membri activi ai societății și să-
și sporească șansele, ca tineri, pe piața 
muncii.

Or. en

Amendamentul 162
Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Brando Benifei

Propunere de regulament
Considerentul 22 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(22b) Oportunitățile de viață ale copiilor, 
în special ale celor mai săraci, depind de o 
combinație între acoperirea nevoilor 
fundamentale (alimentație și locuință), 
accesul la servicii publice de calitate 
(sănătate și educație) și condițiile stabile 
ale părinților pentru a asigura o bună 
educație (incluziune socială și integrare 
pe piața muncii). Prin urmare, răspunsul 
european la îmbunătățirea condițiilor de 
viață ale copiilor săraci trebuie să fie 
multidimensional, bazat pe drepturi și 
integrat, vizând să asigure faptul că copiii 
și familiile lor au acces la resurse 
adecvate și la servicii de calitate. Garanția 
europeană pentru copii constituie o 
abordare nouă și integrată a combaterii 
aspectelor multidimensionale ale sărăciei 
în rândul copiilor, care ar trebui să 
asigure faptul că fiecare copil european 
expus riscului de sărăcie are acces la 
asistență medicală de calitate și gratuită, 
la educație de calitate și gratuită, la 
servicii de îngrijire a copiilor de calitate și 
gratuite, la locuințe decente și la o 
alimentație adecvată. Acoperirea acestor 
cinci domenii de acțiune prin planuri de 
acțiune europene și naționale ar asigura 
îmbunătățirea considerabilă și pe termen 
lung a condițiilor de viață și a 
oportunităților pentru milioane de copii 
din Europa. Garanția pentru copii este o 
reformă structurală esențială a acestei 
perioade și ar trebui să fie considerată o 
investiție în stabilitatea și prosperitatea 
Uniunii Europene, necesară pentru 
conservarea potențialului de creștere al 
UE. Investițiile în copiii de vârstă mică 
constituie cel mai important mijloc de 
îmbunătățire a bunăstării economice și 
sociale.

Or. en
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Amendamentul 163
Ulrike Trebesius

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 
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.

(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 
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, dacă 
aceste programe s-au dovedit a fi de 
succes conform auditorilor externi.
Monitorizarea programelor și schimbul de 
bune practici ar trebui să constituie un 
punct focal al FSE+ în vederea 
maximizării eficienței finanțării. 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.

Or. en
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Amendamentul 164
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Soraya Post, Silvia Costa, Elena 
Gentile, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López

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 
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.

(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 
încadrați profesional și nu urmează niciun 
program educațional sau de formare, 
niveluri care sunt chiar mai ridicate în 
cazul tinerilor care provin dintr-un mediu 
social defavorizat, este necesar ca statele 
membre să continue să investească resurse 
adecvate din componenta „Coeziune 
socială și drepturi sociale” în acțiuni de 
promovare a încadrării în muncă a tinerilor, 
în special 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 
înaltă calitate de reintegrare pe piața 
muncii și în sistemele de educație, precum 
și intervențiile de proximitate eficace
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 și pentru a-și furniza 
serviciile fără discriminări de orice 
natură. Statele membre ar trebui, prin 
urmare, să aloce cel puțin 5 % din resursele 
lor naționale provenind din componenta 
„Coeziune socială și drepturi sociale” sau 
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15 % din resursele lor naționale 
provenind din componenta „Coeziune 
socială și drepturi sociale” atunci când 
rata tinerilor care nu sunt încadrați 
profesional și nu urmează niciun program 
educațional sau de formare (NEET) este 
prea mare, pentru a sprijini politicile din 
domeniul capacității de inserție 
profesională a tinerilor, educația continuă, 
crearea de locuri de muncă de calitate, 
uceniciile și stagiile.

Or. en

Amendamentul 165
Claude Rolin

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 
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 

(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 
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 
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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.

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. La nivelul teritorial adecvat, 
conform cadrului propriu instituțional, 
juridic și financiar, statele membre în 
cauză ar trebui, prin urmare, să aloce cel 
puțin 15 % din resursele lor naționale 
provenind din componenta FSE+ cu 
gestiune partajată pentru a îmbunătăți 
capacitatea de inserție profesională a 
tinerilor.

Or. fr

Amendamentul 166
Verónica Lope Fontagné

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 
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 

(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 
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 
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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.

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 și pentru a-și furniza serviciile 
fără discriminări de orice natură, acordând 
o atenție specială tinerilor la care este cel 
mai greu de ajuns. Statele membre în 
cauză ar trebui, prin urmare, să aloce cel 
puțin 15 % din resursele lor naționale 
provenind din componenta FSE+ cu 
gestiune partajată pentru a îmbunătăți 
capacitatea de inserție profesională a 
tinerilor.

Or. es

Amendamentul 167
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

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 
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 

(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 
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 
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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.

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 12 %
din resursele lor naționale provenind din 
componenta FSE+ cu gestiune partajată 
pentru a îmbunătăți capacitatea de inserție 
profesională a tinerilor.

Or. en

Amendamentul 168
Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

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 
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 

(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 
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 și a accesului tinerilor la 
locuri de muncă de calitate, 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 
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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.

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 și, în special 
tinerilor aflați în situații vulnerabile, 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.

Or. en

Amendamentul 169
Heinz K. Becker

Propunere de regulament
Considerentul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) Modelul austriac de succes al 
formării în alternanță între ucenicie și 
practică în întreprindere este o modalitate 
eficace de a combate activ șomajul în 
rândul tinerilor. Statele membre ar trebui, 
prin urmare, să instituie modelul 
consacrat în UE al sistemului de formare 
în alternanță.

Or. de
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Amendamentul 170
Geoffroy Didier, Jérôme Lavrilleux, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander

Propunere de regulament
Considerentul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) Întrucât diferențele subregionale 
se multiplică, inclusiv în regiunile cele 
mai prospere unde există insule de 
sărăcie.

Or. fr

Amendamentul 171
Heinz K. Becker

Propunere de regulament
Considerentul 23 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23b) EURES necesită o consolidare pe 
termen lung, în special printr-o dezvoltare 
cuprinzătoare a platformei internet și prin 
participarea activă a statelor membre. 
Statele membre ar trebui să asigure o 
utilizare mai eficientă a modelelor 
existente și să facă publice în sistemul 
EURES toate locurile de muncă 
disponibile.

Or. de

Amendamentul 172
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Statele membre ar trebui să asigure (24) Statele membre și Comisia ar trebui 
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coordonarea și complementaritatea între 
acțiunile sprijinite prin aceste fonduri.

să asigure coordonarea și 
complementaritatea între acțiunile sprijinite 
prin FSE+ și celelalte programe și 
instrumente ale Uniunii, cum ar fi Fondul 
european de ajustare la globalizare, 
Fondul european de dezvoltare regională, 
Fondul european pentru pescuit și afaceri 
maritime, Erasmus, Fondul pentru azil, 
migrație și integrare, Orizont Europa, 
Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală, programul Europa 
digitală.

Or. en

Amendamentul 173
Silvia Costa

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Statele membre ar trebui să asigure 
coordonarea și complementaritatea între 
acțiunile sprijinite prin aceste fonduri.

(24) Statele membre ar trebui să asigure 
coordonarea și complementaritatea între 
acțiunile sprijinite prin aceste fonduri, 
printre care Erasmus, Europa creativă și 
Corpul european de solidaritate.

Or. it

Amendamentul 174
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Statele membre ar trebui să asigure 
coordonarea și complementaritatea între 
acțiunile sprijinite prin aceste fonduri.

(24) Statele membre, în cooperare cu 
autoritățile regionale și locale competente
ar trebui să asigure coordonarea și 
complementaritatea între acțiunile sprijinite 
prin aceste fonduri.
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Or. it

Amendamentul 175
Elisabeth Morin-Chartier

Propunere de regulament
Considerentul 24 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24a) Având în vedere nivelurile ridicate 
persistente 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 sporire a egalității de șanse, statele 
membre ar trebui să aloce o proporție 
adecvată din resursele FSE+ cu gestiune 
partajată pentru reducerea sărăciei în 
rândul copiilor și a excluziunii sociale. 
Investițiile timpurii în copii generează 
randamente semnificative pentru copii și 
societate în ansamblu. Sprijinirea copiilor 
în a-și dezvolta competențe și capacități le 
permite să-și dezvolte potențialul deplin, 
să devină membri activi ai societății și să-
și sporească șansele, ca tineri, pe piața 
muncii.

Or. en

Amendamentul 176
Theodoros Zagorakis

Propunere de regulament
Considerentul 25

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 

(25) În conformitate cu articolele 349 și 
174 din TFUE și cu articolul 2 din 
Protocolul nr. 6 la Actul de aderare din 
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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.

1994, regiunile ultraperiferice, regiunile 
nordice slab populate și insulele au dreptul 
la măsuri specifice în cadrul politicilor 
comune și al programelor UE. Din cauza 
constrângerilor permanente, aceste regiuni 
necesită un sprijin specific

Or. el

Justificare

Extinderea geografică a FSE+ trebuie să fie clar stabilită

Amendamentul 177
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Propunere de regulament
Considerentul 25

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.

Or. it

Amendamentul 178
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

Propunere de regulament
Considerentul 25

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 

(25) În conformitate cu articolele 174 și
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 
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UE. Din cauza constrângerilor permanente, 
aceste regiuni necesită un sprijin specific.

programelor UE. Din cauza constrângerilor 
permanente, aceste regiuni necesită un 
sprijin specific.

Or. en

Amendamentul 179
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Propunere de regulament
Considerentul 25 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25a) Condițiile structurale specifice din 
zonele rurale, montane și insulare 
necesită un efort direcționat și specific din 
partea FSE + pentru a promova în aceste 
zone ocuparea forței de muncă și 
formarea profesională, în strânsă 
cooperare cu autoritățile naționale, 
regionale și locale, împreună cu actorii 
socioeconomici și partenerii sociali, 
pentru a sprijini competitivitatea și pentru 
a preveni depopularea acestor zone.

Or. it

Amendamentul 180
Dominique Martin

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Punerea în aplicare eficientă și 
eficace a acțiunilor sprijinite de FSE+ 
depinde de buna guvernanță și de 
parteneriatul dintre toți actorii de la 
nivelurile teritoriale relevante și actorii 
socioeconomici, în special partenerii 
sociali și societatea civilă. Prin urmare, 
este esențial ca statele membre să 
încurajeze participarea partenerilor 

eliminat
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sociali și a societății civile la execuția 
FSE+ în cadrul gestiunii partajate.

Or. fr

Amendamentul 181
Javi López

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Punerea în aplicare eficientă și 
eficace a acțiunilor sprijinite de FSE+ 
depinde de buna guvernanță și de 
parteneriatul dintre toți actorii de la 
nivelurile teritoriale relevante și actorii 
socioeconomici, în special partenerii 
sociali și societatea civilă. Prin urmare, 
este esențial ca statele membre să 
încurajeze participarea partenerilor 
sociali și a societății civile la execuția 
FSE+ în cadrul gestiunii partajate.

(26) Punerea în aplicare eficientă și 
eficace a acțiunilor sprijinite de FSE+ 
depinde de buna guvernanță și de 
parteneriatul dintre instituțiile UE și 
autoritățile naționale, regionale și locale 
de la nivelurile lor teritoriale, împreună cu
actorii socioeconomici, în special partenerii 
sociali și organizațiile neguvernamentale. 
Prin urmare, este esențial ca statele 
membre să implice autoritățile regionale 
și locale în execuția FSE+ în cadrul 
gestiunii partajate, întrucât acestea sunt 
cel mai în măsură să identifice nevoile 
sociale și economice la nivel substatal și 
să încurajeze participarea partenerilor 
sociali și a societății civile.

Or. es

Amendamentul 182
Mara Bizzotto

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Punerea în aplicare eficientă și 
eficace a acțiunilor sprijinite de FSE+ 
depinde de buna guvernanță și de 
parteneriatul dintre toți actorii de la 
nivelurile teritoriale relevante și actorii

(26) Punerea în aplicare eficientă și 
eficace a acțiunilor sprijinite de FSE+ 
depinde de buna guvernanță și de 
parteneriatul dintre instituțiile UE și 
autoritățile naționale, regionale și locale, 
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socioeconomici, în special partenerii 
sociali și societatea civilă. Prin urmare, 
este esențial ca statele membre să 
încurajeze participarea partenerilor sociali 
și a societății civile la execuția FSE+ în 
cadrul gestiunii partajate.

împreună cu actorii socioeconomici, 
partenerii sociali și cu societatea civilă. 
Prin urmare, este esențial ca statele 
membre să încurajeze participarea 
autorităților regionale și locale, a
partenerilor sociali și a societății civile la 
execuția FSE+ în cadrul gestiunii partajate.

Or. it

Amendamentul 183
Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Punerea în aplicare eficientă și 
eficace a acțiunilor sprijinite de FSE+ 
depinde de buna guvernanță și de 
parteneriatul dintre toți actorii de la 
nivelurile teritoriale relevante și actorii 
socioeconomici, în special partenerii 
sociali și societatea civilă. Prin urmare, 
este esențial ca statele membre să 
încurajeze participarea partenerilor sociali 
și a societății civile la execuția FSE+ în 
cadrul gestiunii partajate.

(26) Punerea în aplicare eficientă și 
eficace a acțiunilor sprijinite de FSE+ 
depinde de buna guvernanță și de 
parteneriatul dintre toți actorii de la 
nivelurile teritoriale relevante și actorii 
socioeconomici, în special autoritățile 
locale și regionale, partenerii sociali și 
societatea civilă cu accent special pe 
ONG-urile active în domeniul ocupării 
forței de muncă, al îngrijirii, al educației 
și al serviciilor sociale, precum și în 
domeniul anti-discriminării și/sau al 
apărării drepturilor omului. Prin urmare, 
este esențial ca statele membre să asigure
participarea semnificativă a autorităților 
locale și regionale, a partenerilor sociali și 
a societății civile la guvernanța strategică 
a FSE+ în cadrul gestiunii partajate, de la 
stabilirea priorităților pentru programele 
operaționale, până la punerea în aplicare, 
monitorizarea și evaluarea rezultatelor și 
a impactului. În plus, în scopul asigurării 
nediscriminării și a egalității de șanse, 
este esențial ca organismele de promovare 
a egalității și instituțiile naționale de 
apărare a drepturilor omului să fie 
implicate, de asemenea, în fiecare etapă.
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Or. en

Amendamentul 184
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Maria João 
Rodrigues

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Punerea în aplicare eficientă și 
eficace a acțiunilor sprijinite de FSE+ 
depinde de buna guvernanță și de 
parteneriatul dintre toți actorii de la 
nivelurile teritoriale relevante și actorii 
socioeconomici, în special partenerii 
sociali și societatea civilă. Prin urmare, 
este esențial ca statele membre să 
încurajeze participarea partenerilor
sociali și a societății civile la execuția
FSE+ în cadrul gestiunii partajate.

(26) Punerea în aplicare eficientă și 
eficace a acțiunilor sprijinite de FSE+ 
depinde de buna guvernanță și de 
parteneriatul dintre toți actorii de la 
nivelurile teritoriale relevante și actorii 
socioeconomici, în special partenerii 
sociali și societatea civilă. Prin urmare, 
este esențial ca statele membre să implice
partenerii sociali și societatea civilă în 
pregătirea, monitorizarea, implementarea 
și evaluarea programelor FSE+.

Or. en

Amendamentul 185
Anne Sander, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Punerea în aplicare eficientă și 
eficace a acțiunilor sprijinite de FSE+ 
depinde de buna guvernanță și de 
parteneriatul dintre toți actorii de la 
nivelurile teritoriale relevante și actorii 
socioeconomici, în special partenerii 
sociali și societatea civilă. Prin urmare, 
este esențial ca statele membre să 
încurajeze participarea partenerilor sociali 
și a societății civile la execuția FSE+ în 
cadrul gestiunii partajate.

(26) Punerea în aplicare eficientă și 
eficace a acțiunilor sprijinite de FSE+ 
depinde de buna guvernanță și de 
parteneriatul dintre instituțiile europene și 
autoritățile naționale, regionale și locale, 
precum și actorii socioeconomici, în 
special partenerii sociali și societatea 
civilă. Prin urmare, este esențial ca statele 
membre să implice autoritățile regionale 
și locale în execuția FSE +, dar și să 
încurajeze participarea partenerilor sociali 
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și a societății civile.

Or. fr

Justificare

Este esențială păstrarea dimensiunii teritoriale a FSE+ prin implicarea deplină a 
autorităților regionale și locale în execuția acestuia.

Amendamentul 186
Theodoros Zagorakis

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Punerea în aplicare eficientă și 
eficace a acțiunilor sprijinite de FSE+ 
depinde de buna guvernanță și de 
parteneriatul dintre toți actorii de la 
nivelurile teritoriale relevante și actorii 
socioeconomici, în special partenerii 
sociali și societatea civilă. Prin urmare, 
este esențial ca statele membre să 
încurajeze participarea partenerilor sociali 
și a societății civile la execuția FSE+ în 
cadrul gestiunii partajate.

(26) Punerea în aplicare eficientă și 
eficace a acțiunilor sprijinite de FSE+ 
depinde de buna guvernanță și de 
parteneriatul dintre instituțiile UE și 
autoritățile locale, regionale și naționale
de la nivelurile teritoriale relevante 
respective, precum și cu actorii 
socioeconomici, partenerii sociali și 
societatea civilă. Prin urmare, este esențial 
ca statele membre să implice autoritățile 
locale și regionale în execuția FSE+ în 
cadrul gestiunii partajate, deoarece 
acestea sunt cele mai în măsură să 
cunoască necesitățile sociale și economice 
la nivel subnațional și să încurajeze 
participarea partenerilor sociali și a 
societății civile.

Or. en

Justificare

Se asigură guvernanța pe mai multe niveluri și participarea autorităților locale și regionale 
la execuția FSE+.

Amendamentul 187
Edouard Martin
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Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Punerea în aplicare eficientă și 
eficace a acțiunilor sprijinite de FSE+ 
depinde de buna guvernanță și de 
parteneriatul dintre toți actorii de la 
nivelurile teritoriale relevante și actorii 
socioeconomici, în special partenerii 
sociali și societatea civilă. Prin urmare, 
este esențial ca statele membre să 
încurajeze participarea partenerilor sociali 
și a societății civile la execuția FSE+ în 
cadrul gestiunii partajate.

(26) Punerea în aplicare eficientă și 
eficace a acțiunilor sprijinite de FSE+ 
depinde de buna guvernanță și de 
parteneriatul dintre toți actorii de la 
nivelurile teritoriale relevante și actorii 
socioeconomici, în special partenerii 
sociali și societatea civilă. Prin urmare, 
este esențial ca statele membre să prevadă 
norme clare și obligatorii privind
participarea partenerilor sociali și a 
societății civile la execuția FSE+ în cadrul 
gestiunii partajate, în vederea stabilirii 
unei viziuni mai strategice asupra 
provocărilor și soluțiilor la nivelul forței 
de muncă locale și al zonelor de locuit.

Or. en

Amendamentul 188
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Martina Dlabajová, Nathalie 
Griesbeck

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Punerea în aplicare eficientă și 
eficace a acțiunilor sprijinite de FSE+ 
depinde de buna guvernanță și de 
parteneriatul dintre toți actorii de la 
nivelurile teritoriale relevante și actorii 
socioeconomici, în special partenerii 
sociali și societatea civilă. Prin urmare, 
este esențial ca statele membre să 
încurajeze participarea partenerilor sociali 
și a societății civile la execuția FSE+ în 
cadrul gestiunii partajate.

(26) Punerea în aplicare eficientă și 
eficace a acțiunilor sprijinite de FSE+ 
depinde de buna guvernanță și de 
parteneriatul dintre toți actorii de la 
nivelurile teritoriale relevante și actorii 
socioeconomici, în special partenerii 
sociali și societatea civilă. Prin urmare, 
este esențial ca statele membre să 
încurajeze participarea autorităților locale 
și regionale, a partenerilor sociali și a 
societății civile la execuția FSE+ în cadrul 
gestiunii partajate.

Or. en
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Amendamentul 189
Marian Harkin, Olga Sehnalová, Helga Stevens, Martina Anderson

Propunere de regulament
Considerentul 26 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26a) O bună guvernanță și 
parteneriatul dintre autoritățile de 
management și parteneri necesită 
utilizarea eficace și eficientă a 
consolidării capacităților pentru părțile 
interesate, cărora statele membre ar 
trebui să le aloce o proporție adecvată din 
resursele FSE+. Deoarece investițiile în 
capacitatea instituțională și în eficiența 
administrației publice și a serviciilor 
publice la nivel național, regional și local 
în vederea reformelor, a unei mai bune 
reglementări și a bunei guvernanțe nu 
mai sunt incluse în obiectivul operațional 
al FSE+ cu gestiune partajată, ci în 
Programul de sprijin pentru reforme 
structurale, este necesar ca Comisia și 
statele membre să asigure coordonarea 
eficace între cele două instrumente.

Or. en

Amendamentul 190
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Propunere de regulament
Considerentul 26 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26a) Îndeplinirea obiectivelor FSE + și 
accesul la resursele sale în statele membre 
sunt încă foarte dificile, reducând în mod 
semnificativ impactul acestora. Prin 
urmare, este necesar să se simplifice în 
continuare sarcinile administrative și 
elementele birocratice care împiedică 
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utilizarea FSE + în statele membre, în 
special pentru IMM-uri și autoritățile 
administrative locale.

Or. it

Amendamentul 191
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Pentru ca politicile să devină mai 
receptive la schimbările sociale, precum și 
pentru a încuraja și a sprijini soluțiile 
inovatoare, este esențial să se acorde sprijin 
inovării sociale. În special, testarea și 
evaluarea soluțiilor inovatoare înainte de 
aplicarea acestora pe scară largă sunt vitale 
pentru îmbunătățirea eficienței politicilor 
și, prin urmare, justifică sprijinul specific 
acordat din FSE+.

(27) Pentru ca politicile să devină mai 
receptive la schimbările sociale, precum și 
pentru a încuraja și a sprijini soluțiile 
inovatoare, inclusiv la nivel local, este 
esențial să se acorde sprijin inovării 
sociale. În special, testarea și evaluarea 
soluțiilor inovatoare înainte de aplicarea 
acestora pe scară largă sunt vitale pentru 
îmbunătățirea eficienței politicilor și, prin 
urmare, justifică sprijinul specific acordat 
din FSE+ și necesită o bună coordonare 
între componenta „Coeziune socială și 
drepturi sociale” și componenta 
„Ocuparea forței de muncă și inovare 
socială”.

Or. en

Amendamentul 192
Elena Gentile

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Pentru ca politicile să devină mai 
receptive la schimbările sociale, precum și 
pentru a încuraja și a sprijini soluțiile 
inovatoare, este esențial să se acorde sprijin 
inovării sociale. În special, testarea și 
evaluarea soluțiilor inovatoare înainte de 

(27) Pentru ca politicile să devină mai 
receptive la schimbările sociale, precum și 
pentru a încuraja și a sprijini soluțiile 
inovatoare, este esențial să se acorde sprijin 
inovării sociale. În special, dezvoltarea și 
experimentarea unor soluții inovatoare, 
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aplicarea acestora pe scară largă sunt vitale 
pentru îmbunătățirea eficienței politicilor 
și, prin urmare, justifică sprijinul specific 
acordat din FSE+.

precum și testarea și evaluarea soluțiilor 
inovatoare înainte de aplicarea acestora pe 
scară largă sunt vitale pentru îmbunătățirea 
eficienței politicilor și, prin urmare, 
justifică sprijinul specific acordat din 
FSE+.

Or. en

Amendamentul 193
Verónica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Pentru ca politicile să devină mai 
receptive la schimbările sociale, precum și 
pentru a încuraja și a sprijini soluțiile 
inovatoare, este esențial să se acorde sprijin 
inovării sociale. În special, testarea și 
evaluarea soluțiilor inovatoare înainte de 
aplicarea acestora pe scară largă sunt vitale 
pentru îmbunătățirea eficienței politicilor 
și, prin urmare, justifică sprijinul specific 
acordat din FSE+.

(27) Pentru ca politicile să devină mai 
receptive la schimbările sociale, precum și 
pentru a încuraja și a sprijini soluțiile 
inovatoare, este esențial să se acorde sprijin 
inovării sociale și economiei sociale. În 
special, testarea și evaluarea soluțiilor 
inovatoare înainte de aplicarea acestora pe 
scară largă sunt vitale pentru îmbunătățirea 
eficienței politicilor și, prin urmare, 
justifică sprijinul specific acordat din 
FSE+.

Or. es

Amendamentul 194
Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Pentru ca politicile să devină mai 
receptive la schimbările sociale, precum și 
pentru a încuraja și a sprijini soluțiile 
inovatoare, este esențial să se acorde sprijin 
inovării sociale. În special, testarea și 

(27) Pentru ca politicile să devină mai 
receptive la schimbările sociale, precum și 
pentru a încuraja și a sprijini soluțiile 
inovatoare, este esențial să se acorde sprijin 
inovării sociale. În special, testarea și 
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evaluarea soluțiilor inovatoare înainte de 
aplicarea acestora pe scară largă sunt vitale 
pentru îmbunătățirea eficienței politicilor 
și, prin urmare, justifică sprijinul specific 
acordat din FSE+.

evaluarea soluțiilor inovatoare la nivel 
local înainte de aplicarea acestora pe scară 
largă sunt vitale pentru îmbunătățirea 
eficienței politicilor și, prin urmare, 
justifică sprijinul specific acordat din 
FSE+.

Or. en

Amendamentul 195
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Propunere de regulament
Considerentul 27 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27a) Cu scopul de a explora pe deplin 
potențialul cooperării transsectoriale și de 
a îmbunătăți sinergiile și coerența cu alte 
domenii de politică în vederea realizării 
obiectivelor generale ale FSE+, sportul și 
activitatea fizică ar trebui să fie utilizate 
ca instrument în acțiunile FSE+ care 
vizează, în special, combaterea șomajului 
în rândul tinerilor, îmbunătățirea 
incluziunii sociale a comunităților 
marginalizate, promovarea sănătății și 
prevenirea bolilor.

Or. en

Amendamentul 196
Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 27 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27a) Cu scopul de a explora pe deplin 
potențialul cooperării transsectoriale și de 
a îmbunătăți sinergiile și coerența cu alte 
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domenii de politică în vederea realizării 
obiectivelor generale ale FSE+, sportul și 
activitatea fizică ar trebui să fie utilizate 
ca instrument în acțiunile FSE+ care 
vizează, în special, combaterea șomajului 
în rândul tinerilor, îmbunătățirea 
incluziunii sociale a grupurilor 
marginalizate, promovarea sănătății și 
prevenirea bolilor.

Or. en

Amendamentul 197
Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

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 

(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, 
precum și independența economică a 
femeilor, educația și actualizarea 
competențelor și reintegrarea femeilor 
care sunt victime ale violenței în societate 
și pe piața muncii. Sinergiile și coerența 
politicilor cu programul „Drepturi și 
valori” în acest sens ar trebui să asigure 
faptul că FSE+ poate integra și extinde 
acțiunile. Comisia și statele membre 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 și cu boli cronice în condiții de 
egalitate cu toate celelalte și contribuie la 
punerea în aplicare a Convenției Națiunilor 
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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.

Unite privind drepturile persoanelor cu 
handicap în ceea ce privește, printre altele, 
educația, munca, ocuparea forței de 
muncă și accesibilitatea. 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 accesibilitatea în 
conformitate cu Convenția Națiunilor 
Unite privind drepturile persoanelor cu 
handicap și tranziția de la îngrijirea 
instituționalizată la cea acordată în cadrul 
familiei și al comunității, în special în 
cazul persoanelor care se confruntă cu 
discriminări multiple. Măsurile pentru 
tranziția de la îngrijirea instituționalizată 
la cea acordată în cadrul familiei și al 
comunității ar trebui să fie puse în 
aplicare prin strategii de 
dezinstituționalizare și planuri de acțiune 
naționale. FSE+ nu ar trebui să sprijine 
acțiuni care nu respectă drepturile 
fundamentale, astfel cum sunt prevăzute 
în Carta drepturilor fundamentale a UE 
și, în special, acțiuni care contribuie la 
segregare sau la excluziune socială sau la 
reproducerea stereotipurilor de gen.
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.

Or. en

Justificare

Conform Orientărilor ONU pentru îngrijirea alternativă a copiilor, statele ar trebui să 
asigure faptul că, atunci când un copil este lipsit de îngrijire părintească sau este expus 
riscului de a pierde îngrijirea părintească, „se identifică și se asigură cele mai adecvate 
forme de îngrijire alternativă, în condiții care să promoveze dezvoltarea deplină și 
armonioasă a copilului”. Acest lucru include: îngrijirea de către rude, asistența maternală, 
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îngrijirea în familie sau de tip familial și îngrijirea în centre specializate, care implică, de 
asemenea, îngrijirea acordată în cadrul comunității.

Amendamentul 198
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Soraya Post, Elena Gentile, Miapetra 
Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

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 
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 

(28) În conformitate cu Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, 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 în 
toate etapele planificării și implementării 
programelor. De asemenea, statele 
membre și Comisia ar trebui să se asigure 
că FSE+ promovează egalitatea de șanse 
pentru toți, fără discriminare pe criterii de 
sex, rasă sau origine etnică, religie sau 
convingeri, handicap, vârstă sau orientare 
sexuală, caracteristici sexuale sau 
identitate de gen, în conformitate cu 
articolul 10 din TFUE, promovează 
integrarea în societate a persoanelor cu 
handicap și cu boli cronice în condiții de 
egalitate cu toate celelalte și contribuie la 
punerea în aplicare a Convenției Națiunilor 
Unite privind drepturile persoanelor cu 
handicap în ceea ce privește, printre altele, 
educația, munca, ocuparea forței de 
muncă și accesibilitatea. 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 
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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 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 la cea acordată 
în cadrul familiei și al comunității, în 
special în cazul persoanelor care se 
confruntă cu discriminări multiple și 
intersecționale. 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 „Coeziune socială și 
drepturi sociale”.

Or. en

Amendamentul 199
Verónica Lope Fontagné

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 

(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 
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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 
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.

Unite privind drepturile persoanelor cu 
handicap, în ceea ce privește, printre 
altele, educația, formarea, ocuparea forței 
de muncă și accesibilitatea 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 
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.

Or. es

Amendamentul 200
Marian Harkin, Martina Anderson

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. 

(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. 
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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 
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.

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 în ceea ce privește, printre altele, 
educația, munca, ocuparea forței de 
muncă și accesibilitatea universală. 
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 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.

Or. en

Amendamentul 201
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Statele membre și Comisia ar trebui (28) Statele membre și Comisia ar trebui 
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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 
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.

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 în ceea ce privește, printre altele, 
educația, munca, ocuparea forței de 
muncă și accesibilitatea universală. 
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 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.

Or. en
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Amendamentul 202
Elisabeth Morin-Chartier

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 
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.

(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 
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 
trebuie să fie în conformitate cu Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene și se stabilesc la nivel național, 
cu anumite excepții în cazul cărora este 
necesar să se prevadă dispoziții specifice în 
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ceea ce privește componenta FSE+ cu 
gestiune partajată.

Or. en

Amendamentul 203
Verónica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Considerentul 28 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28a) FSE+ ar trebui să sprijine 
măsurile menite să protejeze și să 
promoveze drepturile copiilor, precum și 
să garanteze egalitatea de șanse, care să 
le permită să își dezvolte competențele 
necesare pentru a deveni membri activi ai 
societății, pentru a-și îmbunătăți șansele 
de a intra pe piața forței de muncă și 
pentru a încheia cercul vicios al sărăciei 
și al excluziunii sociale.

Or. es

Amendamentul 204
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Experimentarea socială reprezintă 
testarea unui proiect la scară mică, ceea 
ce permite colectarea de date privind 
fezabilitatea inovațiilor sociale. Ideile 
fezabile ar trebui să poată fi aplicate la 
scară mai largă sau în alte contexte cu 
sprijin financiar din partea FSE+, precum 
și din alte surse.

(31) Experimentarea socială ar trebui să 
fie posibilă pentru ca ideile fezabile să 
poată fi aplicate la scară mai largă sau în 
alte contexte cu sprijin financiar din partea 
FSE+, precum și din alte surse.

Or. en
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Amendamentul 205
Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Experimentarea socială reprezintă 
testarea unui proiect la scară mică, ceea ce 
permite colectarea de date privind 
fezabilitatea inovațiilor sociale. Ideile 
fezabile ar trebui să poată fi aplicate la 
scară mai largă sau în alte contexte cu 
sprijin financiar din partea FSE+, precum 
și din alte surse.

(31) Experimentarea socială reprezintă 
testarea unui proiect la scară mică, ceea ce 
permite colectarea de date privind 
fezabilitatea inovațiilor sociale. Aceasta ar 
trebui să fie posibilă și încurajată pentru 
ca ideile să fie testate la nivel local și ca
ideile fezabile să poată fi aplicate la scară 
mai largă sau transferate în alte contexte 
din diferite regiuni sau state membre cu 
sprijin financiar din partea FSE+ sau în 
combinație cu alte surse.

Or. en

Amendamentul 206
Elena Gentile

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Experimentarea socială reprezintă 
testarea unui proiect la scară mică, ceea ce 
permite colectarea de date privind 
fezabilitatea inovațiilor sociale. Ideile 
fezabile ar trebui să poată fi aplicate la 
scară mai largă sau în alte contexte cu 
sprijin financiar din partea FSE+, precum 
și din alte surse.

(31) Experimentarea socială reprezintă 
testarea unui proiect la scară mică, ceea ce 
permite colectarea de date privind 
fezabilitatea inovațiilor sociale. Ideile 
fezabile ar trebui să poată fi aplicate la 
scară mai largă - dacă este cazul - sau în 
alte contexte cu sprijin financiar din partea 
FSE+, precum și din alte surse.

Or. en



PE626.995v02-00 142/158 AM\1164117RO.docx

RO

Amendamentul 207
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

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 cu 
condiții sociale de înaltă calitate și în mod 
nediscriminatoriu. Serviciile publice de 
ocupare a forței de muncă din statele 
membre, partenerii sociali și Comisia ar 
trebui să lucreze în strânsă cooperare. 
Rețeaua de servicii europene pentru 
ocuparea forței de muncă, împreună cu 
partenerii sociali, ar trebui să promoveze 
condiții sociale de înaltă calitate și 
accesul ușor la informații pentru 
lucrătorii mobili. Sfera de aplicare a FSE+ 
include elaborarea și sprijinirea unor 
programe specifice de mobilitate în 
vederea ocupării posturilor vacante de 
înaltă calitate acolo unde s-au identificat 
lipsuri pe piața muncii. În plus, domeniul 
de aplicare al FSE+ acoperă 
parteneriatele transfrontaliere dintre 
serviciile publice regionale de ocupare a 
forței de muncă și partenerii sociali și 
activitățile acestora de promovare a 
mobilității voluntare și echitabile, precum 
și transparența și integrarea piețelor 
transfrontaliere ale forței de muncă prin 
informare, consultanță și plasament. În 
numeroase regiuni de frontieră, acestea 
joacă un rol important în dezvoltarea unei 
veritabile piețe europene a forței de 
muncă.

Or. en

Amendamentul 208
Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE
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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. Serviciile publice
de ocupare a forței de muncă din statele 
membre, partenerii sociali și Comisia ar 
trebui să lucreze în strânsă cooperare. 
Rețeaua de servicii europene pentru 
ocuparea forței de muncă, cu implicarea 
partenerilor sociali și a organizațiilor 
relevante ale societății civile, ar trebui să 
promoveze o mai bună funcționare a 
piețelor muncii, prin facilitarea mobilității 
transfrontaliere a lucrătorilor în condiții 
echitabile și prin asigurarea unei 
transparențe sporite, cu date defalcate în 
funcție de gen privind respectivele piețe, 
precum și a unei mai mari recunoașteri a 
competențelor. 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. În plus, domeniul de aplicare al 
FSE+ acoperă parteneriatele 
transfrontaliere dintre serviciile publice 
regionale de ocupare a forței de muncă și 
partenerii sociali și activitățile acestora de 
promovare a mobilității voluntare și 
echitabile, precum și transparența și 
integrarea piețelor transfrontaliere ale 
forței de muncă prin informare, 
consultanță și plasament. În numeroase 
regiuni de frontieră, acestea joacă un rol 
important în dezvoltarea unei veritabile 
piețe europene a forței de muncă.

Or. en

Amendamentul 209
Michael Detjen
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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. Ar trebui să existe 
o cooperare strânsă între serviciile 
centrale de ocupare a forței de muncă din 
statele membre, precum și între aceste 
servicii, partenerii sociali și Comisie. 
Rețeaua de servicii europene pentru 
ocuparea forței de muncă ar trebui să 
promoveze o mai bună funcționare a 
piețelor muncii, cu participarea 
partenerilor sociali, prin facilitarea 
mobilității transfrontaliere echitabile a 
lucrătorilor și prin asigurarea unei 
transparențe sporite a informațiilor privind 
respectivele piețe. Sfera de aplicare a FSE+ 
include elaborarea și sprijinirea unor 
programe specifice de mobilitate în 
vederea ocupării posturilor vacante de 
înaltă calitate acolo unde s-au identificat 
lipsuri pe piața muncii. De asemenea, 
sfera de aplicare a FSE+ include și 
parteneriatele transfrontaliere dintre 
serviciile regionale publice pentru 
ocuparea forței de muncă și partenerii 
sociali, precum și activitățile acestora de 
promovare a mobilității voluntare și 
echitabile și a transparenței și integrării 
piețelor forței de muncă din regiunile de 
frontieră prin informare, orientare și 
plasare. Acestea joacă un rol important în 
numeroase regiuni de frontieră, pentru 
dezvoltarea unei reale piețe europene a 
forței de muncă.

Or. de

Amendamentul 210
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López
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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 
publice de ocupare a forței de muncă, 
Comisie și partenerii sociali. Rețeaua de 
servicii europene pentru ocuparea forței de 
muncă, cu implicarea partenerilor sociali,
ar trebui să promoveze o mai bună 
funcționare a piețelor muncii, prin 
facilitarea mobilității transfrontaliere a 
lucrătorilor în condiții echitabile și prin 
asigurarea unei transparențe sporite a 
informațiilor privind respectivele piețe. 
Sfera de aplicare a FSE+ include 
elaborarea și sprijinirea unor programe 
specifice de mobilitate în vederea ocupării 
posturilor vacante de înaltă calitate acolo 
unde s-au identificat lipsuri pe piața 
muncii.

Or. en

Amendamentul 211
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

Propunere de regulament
Considerentul 32 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32a) FSE+ acoperă parteneriatele 
transfrontaliere dintre serviciile publice 
regionale de ocupare a forței de muncă și 
partenerii sociali și activitățile acestora de 
promovare a mobilității voluntare și 
echitabile, precum și transparența și 
integrarea piețelor transfrontaliere ale 
forței de muncă prin informare, 
consultanță și plasament. În numeroase 



PE626.995v02-00 146/158 AM\1164117RO.docx

RO

regiuni de frontieră, acestea joacă un rol 
important în dezvoltarea unei veritabile 
piețe europene a forței de muncă.

Or. en

Amendamentul 212
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Lipsa accesului la finanțare pentru 
microîntreprinderi, economia socială și 
întreprinderile sociale este unul dintre 
principalele obstacole în calea înființării de 
întreprinderi, în special în rândul 
persoanelor celor mai îndepărtate de piața 
muncii. Regulamentul privind FSE+ 
stabilește dispoziții pentru a crea un 
ecosistem de piață care să sporească
oferta de finanțare și accesul la aceasta 
pentru întreprinderile sociale, precum și să 
răspundă cererii din partea persoanelor care 
au cea mai mare nevoie de finanțare, în 
special șomerii, femeile și persoanele 
vulnerabile care doresc să înființeze sau să 
dezvolte o microîntreprindere. Acest 
obiectiv va beneficia de sprijin și prin 
intermediul instrumentelor financiare și 
al garanției bugetare din cadrul 
componentei „Investiții sociale și 
competențe” a Fondului InvestEU.

(33) Lipsa accesului la finanțare pentru 
microîntreprinderi, economia socială și 
întreprinderile sociale este unul dintre 
principalele obstacole în calea înființării de 
întreprinderi, în special în rândul 
persoanelor celor mai îndepărtate de piața 
muncii. Regulamentul privind FSE+ 
stabilește dispoziții pentru a spori oferta de 
finanțare și accesul la aceasta și serviciile 
de sprijin pentru întreprinderile sociale, 
precum și să răspundă cererii din partea 
persoanelor care au cea mai mare nevoie de 
finanțare, în special șomerii, femeile și 
persoanele aflate în situații vulnerabile 
care doresc să înființeze sau să dezvolte o 
microîntreprindere.

Or. en

Amendamentul 213
Heinz K. Becker

Propunere de regulament
Considerentul 33
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Lipsa accesului la finanțare pentru 
microîntreprinderi, economia socială și 
întreprinderile sociale este unul dintre 
principalele obstacole în calea înființării de 
întreprinderi, în special în rândul 
persoanelor celor mai îndepărtate de piața 
muncii. Regulamentul privind FSE+ 
stabilește dispoziții pentru a crea un 
ecosistem de piață care să sporească oferta 
de finanțare și accesul la aceasta pentru 
întreprinderile sociale, precum și să 
răspundă cererii din partea persoanelor care 
au cea mai mare nevoie de finanțare, în 
special șomerii, femeile și persoanele 
vulnerabile care doresc să înființeze sau să 
dezvolte o microîntreprindere. Acest 
obiectiv va beneficia de sprijin și prin 
intermediul instrumentelor financiare și al 
garanției bugetare din cadrul componentei 
„Investiții sociale și competențe” a 
Fondului InvestEU.

(33) Lipsa accesului la finanțare pentru 
microîntreprinderi, economia socială și 
întreprinderile sociale este unul dintre 
principalele obstacole în calea înființării de 
întreprinderi, în special în rândul 
persoanelor celor mai îndepărtate de piața 
muncii. Sunt disponibile resurse 
financiare adecvate, de exemplu Fondul 
european de dezvoltare regională și 
Programul European pentru schimbări 
sociale și inovare socială. În acest 
context, este important ca resursele 
disponibile din buget să fie utilizate 
eficient și să fie facilitat accesul la 
resursele financiare provenind din UE.
Regulamentul privind FSE+ stabilește 
dispoziții pentru a crea un ecosistem de 
piață care să sporească oferta de finanțare 
și accesul la aceasta pentru întreprinderile 
sociale, precum și să răspundă cererii din 
partea persoanelor care au nevoie de 
finanțare, care doresc să înființeze sau să 
dezvolte o microîntreprindere. Acest 
obiectiv va beneficia de sprijin și prin 
intermediul instrumentelor financiare și al 
garanției bugetare din cadrul componentei 
„Investiții sociale și competențe” a 
Fondului InvestEU.

Or. de

Amendamentul 214
Elena Gentile

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Lipsa accesului la finanțare pentru 
microîntreprinderi, economia socială și 
întreprinderile sociale este unul dintre 
principalele obstacole în calea înființării de 
întreprinderi, în special în rândul 

(33) Lipsa accesului la finanțare pentru 
microîntreprinderi, economia socială și 
întreprinderile sociale este unul dintre 
principalele obstacole în calea înființării de 
întreprinderi, în special în rândul 
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persoanelor celor mai îndepărtate de piața 
muncii. Regulamentul privind FSE+ 
stabilește dispoziții pentru a crea un 
ecosistem de piață care să sporească oferta 
de finanțare și accesul la aceasta pentru 
întreprinderile sociale, precum și să 
răspundă cererii din partea persoanelor care 
au cea mai mare nevoie de finanțare, în 
special șomerii, femeile și persoanele 
vulnerabile care doresc să înființeze sau să 
dezvolte o microîntreprindere. Acest 
obiectiv va beneficia de sprijin și prin 
intermediul instrumentelor financiare și al 
garanției bugetare din cadrul componentei 
„Investiții sociale și competențe” a 
Fondului InvestEU.

persoanelor celor mai îndepărtate de piața 
muncii. Regulamentul privind FSE+
stabilește dispoziții pentru a crea un 
ecosistem de piață care să sporească oferta 
de finanțare și accesul la aceasta pentru 
economia socială și întreprinderile sociale, 
precum și să răspundă cererii din partea 
persoanelor care au cea mai mare nevoie de 
finanțare, în special șomerii, femeile și 
persoanele vulnerabile care doresc să 
înființeze sau să dezvolte o 
microîntreprindere. Acest obiectiv va 
beneficia de sprijin și prin intermediul 
instrumentelor financiare și al garanției 
bugetare din cadrul componentei „Investiții 
sociale și competențe” a Fondului 
InvestEU.

Or. en

Amendamentul 215
Verónica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Lipsa accesului la finanțare pentru 
microîntreprinderi, economia socială și 
întreprinderile sociale este unul dintre 
principalele obstacole în calea înființării de
întreprinderi, în special în rândul 
persoanelor celor mai îndepărtate de piața 
muncii. Regulamentul privind FSE+ 
stabilește dispoziții pentru a crea un 
ecosistem de piață care să sporească oferta 
de finanțare și accesul la aceasta pentru 
întreprinderile sociale, precum și să 
răspundă cererii din partea persoanelor care 
au cea mai mare nevoie de finanțare, în 
special șomerii, femeile și persoanele 
vulnerabile care doresc să înființeze sau să 
dezvolte o microîntreprindere. Acest 
obiectiv va beneficia de sprijin și prin 
intermediul instrumentelor financiare și al 
garanției bugetare din cadrul componentei 

(33) Lipsa accesului la finanțare pentru 
microîntreprinderi, economia socială și 
întreprinderile sociale este unul dintre 
principalele obstacole în calea înființării de 
întreprinderi, în special în rândul 
persoanelor celor mai îndepărtate de piața 
muncii. Regulamentul privind FSE+
stabilește dispoziții pentru a crea un 
ecosistem de piață care să sporească oferta 
de finanțare și accesul la aceasta pentru 
întreprinderile din domeniul economiei 
sociale, precum și să răspundă cererii din 
partea persoanelor care au cea mai mare 
nevoie de finanțare, în special șomerii, 
femeile și persoanele vulnerabile care 
doresc să înființeze sau să dezvolte o 
microîntreprindere. Acest obiectiv va 
beneficia de sprijin și prin intermediul 
instrumentelor financiare și al garanției 
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„Investiții sociale și competențe” a 
Fondului InvestEU.

bugetare din cadrul componentei „Investiții 
sociale și competențe” a Fondului 
InvestEU

Or. es

Amendamentul 216
Heinz K. Becker

Propunere de regulament
Considerentul 33 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33a) Comisia ar trebui să introducă la 
nivelul Uniunii o „etichetă europeană a 
economiei sociale” pentru întreprinderile 
sociale și bazate pe solidaritate, care să se 
bazeze pe criterii clare, menite să scoată 
în evidență caracteristicile specifice ale 
acestor întreprinderi și impactul lor 
social, să le crească vizibilitatea, să 
încurajeze investițiile, să faciliteze accesul 
la finanțare și la piața unică pentru cei 
care doresc să-și extindă activitatea pe 
plan național sau în alte state membre, 
respectând, totodată, diferitele forme și 
cadre juridice din acest sector și din 
statele membre;

Or. de

Amendamentul 217
Elena Gentile

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Actorii de pe piața investițiilor 
sociale, inclusiv actorii filantropici, pot 
juca un rol important în atingerea mai 
multor obiective ale FSE+, deoarece 
aceștia oferă finanțare și propun abordări 
inovatoare și complementare pentru 
combaterea excluziunii sociale și a 

(34) Actorii de pe piața investițiilor 
sociale, inclusiv actorii filantropici, pot 
juca un rol în sprijinirea atingerii mai 
multor obiective ale FSE+, deoarece 
aceștia oferă finanțare și propun abordări 
inovatoare și complementare pentru 
combaterea excluziunii sociale și a 
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sărăciei, reducerea șomajului și 
contribuirea la îndeplinirea obiectivelor de 
dezvoltare durabilă ale ONU. Prin urmare, 
actorii filantropici, precum fundațiile și 
donatorii, ar trebui să fi implicați, după 
caz, în acțiunile FSE+, în special în cele 
care vizează dezvoltarea ecosistemului 
pieței investițiilor sociale.

sărăciei, reducerea șomajului și 
contribuirea la îndeplinirea obiectivelor de 
dezvoltare durabilă ale ONU. Prin urmare, 
actorii filantropici, precum fundațiile și 
donatorii, ar trebui să fi implicați, după 
caz, în acțiunile FSE+.

Or. en

Amendamentul 218
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Actorii de pe piața investițiilor 
sociale, inclusiv actorii filantropici, pot 
juca un rol important în atingerea mai 
multor obiective ale FSE+, deoarece 
aceștia oferă finanțare și propun abordări 
inovatoare și complementare pentru 
combaterea excluziunii sociale și a 
sărăciei, reducerea șomajului și 
contribuirea la îndeplinirea obiectivelor de 
dezvoltare durabilă ale ONU. Prin urmare, 
actorii filantropici, precum fundațiile și 
donatorii, ar trebui să fi implicați, după 
caz, în acțiunile FSE+, în special în cele 
care vizează dezvoltarea ecosistemului 
pieței investițiilor sociale.

(34) Investitorii sociali, inclusiv actorii 
filantropici, pot juca un rol important în 
atingerea mai multor obiective ale FSE+, 
deoarece aceștia oferă finanțare și propun 
abordări inovatoare și complementare 
pentru combaterea excluziunii sociale și a 
sărăciei, reducerea șomajului și 
contribuirea la îndeplinirea obiectivelor de 
dezvoltare durabilă ale ONU. Prin urmare, 
actorii filantropici, precum fundațiile și 
donatorii, ar trebui să fi implicați, după 
caz, în acțiunile FSE+, în special în cele
care vizează stimularea investițiilor 
sociale.

Or. en

Amendamentul 219
Heinz K. Becker

Propunere de regulament
Considerentul 34 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(34a) În sprijinul inițiativelor UE care 
urmăresc să aducă Europa și Uniunea 
Europeană mai aproape de cetățenii 
europeni, alături de biletele Interrail 
pentru tineri, ar trebui finanțată și o a 
doua acțiune: „Biletul la prețul de 99 de 
euro pentru Europa”, valabil pentru 
călătorii cu avionul, trenul sau autobuzul, 
prin intermediul căruia toți cetățenii, din 
toate regiunile Europei, să poată vizita, la 
un preț accesibil, instituțiile UE cu sediul 
la Bruxelles, Comisia Europeană, 
Parlamentul European, Consiliul 
European, precum și Reprezentanțele 
Permanente naționale specifice și sediul 
de la Strasbourg al Parlamentului 
European. Ar trebui furnizate dovezi cu 
privire la planificarea acțiunii de 
informare, care trebuie să fie stabilită în 
mod clar.

Or. de

Amendamentul 220
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

Propunere de regulament
Considerentul 34 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34a) Cooperarea transnațională are o 
valoare adăugată semnificativă și, prin 
urmare, ar trebui să fie sprijinită de toate 
statele membre, cu excepția cazurilor 
justificate în mod corespunzător, ținând 
seama de principiul proporționalității. De 
asemenea, este necesară consolidarea 
rolului pe care îl are Comisia în 
facilitarea schimburilor de experiență și 
în coordonarea punerii în aplicare a 
inițiativelor relevante.

Or. en
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Amendamentul 221
Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 34 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34a) Cooperarea transnațională are o 
valoare adăugată semnificativă și, prin 
urmare, ar trebui să fie sprijinită de toate 
statele membre, cu excepția cazurilor 
justificate în mod corespunzător, ținând 
seama de principiul proporționalității. De 
asemenea, este necesară consolidarea 
rolului pe care îl are Comisia în 
facilitarea schimburilor de experiență și 
în coordonarea punerii în aplicare a 
inițiativelor relevante.

Or. en

Amendamentul 222
Marian Harkin, Martina Anderson

Propunere de regulament
Considerentul 34 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34a) Cooperarea transnațională are o 
valoare adăugată semnificativă. Prin 
urmare, ar trebui să fie sprijinită de toate 
statele membre, cu excepția cazurilor 
justificate în mod corespunzător, ținând 
seama de principiul proporționalității. De 
asemenea, este necesară consolidarea 
rolului pe care îl are Comisia în 
facilitarea schimburilor de experiență și 
în coordonarea punerii în aplicare a 
inițiativelor relevante.

Or. en
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Amendamentul 223
Ulrike Trebesius

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) 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. Acțiunile relevante vor fi 
identificate în cursul pregătirii și punerii în 
aplicare, iar ulterior acestea vor fi 
reexaminate în cadrul evaluării la 
jumătatea perioadei.

Or. en

Amendamentul 224
Edouard Martin

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 

(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 pentru a 
asigura o tranziție acceptabilă și 
echitabilă din punct de vedere social la o 
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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.

economie durabilă cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon în politicile Uniunii, 
precum și la atingerea țintei globale ca 
30 % 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.

Or. en

Amendamentul 225
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

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) 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 pentru a 
asigura o tranziție acceptabilă și 
echitabilă din punct de vedere social la o 
economie durabilă cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon 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.

Or. en

Amendamentul 226
Terry Reintke
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în numele Grupului Verts/ALE

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) Reflectând importanța combaterii 
schimbărilor climatice și a tranziției 
echitabile 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.

Or. en

Amendamentul 227
Elisabeth Morin-Chartier, Maurice Ponga, Geoffroy Didier, Anne Sander, Jérôme 
Lavrilleux

Propunere de regulament
Considerentul 47

Textul propus de Comisie Amendamentul

(47) În temeiul articolului [94 din 
Decizia 2013/755/UE a Consiliului19], 
persoanele și entitățile stabilite în țări și 
teritorii de peste mări (TTPM) sunt 
eligibile pentru finanțare sub rezerva 
regulilor și a obiectivelor componentelor 
„Ocuparea forței de muncă și inovare 
socială” și „Sănătate” și a eventualelor 
mecanisme aplicabile statului membru de 
care aparține țara respectivă sau teritoriul 
respectiv.

(47) În temeiul articolului [94 din 
Decizia 2013/755/UE a Consiliului19], 
persoanele și entitățile stabilite în țări și 
teritorii de peste mări (TTPM) sunt 
eligibile pentru finanțare sub rezerva 
regulilor și a obiectivelor componentelor 
„Ocuparea forței de muncă și inovare 
socială” și „Sănătate” și a eventualelor 
mecanisme aplicabile statului membru de 
care aparține țara respectivă sau teritoriul 
respectiv. Programul va trebui să țină 
seama de constrângerile speciale cu care 
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se confruntă persoanele și entitățile 
stabilite pe aceste teritorii, pentru a le 
permite acestora accesul real la 
componentele menționate anterior.

__________________ __________________

19 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).

19 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).

Or. fr

Amendamentul 228
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

Propunere de regulament
Considerentul 50 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(50a) Având în vedere diversitatea 
nivelului de dezvoltarea din regiuni și 
realitățile sociale diferite din Europa, 
gradul de flexibilitate a FSE+ ar trebui să 
fie suficient pentru a lua în considerare 
particularitățile regionale și teritoriale.

Or. en

Amendamentul 229
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

Propunere de regulament
Considerentul 50 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(50b) Investițiile cofinanțate de FSE+, 
în special dacă au legătură cu măsurile 
care vizează incluziunea socială, ar trebui 
să fie considerate exceptate de la calculul 
deficitului și al datoriei în vederea 
îmbunătățirii capacității de investiții a 
statelor membre.
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Or. en

Amendamentul 230
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu 
Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Propunere de regulament
Considerentul 51

Textul propus de Comisie Amendamentul

(51) Deoarece obiectivele prezentului 
regulament, și anume sporirea eficacității 
piețelor muncii și promovarea accesului la 
locuri de muncă de calitate, îmbunătățirea 
calității educației și formării și a accesului 
la acestea, promovarea incluziunii sociale 
și a sănătății și reducerea sărăciei, precum 
și acțiunile din cadrul componentelor 
„Ocuparea forței de muncă și inovare 
socială” și „Sănătate” nu pot fi realizate în 
mod satisfăcător de statele membre, dar pot 
fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, 
Uniunea poate adopta măsuri, în 
conformitate cu principiul subsidiarității, 
astfel cum este prevăzut la articolul 5 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană. În 
conformitate cu principiul 
proporționalității, astfel cum este prevăzut 
la articolul menționat, prezentul 
regulament nu depășește ceea ce este 
necesar pentru realizarea obiectivelor 
menționate.

(51) Deoarece obiectivele prezentului 
regulament din cadrul componentei 
„Coeziune socială și drepturi sociale”, și 
anume sporirea eficacității și a echității
piețelor muncii și promovarea accesului la 
locuri de muncă de calitate, îmbunătățirea 
calității educației și formării și a accesului 
la acestea, promovarea incluziunii sociale 
și a sănătății și eradicarea sărăciei, precum 
și obiectivele din cadrul componentelor 
„Ocuparea forței de muncă și inovare 
socială” și „Sănătate” nu pot fi realizate în 
mod satisfăcător de statele membre, dar pot 
fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, 
Uniunea poate adopta măsuri, în 
conformitate cu principiul subsidiarității, 
astfel cum este prevăzut la articolul 5 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană. În 
conformitate cu principiul 
proporționalității, astfel cum este prevăzut 
la articolul menționat, prezentul 
regulament nu depășește ceea ce este 
necesar pentru realizarea obiectivelor 
menționate.
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(51) Deoarece obiectivele prezentului 
regulament, și anume sporirea eficacității 
piețelor muncii și promovarea accesului la 
locuri de muncă de calitate, îmbunătățirea 
calității educației și formării și a accesului 
la acestea, promovarea incluziunii sociale 
și a sănătății și reducerea sărăciei, precum 
și acțiunile din cadrul componentelor 
„Ocuparea forței de muncă și inovare 
socială” și „Sănătate” nu pot fi realizate în 
mod satisfăcător de statele membre, dar pot 
fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, 
Uniunea poate adopta măsuri, în 
conformitate cu principiul subsidiarității, 
astfel cum este prevăzut la articolul 5 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană. În 
conformitate cu principiul 
proporționalității, astfel cum este prevăzut 
la articolul menționat, prezentul
regulament nu depășește ceea ce este 
necesar pentru realizarea obiectivelor 
menționate.

(51) Deoarece obiectivele prezentului 
regulament, și anume sporirea eficacității 
piețelor muncii și promovarea accesului la 
locuri de muncă de calitate, îmbunătățirea 
calității educației, formării și îngrijirii și a 
accesului la acestea, promovarea 
incluziunii sociale, a egalității de șanse și 
a sănătății și reducerea sărăciei, precum și 
acțiunile din cadrul componentelor 
„Ocuparea forței de muncă și inovare 
socială” și „Sănătate” nu pot fi realizate în 
mod satisfăcător de statele membre, dar pot 
fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, 
Uniunea poate adopta măsuri, în 
conformitate cu principiul subsidiarității, 
astfel cum este prevăzut la articolul 5 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană. În 
conformitate cu principiul 
proporționalității, astfel cum este prevăzut 
la articolul menționat, prezentul 
regulament nu depășește ceea ce este 
necesar pentru realizarea obiectivelor 
menționate.

Or. en
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