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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Noi, europenii, tindem să ne gândim la noi înșine ca la niște persoane care au acces la 
drepturile fundamentale ale omului și și le exercită pe deplin. 

Totuși, dacă privim mai atent societatea în care trăim, putem observa că mai mult de 100 de 
milioane de europeni se confruntă zilnic cu sărăcia și privațiunile materiale și știm cu toții că 
sărăcia reprezintă o încălcare a drepturilor omului, de vreme ce îi privează pe cetățeni de 
accesul la toate celelalte drepturi care le revin, precum și de capacitatea de a și le exercita. 
Recunoscând efectul negativ al sărăciei, Agenda pentru dezvoltare durabilă 2030 a declarat că 
„eradicarea sărăciei sub toate formele și în toate dimensiunile sale, inclusiv a sărăciei extreme, 
reprezintă cea mai mare problemă la nivel mondial și o cerință indispensabilă pentru 
dezvoltarea durabilă” și a desemnat „eradicarea sărăciei sub toate formele sale și pretutindeni” 
ca primul său obiectiv de dezvoltare durabilă.

Din păcate, sărăcia este doar una dintre numeroasele încălcări ale drepturilor fundamentale 
care au loc în Uniune: pentru milioane de persoane cu dizabilități, a beneficia de condiții de 
trai întemeiate pe familie sau pe societate și o participare reală la viața societății continuă să 
fie deziderate; milioane de romi au fost excluși sistematic din societate timp de secole, 
milioane de tineri proveniți dintr-un mediu social defavorizat nu primesc șansa de a-și realiza 
adevăratul potențial, iar milioane de femei se confruntă cu refuzul sistematic de a fi plătite 
egal cu bărbații pentru o muncă egală, la bătrânețe fiind sortite sărăciei.

Toate aceste persoane și multe altele sunt dovezi vii ale faptului că programele și fondurile 
noastre naționale și ale Uniunii sunt discriminatorii, deși adesea în mod inconștient și 
neintenționat, deoarece nu iau în considerare provocările și realitățile cu care se confruntă cei 
care trăiesc în Uniune. 

Dacă tratăm cu seriozitate setul de valori comune stipulate în tratate și dacă dorim să ne 
respectăm angajamentele Uniunii, definite de comun acord, și să îndeplinim obiectivele de 
dezvoltare durabilă (ODD), nu ne putem permite să avem un buget al Uniunii care nu 
garantează șansele egale și nediscriminarea.

Fondul Social European Plus (FSE+) este fondul consacrat investițiilor în oameni, în 
dezvoltarea acestora și în ceea ce le este necesar. Ne însoțește viața de la naștere la bătrânețe, 
întrețesând domenii diverse precum educația și formarea, munca și serviciile de asistență 
socială și de îngrijire.

Dacă acest fond este bine conceput, dacă autoritățile statelor membre asigură participarea 
semnificativă a organizațiilor societății civile, a partenerilor sociali, a organismelor de 
promovare a egalității și a instituțiilor de apărare a drepturilor omului în programarea, punerea 
în practică, monitorizarea și evaluarea programelor sprijinite prin FSE+ și dacă ele combat 
corupția, acest fond poate schimba treptat sumbra realitate europeană actuală, poate reduce 
sărăcia, poate contribui la realizarea potențialului tuturor cetățenilor și rezidenților noștri și 
poate contribui la integrarea pe termen lung a acelor persoane care și-au găsit un nou cămin în 
Uniunea Europeană.

De aceea, obiectivul principal al raportoarei este ca FSE+, în calitate de instrument de 
protejare, dezvoltare și capacitare, să-și poată realiza pe deplin obiectivele. Intenția sa este ca 
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textul acestei propuneri să garanteze că proiectele viitoare vor fi cât se poate de incluzive și 
nediscriminatorii și că vor deschide tuturor locuitorilor Uniunii perspective pentru o viață mai 
bună, contribuind astfel la sustenabilitatea societății noastre.

AMENDAMENTE

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

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 1

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. 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,
incluziunii sociale și sănătății, contribuind 
astfel la coeziunea economică, teritorială și 
socială, în conformitate cu articolul 174 din 
TFUE.

Amendamentul 2

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 și de 
recomandările relevante specifice fiecărei 
țări adoptate în conformitate cu articolul 
121 alineatul (2) și cu articolul 148 
alineatul (4) din TFUE, cadrul UE post-
2020 pentru strategiile naționale de 
integrare a romilor, 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.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Uniunea se confruntă cu provocări (5) Uniunea se confruntă cu provocări 
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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.

structurale generate de globalizarea 
economică, de migrație și de integrarea și 
incluziunea resortisanților țărilor terțe, de 
tranziția către o energie curată, de 
schimbările tehnologice, de îmbătrânirea 
din ce în ce mai extinsă a societății și a 
forței de muncă, 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 
disparitățile economice și sociale existente 
între regiuni și de realitățile în schimbare 
de pe piața muncii, Uniunea ar trebui să se 
pregătească pentru provocările actuale 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.

Amendamentul 4

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, 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 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.
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Amendamentul 5

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 și a 
persoanelor inactive, acordând o atenție 
specială grupurilor sociale dezavantajate 
sau persoanelor aflate în situații 
vulnerabile, cum ar fi persoanele cu 
handicap, resortisanții țărilor terțe, romii, 
persoanele fără adăpost sau care trăiesc 
în condiții de sărăcie, persoanele care 
locuiesc în microregiuni defavorizate și în 
zonele rurale, persoanele cu vârsta de 
peste 50 de ani și persoanele cu un nivel 
scăzut de instruire sau de competențe de 
bază, precum și prin promovarea 
desfășurării de activități independente și a 
economiei sociale FSE+ ar trebui să 
vizeze promovarea ocupării forței de
muncă în rândul tinerilor prin acțiuni 
specifice, inclusiv prin sprijinirea 
mobilității echitabile și voluntare și 
promovarea integrării timpurii pe piața 
muncii. 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 le face 
mai eficace, 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, acordând o atenție 
specială grupurilor sociale defavorizate,
pentru a spori mobilitatea lucrătorilor și 
pentru a furniza serviciile într-o manieră 
nediscriminatorie. FSE+ ar trebui să 
contribuie la combaterea locurilor de 
muncă precare, pentru a asigura că toate 
tipurile de contracte de muncă oferă 
condiții de muncă decente cu o acoperire 
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adecvată de securitate socială, în 
conformitate cu Agenda privind munca 
decentă a Organizației Internaționale a 
Muncii, cu articolul 9 din TFUE, cu 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene și cu Carta socială europeană. 
FSE+ ar trebui să promoveze participarea 
femeilor (acordând o atenție specială 
mamelor singure) la piața 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 
îngrijire a copiilor, la servicii de îngrijire 
a persoanelor aflate în întreținere și la 
servicii de îngrijire a persoanelor în vârstă 
de calitate, gratuite sau accesibile 
financiar. FSE+ ar trebui, de asemenea, să 
vizeze asigurarea unui mediu de lucru 
sănătos și bine adaptat, pentru a răspunde 
riscurilor la adresa sănătății legate de 
evoluția formelor de muncă și de 
necesitățile forței de muncă în curs de 
îmbătrânire.

Amendamentul 6

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 

(14) FSE+ ar trebui să acorde sprijin 
pentru îmbunătățirea calității, a 
caracterului nediscriminatoriu, a 
accesibilității, a incluziunii, 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 sociale, digitale și 
lingvistice, de care au nevoie toate 
persoanele pentru împlinirea și dezvoltarea 
personală, pentru ocuparea unui loc de 
muncă, incluziune socială și cetățenie 
activă, dar care lipsesc unui număr atât 
de mare de persoane care trăiesc în 
Uniune din cauza segregării și 
marginalizării lor în societate sau din 
cauza faptului că sunt instituționalizate. 
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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.

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 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, să contribuie la incluziunea 
socială 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, acordarea de sprijin 
întreprinderilor pentru angajarea 
persoanelor cu handicap, orientarea pe tot 
parcursul vieții, anticiparea competențelor 
în cooperare cu industria, materiale de 
formare actualizate, previzionarea și 
monitorizarea parcursului profesional al 
absolvenților, formarea formatorilor, în 
special în ceea ce privește lucrul cu elevi 
și studenți din medii defavorizate, romi și 
elevi și studenți cu dificultăți de învățare, 
validarea rezultatelor învățării și 
recunoașterea calificărilor.

Amendamentul 7

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 

(15) Sprijinul acordat prin FSE+ ar 
trebui să fie utilizat pentru a promova 
accesul egal al tuturor, în special al celor 
care fac parte din grupuri dezavantajate, 
la educație și formare de calitate, 
nesegregate și favorabile incluziunii, 
începând de la educația și îngrijirea 
copiilor preșcolari (acordând o atenție 
specială copiilor provenind din medii 
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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.

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, precum și educația și 
învățarea în rândul adulților, împiedicând
astfel transmiterea de la o generație la 
alta a sărăciei și favorizând 
permeabilitatea dintre sectoarele educației 
și formării, reducând și 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 prin 
vizarea activă a studenților defavorizați
pentru a le face posibilă participarea la 
mobilitatea de studiu.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) FSE ar trebui să sprijine 
programele educaționale care le oferă 
adulților cu un nivel scăzut de competențe 
posibilitatea de a dobândi un nivel minim 
de alfabetizare, competențe numerice și 
competențe digitale în conformitate cu 
Recomandarea nr. 2016/C 484/01 a 
Consiliului din 19 decembrie 2016 privind 
parcursurile de actualizare a 
competențelor: noi oportunități pentru 
adulți1a.

__________________

1a JO C 484, 24.12.2016, p. 1.
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Amendamentul 9

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, ținând 
cont de problemele cu care se confruntă 
diferitele grupuri sociale dezavantajate, 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.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Sinergiile cu programul Drepturi 
și valori ar trebui să asigure faptul că 
FSE+ poate integra și extinde acțiunile de 
prevenire și combatere a discriminării, 
rasismului, xenofobiei, antisemitismului, 
islamofobiei și a altor forme de 
intoleranță, precum și dedica acțiuni 
specifice pentru prevenirea urii, a 
segregării și a stigmatizării, inclusiv a 
comportamentului agresiv, hărțuirii și 
tratamentului intolerant.

Amendamentul 11

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 de a eradica sărăcia în 
vederea ieșirii din cercul vicios al 
dezavantajării care continuă de la o 
generație la alta și de a obține incluziunea 
socială asigurând egalitatea de șanse pentru 
toți, combătând discriminarea și eliminând 
inegalitățile în materie de sănătate și de 
educație. Acest lucru implică mobilizarea 
unor politici proactive și reactive diverse 
care să vizeze persoanele cele mai 
dezavantajate, indiferent de vârstă sau 
naționalitate, inclusiv copiii, comunitățile 
marginalizate, cum ar fi romii, persoanele 
cu handicap, persoanele fără adăpost, 
resortisanții țărilor terțe, persoanele care 
locuiesc în zonele rurale 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 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. FSE+ ar trebui să 
contribuie la modernizarea sistemelor de 
protecție socială, în special în vederea 
promovării accesibilității acestora. FSE+ 
ar trebui să abordeze, de asemenea, 
sărăcia rurală cauzată de dezavantajele 
specifice ale zonelor rurale, cum ar fi 
situația demografică nefavorabilă, o piață 
nedezvoltată a forței de muncă, acces 
limitat la serviciile de educație și formare 
sau o calitate mai scăzută a acestora, lipsa 
serviciilor de asistență medicală și sociale.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 19
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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 
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. 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 
4 % din resursele lor naționale provenind 
din componenta FSE+ 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.

Amendamentul 13

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 

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



PE625.435v02-00 14/48 AD\1168328RO.docx

RO

migrație. pentru azil și migrație, al FEDR și al 
acelor fonduri care pot avea un efect 
pozitiv asupra integrării și incluziunii 
resortisanților țărilor terțe.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20a) Autoritățile statelor membre 
responsabile cu planificarea și 
implementarea FSE+ ar trebui să își 
coordoneze acțiunile cu autoritățile 
desemnate de statele membre pentru a 
gestiona intervenția Fondului pentru azil, 
migrație și integrare, în scopul de a 
promova integrarea resortisanților țărilor 
terțe la toate nivelurile în cel mai bun 
mod posibil prin strategii puse în practică, 
în principal, de către autoritățile locale și 
regionale și de către organizații 
neguvernamentale și prin cele mai 
adecvate măsuri adaptate la situația 
specifică a resortisanților țărilor terțe. 
Măsurile de integrare ar trebui să vizeze 
resortisanții țărilor terțe care au 
domiciliul legal într-un stat membru sau, 
dacă este cazul, care sunt în curs de a 
obține șederea legală într-un stat 
membru, inclusiv beneficiari ai protecției 
internaționale.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 20 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20b) Din motive practice, unele acțiuni 
pot viza un grup de persoane care poate fi 
abordat mai eficient ca întreg fără să se 
facă distincție între membrii săi. Statele 
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membre doritoare ar trebui, prin urmare, 
să poată prevedea în programele lor 
naționale că acțiunile de integrare pot 
include rudele apropiate ale 
resortisanților țărilor terțe, în măsura în 
care acest lucru este necesar pentru 
punerea în aplicare efectivă a acestor 
acțiuni. Termenul „rudă apropiată” ar 
trebui interpretat în înțelesul de soți, 
parteneri, precum și orice altă persoană 
care are legături familiale directe în linie 
descendentă sau ascendentă cu 
resortisantul țării terțe vizat de acțiunile 
de integrare și care nu ar intra altfel în 
domeniul de aplicare al FSE+.

Amendamentul 16

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 

(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
profesionale și eradicării sărăciei. 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
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coordonare eficace pentru a garanta 
consecvența, coerența, complementaritatea 
și sinergiile între sursele de finanțare, 
inclusiv a asistenței tehnice aferente.

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.

Amendamentul 17

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 eradicarea 
sărăciei și promovarea incluziunii și 
integrării sociale.

Amendamentul 18

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 

(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 provenind dintr-un mediu 
social defavorizat, precum majoritatea 
tinerilor romi, este necesar ca statele 
membre respective să continue să 
investească resurse suficiente din 
componenta FSE+ cu gestiune partajată în 



AD\1168328RO.docx 17/48 PE625.435v02-00

RO

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.

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 eficace, 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 le face 
mai active în scopul de a oferi tinerilor un 
sprijin personalizat și a fi în măsură să își 
ofere serviciile fără discriminări de orice 
natură. 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.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Considerentul 25 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25a) În conformitate cu articolul 174 
din TFUE, Uniunea ar trebui să acorde o 
atenție deosebită zonelor rurale, zonelor 
afectate de tranziția industrială și 
regiunilor afectate de un handicap 
natural sau demografic grav și 
permanent, cum ar fi regiunile cele mai 
nordice, cu densitate foarte scăzută a 
populației, precum și regiunile insulare, 
transfrontaliere și muntoase.
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Amendamentul 20

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, cu accent 
special asupra organizaților 
neguvernamentale (ONG-uri) care 
furnizează servicii legate de încadrarea în 
muncă, educație și servicii sociale și care 
activează în domeniul combaterii 
discriminării sau în cel al drepturilor 
omului. Prin urmare, este esențial ca 
statele membre să asigure participarea 
partenerilor sociali și a societății civile la 
programarea, execuția, monitorizarea și 
evaluarea FSE+ în cadrul gestiunii 
partajate în condiții de egalitate. 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.

Amendamentul 21

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 și mai adaptate la schimbările 
sociale, precum și pentru a încuraja și a 
sprijini soluțiile inovatoare, este esențial să 
se acorde sprijin inovării sociale. În 
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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+.

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+.

Amendamentul 22

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 

(28) Instituțiile Uniunii, precum și 
statele membre atunci când pun în 
aplicare dreptul Uniunii, respectă pe 
deplin drepturile consacrate în Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, urmăresc principiile acesteia și 
promovează aplicarea sa, precum și 
drepturile înscrise în Convenția 
europeană pentru apărarea drepturilor 
omului și a libertăților fundamentale. În 
consecință, 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, FSE+ ar 
trebui, în special, să respecte articolul 21 
din Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene, care prevede că se 
interzice discriminarea de orice fel, bazată 
pe motive precum sexul, rasa, culoarea, 
originea etnică sau socială, 
caracteristicile genetice, limba, religia sau 
convingerile, opiniile politice sau de orice 
altă natură, apartenența la o minoritate 
națională, averea, nașterea, un handicap, 
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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.

vârsta sau orientarea sexuală; mai mult, 
discriminarea bazată pe caracteristici 
sexuale sau pe identitatea de gen sau din 
motive de naționalitate ar trebui, de 
asemenea, interzisă. Statele membre și 
Comisia ar trebui să se asigure, de 
asemenea, că FSE+ 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 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 
FSE+ cu gestiune partajată.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) În scopul de a reduce sarcina 
administrativă aferentă colectării datelor, 
statele membre ar trebui, în cazul în care 
astfel de date sunt disponibile în registre, 
să le permită autorităților de management 

(29) În scopul de a reduce sarcina 
administrativă aferentă colectării datelor, 
statele membre ar trebui, în cazul în care 
astfel de date sunt disponibile în registre, 
să le permită autorităților de management 
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să colecteze date din registre. să colecteze date din registre, respectând, 
în același timp, protecția datelor cu 
caracter personal în conformitate cu 
Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului1a.

__________________

1a Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
și privind libera circulație a acestor date și 
de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecția 
datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(32) FSE+ stabilește dispoziții menite să 
asigure libera circulație a lucrătorilor în 
mod nediscriminatoriu, prin asigurarea 
unei cooperări strânse între serviciile 
centrale de ocupare a forței de muncă din 
statele membre, precum și între aceste 
servicii și Comisie. Rețeaua de servicii 
europene pentru ocuparea forței de muncă 
ar trebui să promoveze o mai bună 
funcționare a piețelor muncii, prin 
facilitarea mobilității transfrontaliere a 
lucrătorilor, prin asigurarea unei 
transparențe sporite a informațiilor privind 
respectivele piețe și printr-o recunoaștere 
extinsă a competențelor și calificărilor. 
Sfera de aplicare a FSE+ include și 
elaborarea și sprijinirea unor programe 
specifice de mobilitate în vederea
facilitării mobilității voluntare a forței de 
muncă și a ocupării posturilor vacante 
acolo unde s-au identificat lipsuri pe piața 
muncii.
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Amendamentul 25

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 și al victimelor discriminării la 
angajare. 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 în 
situație de vulnerabilitate 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.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Dacă populația va rămâne 
sănătoasă și activă mai mult timp și va 
avea mijloacele să joace un rol activ în 
gestionarea sănătății sale, se vor înregistra 
efecte pozitive asupra sănătății, a 
inegalităților în materie de sănătate, a 
calității vieții, a productivității, a 
competitivității și a incluziunii, reducându-

(36) Dacă întreaga populație va rămâne 
sănătoasă și activă într-un mod 
nediscriminatoriu mai mult timp și va 
avea mijloacele să joace un rol activ în 
gestionarea sănătății sale, se vor înregistra 
efecte pozitive asupra sănătății, a 
inegalităților în materie de sănătate, a 
calității vieții, a productivității, a 
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se, în același timp, presiunile asupra 
bugetelor naționale. Comisia s-a angajat să 
ajute statele membre să își atingă 
obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD), 
în special ODD 3 – „Asigurarea unei vieți 
sănătoase și promovarea bunăstării tuturor 
la toate vârstele”17.

competitivității și a incluziunii, reducându-
se, în același timp, presiunile asupra 
bugetelor naționale. Comisia s-a angajat să 
ajute statele membre să își atingă 
obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD), 
în special ODD 3 – „Asigurarea unei vieți 
sănătoase și promovarea bunăstării tuturor 
la toate vârstele”17.

__________________ __________________

17 COM(2016)0739 17 COM(2016)0739

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Componenta „Sănătate” a FSE+ ar 
trebui să contribuie la prevenirea bolilor 
de-a lungul întregii vieți a cetățenilor
Uniunii și la promovarea sănătății, prin 
abordarea factorilor de risc precum 
consumul de tutun și fumatul pasiv, 
consumul dăunător de alcool, consumul de 
droguri ilegale și efectele nocive ale 
drogurilor asupra sănătății, obiceiurile 
alimentare nesănătoase și lipsa activității 
fizice și ar trebui să favorizeze dezvoltarea 
unor medii propice pentru stiluri de viață 
sănătoase, cu scopul de a completa 
acțiunea statelor membre în conformitate 
cu strategiile relevante. Componenta 
„Sănătate” a FSE+ ar trebui să promoveze 
modele de prevenție eficace, tehnologii 
inovatoare și noi modele și soluții de 
afaceri pentru a contribui la asigurarea 
unor sisteme de sănătate inovatoare, 
eficiente și sustenabile în statele membre și 
pentru a facilita accesul la o asistență 
medicală mai bună și mai sigură pentru 
cetățenii Uniunii.

(38) Componenta „Sănătate” a FSE+ ar 
trebui să contribuie la prevenirea bolilor 
de-a lungul întregii vieți a locuitorilor
Uniunii și la promovarea sănătății, prin 
abordarea prevenției și a factorilor de risc 
precum consumul de tutun și fumatul 
pasiv, consumul dăunător de alcool, 
consumul de droguri ilegale și efectele 
nocive ale drogurilor asupra sănătății, 
obiceiurile alimentare nesănătoase, cauzate 
mai ales de sărăcie, și lipsa activității 
fizice și ar trebui să favorizeze dezvoltarea 
unor medii propice pentru stiluri de viață 
sănătoase, cu scopul de a completa 
acțiunea statelor membre în conformitate 
cu strategiile relevante. Componenta 
„Sănătate” a FSE+ ar trebui să promoveze 
modele de prevenție eficace care să se 
adreseze tuturor, tehnologii inovatoare și 
noi modele și soluții de afaceri pentru a 
contribui la asigurarea unor sisteme de 
sănătate inovatoare, eficiente, accesibile și 
sustenabile în statele membre și pentru a 
facilita accesul la o asistență medicală mai 
bună și mai sigură pentru toți cei care 
locuiesc în Uniune.
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Amendamentul 28

Propunere de regulament
Considerentul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41) Comisia a adoptat recent o 
propunere18 privind evaluarea tehnologiilor 
medicale (ETM) menită să sprijine 
cooperarea privind evaluarea tehnologiilor 
medicale la nivelul Uniunii pentru a 
îmbunătăți disponibilitatea tehnologiilor 
medicale inovatoare pentru pacienții din 
întreaga Uniune, pentru a asigura o 
utilizare mai bună a resurselor disponibile 
și pentru a îmbunătăți predictibilitatea 
mediului de afaceri.

(41) Comisia a adoptat recent o 
propunere18 privind evaluarea tehnologiilor
medicale (ETM) menită să sprijine 
cooperarea privind evaluarea tehnologiilor 
medicale la nivelul Uniunii pentru a 
îmbunătăți disponibilitatea și 
accesibilitatea tehnologiilor medicale 
inovatoare pentru pacienții din întreaga 
Uniune, pentru a asigura o utilizare mai 
bună a resurselor disponibile și pentru a 
îmbunătăți predictibilitatea mediului de 
afaceri.

__________________ __________________

18 COM(2018)0051. 18 COM(2018)0051.

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Considerentul 44

Textul propus de Comisie Amendamentul

(44) Legislația UE în domeniul sănătății 
are un impact imediat asupra vieții 
cetățenilor, asupra eficienței și rezilienței 
sistemelor de sănătate și asupra bunei 
funcționări a pieței interne. Cadrul de 
reglementare pentru medicamente și 
tehnologii medicale (medicamente, 
dispozitive medicale și substanțe de origine 
umană), precum și cel referitor la produsele 
din tutun, la drepturile pacienților privind 
asistența medicală transfrontalieră și la 
amenințările transfrontaliere grave privind 
sănătatea sunt esențiale pentru protecția 
sănătății în UE. Prezentul regulament, 
precum și punerea în aplicare și asigurarea 
respectării acestuia, ar trebui să țină pasul 

(44) Legislația Uniunii în domeniul 
sănătății are un impact imediat asupra vieții 
cetățenilor, asupra eficienței și rezilienței 
sistemelor de sănătate și asupra bunei 
funcționări a pieței interne. Cadrul de 
reglementare pentru medicamente și 
tehnologii medicale (medicamente, 
dispozitive medicale și substanțe de origine 
umană), precum și cel referitor la produsele 
din tutun, la drepturile pacienților privind 
asistența medicală transfrontalieră și la 
amenințările transfrontaliere grave privind 
sănătatea sunt esențiale pentru protecția 
sănătății în Uniune. Prezentul regulament, 
precum și punerea în aplicare și asigurarea 
respectării acestuia, ar trebui să țină pasul 
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cu inovațiile, cu progresele în materie de 
cercetare și cu schimbările societale în 
acest domeniu, asigurând totodată 
realizarea obiectivelor în materie de 
sănătate. Prin urmare, este necesară 
dezvoltarea continuă a bazei de dovezi 
necesare pentru punerea în aplicare a 
legislației cu un astfel de caracter științific.

cu inovațiile, cu progresele în materie de 
cercetare și cu schimbările societale în 
acest domeniu, ținând totuși cont și de 
problemele cu care se confruntă 
persoanele care provin dintr-un mediu 
social dezavantajat și locuiesc în zone 
rurale și asigurând totodată realizarea 
obiectivelor în materie de sănătate în toate 
statele membre. Prin urmare, este necesară 
dezvoltarea continuă a bazei de dovezi 
necesare pentru punerea în aplicare a 
legislației cu un astfel de caracter științific, 
pe întreg teritoriul Uniunii.

Amendamentul 30

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, 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 eradicarea 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.

Amendamentul 31

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

(1) „măsuri auxiliare” înseamnă 
activitățile prevăzute în plus față de 
distribuirea de alimente și/sau acordarea de 
asistență materială de bază, cu scopul de a 
combate excluziunea socială, cum ar fi 
furnizarea de servicii sociale și orientarea 
către acestea sau consilierea în materie de 
gestionare a bugetului gospodăriei;

(1) „măsuri auxiliare” înseamnă 
activitățile prevăzute în plus față de 
distribuirea de alimente și acordarea de 
asistență materială de bază, cu scopul de a 
combate excluziunea socială și de a 
eradica sărăcia, cum ar fi furnizarea de 
informații cu privire la serviciile publice
și de sprijin aplicabile, costurile suportate 
de gospodării etc., furnizarea de servicii 
sociale și orientarea către acestea și 
sprijinul psihologic;

Amendamentul 32

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 în funcție de criterii obiective 
care sunt definite de către autoritățile 
naționale competente în consultare cu 
autoritățile locale și regionale și 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;

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

FSE+ are drept scop să sprijine statele FSE+ are drept scop să sprijine statele 
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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.

membre să eradicheze efectiv sărăcia și să 
combată excluziunea socială, să 
promoveze egalitatea și nediscriminarea și 
să asigure niveluri ridicate de ocupare a 
forței de muncă, o protecție socială 
adecvată și sustenabilă, un nivel 
corespunzător de sănătate pentru toți 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+ urmărește, de asemenea, să 
contribuie la îndeplinirea angajamentului 
Uniunii și al statelor sale membre de 
realizare a obiectivelor de dezvoltare 
durabilă.

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

FSE+ sprijină, completează și adaugă 
valoare politicilor statelor membre pentru a 
asigura egalitatea de șanse, accesul egal și 
nediscriminatoriu la piața muncii și la 
educație, condiții de lucru echitabile, 
protecția, integrarea și incluziunea socială
pentru toți, eradicarea sărăciei și un nivel 
ridicat de protecție a sănătății umane. 
Toate acțiunile din cadrul FSE+ respectă 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene.

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. FSE+ sprijină următoarele obiective 
specifice în domeniile de politică ale 
ocupării forței de muncă, educației, 
incluziunii sociale și sănătății, contribuind 

1. FSE+ sprijină următoarele obiective 
specifice în domeniile de politică ale 
ocupării forței de muncă, educației, 
eradicării sărăciei, integrării și incluziunii 
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astfel la obiectivul de politică intitulat „O 
Europă mai socială prin implementarea 
Pilonului european al drepturilor sociale”, 
prevăzut la articolul [4] din [viitorul RDC]:

sociale și sănătății, contribuind astfel la 
obiectivul de politică intitulat „O Europă 
mai nediscriminatorie, mai favorabilă 
incluziunii și mai socială - Implementarea 
Pilonului european al drepturilor sociale și 
eradicarea sărăciei și a excluziunii
sociale”, prevăzut la articolul [4] din 
[viitorul RDC]:

Amendamentul 36

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 decent la 
piața muncii cu o remunerație decentă
pentru toate persoanele în căutarea unui loc 
de muncă, în special pentru tineri, șomerii 
de lungă durată și persoanele inactive, cu 
măsuri speciale destinate persoanelor 
defavorizate și marginalizate și grupurilor 
sociale aflate în situații vulnerabile, cum 
ar fi persoanele cu handicap, persoanele 
cu vârsta de peste 50 de ani, mamele sau 
părinții singuri, vârstnicii, persoanele de 
etnie romă și persoanele cu un nivel 
scăzut de instruire sau de competențe de 
bază; promovarea desfășurării de activități 
independente și a economiei sociale;

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) modernizarea instituțiilor și a 
serviciilor pieței muncii pentru ca acestea 
să evalueze și să anticipeze necesitățile în 
materie de competențe, să asigure o 
asistență promptă și personalizată și să 
sprijine corelarea cererii și a ofertei, 
tranzițiile și mobilitatea pe piața muncii;

(ii) modernizarea instituțiilor și a 
serviciilor pieței muncii pentru ca acestea 
să pună capăt discriminării și să evalueze 
și să anticipeze necesitățile în materie de 
competențe, să consolideze cooperarea cu 
întreprinderile și să asigure o asistență 
promptă, nediscriminatorie, incluzivă și 
personalizată și să sprijine corelarea cererii 
și a ofertei, tranzițiile și mobilitatea pe 
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piața muncii;

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) promovarea participării femeilor la 
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;

(iii) promovarea egalității între bărbați 
și femei în toate domeniile, inclusiv 
promovarea participării femeilor la piața 
muncii, a avansării profesionale, a 
principiului plății egale pentru muncă 
egală și a unui echilibru mai bun între 
viața profesională și cea privată, mai ales 
în ce privește mamele singure și părinții 
singuri, inclusiv accesul la servicii de 
îngrijire a copiilor, a persoanelor aflate în 
întreținere și a persoanelor în vârstă; 
promovarea unui mediu de lucru sănătos și 
adaptat care să reducă riscurile la adresa 
sănătății (inclusiv a sănătății mintale); 
promovarea adaptării la schimbare a 
întreprinderilor și a antreprenorilor și a 
îmbătrânirii active și în condiții bune de 
sănătate;

Amendamentul 39

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, într-un mod 
nediscriminatoriu, a accesibilității, a 
incluziunii, a 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 sociale, digitale și 
lingvistice de către toți;

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – punctul v
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(v) promovarea accesului egal la 
educație și formare de înaltă calitate și 
favorabile incluziunii, inclusiv la formarea 
profesională, reducerea și prevenirea 
părăsirii timpurii a școlii, în special în 
cazul grupurilor defavorizate, inclusiv al 
copiilor migranți, indiferent de statutul 
lor în ceea ce privește rezidența, al 
copiilor instituționalizați și al copiilor fără 
adăpost și al elevilor din zonele rurale 
defavorizate și/sau izolate, 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 și prin îmbunătățirea 
recunoașterii competențelor și 
calificărilor obținute în toate statele 
membre;

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – punctul vi

Textul propus de Comisie Amendamentul

(vi) promovarea învățării pe tot 
parcursul vieții, în special a oportunităților 
flexibile de perfecționare și reconversie 
profesională pentru toți, ținând seama de 
competențele digitale, anticipând mai bine 
schimbările și noile cerințe în materie de 
competențe pe baza nevoilor pieței muncii, 
facilitând tranzițiile profesionale și 
încurajând mobilitatea profesională;

(vi) promovarea învățării pe tot 
parcursul vieții pentru toate grupele de 
vârstă, în special a oportunităților flexibile 
de perfecționare și reconversie profesională 
pentru toți și îndeosebi pentru șomerii de 
lungă durată și persoanele cu un nivel 
scăzut de instruire și competențe de bază, 
ținând seama de competențele digitale, 
anticipând mai bine schimbările și noile 
cerințe în materie de competențe pe baza 
nevoilor pieței muncii, facilitând tranzițiile 
profesionale și încurajând mobilitatea 
profesională;
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Amendamentul 42

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 obține egalitatea de șanse, 
nediscriminarea și participarea activă și a 
îmbunătăți capacitatea de inserție 
profesională;

Amendamentul 43

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) combaterea tuturor formelor de 
discriminare împotriva și promovarea 
incluziunii socioeconomice a 
comunităților marginalizate, cum ar fi 
romii, cu ajutorul unei abordări integrate 
transsectoriale, combătând astfel 
atitudinea discriminatorie față de romi;

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – punctul viiia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(viiia) încetarea discriminării și 
promovarea incluziunii socioeconomice 
pe termen lung a resortisanților țărilor 
terțe (cu un accent special pe femei și 
copii, inclusiv minori neînsoțiți), cu o 
abordare integrată transsectorială și cu 
participarea actorilor locali sau regionali, 
inclusiv prin măsuri specifice în domeniul 
educației și formării, cum ar fi formarea 
lingvistică și acțiunile pregătitoare pentru 
a facilita accesul la piața muncii, acțiuni 
de promovare a autonomiei acestor 
persoane și a unui contact semnificativ cu 
societatea locală, accesul egal la servicii și 
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consolidarea capacităților și formarea în 
domeniul diversității pentru funcționarii 
publici;

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – punctul ix

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ix) creșterea accesului egal și în timp 
util la servicii de calitate, sustenabile și cu 
prețuri accesibile; modernizarea sistemelor 
de protecție socială, inclusiv promovarea 
accesului la protecție socială; 
îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și 
a rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung;

(ix) creșterea accesului egal și în timp 
util la servicii de calitate, sustenabile,
gratuite sau cu prețuri accesibile, în 
special în zonele rurale sărace și izolate;
modernizarea sistemelor de protecție 
socială, inclusiv promovarea accesului egal
la protecție socială; îmbunătățirea 
accesibilității, a eficacității și a rezilienței 
sistemelor de sănătate și a serviciilor de 
îngrijire pe termen lung;

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – punctul x

Textul propus de Comisie Amendamentul

(x) promovarea integrării sociale a 
persoanelor expuse riscului de sărăcie sau 
de excluziune socială, inclusiv a 
persoanelor celor mai defavorizate și a 
copiilor;

(x) promovarea integrării sociale a 
persoanelor sărace sau expuse riscului de 
sărăcie sau de excluziune socială, în 
special a persoanelor celor mai 
defavorizate, precum persoanele și 
familiile fără adăpost, și a copiilor;

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – punctul xi

Textul propus de Comisie Amendamentul

(xi) reducerea deprivării materiale prin 
furnizarea de alimente și/sau asistență 
materială de bază persoanelor celor mai 
defavorizate, inclusiv prin măsuri auxiliare.

(xi) reducerea deprivării materiale prin 
furnizarea de alimente și asistență 
materială de bază persoanelor celor mai 
defavorizate, inclusiv prin măsuri auxiliare, 
acordându-se o atenție specială copiilor 
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aflați în situații vulnerabile.

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În cadrul componentei „Sănătate”, 
FSE+ sprijină, de asemenea, promovarea 
sănătății și prevenirea bolilor, contribuie la 
eficacitatea, accesibilitatea și reziliența 
sistemelor de sănătate, sporește siguranța 
asistenței medicale, reduce inegalitățile în 
materie de sănătate, protejează cetățenii de 
amenințările transfrontaliere privind 
sănătatea și sprijină legislația UE în 
domeniul sănătății.

3. În cadrul componentei „Sănătate”, 
FSE+ sprijină, de asemenea, promovarea 
sănătății (inclusiv a sănătății mintale) și 
prevenirea bolilor, contribuie la 
eficacitatea, accesibilitatea, caracterul 
nediscriminatoriu și reziliența sistemelor 
de sănătate, sporește siguranța asistenței 
medicale, reduce inegalitățile în materie de 
sănătate, pune capăt patologizării 
grupurilor stigmatizate, inclusiv a 
persoanelor cu dizabilități mintale sau 
intelectuale, a persoanelor transsexuale 
sau intersexuale, îi protejează pe cei care 
locuiesc în Uniune de amenințările 
transfrontaliere privind sănătatea și sprijină 
legislația Uniunii în domeniul sănătății.

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Toate programele puse în aplicare 
în cadrul componentei FSE+ cu gestiune 
partajată, precum și operațiunile sprijinite 
de componentele „Ocuparea forței de 
muncă și inovare socială” și „Sănătate” 
asigură egalitatea dintre femei și bărbați pe 
tot parcursul pregătirii, punerii în aplicare, 
monitorizării și evaluării lor. De asemenea, 
programele și operațiunile respective 
promovează egalitatea de șanse pentru 
toți, fără discriminare pe criterii de sex, 
rasă sau origine etnică, religie sau 
convingeri, handicap, vârstă sau orientare 
sexuală, pe tot parcursul pregătirii, 
punerii în aplicare, monitorizării și 

1. Toate programele puse în aplicare 
în cadrul componentei FSE+ cu gestiune 
partajată, precum și operațiunile sprijinite 
de componentele „Ocuparea forței de 
muncă și inovare socială” și „Sănătate” 
asigură egalitatea dintre femei și bărbați pe 
tot parcursul pregătirii, punerii în aplicare, 
monitorizării și evaluării lor. Prin 
intermediul FSE+, statele membre și 
Comisia sprijină, de asemenea, acțiuni
punctuale specifice în cadrul oricăruia 
dintre obiectivele specifice menționate la 
articolul 4, în scopul creșterii participării 
durabile a femeilor la piața muncii și a 
avansării profesionale a acestora, 



PE625.435v02-00 34/48 AD\1168328RO.docx

RO

evaluării lor. combătând astfel feminizarea sărăciei, 
reducând segregarea pe criterii de gen, 
combătând stereotipurile de gen pe piața 
forței de muncă și în educație și formare 
și promovând reconcilierea vieții 
profesionale cu viața privată pentru toți, 
precum și repartizarea egală a 
responsabilităților de îngrijire între 
bărbați și femei.

Amendamentul 50

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Toate programele promovează 
egalitatea de șanse pentru toți, fără 
discriminare bazată pe criteriul de sex, 
rasă, culoare, origine etnică sau socială, 
caracteristici genetice, limbă, religie sau 
convingeri, opinii politice sau de orice 
altă natură, apartenență la o minoritate 
națională, avere, naștere, handicap, 
vârstă, orientare sexuală, caracteristici 
sexuale sau identitate de gen prin 
integrarea principiului nediscriminării pe 
tot parcursul pregătirii, punerii în 
aplicare, monitorizării și evaluării lor.
Prin intermediul FSE+, statele membre și 
Comisia sprijină acțiuni punctuale în 
cadrul oricăruia dintre obiectivele 
specifice menționate la articolul 4. Astfel 
de acțiuni îmbunătățesc accesul 
persoanelor cu handicap în vederea mai 
bunei lor includeri pe piața muncii, în 
activitățile de educație și formare, 
consolidând astfel incluziunea lor socială, 
reducând inegalitățile în ceea ce privește 
nivelul de educație și starea de sănătate și 
facilitând tranziția de la asistența 
instituționalizată la cea acordată la 
nivelul familiei și comunității, în special 
în cazul celor care se confruntă cu 
discriminări multiple.
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Amendamentul 51

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre și Comisia 
sprijină, de asemenea, acțiuni punctuale 
specifice în vederea promovării 
principiilor menționate la alineatul (1) în 
cadrul oricărui obiectiv al FSE+, inclusiv 
a tranziției de la îngrijirea 
instituționalizată și în centre specializate 
la cea acordată în cadrul familiei și al 
comunității.

eliminat

Amendamentul 52

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre și, atunci când este cazul, 
Comisia favorizează sinergiile și asigură 
coordonarea, complementaritatea și 
coerența între FSE+ și alte fonduri, 
programe și instrumente ale Uniunii, cum 
ar fi Erasmus, Fondul pentru azil și 
migrație și Programul de sprijin pentru 
reforme, inclusiv Instrumentul de realizare 
a reformelor și Instrumentul de sprijin 
tehnic, atât în etapa de planificare, cât și în 
cursul punerii în aplicare. Statele membre 
și, atunci când este cazul, Comisia 
optimizează mecanismele de coordonare 
pentru a evita duplicarea eforturilor și 
pentru a asigura o cooperare strânsă între 
entitățile responsabile de punerea în 
aplicare în vederea realizării unor acțiuni 
de sprijin coerente și raționalizate.

Statele membre și, atunci când este cazul, 
Comisia favorizează sinergiile și asigură 
coordonarea, complementaritatea și 
coerența între FSE+ și alte fonduri, 
programe și instrumente ale Uniunii, cum 
ar fi Cadrul UE post-2020 pentru 
strategiile naționale de integrare a 
romilor, Erasmus, Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul pentru 
justiție, drepturi și valori, Fondul pentru 
azil și migrație și Programul de sprijin 
pentru reforme, inclusiv Instrumentul de 
realizare a reformelor și Instrumentul de 
sprijin tehnic, atât în etapa de planificare, 
cât și în cursul punerii în aplicare. Statele 
membre și, atunci când este cazul, Comisia 
optimizează mecanismele de coordonare 
pentru a evita duplicarea eforturilor și 
pentru a asigura o cooperare strânsă între 
entitățile responsabile de punerea în 
aplicare în vederea realizării unor acțiuni 
de sprijin coerente și raționalizate.
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Amendamentul 53

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.

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, ținând cont de drepturile și 
principiile consacrate în Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene.

Amendamentul 54

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 domeniile de politică ale
incluziunii sociale și combaterii 
privațiunilor materiale, stabilite la 
articolul 4 alineatul (1) punctele (vii)-(xi), 
inclusiv pentru promovarea integrării 
socioeconomice a resortisanților țărilor 
terțe.

Amendamentul 55

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 

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

gestiune partajată pentru obiectivul specific 
de reducere a deprivării materiale stabilit la 
articolul 4 alineatul (1) punctul (xii).

Amendamentul 56

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 57

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când programează resursele FSE+ 
cu gestiune partajată pentru 2026 și 2027 la 
jumătatea perioadei, în conformitate cu 
articolul [14] din [viitorul RDC], statele 
membre a căror rată a tinerilor între 15 și 
29 de ani care nu sunt încadrați profesional 
și nu urmează niciun program educațional 
sau de formare este peste media Uniunii în 
2024, pe baza datelor Eurostat, alocă 
acțiunilor menționate cel puțin 10 % din 
resursele lor provenind din FSE+ cu 

Atunci când programează resursele FSE+ 
cu gestiune partajată pentru 2026 și 2027 la 
jumătatea perioadei, în conformitate cu 
articolul [14] din [viitorul RDC], statele 
membre a căror rată a tinerilor între 15 și 
29 de ani care nu sunt încadrați profesional 
și nu urmează niciun program educațional 
sau de formare este peste media Uniunii în 
2024, pe baza datelor Eurostat, alocă 
acțiunilor menționate cel puțin 15 % din 
resursele lor provenind din FSE+ cu 
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gestiune partajată pentru anii 2026 și 2027. gestiune partajată pentru anii 2026 și 2027.

Amendamentul 58

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 5 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când pun în aplicare aceste acțiuni, 
statele membre acordă prioritate tinerilor 
inactivi și șomeri de lungă durată și prevăd 
intervenții de proximitate specifice.

Atunci când pun în aplicare aceste acțiuni, 
statele membre acordă prioritate tinerilor 
inactivi și șomeri de lungă durată, inclusiv 
tinerilor romi, persoanelor cu handicap și 
resortisanților țărilor terțe, și prevăd 
intervenții de proximitate specifice.

Amendamentul 59

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

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 
participarea semnificativă a partenerilor 
sociali și a organizațiilor societății civile, a 
organismelor de promovare a egalității, a 
instituțiilor naționale pentru drepturile 
omului și a altor organisme competente 
sau reprezentative la programarea, 
realizarea, monitorizarea și evaluarea 
tuturor programelor sprijinite de FSE+, 
incluzând, după caz, politici și programe 
privind ocuparea forței de muncă, 
educația, eradicarea sărăciei și 
incluziunea socială și legate de 
combaterea discriminării.

Amendamentul 60

Propunere de regulament
Articolul 12 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Prezentul capitol se aplică 
sprijinului FSE+ acordat în temeiul 

1. Prezentul capitol se aplică 
sprijinului FSE+ acordat în temeiul 
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articolului 4 alineatul (1) punctele (i)-
(x)atunci când acesta este acordat în cadrul 
gestiunii partajate („sprijinul general 
acordat prin componenta FSE+ cu gestiune 
partajată”).

articolului 4 alineatul (1) punctele (i)-
(xi)atunci când acesta este acordat în 
cadrul gestiunii partajate („sprijinul general 
acordat prin componenta FSE+ cu gestiune 
partajată”).

Amendamentul 61

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Acțiunile și abordările inovatoare 
pot fi programate în cadrul oricăruia dintre 
obiectivele specifice stabilite la articolul 4 
alineatul (1) punctele (i)-(x).

3. Acțiunile și abordările inovatoare 
pot fi programate în cadrul oricăruia dintre 
obiectivele specifice stabilite la articolul 4 
alineatul (1) punctele (i)-(xi).

Amendamentul 62

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4

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.

Amendamentul 63

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 

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 
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ocuparea posturilor vacante din anumite 
sectoare, ocupații, țări, regiuni de frontieră 
sau pentru grupuri specifice (de exemplu
persoanele vulnerabile);

ocuparea posturilor vacante din anumite 
sectoare, ocupații, țări, regiuni de frontieră 
sau pentru grupuri specifice (de exemplu, 
persoane în situații de vulnerabilitate);

Amendamentul 64

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 și 
cooperative sociale în fazele de înființare 
și dezvoltare, în special celor care 
angajează persoane în situație de 
vulnerabilitate și cele conduse de 
antreprenori provenind din grupuri 
sociale defavorizate precum romii, 
resortisanții țărilor terțe, persoanele cu 
handicap etc.;

Amendamentul 65

Propunere de regulament
Articolul 23 – paragraful 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

h) 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) necesare pentru 
punerea în aplicare a Pilonului european al 
drepturilor sociale;

h) să ofere orientări pentru dezvoltarea 
infrastructurii sociale (inclusiv locuințe, 
servicii de îngrijire a copiilor și 
persoanelor în vârstă, mecanisme de 
tranziție de la îngrijirea în instituții la cea 
comunitară sau în familie, sisteme de 
educație și formare, asistență medicală și 
îngrijire pe termen lung) necesare pentru 
punerea în aplicare a Pilonului european al 
drepturilor sociale;

Amendamentul 66

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 2 – litera b – punctul iia (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(iia) recunoașterea competențelor și a 
calificărilor pentru a facilita accesul la 
piața muncii și mobilitatea forței de
muncă;

Amendamentul 67

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 2 – litera d – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) sistemele de informații care 
diseminează informații factuale legate de 
domeniile menționate la articolul 4 
alineatul (1);

(iii) sistemele de informații care 
colectează, analizează și diseminează 
informații factuale și date legate de 
domeniile menționate la articolul 4 
alineatul (1);

Amendamentul 68

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 2 – litera d – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) evenimente, conferințe și seminare 
legate de Președinția Consiliului.

(iv) evenimente, conferințe și seminare 
relevante ale societății civile și ONG-
urilor.

Amendamentul 69

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) orice entitate juridică înființată în 
temeiul legislației Uniunii sau orice 
organizație internațională.

(b) orice entitate juridică înființată în 
temeiul legislației Uniunii sau orice 
organizație internațională care își 
desfășoară activitatea pe teritoriul 
Uniunii.
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Amendamentul 70

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) investiții în promovarea sănătății și 
a prevenirii bolilor;

(i) investiții în promovarea sănătății 
(inclusiv a sănătății mintale) și a 
prevenirii bolilor, cu un accent deosebit 
asupra grupurilor sociale dezavantajate

Amendamentul 71

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) sprijinirea statelor membre prin 
intermediul transferului de cunoștințe util 
pentru procesele naționale de reformă, în 
vederea asigurării unor sisteme de sănătate 
mai eficace, mai accesibile și mai reziliente 
și a îmbunătățirii acțiunilor în materie de 
promovare sănătății și de prevenire a 
bolilor, abordând în special provocările 
identificate în cadrul semestrului european;

(iii) sprijinirea statelor membre prin 
intermediul transferului de cunoștințe util 
pentru procesele naționale de reformă, în 
vederea asigurării unor sisteme de sănătate 
mai eficace, mai accesibile, mai 
nediscriminatorii, mai favorabile 
incluziunii și mai reziliente și a 
îmbunătățirii acțiunilor în materie de 
promovare sănătății și de prevenire a 
bolilor, abordând în special provocările 
identificate în cadrul semestrului european;

Amendamentul 72

Propunere de regulament
Articolul 40 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comitetul prevăzut la articolul 163 din 
TFUE

Comitetul FSE+
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Amendamentul 73

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia este asistată de un comitet 
înființat în temeiul articolului 163 din 
TFUE („Comitetul FSE+”).

1. Comisia este asistată de un comitet 
lărgit întemeiat pe articolul 163 din TFUE 
(„Comitetul FSE+”). Componența 
comitetului este aprobată de Comisie 
pentru a garanta transparența și o 
reprezentare echilibrată.

Amendamentul 74

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 
din partea organizațiilor competente ale 
societății civile implicate în pregătirea, 
implementarea, monitorizarea și 
evaluarea programelor FSE+, un 
reprezentant al organismelor de 
promovare a egalității sau al altor 
instituții independente pentru drepturile 
omului 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.

Amendamentul 75

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Comitetul FSE+ include câte un 
reprezentant al fiecărei organizații care 

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

reprezintă organizațiile lucrătorilor și 
organizațiile patronale, organizațiile 
competente ale societății civile și 
organismele de promovare a egalității la 
nivelul Uniunii.

Amendamentul 76

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Echilibrul de gen și reprezentarea 
adecvată în FSE+ a grupurilor minoritare 
și a altor grupuri excluse este garantată.

Amendamentul 77

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – subpunctul 1b – paragraful 1 – liniuța 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

— minorități (inclusiv comunități 
marginalizate, cum ar fi romii)**;

— romii**,

Amendamentul 78

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – subpunctul 1b – paragraful 1 – liniuța 4 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- minorități (altele decât cea romă),

Amendamentul 79

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 2 – liniuța 2 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- numărul furnizorilor de servicii 
din cadrul societății civile care 
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beneficiază de sprijin la nivel național, 
regional sau local.

Amendamentul 80

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 3 – paragraful 1 – liniuța 5 (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

— Numărul destinatarilor finali 
romi;

Amendamentul 81

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 3 – paragraful 1 – liniuța 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

— Numărul destinatarilor finali de 
origine străină și al minorităților (inclusiv 
al comunităților marginalizate, cum ar fi 
romii); 

— Numărul destinatarilor finali de 
origine străină și al minorităților (inclusiv 
al comunităților marginalizate, cu excepția 
romilor);

Amendamentul 82

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 3 – paragraful 2 – liniuța 6 (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

— Numărul destinatarilor finali 
romi,

Amendamentul 83

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 3 – paragraful 2 – liniuța 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

— Numărul destinatarilor finali de 
origine străină și al minorităților (inclusiv 

— Numărul destinatarilor finali de 
origine străină și al minorităților (inclusiv 
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al comunităților marginalizate, cum ar fi 
romii); 

al comunităților marginalizate, cu excepția 
romilor);
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