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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Urmărind realizarea obiectivelor înscrise în Strategia Europa 2020 pentru combaterea 
șomajului și a sărăciei, Comisia propune un „Program pentru schimbări sociale și inovare 
socială” care va servi la punerea în aplicare a trei inițiative emblematice, și anume „Tineretul 
în mișcare”, „O agendă pentru noi competențe și noi locuri de muncă” și „Platforma 
europeană împotriva sărăciei și excluziunii sociale”.

Noul program, care acoperă perioada 2014-2020, este destinat să combine trei instrumente din 
perioada 2007-2013: programul Progress, EURES și Instrumentul european de microfinanțare 
Progress, care a fost înființat în 2010.

Prin această grupare a celor trei instrumente, Comisia încearcă să realizeze obiectivele de 
simplificare prevăzute în cadrul financiar multianual 2014-2020, simplificând accesul 
beneficiarilor la programe, reducând birocrația, standardizând normele financiare, acordând 
un grad ridicat de flexibilitate în privința punerii în aplicare și facilitând sinergiile dintre 
diferitele componente ale programului și alte programe ale UE (inclusiv Fondul social 
european).

Mai multe articole din textul propus al Comisiei au fost redactate, așadar, având în vedere 
obiectivul simplificării.

Utilizarea sporită a finanțărilor cu sume forfetare și la rate fixe, de exemplu, ar trebui să 
contribuie la reducerea sarcinii administrative atât a departamentelor de gestionare ale 
Comisiei, cât și a beneficiarilor, în special în cazul implementării programelor de mobilitate.

În mod similar, va fi înființat un ghișeu unic pentru a oferi furnizorii de microfinanțări 
fondurile necesare pentru microcredite, asistență tehnică și mijloacele pentru dezvoltarea 
capacităților; acest lucru ar trebui să le permită să își îndeplinească rolul și să se dezvolte mai 
ușor.

Cu toate acestea, faptul că un program unic va cuprinde cele trei sisteme care au existat până 
acum, fiecare având obiective, beneficiari finali, părți implicate și moduri de funcționare 
diferite, ar putea afecta coerența propunerii, ar putea face sistemul mai greu de gestionat și ar 
putea îngreuna atingerea obiectivului de a realiza sinergii între subprogramele vizate în acest 
caz și alte fonduri ale UE. Prin urmare, unele sugestii ale Comisiei vor necesita o analiză sau 
o examinare mai detaliată dacă se dorește ca programul să fie implementat astfel încât să 
asigure beneficii maxime beneficiarilor finali și intermediarilor, indiferent de dimensiunea lor.

Sprijinul financiar ar trebui acordat nu atât în funcție de dimensiunea proiectelor, ci de 
valoarea lor adăugată europeană. Proiecte „mici” de la nivelul Uniunii pot genera o valoare 
adăugată europeană autentică, după cum a indicat și funcționarea instrumentului de 
microfinanțare. 

Raportoarea pentru aviz propune o formulă de alocare (pentru a determina procentajele 
aferente celor trei subprograme) diferită de cifrele inițiale ale Comisiei, dar în concordanță cu 
propunerile raportorului comisiei competente în fond, scopul fiind să se garanteze resursele 
necesare pentru fiecare subprogram, ținând cont totodată de caracteristicile lor specifice. 



PE486.165v02-00 4/17 AD\902965RO.doc

RO

Raportoarea pentru aviz sugerează, de asemenea, ca cheltuielile administrative ale Comisiei 
pentru gestionarea programelor să reprezinte cel mult 2 % din creditele totale. 

Raportoarea pentru aviz salută rezerva de 5 %, care va permite realizarea unor ajustări anuale 
în funcție de prioritățile politice și de nevoile în schimbare, dar consideră că autorității 
bugetare (Parlamentul și Consiliul) trebuie să i se permită să își exercite prerogativele în 
materie de execuție. 

Un motiv de îngrijorare este întrebarea dacă se poate realiza o sinergie autentică între 
Programul pentru schimbări sociale și inovare socială și alte măsuri ale UE din domeniul 
social, în special cele finanțate de Fondul social european sau cele incluse în proiecte din 
cadrul noilor programe „Erasmus pentru toți” și „Drepturi fundamentale și cetățenie”, mai 
ales în cazul în care sunt vizate egalitatea de gen și combaterea discriminării, ambele domenii 
fiind eliminate din sfera subprogramului Progress.

O atenție deosebită trebuie acordată evaluării programului, mai ales în ceea ce privește 
revizuirea la jumătatea perioadei efectuată de Comisie în 2017, pentru a stabili ce modificări 
trebuie făcute în procedura bugetară 2018. 

Raportoarea dorește să atragă atenția în mod special asupra necesității de a sprijini și a 
consolida instrumentul de microfinanțare, unul dintre instrumentele financiare inovatoare pe 
care Comisia intenționează să le implementeze în perioada 2014-2020. Nevoile șomerilor 
(îndeosebi ale celor aflați cel mai departe de piața muncii), ale lucrătorilor săraci și ale 
patronilor de micro-întreprinderi care doresc să își dezvolte afacerea pleacă de la servicii 
financiare (microcredite, microcapital și, atunci când este posibil, microasigurări) până la 
servicii de sprijin. Propunerea Comisiei prevede accesul, într-o anumită măsură, la servicii 
financiare, dar nu prevede legătura necesară cu serviciile de sprijin, care în multe cazuri sunt 
finanțate de Fondul social european. 

Programul trebuie să fie caracterizat de o transparență deplină; în acest scop, veniturile și 
plățile generate de un anumit instrument financiar ar trebui, așa cum propune Comisia, să fie 
realocate instrumentului respectiv.

La nivel general, Comisia pare să propună, sub rezerva verificării, ca fondurile alocate 
programului să rămână la același nivel ca în perioada precedentă, cu condiția ca aspectele 
legate de „egalitatea de gen și discriminare” să fie incluse în perioada 2014-2020 în 
programul „Drepturi fundamentale și cetățenie” (rubrica 3). Având în vedere stadiul 
discuțiilor interinstituționale privind următorul cadru financiar multianual, raportoarea pentru 
aviz sugerează ca votul privind suma care urmează să fie alocată programului să fie amânat 
până când se va ajunge la un acord general referitor la CFM 2014-2020. Oricum, la punctul 
163 din Rezoluția sa din 8 iunie 2011 privind investiția în viitor: un nou cadru financiar 
multianual pentru o Europă competitivă, sustenabilă și favorabilă incluziunii, Parlamentul s-a 
declarat „convins că este necesară o creștere cu cel puțin 5 % a nivelului resurselor destinate 
următorului CFM” „comparativ cu nivelul din 2013”. Plecând de la această premisă, va trebui 
să se aloce programului resursele necesare pentru a asigura o bună punere în aplicare.
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AMENDAMENTE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri 
sociale, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Proiect de rezoluție legislativă
Punctul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. subliniază că pachetul financiar 
menționat în propunerea legislativă 
reprezintă doar o propunere făcută 
autorității bugetare și că acesta nu poate 
fi stabilit până nu se ajunge la un acord 
în ceea ce privește Regulamentul privind 
cadrul financiar multianual (CFM); 

Justificare

Amendamentul 2

Proiect de rezoluție legislativă
Punctul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1b. își reiterează poziția conform căreia 
este necesară alocarea unor resurse 
suplimentare suficiente în viitorul CFM 
pentru a permite Uniunii să își realizeze 
actualele priorități politice și noile sarcini 
prevăzute în Tratatul de la Lisabona, în 
special incluziunea socială, precum și să 
facă față evenimentelor neprevăzute; 
evidențiază faptul că Parlamentul 
European, în Rezoluția sa din 8 iunie 
2011 privind investiția în viitor: un nou 
cadru financiar multianual pentru o 
Europă competitivă, sustenabilă și 
favorabilă incluziunii, a solicitat
majorarea resurselor pentru următorul 
CFM cu cel puțin 5 % față de nivelul din 
2013; solicită Consiliului, în cazul în care 
nu este de acord cu această abordare, să 
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identifice în mod clar la care dintre 
prioritățile sau proiectele sale politice ar 
putea renunța în totalitate, în pofida 
valorii lor adăugate europene dovedite;

Justificare

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În conformitate cu Strategia Europa 
2020, programul ar trebui să urmărească o 
abordare coerentă pentru promovarea 
ocupării forței de muncă și lupta împotriva 
excluziunii sociale și a sărăciei. Punerea în 
aplicare a programului ar trebui 
raționalizată și simplificată, în special 
printr-un set de dispoziții comune care 
includ, printre altele, obiectivele generale, 
tipologia acțiunilor, monitorizarea și 
dispozițiile privind evaluarea. Programul ar 
trebui să se concentreze, de asemenea, 
asupra proiectelor de anvergură cu o 
valoare adăugată clară pentru UE, pentru a 
atinge masa critică și a reduce sarcina 
administrativă atât pentru beneficiari, cât 
și pentru Comisie. De asemenea, ar trebui 
să se utilizeze mai mult opțiunile de 
simplificare a costurilor (finanțări cu sume 
forfetare și la rate fixe), în special pentru 
implementarea programelor de mobilitate. 
Programul ar trebui să servească drept 
ghișeu unic pentru furnizorii de 
microfinanțări, acordând finanțare pentru 
microcredite, dezvoltarea capacităților și 
asistență tehnică. În cele din urmă, 
programul ar trebui să prevadă flexibilitate 
bugetară prin constituirea unei rezerve care 
urmează a fi alocată în fiecare an în funcție 
de prioritățile politice.

(5) În conformitate cu Strategia Europa 
2020, programul ar trebui să urmărească o 
abordare coerentă pentru promovarea 
ocupării forței de muncă și lupta împotriva 
excluziunii sociale și a sărăciei. Punerea în 
aplicare a programului ar trebui 
raționalizată și simplificată, în special 
printr-un set de dispoziții comune care 
includ, printre altele, obiectivele generale, 
tipologia acțiunilor, monitorizarea și 
dispozițiile privind evaluarea. Programul ar 
trebui să se concentreze, de asemenea, în 
egală măsură asupra proiectelor mici, 
medii și de anvergură cu o valoare 
adăugată clară pentru UE și ar trebui să 
sprijine și proiectele care altfel nu ar 
beneficia de finanțare. Programul ar 
trebui să vizeze și reducerea la minimum 
a sarcinii administrative atât pentru 
beneficiari, cât și pentru Comisie. De
asemenea, ar trebui să se utilizeze mai mult 
opțiunile de simplificare a costurilor 
(finanțări cu sume forfetare și la rate fixe), 
în special pentru implementarea 
programelor de mobilitate. Programul ar 
trebui să servească drept ghișeu unic pentru 
furnizorii de microfinanțări, acordând 
finanțare pentru microcredite, dezvoltarea 
capacităților și asistență tehnică. În cele din 
urmă, programul ar trebui să prevadă 
flexibilitate bugetară prin constituirea unei 
rezerve care urmează a fi alocată în fiecare 
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an, cu respectarea deplină a 
prerogativelor autorității bugetare în 
procedura bugetară anuală, pentru a 
răspunde priorităților politice și pentru a 
transfera fonduri între axele programului, 
dacă acest lucru se consideră oportun.

Justificare

Ar trebuie subliniat faptul că fondul de rezervă va fi stabilit de autoritatea bugetară.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Lipsă de acces la credit este unul 
dintre principalele obstacole în fața creării 
de întreprinderi, în special în rândul 
persoanelor celor mai îndepărtate de piața 
muncii. Trebuie accelerate eforturile 
Uniunii și cele naționale în acest domeniu 
pentru a crește oferta de microfinanțări și a 
satisface cererile celor care au cea mai 
mare nevoie de acestea, și anume șomerii 
și persoanele vulnerabile care doresc să 
pornească sau să dezvolte o 
microîntreprindere, inclusiv sub formă de 
activitate independentă, dar nu au acces la 
credite. Ca un prim pas, în 2010 
Parlamentului European și Consiliului 
instituie instrumentul.

(14) Lipsa de acces la credit, capital sau 
cvasicapital este unul dintre principalele 
obstacole în fața creării de întreprinderi, în 
special în rândul persoanelor celor mai 
îndepărtate de piața muncii. Trebuie 
accelerate eforturile Uniunii și cele 
naționale în acest domeniu pentru a crește 
oferta de microfinanțări și a satisface 
cererile celor care au cea mai mare nevoie 
de acestea, și anume șomerii și persoanele 
vulnerabile care doresc să pornească sau să 
dezvolte o microîntreprindere, inclusiv sub 
formă de activitate independentă, dar nu au 
acces la credite. Ca un prim pas, în 2010 
Parlamentului European și Consiliului 
instituie instrumentul.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Întreprinderile sociale sunt o piatră de 
temelie a economiei de piață sociale 
pluraliste a Europei. Ele pot acționa ca 
vectori ai schimbărilor sociale, oferind 

(16) Întreprinderile sociale au rolul lor în 
economia de piață socială pluralistă a 
Europei. Ele pot acționa ca vectori ai 
schimbărilor sociale, oferind soluții 
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soluții inovatoare, și să aducă astfel o 
contribuție valoroasă la realizarea 
obiectivelor strategiei Europa 2020. 
Programul ar trebui să îmbunătățească 
accesul la finanțare pentru întreprinderile 
sociale și să contribuie astfel la inițiativa 
privind antreprenoriatul social lansată de 
Comisie.

inovatoare, și să aducă astfel o contribuție 
valoroasă la realizarea obiectivelor 
strategiei Europa 2020. Programul ar trebui 
să îmbunătățească accesul la finanțare 
pentru întreprinderile sociale și să 
contribuie astfel la inițiativa privind 
antreprenoriatul social lansată de Comisie.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) În conformitate cu articolele 8 și 10 
din Tratat, programul ar trebui să sprijine 
integrarea în toate activitățile sale a 
obiectivelor de egalitate de gen și de luptă 
împotriva discriminării. Trebuie efectuate 
monitorizări și evaluări periodice pentru a 
evalua modul în care sunt abordate în 
activitățile programului aspectele care țin 
de egalitatea de gen și de lupta împotriva 
discriminării. 

(18) În conformitate cu articolele 8 și 10 
din Tratat, programul ar trebui să sprijine 
integrarea în toate activitățile sale a 
obiectivelor de egalitate de gen și de luptă 
împotriva discriminării. Trebuie efectuate 
monitorizări și evaluări periodice pentru a 
evalua modul în care sunt abordate în 
activitățile programului aspectele care țin 
de egalitatea de gen și de lupta împotriva 
discriminării, iar cheltuielile care țin de 
egalitatea de gen și de lupta împotriva 
discriminării ar trebui mutate în 
programul „Drepturi fundamentale și 
cetățenie”.

Justificare

Valoarea totală de 958 de milioane EUR propusă în proiectul de regulament pentru 2014-
2020 nu pare să fie cu mult mai mare decât cheltuielile actuale de circa 932 de milioane EUR 
pentru 2007-2013. Cu toate acestea, trebuie clarificat că respectiva majorare poate fi mult 
mai însemnată deoarece cheltuielile actuale de 238 de milioane EUR pentru egalitatea de gen 
și lupta împotriva discriminării din cadrul programului PROGRESS au fost eliminate din 
noul program propus și mutate într-un buget diferit (programul „Drepturi fundamentale și 
cetățenie”).
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Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 22a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22a) În conformitate cu Rezoluția 
Parlamentului din 8 iunie 2011 privind 
investiția în viitor: un nou cadru 
financiar multianual pentru o Europă 
competitivă, sustenabilă și favorabilă 
incluziunii1, „una dintre provocările 
majore cu care se confruntă Uniunea 
Europeană este legată de menținerea 
competitivității, de intensificarea creșterii 
economice, de combaterea șomajului 
ridicat, de concentrarea asupra 
funcționării corespunzătoare a piețelor 
muncii și asupra condițiilor sociale cu 
scopul de a îmbunătăți gradul de ocupare 
a forței de muncă, de a promova munca 
decentă, de a garanta drepturile și 
condițiile de muncă ale lucrătorilor din 
întreaga Europă, precum și de a reduce 
sărăcia”;
____________
1 Texte adoptate, P7_TA(2011)0266.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul regulament instituie un 
program al Uniunii Europene pentru 
schimbări sociale și inovare socială 
(denumit în continuare „programul”) al 
cărui scop este de a contribui la punerea în 
aplicare a strategiei Europa 2020, a 
obiectivelor sale principale și a orientărilor 
sale integrate, prin acordarea de sprijin 
financiar pentru obiectivele Uniunii 
Europene în materie de promovare a unui 

(1) Prezentul regulament instituie un 
program al Uniunii Europene pentru 
schimbări sociale și inovare socială 
(denumit în continuare „programul”) al 
cărui scop este de a contribui la punerea în 
aplicare a Strategiei Europa 2020, a 
obiectivelor sale principale, a inițiativelor 
sale emblematice și a orientărilor sale
integrate, prin acordarea de sprijin 
financiar pentru obiectivele Uniunii 
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nivel ridicat de ocupare a forței de muncă, 
garantarea unei protecții sociale adecvate, 
lupta împotriva excluziunii sociale și a 
sărăciei și îmbunătățirea condițiilor de 
muncă.

Europene în materie de promovare a unui 
nivel ridicat de ocupare a forței de muncă, 
garantare a unei protecții sociale adecvate, 
luptă împotriva excluziunii sociale și a 
sărăciei și îmbunătățire a condițiilor de 
muncă.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să modernizeze legislația Uniunii în 
conformitate cu principiile reglementării 
inteligente și să garanteze aplicarea 
efectivă a legislației Uniunii în domeniile 
legate de condițiile de muncă;

(c) să modernizeze legislația Uniunii în 
conformitate cu principiile reglementării 
inteligente și să garanteze aplicarea 
efectivă a legislației Uniunii în domeniile 
legate de condițiile de muncă, acordându-
se atenția cuvenită împărțirii 
responsabilităților între legislatori și 
partenerii sociali;

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) să elaboreze și să promoveze sisteme 
și norme care să susțină dezvoltarea 
sectorului întreprinderilor mici și mijlocii; 

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Creditele financiare pentru punerea în 
aplicare a programului pentru perioada 
cuprinsă între 1 ianuarie 2014 și 31 
decembrie 2020 se ridică la 958,19 

(1) Pachetul financiar care reprezintă 
referința principală, în sensul punctului 
[…] din Acordul interinstituțional din 
…/… dintre Parlamentul European, 
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milioane EUR. Consiliu și Comisie privind cooperarea în 
chestiuni bugetare și buna gestiune 
financiară, pentru punerea în aplicare a 
programului pentru perioada cuprinsă între 
1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2020 se 
ridică la [958,19 milioane] EUR la 
prețurile curente.

Justificare

Pachetul financiar este menționat în propunerea legislativă doar cu titlu orientativ și nu 
poate fi stabilit până nu se ajunge la un acord în ceea ce privește Regulamentul privind 
cadrul financiar multianual.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Restul de 5 % vor fi împărțiți între axe în 
fiecare an în funcție de prioritățile politice.

Pentru a asigura o utilizare eficace a 
fondurilor și a permite transferul de 
fonduri între axe în funcție de prioritățile 
politice, restul de 5 % sunt împărțiți între 
axe în fiecare an, cu respectarea deplină a 
prerogativelor autorității bugetare în 
procedura bugetară anuală.

Justificare
Decizia privind utilizarea marjei de 5 % este luată de Parlamentul European și de Consiliu.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Procentajele orientative pot fi modificate 
în a doua jumătate a perioadei de 
programare, după evaluarea la jumătatea 
perioadei a programului efectuată de 
Comisie, care va fi publicată la jumătatea 
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anului 2017.

Justificare
Deoarece evoluția concretă a tuturor celor trei axe nu poate fi prevăzută cu exactitate până 
în 2020, alocările generale pentru aceste axe vor fi revizuite în 2017.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 6 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cadrul programului, pot fi finanțate 
următoarele tipuri de acțiuni:

(Nu privește versiunea în limba română).

Justificare

Corectură lingvistică în versiunea în limba franceză.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 6 – punctul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) evenimente, conferințe și seminarii
legate de Președinția Consiliului;

(b) numai evenimentele, conferințele și 
seminariile legate de Președinția 
Consiliului care corespund direct 
obiectivelor programului;

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 6 – punctul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) dezvoltarea de rețele și cooperarea la 
nivel european între organismele 
specializate, autorități naționale, regionale 
și locale și serviciile de ocupare a forței de 
muncă;

(d) dezvoltarea de rețele și cooperarea între 
organismele specializate, autoritățile
naționale, regionale și locale, societatea 
civilă și organizațiile partenerilor sociali
și serviciile de ocupare a forței de muncă 
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de la nivel european;

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acțiunile eligibile în cadrul programului 
pot fi puse în aplicare concomitent cu alte 
instrumente ale Uniunii, cu condiția ca 
aceste acțiuni să îndeplinească atât 
obiectivele programului, cât și ale altor 
instrumente în cauză.

Acțiunile eligibile în cadrul programului 
pot fi puse în aplicare concomitent cu alte 
instrumente ale Uniunii, cu condiția ca 
aceste acțiuni să îndeplinească atât 
obiectivele programului, cât și ale altor 
instrumente în cauză. Comisia, în 
cooperare cu statele membre, asigură 
trasarea unor linii de demarcație clare 
între intervențiile efectuate în temeiul 
altor instrumente (de exemplu,  FSE sau 
FEDER) și intervențiile efectuate în 
temeiul programului pentru a evita 
suprapunerea sprijinului și pentru a 
asigura sinergia.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia, în cooperare cu statele 
membre, se asigură că activitățile 
desfășurate în cadrul programului sunt 
coerente cu alte acțiuni ale Uniunii și 
complementare acestora, în special cu cele 
din cadrul Fondului social european (FSE) 
și în domenii precum dialogul social, 
justiția și drepturile fundamentale, 
educație, formare profesională și politica 
în domeniul tineretului, cercetare și 
inovare, antreprenoriat, sănătate, 
extindere și relații externe, precum și în 
politica economică generală.

(1) Comisia, în cooperare cu statele 
membre, se asigură că activitățile 
desfășurate în cadrul programului sunt 
coerente cu alte acțiuni ale Uniunii și 
complementare acestora, în special cu cele 
din cadrul Fondului social european (FSE),
mai ales pentru a acorda asistență 
beneficiarilor instrumentului de 
microfinanțare. De asemenea, sunt 
garantate coerența și complementaritatea 
în domenii precum dialogul social, justiția 
și drepturile fundamentale, în special prin 
programul multianual 2014-2020 
„Drepturi fundamentale și cetățenie”,
educația, formarea profesională și politica 
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în domeniul tineretului, în special prin 
programul multianual 2014-2020 
„Erasmus pentru toți”, și cercetarea și 
inovarea, antreprenoriatul, sănătatea, 
extinderea și relațiile externe, precum și în 
politica economică generală.

Justificare

O abordare a microfinanțării bazată pe inovarea socială ar întări rolul parteneriatelor 
legăturile puternice dintre instituțiile de microfinanțare și furnizorii de servicii de dezvoltare 
a întreprinderilor și ar facilita integrarea acestora în inițiativele privind ocuparea forței de 
muncă și incluziunea socială.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 13 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a monitoriza cu regularitate 
programul și a aduce ajustările necesare 
priorităților sale politice și de finanțare, 
Comisia întocmește rapoarte bienale de 
monitorizare și le trimite Parlamentului 
European și Consiliului. Aceste rapoarte 
prezintă rezultatele programului și măsura 
în care activitățile din cadrul acestuia au 
abordat aspecte care țin de egalitatea de 
gen și de lupta împotriva discriminării, 
inclusiv aspectele privind accesibilitatea.

Pentru a monitoriza cu regularitate 
programul și a aduce ajustările necesare 
priorităților sale politice și de finanțare, 
Comisia întocmește rapoarte bienale de 
monitorizare și le trimite Parlamentului 
European și Consiliului. Aceste rapoarte 
prezintă progresul înregistrat în punerea 
în aplicare a programului, rezultatele
obținute și măsura în care activitățile din 
cadrul acestuia au abordat aspecte care țin 
de egalitatea de gen și de lupta împotriva 
discriminării, inclusiv aspectele privind 
accesibilitatea.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la sfârșitul anului 2017, se 
realizează o evaluare intermediară a 
programului pentru a măsura progresele 
înregistrate în realizarea obiectivelor sale, a 

(1) Până la jumătatea anului 2017, se 
realizează o evaluare la jumătatea perioadei 
a programului pentru a măsura progresele 
înregistrate în realizarea obiectivelor sale, a 
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stabili dacă resursele sale au fost folosite în 
mod eficient și a evalua valoarea adăugată 
a programului la nivelul Uniunii.

stabili dacă resursele sale au fost folosite în 
mod eficient și a evalua valoarea adăugată 
a programului la nivelul Uniunii. Pe baza 
evaluării, Comisia poate prezenta o 
propunere privind transferul de credite 
între axele programului.

Justificare

Pentru a putea decide cu privire la modificările ce urmează să fie aduse programului în a 
doua jumătate a CFM, după cum a fost sugerat la amendamentul 3, evaluarea trebuie să fie 
prezentată mai devreme decât a propus Comisia.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 22 – punctul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) persoanele care și-au pierdut sau riscă 
să își piardă locul de muncă sau care au 
dificultăți de integrare sau reintegrare pe 
piața muncii, persoanele care se confruntă 
cu amenințarea excluderii sociale sau cele 
vulnerabile, aflate într-o situație 
dezavantajoasă în privința accesului la 
piața de credit convențională și care doresc 
să deschidă sau să-și dezvolte propria 
microîntreprindere;

(a) persoanele care și-au pierdut sau riscă 
să își piardă locul de muncă sau care au 
dificultăți de integrare sau reintegrare pe 
piața muncii, persoanele care se confruntă 
cu amenințarea excluderii sociale sau cele 
vulnerabile aflate într-o situație 
dezavantajoasă în privința accesului la 
piața de credit convențională sau a 
deținerii capitalului ori cvasicapitalului 
necesar și care doresc să-și deschidă sau 
să-și dezvolte propria microîntreprindere;

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Organismele publice și private care 
desfășoară activitățile menționate la 
alineatul (1) litera (a) respectă standardele 
înalte în materie de guvernanță, gestionare 
și protecția consumatorilor în conformitate 
cu principiile enunțate în Codul european 
de bună conduită pentru furnizorii de 

(3) Organismele publice și private care 
desfășoară activitățile menționate la 
alineatul (1) litera (a) respectă standardele 
înalte în materie de guvernanță, gestionare 
și protecția consumatorilor în conformitate 
cu principiile enunțate în Codul european 
de bună conduită pentru furnizorii de 
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microcredite (European Code of Good 
Conduct for Microcredit Provision) și caută 
să evite supraîndatorarea persoanelor și a 
întreprinderilor.

microcredite (European Code of Good 
Conduct for Microcredit Provision) și în 
materie de acces la capital sau la 
cvasicapital și caută să evite 
supraîndatorarea persoanelor și a 
întreprinderilor.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În conformitate cu articolul 18 
alineatul (2) din [Regulamentul financiar], 
veniturile și plățile generate de un 
instrument financiar se alocă 
instrumentului financiar respectiv. În cazul 
instrumentelor financiare stabilite deja în 
cadrul financiar multianual precedent, 
veniturile și plățile generate de operațiunile 
inițiate în perioada precedentă se alocă 
instrumentului financiar în perioada 
curentă.

(3) În conformitate cu dispozițiile 
aplicabile din [Regulamentul financiar], 
veniturile și plățile generate de un 
instrument financiar se alocă 
instrumentului financiar respectiv atât timp 
cât acesta funcționează. În cazul 
instrumentelor financiare stabilite deja în 
cadrul financiar multianual precedent, 
veniturile și plățile generate de operațiunile 
inițiate în perioada precedentă se alocă 
instrumentului financiar în perioada 
curentă.
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