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AMENDAMENTELE

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

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 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, 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 sociale 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 2

Propunere de regulament
Considerentul 3



PE628.700v01-00 4/33 PA\1165674RO.docx

RO

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 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 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 3

Propunere de regulament
Considerentul 3 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Valoarea adăugată a politicii de 
coeziune a UE se regăsește în special în 
abordarea vizând dimensiunea teritorială 
la nivel local, guvernanța pe mai multe 
niveluri, planificarea multianuală și 
obiectivele comune și măsurabile, 
abordarea integrată în materie de 
dezvoltare și convergența către 
standardele europene în materie de 
capacități administrative;

Or. en

Amendamentul 4

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 
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relative și eradicarea formelor extreme de 
sărăcie; învățământ de calitate, favorabil 
incluziunii, promovarea egalității de gen, 
promovarea unei creșteri economice 
susținute, favorabile incluziunii și 
durabile, a ocupării forței de muncă 
depline și productive, precum și a muncii 
decente pentru toți și reducerea 
inegalităților.

Or. en

Amendamentul 5

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 crizei economice 
și al politicilor de austeritate, 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.

Or. en
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Amendamentul 6

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 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, 
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
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Amendamentul 7

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 8

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 
organizațiilor sociale specializate, precum 
și a organizațiilor care reprezintă și care 
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lucrează cu persoane expuse sărăciei la 
elaborarea, la implementarea și la 
evaluarea programelor specifice.

Or. en

Amendamentul 9

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 10

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 

(32) FSE+ stabilește dispoziții menite să 
asigure libera circulație a lucrătorilor în 
bune condiții sociale și 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 
partenerii sociali și Comisie. Rețeaua de 
servicii europene pentru ocuparea forței de 
muncă, împreună cu partenerii sociali, ar 
trebui să promoveze condiții sociale de 
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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.

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. 

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) „persoanele cele mai defavorizate” 
înseamnă persoane fizice, care pot fi 
persoane individuale, familii, gospodării 
sau grupuri constituite din astfel de 
persoane, ale căror nevoi de asistență au 
fost stabilite în funcție de criterii obiective 
care sunt definite de către autoritățile 
naționale competente în consultare cu 
părțile interesate relevante, evitând 
conflictele de interese, care sunt aprobate 
de către respectivele autorități naționale 
competente și care pot include elemente 
care permit direcționarea sprijinului către 
persoanele cele mai defavorizate din 
anumite zone geografice;

(13) „persoanele cele mai defavorizate” 
înseamnă persoane fizice, care pot fi 
persoane individuale, familii, gospodării 
sau grupuri constituite din astfel de 
persoane, ale căror nevoi de asistență au 
fost stabilite pe baza condițiilor lor de trai 
(de exemplu lipsa unui adăpost) sau în 
funcție de criterii obiective care sunt 
definite de către autoritățile naționale 
competente în consultare cu părțile 
interesate relevante, evitând conflictele de 
interese, care sunt aprobate de către 
respectivele autorități naționale competente 
și care pot include elemente care permit 
direcționarea sprijinului către persoanele 
cele mai defavorizate din anumite zone 
geografice;

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 16
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) „inovații sociale” înseamnă 
activități care au un caracter social atât din 
punctul de vedere al scopurilor urmărite, 
cât și al mijloacelor folosite, în special cele 
referitoare la dezvoltarea și punerea în 
aplicare de idei noi (privind produse, 
servicii și modele) care răspund unor nevoi 
sociale și, în același timp, creează relații 
sau colaborări sociale noi, fiind astfel 
benefice pentru societate și stimulând 
capacitatea acesteia de a acționa;

(16) „inovații sociale” înseamnă 
activități care au un caracter social atât din 
punctul de vedere al scopurilor urmărite, 
cât și al mijloacelor folosite, în special cele 
referitoare la dezvoltarea și punerea în 
aplicare de idei noi (privind produse, 
servicii, modele sau practici sau o 
combinație a acestora) care răspund unor 
nevoi sociale și, în același timp, creează 
relații sau colaborări sociale noi, fiind 
astfel stimulative și benefice pentru 
societate și stimulând capacitatea acesteia 
de a acționa;

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) „experimentare socială” înseamnă 
intervenții de politică ce aduc răspunsuri 
inovatoare la nevoile sociale, puse în 
aplicare la scară mică și în condiții care 
asigură posibilitatea de a măsura impactul 
acestora, înainte de a fi puse în aplicare în 
alte contexte sau la scară mai mare, dacă 
rezultatele se dovedesc convingătoare;

(17) „experimentare socială” înseamnă 
intervenții de politică ce aduc răspunsuri 
inovatoare la nevoile sociale, puse în 
aplicare la scară mică și în condiții care 
asigură posibilitatea de a măsura impactul 
acestora, înainte de a fi puse în aplicare în 
alte contexte geografice sau sectoriale sau 
la scară mai mare, dacă rezultatele se 
dovedesc mai benefice decât practicile 
actuale;

Or. en

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

FSE+ are drept scop să sprijine statele 
membre să asigure niveluri ridicate de 
ocupare a forței de muncă, o protecție 
socială echitabilă și o forță de muncă 
calificată și rezilientă, să asigure noi 
locuri de muncă, să întărească coeziunea 
socială și să îmbunătățească echitatea 
socială, să îmbunătățească 
competitivitatea în Europa, în concordanță 
cu principiile stabilite în Pilonul european 
al drepturilor sociale proclamat de 
Parlamentul European, de Consiliu și de 
Comisie la 17 noiembrie 2017.

Or. en

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(i) îmbunătățirea accesului la locuri de 
muncă adecvate și echitabile pentru toate 
persoanele care își caută o slujbă, în 
special pentru tineri, femei, persoane cu 
handicap, șomerii de lungă durată și 
persoanele inactive și promovarea 
desfășurării de activități independente și a 
economiei sociale;

Or. en

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) promovarea participării femeilor la (iii) promovarea egalității de gen în 
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piața muncii, a unui echilibru mai bun între 
viața profesională și cea privată, inclusiv 
accesul la servicii de îngrijire a copiilor, a
unui mediu de lucru sănătos care să reducă 
riscurile la adresa sănătății, a adaptării la 
schimbare a lucrătorilor, a întreprinderilor 
și a antreprenorilor și a îmbătrânirii active 
și în condiții bune de sănătate;

toate domeniile, inclusiv în ceea ce 
privește participarea femeilor la piața 
muncii, asigurarea unui venit decent, 
promovarea unui echilibru mai bun între 
viața profesională și cea privată, inclusiv 
accesul egal la educație și îngrijire de 
calitate pentru copiii preșcolari fără 
segregare și în condiții favorabile 
incluziunii și la alte servicii comunitare 
pentru persoane cu handicap și persoane 
în vârstă, precum și promovarea unui 
mediu de lucru și de viață sănătos care să 
reducă riscurile la adresa sănătății, a 
adaptării line la schimbare a lucrătorilor, a 
întreprinderilor și a antreprenorilor și a 
îmbătrânirii active și în condiții bune de 
sănătate;

Or. en

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) îmbunătățirea calității, a eficacității 
și a relevanței pentru piața muncii a 
sistemelor de educație și formare, pentru a 
sprijini dobândirea de competențe-cheie, 
inclusiv de competențe digitale;

(iv) îmbunătățirea calității, a eficacității 
și a relevanței pentru piața muncii a 
sistemelor de educație și formare, pentru a 
sprijini dobândirea de abilități și 
competențe-cheie, inclusiv de competențe 
digitale;

Or. en

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – punctul v

Textul propus de Comisie Amendamentul

(v) promovarea accesului egal la 
educație și formare de calitate și favorabile 

(v) promovarea accesului egal la 
educație și formare de calitate și favorabile 
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incluziunii, precum și a absolvirii acestora, 
în special pentru grupurile defavorizate, 
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, 
inclusiv prin facilitarea mobilității în scop 
educațional pentru toți;

incluziunii, fără segregare, precum și a 
absolvirii acestora, în special pentru 
grupurile defavorizate, începând de la 
educația și îngrijirea copiilor preșcolari, 
printre altele, continuând cu educația și 
formarea de calitate și până la 
învățământul terțiar, precum și educația și 
învățarea în rândul adulților, inclusiv prin 
facilitarea mobilității în scop educațional 
pentru toți;

Or. en

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – punctul vii

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – punctul viii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(viii) promovarea integrării 
socioeconomice a resortisanților țărilor 
terțe și a comunităților marginalizate, cum 
ar fi romii;

(viii) promovarea integrării 
socioeconomice pe termen lung a 
resortisanților țărilor terțe și a 
comunităților marginalizate, cum ar fi 
romii;

Or. en
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Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) 920 000 000 EUR pentru punerea 
în aplicare a componentei „Ocuparea forței 
de muncă și inovare socială”;

Or. en

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) 450 000 000 EUR pentru punerea 
în aplicare a componentei „Sănătate”.

Or. en

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Statele membre concentrează resursele 
FSE+ cu gestiune partajată asupra 
intervențiilor care abordează provocările 
sociale identificate la nivel național, 
regional și local, în conformitate cu 
articolul 151 din TFUE, cu Carta socială 
europeană revizuită (ETS nr. 163) și cu
principiile și drepturile stabilite în Pilonul 
european al drepturilor sociale.
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Or. en

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre alocă o proporție 
adecvată din resursele lor provenind din 
FSE+ cu gestiune partajată pentru a 
aborda provocările identificate în 
recomandările relevante specifice fiecărei 
țări adoptate în conformitate cu articolul 
121 alineatul (2) și cu articolul 148 
alineatul (4) din TFUE și în cadrul 
semestrului european care intră în 
domeniul de aplicare al FSE+ stabilit la 
articolul 4.

eliminat

Or. en

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Statele membre alocă cel puțin 
25 % din resursele lor provenind din FSE+ 
cu gestiune partajată pentru obiectivele 
specifice din domeniul de politică al 
incluziunii sociale stabilite la articolul 4 
alineatul (1) punctele (vii)-(xi), inclusiv 
pentru promovarea integrării 
socioeconomice a resortisanților țărilor 
terțe.

3. Statele membre alocă cel puțin 
30 % din resursele lor provenind din FSE+ 
cu gestiune partajată pentru obiectivele 
specifice din domeniul de politică al 
incluziunii sociale stabilite la articolul 4 
alineatul (1) punctele (vii)-(x), inclusiv 
pentru promovarea integrării 
socioeconomice a resortisanților țărilor 
terțe.

Or. en
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Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre alocă cel puțin 2 % din 
resursele lor provenind din FSE+ cu 
gestiune partajată pentru obiectivul specific 
de reducere a deprivării materiale stabilit la 
articolul 4 alineatul (1) punctul (xi).

Pe lângă alocarea minimă de cel puțin 
30 % din resursele FSE+ cu gestiune 
partajată pentru obiectivele specifice (vii)-
(x) de la articolul 4 alineatul (1), statele 
membre alocă cel puțin 4 % din resursele 
lor provenind din FSE+ cu gestiune 
partajată pentru obiectivul specific de 
incluziune socială a persoanelor celor mai 
defavorizate și/sau de reducere a deprivării 
materiale, astfel cum este stabilit la 
articolul 4 alineatul (1) punctele (x) și (xi).

Or. en

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazuri justificate în mod 
corespunzător, resursele alocate 
obiectivului specific stabilit la articolul 4 
alineatul (1) punctul (x), care vizează 
persoanele cele mai defavorizate, pot fi 
luate în considerare în scopul verificării 
conformității cu cerința de alocare a cel 
puțin 2 % stabilită la prezentul alineat 
primul paragraf.

eliminat

Or. en

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Fiecare stat membru asigură 
participarea adecvată a partenerilor sociali
și a organizațiilor societății civile la 
realizarea politicilor în domeniul ocupării 
forței de muncă, al educației și al 
incluziunii sociale sprijinite de componenta 
FSE+ cu gestiune partajată.

1. Fiecare stat membru asigură, în 
conformitate cu articolul 6 din 
Regulamentul privind dispozițiile comune 
și cu Regulamentul delegat (UE) nr. 
240/2014 al Comisiei, participarea 
semnificativă și favorabilă incluziunii a 
partenerilor sociali, a organizațiilor 
societății civile și a reprezentanților 
beneficiarilor la pregătirea, programarea, 
gestionarea, realizarea, monitorizarea și 
evaluarea politicilor în domeniul ocupării 
forței de muncă, al educației și al 
incluziunii sociale sprijinite de componenta 
FSE+ cu gestiune partajată.

Or. en

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cadrul fiecărui program, statele 
membre alocă o proporție adecvată din 
resursele FSE+ cu gestiune partajată pentru 
consolidarea capacităților partenerilor 
sociali și ale organizațiilor societății civile.

2. În cadrul fiecărui program, statele 
membre alocă cel puțin 2 % din resursele 
FSE+ cu gestiune partajată pentru 
consolidarea capacităților autorităților 
locale și regionale, ale partenerilor sociali 
și ale organizațiilor societății civile, la 
nivel național și european.

Or. en

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 9 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Resursele menționate la articolul 7 Resursele menționate la articolul 7 
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alineatul (4) se programează în cadrul unei 
priorități specifice sau al unui program 
specific.

alineatul (4) se programează în cadrul unei 
priorități specifice sau al unui program 
specific. Rata de cofinanțare pentru 
această prioritate sau pentru acest 
program se stabilește la 85 %.

Or. en

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 11 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul pentru punerea în aplicare a 
recomandărilor relevante specifice 
fiecărei țări

Abordarea provocărilor de la nivel local și 
regional

Or. en

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 11 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acțiunile care abordează provocările 
identificate în recomandările relevante 
specifice fiecărei țări și în cadrul 
semestrului european, astfel cum sunt 
menționate la articolul 7 alineatul (2), se 
programează în cadrul uneia sau mai
multor priorități specifice.

Acțiunile care abordează provocări sociale 
specifice la nivel local și regional în cadrul 
prezentului regulament se programează în 
cadrul priorităților specifice.

Or. en

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. Statele membre sprijină acțiunile de 
inovare socială și experimentările sociale 
și/sau consolidează abordările ascendente 
bazate pe parteneriate care implică 
autoritățile publice, partenerii sociali, 
întreprinderile sociale și societatea civilă, 
cum ar fi grupurile de acțiune locală care 
elaborează și pun în aplicare strategii de 
dezvoltare locală plasate sub 
responsabilitatea comunității, precum și 
acțiunile tematice axate pe satisfacerea 
nevoilor unor grupuri specifice, printre 
care persoanele cele mai defavorizate.

Or. en

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Pentru a consolida capacitatea de 
inovare a părților interesate relevante 
(cum ar fi autoritățile naționale, regionale 
sau locale, societatea civilă și 
organizațiile din economia socială, 
partenerii sociali, cooperativele și 
grupurile de acțiune locală), prioritățile 
specifice vor oferi resurse pentru 
finanțarea unor platforme de competențe 
și resurse în domeniul inovării sociale, cu 
misiunea de a contribui în mod eficace la 
elaborarea, pregătirea, implementarea, 
evaluarea, adaptarea sau replicarea unor 
acțiuni inovatoare.

Or. en
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Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Costurile directe de personal sunt 
eligibile pentru o contribuție din partea 
sprijinului general acordat prin 
componenta FSE+ cu gestiune partajată, 
cu condiția ca nivelul acestora să nu 
depășească 100 % din remunerația 
obișnuită pentru profesia în cauză în 
statul membru, conform datelor Eurostat.

eliminat

Or. en

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Alimentele și/sau asistența materială de 
bază pot fi furnizate direct persoanelor 
celor mai defavorizate sau indirect prin 
bonuri sau carduri electronice, cu condiția 
ca acestea să poată fi preschimbate numai 
contra alimentelor și/sau a asistenței 
materiale de bază, astfel cum este stabilită 
la articolul 2 punctul 3.

Alimentele și/sau asistența materială de 
bază sunt furnizate direct persoanelor celor 
mai defavorizate sau indirect prin bonuri 
sau carduri electronice, cu condiția ca 
acestea să poată fi preschimbate numai 
contra alimentelor și/sau a asistenței
materiale de bază, astfel cum este stabilită 
la articolul 2 punctul 3 și să nu înlocuiască 
nicio prestație socială existentă sau să 
afecteze eligibilitatea pentru prestații 
sociale în viitor. 

Or. en

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Furnizarea de alimente și/sau 
asistență materială de bază poate fi
completată cu reorientarea către serviciile 
competente și alte măsuri auxiliare vizând 
incluziunea socială a persoanelor celor mai 
defavorizate.

4. Furnizarea de alimente și/sau 
asistență materială de bază este completată 
cu reorientarea către serviciile competente 
și alte măsuri auxiliare vizând incluziunea 
socială a persoanelor celor mai 
defavorizate.

Or. en

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) costurile măsurilor auxiliare 
întreprinse de beneficiari sau în numele 
acestora și declarate de beneficiarii care 
livrează persoanelor celor mai defavorizate 
alimentele și/sau asistența materială de 
bază, la o rată forfetară de 5 % din 
costurile menționate la litera (a).

(e) costurile măsurilor auxiliare 
întreprinse de beneficiari sau în numele 
acestora și declarate de beneficiarii care 
livrează persoanelor celor mai defavorizate 
alimentele și/sau asistența materială de 
bază, la minimum 5 % din costurile 
menționate la litera (a).

Or. en

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Până la 30 iunie 2025 și la 30 iunie 
2028, autoritățile de management prezintă 
Comisiei un raport referitor la rezultatele 
anchetei structurate privind destinatarii 
finali efectuate în anul precedent. Această 
anchetă se bazează pe modelul care 
urmează să fie stabilit de Comisie prin 
intermediul unui act de punere în aplicare.

3. Până la 30 iunie 2025 și la 30 iunie 
2028, autoritățile de management prezintă 
Comisiei un raport referitor la rezultatele 
unei anchete structurate privind 
destinatarii finali, efectuată în anul 
precedent și punând accentul pe condițiile 
de viață și natura lipsurilor materiale ale 
acestora. Această anchetă se bazează pe 
modelul care urmează să fie stabilit de 
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Comisie prin intermediul unui act de 
punere în aplicare.

Or. en

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 23 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) să ofere servicii specifice de sprijin 
angajatorilor și persoanelor în căutarea 
unui loc de muncă în vederea dezvoltării 
unor piețe europene integrate ale muncii, 
de la pregătirea dinaintea recrutării la 
asistența ulterioară recrutării pentru 
ocuparea posturilor vacante din anumite 
sectoare, ocupații, țări, regiuni de frontieră 
sau pentru grupuri specifice (de exemplu 
persoanele vulnerabile);

(d) să ofere servicii specifice de sprijin 
lucrătorilor, angajatorilor și persoanelor în 
căutarea unui loc de muncă în vederea 
dezvoltării unor piețe europene integrate 
ale muncii, de la pregătirea dinaintea 
recrutării la asistența ulterioară recrutării 
pentru ocuparea posturilor vacante din 
anumite sectoare, ocupații, țări, regiuni de 
frontieră sau pentru grupuri specifice (de 
exemplu, persoanele vulnerabile);

Or. en

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 23 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) să sprijine dezvoltarea 
ecosistemului pieței legat de acordarea de 
microfinanțare pentru microîntreprinderi în 
fazele de înființare și dezvoltare, în special 
celor care angajează persoane vulnerabile;

(e) să sprijine dezvoltarea 
ecosistemului pieței legat de acordarea de 
microfinanțare pentru microîntreprinderi în 
fazele de înființare și dezvoltare, în special 
celor care oferă persoanelor vulnerabile
condiții de muncă de înaltă calitate și 
acces la asigurări sociale, în scopul de a 
contribui la identificarea și validarea 
exemplelor de bune practici în materie de 
politici, cum ar fi abordările eficiente în 
materie de achiziții pentru 
microîntreprinderi și organizațiile mici și 
mijlocii; 
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Or. en

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 23 – paragraful 1 – litera e a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) sprijinirea parteneriatelor 
transfrontaliere între serviciile publice de 
ocupare a forței de muncă și partenerii 
sociali, în scopul de a promova, în zonele 
de frontieră, o piață transfrontalieră a 
muncii și mobilitatea transfrontalieră, în 
condiții sociale de înaltă calitate;

Or. en

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 23 – paragraful 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) să sprijine cooperarea 
transnațională pentru a accelera 
transferul soluțiilor inovatoare și pentru a 
facilita extinderea utilizării acestora, în 
special în domeniul ocupării forței de 
muncă, al competențelor și al incluziunii 
sociale, în întreaga Europă;

(i) să ofere orientări pentru 
dezvoltarea infrastructurii sociale 
(inclusiv locuințe, servicii de îngrijire a 
copiilor, sisteme de educație și formare, 
asistență medicală și îngrijire pe termen 
lung și strategii de dezvoltare locală, 
plasate sub responsabilitatea comunității) 
necesare pentru punerea în aplicare a 
Pilonului european al drepturilor sociale
și a obiectivelor de dezvoltare durabilă ale 
Organizației Națiunilor Unite;

Or. en

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Acțiunile eligibile ale 
parteneriatelor transfrontaliere sau ale 
părților interesate menționate la alineatul 
(2) sunt cofinanțate de Uniune în 
proporție de 95 % din totalul cheltuielilor 
eligibile. Sprijin financiar suplimentar se 
va acorda numai în cazul unor 
circumstanțe excepționale suficient 
fundamentate.

Or. en

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Comisia consultă părțile interesate 
din Uniune, în special partenerii sociali, 
organizațiile societății civile și autoritățile 
regionale și locale, cu privire la 
programele de lucru în materie de 
ocupare a forței de muncă și de inovare 
socială, la prioritățile și orientarea 
strategică a acestora și la punerea lor în 
aplicare. 

Or. en

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1b. Comisia stabilește legăturile 
necesare cu Comisia pentru ocuparea 
forței de muncă, Comisia pentru protecție 
socială, Comitetul consultativ pentru 



PE628.700v01-00 26/33 PA\1165674RO.docx

RO

securitate și sănătate la locul de muncă, 
grupul directorilor generali pentru 
relațiile dintre partenerii sociali și 
Comitetul consultativ pentru libera 
circulație a lucrătorilor în scopul de a se 
asigura că acestea sunt informate cu 
regularitate și în mod corespunzător cu 
privire la progresele înregistrate în 
punerea în aplicare a programului. 
Comisia informează, de asemenea, alte 
comisii care se ocupă de strategii, 
instrumente și acțiuni relevante pentru 
program. 

Or. en

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1c. Rezultatele acțiunilor puse în 
aplicare în cadrul componentei pentru 
ocuparea forței de muncă și inovare 
socială sunt comunicate la intervale 
regulate Parlamentului European, 
Consiliului, Comitetului Economic și 
Social European și Comitetului 
Regiunilor, precum și partenerilor sociali 
și opiniei publice, pentru a maximiza 
impactul, durabilitatea și valoarea 
adăugată a acestor rezultate la nivelul 
Uniunii. 

Or. en

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 – litera a – punctul iii a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiia) sprijinirea dezvoltării de 
competențe și instrumente pentru o 
comunicare eficientă a riscurilor;

Or. en

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 – litera b – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) sprijinirea transformării digitale a 
serviciilor de sănătate și de îngrijire;

(ii) sprijinirea transformării digitale a 
serviciilor de sănătate și de îngrijire și a 
dezvoltării de rețele;

Or. en

Amendamentul 50

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 – litera b – punctul iii a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiia) sprijinirea reorientării serviciilor 
de sănătate cu prioritate către persoană și 
accesul de proximitate la servicii de 
asistență medicală (de exemplu servicii de 
proximitate, medicină de inițiativă, 
integrare între rețeaua spitalicească și cea 
teritorială, îngrijire intermediară, îngrijire 
paliativă integrată, o dimensiune mai 
umană a îngrijirilor medicale);

Or. en
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Amendamentul 51

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 – litera b – punctul iii b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiib) preîntâmpinarea inegalităților (de 
exemplu prin promovarea accesului la 
servicii pentru grupurile 
defavorizate/vulnerabile, combaterea 
excluziunii sociale, medicină de gen, 
metodologii și instrumente pentru 
egalitate de șanse, integrarea alogenilor 
nou-sosiți, șanse egale, sprijin pentru 
sănătatea sexuală și îmbătrânirea activă);

Or. en

Amendamentul 52

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 – litera b – punctul iii c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiic) susținerea responsabilizării 
cetățenilor și a participării comunităților 
în cadrul componentei „Sănătate” (de 
exemplu prin familiarizarea cetățenilor cu
noțiuni de sănătate, prin colaborarea 
între organizațiile din sectorul public și 
din sectorul terțiar, prin crearea de locuri 
de muncă pentru persoanele vulnerabile, 
prin combaterea violenței de gen și a 
sărăciei ca factor social și factor de risc 
pentru sănătate);

Or. en

Amendamentul 53

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 – litera b – punctul iv
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) dezvoltarea și punerea în aplicare a 
unor abordări care să răspundă la viitoarele 
provocări cu care se vor confrunta 
sistemele de sănătate;

(iv) dezvoltarea și punerea în aplicare a 
unor abordări care să răspundă la viitoarele 
provocări cu care se vor confrunta 
sistemele de sănătate, cum ar fi modele de 
interes ce favorizează o abordare 
pluridisciplinară;

Or. en

Amendamentul 54

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 2 – litera c – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) prin transferul, adaptarea și 
extinderea utilizării bunelor practici cu 
valoare adăugată consacrată la nivelul 
Uniunii între statele membre;

(i) prin schimbul, transferul, adaptarea 
și extinderea utilizării bunelor practici cu 
valoare adăugată consacrată la nivelul 
Uniunii între statele membre;

Or. en

Amendamentul 55

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 2 – litera c – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) a capacităților punctelor de contact 
naționale care oferă orientări, informații și 
asistență referitoare la punerea în aplicare a 
programelor;

(iv) a capacităților punctelor de contact 
naționale, regionale și supra-regionale
care oferă orientări, informații și asistență 
referitoare la punerea în aplicare a 
programelor;

Or. en
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Amendamentul 56

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Fiecare stat membru numește câte 
un reprezentant al administrației publice, 
un reprezentant al organizațiilor 
lucrătorilor, un reprezentant al 
organizațiilor patronale și un supleant 
pentru fiecare membru pe o perioadă de 
maximum șapte ani. În absența unui 
membru, supleantul său primește automat 
dreptul de a participa la lucrări.

2. Fiecare stat membru numește câte 
un reprezentant al administrației publice, 
un reprezentant al organizațiilor 
lucrătorilor, un reprezentant al 
organizațiilor patronale, un reprezentant al 
societății civile în conformitate cu 
articolul 6 alineatul (1) secțiunea (1c) din 
dispozițiile comune privind fondurile 
structurale și un supleant pentru fiecare 
membru pe o perioadă de maximum șapte 
ani. În absența unui membru, supleantul 
său primește automat dreptul de a participa 
la lucrări.

Or. en

Amendamentul 57

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Comitetul FSE+ include câte un 
reprezentant al fiecărei organizații care 
reprezintă organizațiile lucrătorilor și 
organizațiile patronale la nivelul Uniunii.

3. Comitetul FSE+ include câte un 
reprezentant al fiecărei organizații care 
reprezintă organizațiile lucrătorilor, 
organizațiile patronale și organizațiile 
societății civile la nivelul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 58

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate datele cu caracter personal trebuie Toate datele cu caracter personal trebuie 
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defalcate în funcție de sex (bărbați, femei, 
„fără caracter binar”). Dacă anumite 
rezultate nu sunt posibile, datele legate de 
acele rezultate nu trebuie să fie colectate și 
raportate.

defalcate în funcție de sex (bărbați, femei, 
„fără caracter binar”). Dacă anumite 
rezultate nu sunt relevante, datele legate de 
acele rezultate nu trebuie să fie colectate și 
raportate. Datele personale sensibile pot fi 
înregistrate anonim în cazul persoanelor 
cu adevărat defavorizate. 

Or. en

Amendamentul 59

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – punctul 1b – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă datele pentru acești indicatori nu sunt 
colectate din registrele de date, valorile 
acestor indicatori pot fi determinate pe 
baza estimărilor bine argumentate ale 
beneficiarului.

Dacă datele pentru acești indicatori nu sunt 
colectate din registrele de date, valorile 
acestor indicatori pot fi determinate pe 
baza estimărilor bine argumentate ale 
beneficiarului. Datele sunt furnizate de 
participanți pe baze voluntare. Refuzul 
indicării datelor nu are implicații negative 
pentru participanți sau pentru 
coordonatorii de proiecte.

Or. en

Amendamentul 60

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – punctul 1b – paragraful 1 – liniuța 5 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- participanți din zone geografice cu 
un nivel ridicat de sărăcie și excluziune 
socială,

Or. en
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Amendamentul 61

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – punctul 1b – paragraful 1 – liniuța 6 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- participanți cu vârsta sub 18 ani.

Or. en

Amendamentul 62

Propunere de regulament
Anexa I a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa Ia: Indicatori comuni pentru 
sprijinul FSE+ pentru promovarea 
integrării sociale a persoanelor 
amenințate de sărăcie sau de excluziune 
socială. 

Toate datele cu caracter personal 
colectate ar trebui defalcate în funcție de 
gen (bărbați, femei, fără caracter binar). 
În cazul în care rezultatele nu sunt 
relevante, nu este necesar ca datele 
disponibile să fie analizate și transmise. 
Orice informație colectată este studiată în 
mod anonim. Furnizarea de date de către 
participanți este facultativă. Refuzul 
furnizării de date nu are implicații 
negative pentru participanți sau pentru 
coordonatorii de proiecte.

Indicatori comuni de realizare:

- persoane defavorizate (de exemplu 
șomeri, șomeri de lungă durată, persoane 
cu handicap, persoane fără adăpost, 
părinți singuri, resortisanți ai unor țări 
terțe, grupuri minoritare etc.)

- copii cu vârsta sub 18 ani

- persoane cu vârsta sub 30 de ani

- persoane cu vârsta peste 54 de ani
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Or. en
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