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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Aproape 23 de milioane de persoane sunt în șomaj în Europa și alte 30 de milioane trăiesc sub 
amenințarea excluderii sociale. De aceea, așa cum se afirmă în rezoluția Parlamentului 
European din 8 iunie 2011, Fondul social european (FSE) trebuie să joace un rol fundamental 
în realizarea obiectivelor strategiei Europa 2020 în domeniul social și al muncii, fiind necesar 
să fie tratat ca o prioritate politică și finanțat în consecință.

Pachetul financiar pentru FSE pentru 2014-2020 nu este menționat în regulamentul propus 
privind FSE, ci în propunerea de regulament de stabilire a unor dispoziții comune pentru toate 
fondurile1. Articolul 84 alineatul (3) din regulamentul respectiv prevede că „cel puțin 25% din 
resursele fondurilor structurale pentru regiunile mai puțin dezvoltate, 40% pentru regiunile de 
tranziție și 52% pentru regiunile mai dezvoltate din fiecare stat membru sunt alocate FSE”.  În 
ansamblu, dacă aceste praguri nu sunt coborâte, aceasta ar echivala cu cel puțin 84 de miliarde 
EUR (la prețuri constante din 2011) și reprezintă o cotă minimă globală pentru FSE de 25% 
din totalul fondurilor structurale și de coeziune (potrivit calculului menționat în Comunicarea 
Comisiei „Un buget pentru 2020”).2 Prin comparație, fondurile alocate pentru FSE în CFM 
pentru 2007-2013 au fost de 78 de milioane EUR la prețurile din 2011, adică 22% din 
fondurile de coeziune și structurale disponibile. De aceea, propunerea Comisiei pentru FSE, 
dacă este aprobată, reprezintă o creștere în termeni relativi comparativ cu pachetul financiar 
total disponibil pentru fondurile de coeziune și structurale. Ar trebui reținut faptul că în 
propunerea Comisiei pachetul financiar total pentru fondurile de coeziune și structurale ar 
urma să fie înghețat în valoare nominală la nivelul plafonului din 2013. Raportorul recomandă 
călduros această cotă minimă și consideră că ea trebuie păstrată neapărat, cu atât mai mult cu 
cât este o inovație față de actualul CFM. Raportorul mai reamintește convingerea exprimată 
de Parlamentul European în rezoluția susmenționată că „este necesară o creștere cu cel puțin 
5% a nivelului resurselor destinate următorului CFM” comparativ cu nivelul din 2013, că 
„sumele alocate politicii de coeziune în perioada actuală de programare financiară ar trebui 
cel puțin menținute în următoarea perioadă” și că finanțarea FSE trebuie să fie o prioritate 
politică.

La articolul 84 alineatul (3) și alineatul (5) din proiectul de regulament de stabilire a unor 
dispoziții comune, Comisia propune să aloce 2,5 miliarde EUR pentru mecanismul de 
distribuire de alimente persoanelor celor mai defavorizate. Aceste fonduri ar urma să fie 
deduse din pachetul financiar pentru FSE al fiecărui stat membru. Pe de altă parte, având în 
vedere lipsa unui temei juridic autonom și corespunzător care să precizeze în mod clar cum 
anume ar urma să funcționeze programul și ultimele declarații ale Comisiei, viitorul acestui 
program rămâne ambiguu.

În regulamentul FSE, Comisia propune să aloce 20% din finanțarea aferentă FSE pentru 
incluziunea socială, axându-se pe măsuri de combatere a șomajului în rândul tinerilor și 
punând în prim-plan asistența specifică pentru egalitatea între bărbați și femei și 
nediscriminare. Statele membre concentrează 80% din suma alocată fiecărui program 
operațional pe până la patru din obiectivele tematice ale FSE pentru regiunile mai dezvoltate, 
70% pentru regiunile de tranziție și 60% pentru regiunile mai puțin dezvoltate. Implementarea 
                                               
1 COM (2011) 0615.
2 COM (2011) 0500.
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acestei concentrări tematice se va afla în centrul negocierii Cadrului strategic comun și al 
contractelor de parteneriat care vor fi negociate cu statele membre. 

În privința altor dispoziții cu implicații bugetare, raportorul salută eforturile de simplificare 
depuse de Comisie, îndeosebi simplificarea opțiunilor financiare pe baza baremurilor standard 
pentru costuri unitare și sume forfetare. În continuare raportorul subliniază responsabilitatea 
statelor membre în cadrul acestor eforturi de simplificare. 

Gestiunea financiară corectă și transparența sunt, de asemenea, esențiale. De aceea, raportorul 
propune includerea mai multor referințe la dispozițiile regulamentului financiar aflat în 
prezent în dezbatere și solicită mai mulți indicatori transparenți și obiectivi privind 
performanțele și rezultatele.  

Raportorul insistă, de asemenea, asupra necesității de a îmbunătăți coordonarea și sinergiile 
între FSE și alte programe, îndeosebi programul propus pentru schimbare și inovare socială, 
Fondul european de ajustare la globalizare și programul propus „Erasmus pentru toți”. Sunt 
necesare obiective precise pentru a clarifica ce instrument finanțează fiecare program. În 
special, raportorul propune să se definească mai bine obiectivul FSE al „incluziunii active” și 
să se clarifice relația dintre FSE și Programul pentru schimbare și inovare socială. De fapt, 
ambele instrumente urmează să fie folosite pentru a susține așa-zisa „inovare socială” și 
serviciile europene pentru ocuparea forței de muncă (EURES), însă cu norme de administrare 
diferite și deci la diferite niveluri. În vreme ce EURES ar urma să fie finanțat în primul rând 
sub egida programului pentru schimbare și inovare socială, Comisia propune ca activitățile 
EURES legate de recrutare și serviciile de informare, consiliere și îndrumare aferente să fie 
susținute la nivel național și transfrontalier. Proiectele de „inovare socială” ar putea fi 
finanțate direct de Comisia Europeană prin axa PROGRESS a programului pentru schimbare 
și inovare socială și ulterior dezvoltate pe scară mai largă în cadrul FSE cu cofinanțare din 
partea statelor membre. FSE ar putea, de asemenea, să promoveze direct „inovarea socială” în 
limita domeniului său de aplicare. În mod similar, infrastructurile de învățare continuă trebuie 
finanțate prin FSE, în timp ce activitățile de învățare continuă trebuie finanțate prin programul 
multianual propus „Erasmus pentru toți”. 

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)

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

1a. reamintește rezoluția din 8 iunie 2011 
privind investiția în viitor: un nou cadru 
financiar multianual pentru o Europă 
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competitivă, sustenabilă și favorabilă 
incluziunii1; reamintește că este necesar 
să se prevadă resurse suplimentare 
suficiente în următorul CFM pentru a 
permite Uniunii să își realizeze prioritățile 
politice existente și noile sarcini prevăzute 
în Tratatul de la Lisabona, precum și să 
facă față evenimentelor neprevăzute; 
subliniază că și printr-o creștere cu cel 
puțin 5 % a nivelului resurselor pentru 
următorul CFM, comparativ cu nivelul 
din 2013, doar o contribuție limitată poate 
fi efectuată pentru îndeplinirea 
obiectivelor și a angajamentelor agreate 
ale Uniunii și respectarea principiului 
solidarității Uniunii; solicită Consiliului, 
în cazul în care nu este de acord cu 
această abordare, să identifice în mod clar 
la care dintre prioritățile sau proiectele 
sale politice ar putea renunța în totalitate, 
în ciuda valorii lor adăugate europene 
dovedite;

_______________
1 Texte adoptate, P7_TA(2011)0266.

Amendamentul 2

Proiect de rezoluție legislativă
Punctul 1b (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

1b. reamintește poziția sa exprimată 
îndeosebi în rezoluția din 7 iunie 20111 în 
favoarea continuării mecanismului de 
distribuire de alimente persoanelor celor 
mai defavorizate din Uniune în cadrul 
viitoarei perioade de finanțare 
multianuală; îndeamnă Comisia să 
propună temeiul juridic cel mai adecvat; 
subliniază totuși că obiectivele FSE și ale 
programului pentru persoanelor 
defavorizate nu sunt întru totul identice;
_______________
1 Texte adoptate, P7_TA(2011)0338.
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Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) FSE ar trebui să îmbunătățească șansele 
de angajare, să promoveze educația și 
învățarea pe tot parcursul vieții și să 
dezvolte politici de incluziune activă, în 
conformitate cu sarcinile care revin FSE 
prin articolul 162 din tratat, contribuind 
astfel la coeziunea economică, socială și 
teritorială, în conformitate cu articolul 174 
din tratat. În conformitate cu articolul 9
din tratat, FSE ar trebui să țină seama de 
cerințele privind promovarea unui nivel 
ridicat al ocupării forței de muncă, 
garantarea unei protecții sociale 
corespunzătoare, combaterea excluziunii 
sociale, precum și de cerințele privind un 
nivel ridicat de educație, de formare 
profesională și de protecție a sănătății 
umane.

(2) FSE ar trebui să îmbunătățească șansele 
de angajare, să susțină crearea de locuri 
de muncă sustenabile, să promoveze 
educația și învățarea pe tot parcursul vieții,
să dezvolte politici de incluziune activă și 
să combată sărăcia și excluziunea socială
în conformitate cu articolul 9 din tratat și 
cu sarcinile care îi revin FSE prin articolul 
162 din tratat, contribuind astfel la 
coeziunea economică, socială și teritorială, 
în conformitate cu articolul 174 din tratat.
În conformitate cu articolul 9 din tratat, 
FSE ar trebui să țină seama de cerințele 
privind promovarea unui nivel ridicat al 
ocupării forței de muncă, garantarea unei 
protecții sociale corespunzătoare, 
combaterea sărăciei și a excluziunii 
sociale, precum și de cerințele privind un 
nivel ridicat de educație, de formare 
profesională și de protecție a sănătății 
umane.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În rezoluția din 8 iunie 2011 privind 
investiția în viitor: un nou cadru 
financiar multianual pentru o Europă 
competitivă, sustenabilă și favorabilă 
incluziunii, Parlamentul European a 
considerat că „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 
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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”;

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) În aceeași rezoluție, Parlamentul 
European a subliniat „rolul fundamental 
al FSE în realizarea obiectivelor sociale și 
de ocupare a forței de muncă ale 
Strategiei UE 2020”, afirmând că „FSE 
ar trebui considerat o prioritate politică și 
finanțat ca atare”și susținând „o aplicare 
mai strategică a FSE pentru promovarea 
egalității între femei și bărbați, a 
accesului și reintegrării pe piața muncii și 
a combaterii șomajului, sărăciei, 
excluziunii sociale și a tuturor formelor 
de discriminare”.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 3c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3c) Pentru cadrul financiar multianual 
2007-2013 FSE a primit 78 miliarde EUR 
(la prețuri din 2011). În Comunicarea sa 
„Un buget pentru Europa 20201, Comisia 
propune pentru cadrul financiar 
multianual 2014-2020 o cotă minimă 
globală pentru FSE de 25% din totalul 
fondurilor structurale și de coeziune 
(adică cel puțin 84 de miliarde EUR (la 
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prețuri din 2011). Existența multor 
instrumente ale pieței muncii depinde de 
Fondul social european. Dacă statele 
membre își continuă apelurile de a face 
noi economii la bugetul general al 
Uniunii Europene, instrumentele pieței 
muncii își vor pierde din eficiență în 
întreaga Uniune, făcând imposibilă 
reducerea ratelor șomajului.
______________
1 COM (2011) 0500.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Uniunea Europeană se confruntă cu 
provocări structurale generate de 
globalizarea economică, schimbările 
tehnologice, îmbătrânirea crescândă a 
forței de muncă, precum și de carențele tot 
mai accentuate în materie de competențe și 
de forță de muncă în anumite sectoare și 
regiuni. Provocările au fost agravate de 
recenta criză economică și financiară, care 
a determinat creșterea nivelului șomajului, 
afectând în special tinerii și alte grupuri 
vulnerabile, cum ar fi migranții. FSE ar 
trebui să aibă ca obiectiv promovarea 
ocupării forței de muncă și sprijinirea 
mobilității lucrătorilor, efectuarea de 
investiții în domeniul educației, al formării 
competențelor și al învățării pe tot 
parcursul vieții, promovarea incluziunii 
sociale și combaterea sărăciei. Pentru
promovarea unei mai bune funcționări a 
piețelor muncii, prin sporirea mobilității 
geografice transnaționale a lucrătorilor, 
FSE ar trebui, în special, să sprijine 
serviciile europene pentru ocuparea forței 
de muncă (EURES) în ceea ce privește 
recrutarea și serviciile conexe de 
informare, consiliere și orientare la nivel 

(4) Uniunea Europeană se confruntă cu 
provocări structurale și demografice
generate de globalizarea economică,
evoluția tehnologică, îmbătrânirea 
crescândă a forței de muncă, precum și de 
carențele tot mai accentuate în materie de 
competențe și de forță de muncă în anumite 
sectoare și regiuni. Provocările au fost 
agravate de recenta criză economică și 
financiară, care a determinat creșterea 
nivelului șomajului, afectând în special 
tinerii și alte grupuri vulnerabile, cum ar fi 
migranții. FSE ar trebui să aibă ca obiectiv 
promovarea ocupării forței de muncă și
crearea de locuri de muncă și sprijinirea 
mobilității lucrătorilor, efectuarea de 
investiții în domeniul educației, al formării 
competențelor și al învățării pe tot 
parcursul vieții, promovarea incluziunii 
sociale și combaterea sărăciei. Pentru 
promovarea unei mai bune funcționări a 
piețelor muncii, prin sporirea mobilității 
geografice transnaționale a lucrătorilor, 
FSE ar trebui să sprijine serviciile 
europene pentru ocuparea forței de muncă
(EURES) în ceea ce privește recrutarea și 
serviciile conexe de informare, consiliere și 
orientare la nivel național și transfrontalier.
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național și transfrontalier. Comisia Europeană ar trebui să 
monitorizeze sistematic activitățile 
EURES și să publice rezultatele.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În același timp, este esențial să se 
sprijine dezvoltarea și competitivitatea 
întreprinderilor mici și mijlocii europene și 
să se asigure că, prin dobândirea de 
competențe adecvate și prin fructificarea 
oportunităților de învățare pe tot parcursul 
vieții, oamenii se pot adapta noilor
provocări, cum ar fi trecerea la o economie 
bazată pe cunoaștere, agenda digitală și 
tranziția către o economie cu emisii scăzute 
de dioxid de carbon și mai eficientă din 
punct de vedere energetic. Prin urmărirea 
principalelor sale obiectivelor tematice, 
FSE ar trebui să contribuie la abordarea 
acestor provocări. În acest context, FSE ar 
trebui să susțină tranziția forței de muncă 
spre competențe și locuri de muncă mai 
ecologice, în special în sectoarele 
eficientizării utilizării energiei, energiei 
regenerabile și transporturilor durabile, 
luând în considerare intențiile Uniunii de a 
majora la cel puțin 20% procentul din 
bugetul UE alocat pentru aducerea în prim-
plan a aspectelor legate de climă, reunind 
contribuții din diferite domenii de politici.

(6) În același timp, este esențial să se 
sprijine dezvoltarea și competitivitatea 
întreprinderilor mici și mijlocii europene și 
să se asigure că, prin dobândirea de 
competențe adecvate și prin fructificarea 
oportunităților de învățare pe tot parcursul 
vieții, oamenii se pot adapta la condițiile 
sociale și economice în schimbare, 
precum și la noile provocări, cum ar fi 
trecerea la o economie bazată pe 
cunoaștere, agenda digitală și tranziția 
către o economie cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon și mai eficientă din punct 
de vedere energetic. Prin urmărirea 
principalelor sale obiectivelor tematice, 
FSE ar trebui să contribuie la abordarea 
acestor provocări. În acest context, FSE ar 
trebui să susțină tranziția forței de muncă 
spre competențe și locuri de muncă mai 
ecologice, în special în sectoarele 
eficientizării utilizării energiei, energiei 
regenerabile și transporturilor durabile, 
luând în considerare intențiile Uniunii de a 
majora la cel puțin 20% procentul din 
bugetul UE alocat pentru aducerea în prim-
plan a aspectelor legate de climă, reunind 
contribuții din diferite domenii de politici.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 7
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) FSE ar trebui să contribuie la realizarea 
Strategiei Europa 2020, asigurând o mai 
mare concentrare a sprijinului pentru 
prioritățile Uniunii Europene. FSE ar 
trebui, în special, să își intensifice sprijinul 
în favoarea combaterii excluziunii sociale 
și a sărăciei, prin asigurarea unei alocări 
minime destinate acestui scop. În 
conformitate cu nivelul de dezvoltare al 
regiunilor care beneficiază de sprijin, 
alegerea și numărul priorităților de 
investiții susținute din FSE ar trebui, de 
asemenea, limitate.

(7) FSE ar trebui să contribuie la realizarea 
Strategiei Europa 2020, asigurând o mai 
mare concentrare a sprijinului pentru 
prioritățile Uniunii Europene și să sprijine 
statele membre cu ocazia punerii în 
aplicare a programelor lor naționale de 
reformă. FSE ar trebui, în special, să își 
intensifice sprijinul activ în favoarea 
combaterii excluziunii sociale și a sărăciei, 
prin asigurarea unei alocări minime. În 
conformitate cu nivelul de dezvoltare al 
regiunilor care beneficiază de sprijin, 
alegerea și numărul priorităților de 
investiții susținute din FSE ar trebui, de 
asemenea, limitate.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Pentru a se asigura o monitorizare mai 
strictă și o mai bună evaluare a rezultatelor 
obținute la nivel european prin intermediul 
acțiunilor sprijinite din FSE, ar trebui să se 
stabilească un set comun de indicatori de 
realizare și de rezultat.

(8) Pentru a se asigura o monitorizare mai 
strictă și o mai bună evaluare a rezultatelor 
obținute la nivel european prin intermediul 
acțiunilor sprijinite din FSE, ar trebui să se 
stabilească un set comun de indicatori
transparenți și obiectivi de realizare și de 
rezultat.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Luând în considerare faptul că, 
pentru a asigura ocuparea forței de 
muncă și coeziunea socială, este necesară 
o abordare integrată și holistică, FSE ar 
trebui să sprijine crearea de parteneriate 
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intersectoriale, bazate pe teritorii și 
programele acestora.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Statele membre și Comisia ar trebui să 
se asigure că implementarea priorităților 
finanțate din FSE contribuie la promovarea 
egalității între femei și bărbați, în 
conformitate cu articolul 8 din tratat.
Evaluările efectuate au arătat importanța 
luării în considerare a aspectului 
apartenenței la unul dintre sexe în toate 
dimensiunile programelor, asigurându-se, 
în același timp, că sunt întreprinse acțiuni 
specifice de promovare a egalității între 
femei și bărbați.

(10) Statele membre și Comisia ar trebui să 
se asigure că implementarea priorităților 
finanțate din FSE contribuie la promovarea 
egalității între femei și bărbați, în 
conformitate cu articolul 8 din tratat.
Evaluările efectuate au arătat importanța 
luării în considerare a aspectului 
apartenenței la unul dintre sexe în toate 
dimensiunile programelor, inclusiv 
pregătirea, implementarea, monitorizarea 
și evaluarea la timp și cu consecvență,
asigurându-se, în același timp, că sunt 
întreprinse acțiuni specifice de promovare 
a egalității între femei și bărbați.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Având în vedere că domeniul de 
aplicare al acestui program se suprapune 
în parte cu cel al programului pentru 
schimbare și inovare socială, ar trebui 
adoptate măsuri pentru evitarea dublei 
finanțări a acelorași activități și inițiative. 
În plus, întrucât activitățile desfășurate în 
cadrul FSE cu administrare comună se 
suprapun în parte cu cele ale programului 
pentru schimbare și inovare socială, aflat 
sub administrare directă, ar trebui 
adoptate măsuri pentru evitarea repetării 
sau dublei finanțări a activităților cu 
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regim de administrare diferit.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 12b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Ar trebui fructificate sinergiile între 
Fondul social european, Fondul 
european de dezvoltare regională, Fondul 
de coeziune, Fondul european agricol 
pentru dezvoltare rurală și Fondul 
european pentru pescuit și afaceri 
maritime. În plus, Fondul social 
european, Fondul european de ajustare la 
globalizare și Programul multianual 
pentru schimbări sociale și inovare 
socială ar trebui să fie structurate în mod 
coerent pentru a le spori eficiența și a le 
îmbunătăți coordonarea și pentru a evita 
dublarea finanțărilor.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 16 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Pentru a simplifica utilizarea FSE și a 
reduce riscul de erori și având în vedere 
caracterul specific al operațiunilor 
sprijinite din FSE, este oportun să se 
prevadă dispoziții care să completeze 
articolele 57 și 58 din Regulamentul (UE) 
nr. […]. 

(16) Pentru a simplifica utilizarea FSE și a 
reduce riscul de erori și având în vedere 
caracterul specific al operațiunilor 
sprijinite din FSE, este oportun să se 
prevadă dispoziții care să completeze 
articolele 57 și 58 din Regulamentul (UE) 
nr. […]. Îmbunătățirea punerii în aplicare 
și a calității cheltuielilor ar trebui să 
constituie principii directoare în atingerea 
obiectivelor programului, asigurându-se, 
totodată, utilizarea optimă a resurselor 
financiare; 
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Amendamentul 16

Propunere de regulament
Considerentul 16a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Este important să se asigure o bună 
gestiune financiară a programului, 
precum și punerea sa în aplicare în modul 
cel mai eficient și ușor accesibil cu 
putință, garantându-se, în același timp, 
siguranța juridică și accesibilitatea 
instrumentului pentru toți participanții. 
Deoarece activitățile finanțate din FSE 
sunt derulate sub administrare comună, 
statele membre ar trebui să nu impună 
norme suplimentare, care să îngreuneze 
utilizarea fondurilor de către beneficiari.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Considerentul 16b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16b) Utilizarea de sume forfetare și 
baremuri standard pentru costuri unitare, 
prevăzută la articolele 116 și 116a din 
Regulamentul financiar, ar trebui să ducă 
la simplificarea demersurilor pentru 
beneficiar și la reducerea sarcinii 
administrative pentru toți participanții la 
proiectele FSE; eventualele sume restante 
din sumele forfetare rămân la 
participanții la proiect;

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Statele membre și regiunile ar trebui 
încurajate să genereze un efect de 

(17) Statele membre și regiunile ar trebui 
încurajate să genereze un efect de 
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multiplicare al FSE prin intermediul unor 
instrumente financiare pentru a sprijini, de 
exemplu, studenții, crearea de locuri de 
muncă, mobilitatea lucrătorilor, 
incluziunea socială și antreprenoriatul 
social.

multiplicare al FSE prin intermediul unor 
instrumente financiare pentru a sprijini
capacitatea de inserție profesională, în 
special în rândul tinerilor, crearea de 
locuri de muncă, mobilitatea lucrătorilor, 
incluziunea socială și antreprenoriatul 
social.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Competența de a adopta acte 
legislative în conformitate cu articolul 290 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene ar trebui să fie delegată Comisiei 
pentru a defini baremurile standard pentru 
costurile unitare și sumele forfetare, 
precum și valorile maxime ale acestora, 
conform diferitelor tipuri de operațiuni, 
precum și pentru a stabili normele și 
condițiile specifice aplicabile garanțiilor 
bazate pe politici. Este deosebit de 
important ca, în cadrul activității sale 
pregătitoare, Comisia să organizeze 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experți. Atunci când pregătește și 
elaborează acte delegate, Comisia ar trebui 
să asigure transmiterea simultană, în timp 
util și adecvată a documentelor relevante 
către Parlamentul European și Consiliu.

(18) Competența de a adopta acte 
legislative în conformitate cu articolul 290 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene ar trebui să fie delegată Comisiei 
pentru a defini, în conformitate cu 
dispozițiile relevante din Regulamentul 
financiar, baremurile standard pentru 
costurile unitare și sumele forfetare, 
precum și valorile maxime ale acestora, 
conform diferitelor tipuri de operațiuni, 
precum și pentru a stabili normele și 
condițiile specifice aplicabile garanțiilor 
bazate pe politici. Este deosebit de 
important ca, în cadrul activității sale 
pregătitoare, Comisia să organizeze 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experți. Atunci când pregătește și 
elaborează acte delegate, Comisia ar trebui 
să asigure transmiterea simultană, în timp 
util și adecvată a documentelor relevante 
către Parlamentul European și Consiliu.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Considerentul 18a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) FSE ar trebui să adauge o valoare 
reală politicilor statelor membre și, prin 
urmare, distribuția acestuia nu ar trebui 
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să aibă o legătură directă cu performanța 
macroeconomică a unui stat membru. 

Justificare

Impunerea unor sancțiuni suplimentare ar putea accentua problemele țărilor care se 
confruntă deja cu dificultăți macroeconomice. Bugetul FSE ar trebui îndreptat mai curând 
spre sprijinirea statelor membre în generarea unei creșteri economice și de locuri de muncă, 
și nu majorat.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Beneficiarii FSE sunt persoane, 
inclusiv grupuri dezavantajate, cum ar fi 
șomerii pe termen lung, persoanele cu 
handicap, migranții, minoritățile etnice, 
comunitățile marginalizate și persoanele 
care se confruntă cu excluziunea socială.
De asemenea, FSE acordă sprijin 
întreprinderilor, sistemelor și structurilor, 
pentru a facilita adaptarea acestora la noile 
provocări și pentru a promova buna 
guvernanță și implementarea reformelor, în 
special în domeniile ocupării forței de 
muncă, educației și politicilor sociale.

(3) Beneficiarii FSE sunt persoane, 
inclusiv grupuri dezavantajate, cum ar fi 
șomerii pe termen lung, tinerii și lucrătorii 
cu competențe reduse, persoanele cu 
handicap, migranții, minoritățile etnice, 
comunitățile marginalizate și persoanele 
care se confruntă cu excluziunea socială.
De asemenea, FSE acordă sprijin 
întreprinderilor, sistemelor și structurilor, 
pentru a facilita adaptarea acestora la noile 
provocări și pentru a promova buna 
guvernanță și implementarea reformelor, în 
special în domeniile ocupării forței de 
muncă, educației și politicilor sociale.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera a – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) acces la locuri de muncă pentru 
solicitanții de locuri de muncă și 
persoanele inactive, inclusiv inițiative 
locale de ocupare a forței de muncă, 
precum și sprijin pentru mobilitatea 
lucrătorilor;

(i) acces la locuri de muncă și servicii de 
ocupare a forței de muncă pentru 
solicitanții de locuri de muncă și 
persoanele inactive, inclusiv inițiative 
locale de ocupare a forței de muncă, 
precum și sprijin pentru mobilitatea 
lucrătorilor;
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Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera a – punctul viia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(viia) sprijinirea încadrării pe piața 
muncii a persoanelor aflate în situații 
defavorizate, în special a persoanelor cu 
dizabilități.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera b – punctul iiia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiia) formare pentru perfecționarea unor 
capacități-cheie, în special spiritul 
întreprinzător și creșterea capacității de 
inserție profesională;

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera c – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) promovarea incluziunii sociale și 
combaterea sărăciei prin:

(c) promovarea incluziunii sociale active și 
combaterea sărăciei prin:

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera c – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) incluziune activă; (i) incluziune activă prin:
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incluziune activă integrată a persoanelor 
active – în special, în vederea creșterii 
oportunităților de angajare și sprijinirii
persoanelor de vârstă activă – care 
promovează o abordare holistică, 
personalizată, a incluziunii, calității 
muncii și participării sociale, care include 
măsuri de integrare și reintegrare socială 
și comunitară și care asigură accesul la 
servicii de calitate și piețe de muncă 
incluzive.
- promovarea unei abordări bazate pe 
ciclul de viață pentru a asigura acordarea 
de asistență integrată în vederea reducerii 
sărăciei și a excluziunii sociale a copiilor 
și a persoanelor vârstnice.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera c – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) integrarea comunităților marginalizate, 
cum ar fi romii;

(ii) integrarea comunităților marginalizate;

Amendamentul 28
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera c – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) creșterea accesului la servicii 
accesibile, durabile și de înaltă calitate, 
inclusiv asistență medicală și servicii 
sociale de interes general;

(iv) creșterea accesului la servicii 
accesibile, durabile și de înaltă calitate, 
inclusiv servicii de ocupare a forței de 
muncă, educație, asistență medicală și 
servicii sociale de interes general;
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Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera c – punctul vi

Textul propus de Comisie Amendamentul

(vi) strategii de dezvoltare locală elaborate 
la nivelul comunității;

(vi) strategii de dezvoltare locală elaborate 
la nivelul comunității, conform definiției 
de la articolul 28 din regulamentul de 
stabilire a unor dispoziții comune; 

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că strategia 
și acțiunile prevăzute în programele 
operaționale sunt coerente și concentrate 
asupra abordării provocărilor identificate în 
cadrul programelor naționale de reformă și 
al recomandărilor relevante ale Consiliului, 
formulate în temeiul articolului 148 
alineatul (4) din tratat, pentru a contribui la 
realizarea obiectivelor principale ale 
Strategiei Europa 2020 privind ocuparea 
forței de muncă, educația și reducerea 
sărăciei.

(1) Statele membre se asigură că strategia 
și acțiunile prevăzute în programele 
operaționale sunt coerente și concentrate 
asupra abordării provocărilor identificate 
de către autoritățile lor regionale și 
subnaționale în cadrul programelor 
naționale de reformă și al recomandărilor 
relevante ale Consiliului, formulate în 
temeiul articolului 148 alineatul (4) din 
tratat, pentru a contribui la realizarea 
obiectivelor principale ale Strategiei 
Europa 2020 privind ocuparea forței de 
muncă, educația și reducerea sărăciei și la 
îndeplinirea misiunii FSE, astfel cum este 
prevăzut la articolul 2.

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În fiecare stat membru, cel puțin 20 % 
din totalul resurselor FSE sunt alocate 
obiectivului tematic „promovarea 
incluziunii sociale și combaterea sărăciei” 
prevăzut la articolul 9 alineatul (9) din 
Regulamentul (UE) nr. […].

(2) În fiecare stat membru, cel puțin 20 % 
din totalul resurselor FSE sunt alocate 
obiectivului tematic „promovarea 
incluziunii sociale active și combaterea 
sărăciei” prevăzut la articolul 9 alineatul
(9) din Regulamentul (UE) nr. […].
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Amendamentul 32
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre urmăresc realizarea 
concentrării tematice, conform 
următoarelor modalități:

(3) Statele membre și autoritățile 
regionale urmăresc realizarea concentrării 
tematice, conform următoarelor modalități:

Amendamentul 33
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Înregistrările privind concentrarea 
tematică nu vizează măsurile axei 
prioritare tipice, destinată tuturor 
măsurilor inovatoare sau transnaționale.

Amendamentul 34
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În scopul de a încuraja participarea 
adecvată și accesul organizațiilor 
neguvernamentale la acțiunile sprijinite din 
FSE, în special în domeniile incluziunii 
sociale, egalității între bărbați și femei și 
egalității de șanse, autoritățile care 
gestionează un program operațional într-o 
regiune, astfel cum este definită la articolul 
82 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul
(UE) nr. […], sau în state membre eligibile 
pentru sprijinul acordat din Fondul de 
coeziune, se asigură că o sumă 
corespunzătoare din resursele FSE este 
alocată consolidării capacităților 
organizațiilor neguvernamentale.

(3) În scopul de a încuraja participarea 
adecvată și accesul organizațiilor 
neguvernamentale la acțiunile sprijinite din 
FSE, în special în domeniile incluziunii 
sociale și socioculturale, egalității între 
bărbați și femei și egalității de șanse, 
autoritățile care gestionează un program 
operațional într-o regiune, astfel cum este 
definită la articolul 82 alineatul (2) litera
(a) din Regulamentul (UE) nr. […], sau în 
state membre eligibile pentru sprijinul 
acordat din Fondul de coeziune, se asigură 
că o sumă corespunzătoare din resursele 
FSE este alocată consolidării capacităților 
organizațiilor neguvernamentale.
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Amendamentul 35
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) FSE poate sprijini strategii de 
dezvoltare locală elaborate la nivelul 
comunității, astfel cum se prevede la 
articolul 28 din Regulamentul (UE) nr. 
[…], pacte teritoriale și inițiative locale 
pentru ocuparea forței de muncă, educație 
și incluziune socială, precum și investiții 
teritoriale integrate (ITI), astfel cum se 
prevede la articolul 99 din Regulament
(UE) nr. […].

(1) FSE sprijină strategii de dezvoltare 
locală elaborate la nivelul comunității, 
astfel cum se prevede la articolul 28 din 
Regulamentul (UE) nr. […], pacte 
teritoriale și inițiative locale, precum 
inițiativele socioculturale, pentru ocuparea 
forței de muncă, inclusiv ocuparea forței 
de muncă în rândul tinerilor, educație și 
incluziune socială, precum și investiții 
teritoriale integrate (ITI), astfel cum se 
prevede la articolul 99 din Regulament
(UE) nr. […].

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Completând intervențiile FEDR, astfel 
cum se prevede la articolul 7 din 
Regulamentul (UE) nr. [FEDR], FSE poate 
sprijini strategii de dezvoltare urbană 
durabilă prin strategii care stabilesc acțiuni 
integrate pentru abordarea provocărilor 
economice, ecologice și sociale care 
afectează zonele urbane ale orașelor 
enumerate în contractul de parteneriat.

(2) Completând intervențiile FEDR, astfel 
cum se prevede la articolul 7 din 
Regulamentul (UE) nr. [FEDR], FSE poate 
sprijini strategii de dezvoltare urbană 
durabilă prin strategii care stabilesc acțiuni 
integrate pentru abordarea provocărilor 
economice, ecologice și sociale care 
afectează zonele urbane ale orașelor 
enumerate în contractul de parteneriat.
Aceste intervenții sunt coordonate între 
diferitele instrumente și programe pentru 
a evita suprapunerea finanțărilor.

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În temeiul articolului 32 din 
Regulamentul (UE) nr. […], FSE poate 

(1) În temeiul articolului 32 din 
Regulamentul (UE) nr. […], FSE poate 
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sprijini acțiuni și politici care fac parte din 
domeniul său de aplicare prin intermediul 
unor instrumente financiare, cum ar fi 
scheme de partajare a riscului, participații 
și creanțe, fonduri de garantare, fonduri de 
participare și fonduri de acordare 
împrumuturi.

sprijini acțiuni și politici care fac parte din 
domeniul său de aplicare prin intermediul 
unor instrumente financiare, cum ar fi 
scheme de partajare a riscului, participații 
și creanțe, fonduri de garantare, fonduri de 
participare, fonduri de acordare de
împrumuturi, microcredite și 
microfacilități.

Amendamentul 38
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

FSE poate fi utilizat pentru a îmbunătăți 
accesul la piețele de capital pentru 
organismele publice și private de la nivel 
național și regional responsabile de 
implementarea unor acțiuni și politici care 
fac parte din domeniul de aplicare a FSE și 
a programului operațional prin „garanții 
bazate pe politicile FSE”, sub rezerva 
aprobării de către Comisie.

FSE poate fi utilizat pentru a îmbunătăți 
accesul la piețele de capital pentru 
organismele publice și private de la nivel 
național, regional și local responsabile de 
implementarea unor acțiuni, în special 
microcredite și facilități, și politici care fac 
parte din domeniul de aplicare a FSE și a 
programului operațional prin „garanții 
bazate pe politicile FSE”, sub rezerva 
aprobării de către Comisie.



PE487.777v03-00 22/22 AD\906328RO.doc

RO

PROCEDURĂ

Titlu Fondul social european și abrogarea Regulamentului (CE) nr. 
1081/2006

Referințe COM(2011)0607 – C7-0327/2011 – 2011/0268(COD)

Comisie competentă în fond
       Data anunțului în plen

EMPL
25.10.2011

Aviz emis de către
       Data anunțului în plen

BUDG
25.10.2011

Raportor/Raportoare pentru aviz:
       Data numirii

Jens Geier
6.2.2012

Data adoptării 20.6.2012

Rezultatul votului final +:
–:
0:

28
4
0

Membri titulari prezenți la votul final Richard Ashworth, Reimer Böge, Zuzana Brzobohatá, Andrea 
Cozzolino, James Elles, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Ivars 
Godmanis, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika 
Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, 
Jan Kozłowski, Giovanni La Via, Barbara Matera, Claudio Morganti, 
Juan Andrés Naranjo Escobar, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, 
Alda Sousa, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann

Membri supleanți prezenți la votul final Jürgen Klute, Jan Mulder, María Muñiz De Urquiza, Paul Rübig, Peter 
Šťastný, Theodor Dumitru Stolojan


