
AD\903388RO.doc PE483.771v02-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru control bugetar

2011/0270(COD)

31.5.2012

AVIZ
al Comisiei pentru control bugetar

destinat Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului de instituire a unui program al Uniunii Europene pentru schimbări 
sociale și inovare socială
(COM(2011)0609 – C7-0318/2011 – 2011/0270(COD))

Raportor pentru aviz: Jens Geier



PE483.771v02-00 2/11 AD\903388RO.doc

RO

PA_Legam



AD\903388RO.doc 3/11 PE483.771v02-00

RO

AMENDAMENTE

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

Amendamentul 1

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 asupra proiectelor 
de anvergură, cu un caracter exemplar 
clar și o valoare adăugată 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 cadrul 
domeniului său de aplicare limitat,
programul ar trebui să prevadă flexibilitate 
bugetară prin constituirea unei rezerve care 
urmează a fi alocată în fiecare an în funcție 
de prioritățile politice.
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Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Ținând seama de fondurile limitate 
disponibile pentru acest program și de 
prealocarea acestor fonduri diferitelor 
axe, prioritatea de finanțare ar trebui 
acordată dezvoltării de structuri cu un 
efect multiplicator clar, de care vor 
beneficia și alte activități și inițiative. De 
asemenea, ar trebui luate măsuri adecvate 
pentru a se evita orice posibilitate de 
suprapunere și/sau dublă finanțare cu 
alte fonduri sau programe, în special 
Fondul social european.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 5b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5b) Obiectivele extinse și importanța 
mare acordată acestui program sunt în 
contradicție cu mijloacele financiare 
foarte limitate de care acesta beneficiază, 
ceea ce ar putea dezamăgi așteptările pe 
care actorii implicați le au cu privire la 
acest program. 

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 12
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Domeniul de aplicare al EURES ar 
trebui extins cu scopul de a dezvolta 
programe specifice de mobilitate la nivelul 
Uniunii pentru a ocupa posturile în 
domeniile în care s-au constatat lipsuri. În 
conformitate cu articolul 47 din Tratat, 
programul ar trebui să faciliteze 
mobilitatea în rândul tinerilor lucrători.

(12) Domeniul de aplicare al EURES ar 
trebui extins cu scopul de a dezvolta 
programe specifice de mobilitate la nivelul 
Uniunii pentru a ocupa posturile în 
domeniile în care s-au constatat lipsuri. În 
conformitate cu articolul 47 din Tratat, 
programul ar trebui să faciliteze 
mobilitatea în rândul tinerilor lucrători.
Pentru a permite programului EURES să-
și îndeplinească obiectivele, ar fi
recomandabil ca cele trei axe ale sale să-
și păstreze un anumit nivel de 
independență financiară.

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 
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.

(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 
soluții inovatoare, și să aducă astfel o 
contribuție valoroasă la realizarea 
obiectivelor strategiei Europa 2020. Într-
un cadru bugetar limitat, 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
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia poate folosi creditele (3) Comisia poate folosi până la 3% din
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menționate la alineatul (1) pentru a finanța 
asistența tehnică și/sau administrativă, în 
special în legătură cu auditul, 
externalizarea traducerilor, reuniunile 
experților și activitățile de informare și 
comunicare în avantajul comun al Comisiei 
și al beneficiarilor.

creditele menționate la alineatul (1) pentru 
a finanța asistența tehnică și/sau 
administrativă, în special în legătură cu 
auditul, externalizarea traducerilor, 
reuniunile experților, cooperarea cu țările 
terțe și activitățile de informare și 
comunicare în avantajul comun al Comisiei 
și al beneficiarilor.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) evenimente, conferințe și seminare;

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 6 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Acțiuni de promovare a mobilității 
persoanelor în Uniune, în special crearea 
unei platforme digitale multilingve pentru 
compensarea cererilor și ofertelor de locuri 
de muncă și programele de mobilitate 
specifice, destinate să ocupe posturile 
acolo unde au fost identificate lipsuri pe 
piața muncii și/sau să ajute anumite grupuri 
de lucrători cum sunt tinerii.

4. Acțiuni de promovare a mobilității 
persoanelor în Uniune, fezabile din punct 
de vedere financiar, în special crearea unei 
platforme digitale multilingve pentru 
compensarea cererilor și ofertelor de locuri 
de muncă și programele de mobilitate 
specifice, destinate să ocupe posturile 
acolo unde au fost identificate lipsuri pe 
piața muncii și/sau să ajute anumite grupuri 
de lucrători cum sunt tinerii.
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Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 6 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Sprijin acordat întreprinderilor sociale și 
pentru microfinanțare, în special prin 
intermediul instrumentelor financiare 
prevăzute în partea I titlul VIII din
Regulamentul nr. XXX/2012 [Regulament 
financiar nou] privind normele financiare 
aplicabile bugetului anual al Uniunii și prin 
intermediul subvențiilor.

5. Sprijin acordat întreprinderilor sociale și 
pentru microfinanțare, în special prin 
intermediul instrumentelor financiare 
prevăzute în Regulamentul nr. XXX/2012 
[Regulament financiar nou] privind 
normele financiare aplicabile bugetului 
anual al Uniunii și prin intermediul 
subvențiilor.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Finanțarea sub formă de sumă forfetară, 
prin aplicarea unui barem pentru 
costurile unitare și la rate forfetare pot fi 
utilizate în cazul sprijinului acordat 
participanților la program, în special pentru 
programele de mobilitate menționate la 
articolul 6 alineatul (4).

Acordul de subvenționare specifică ce 
parte din contribuția financiară a Uniunii 
se bazează pe rambursarea costurilor 
eligibile și ce parte se bazează pe rate 
forfetare (inclusiv scala costurilor 
unitare) sau suma forfetară în cazul 
sprijinului acordat participanților la 
program, în special pentru programele de 
mobilitate menționate la articolul 6 
alineatul (4).

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia ia măsuri preventive adecvate 
pentru a se asigura că, atunci când sunt 
întreprinse acțiunile finanțate în temeiul 

(1) Comisia ia măsuri preventive adecvate 
și efectuează controale eficiente pentru a 
se asigura că, atunci când sunt întreprinse 
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prezentului regulament, interesele 
financiare ale Uniunii sunt protejate 
împotriva fraudei, corupției și a altor 
activități ilegale, prin controale eficiente,
iar în cazul în care se constată nereguli, 
prin recuperarea sumelor plătite în mod 
necuvenit și, dacă este cazul, prin aplicarea 
de sancțiuni efective, proporționale și 
disuasive, în conformitate cu articolul 325 
din Tratat, cu Regulamentul (CE, Euratom) 
nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 
1995 privind protecția intereselor 
financiare ale Comunităților Europene și cu 
Regulamentul financiar.

acțiunile finanțate în temeiul prezentului 
regulament, interesele financiare ale 
Uniunii sunt protejate împotriva fraudei, 
corupției și a altor activități ilegale.

(1a) În cazul în care se constată nereguli, 
sumele plătite în mod necuvenit sunt 
recuperate în special prin compensare și, 
dacă este cazul, protejarea intereselor 
financiare ale Uniunii se realizează prin 
aplicarea de sancțiuni efective, 
proporționale și disuasive, în conformitate 
cu articolul 325 din Tratat, cu 
Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 
al Consiliului din 18 decembrie 1995 
privind protecția intereselor financiare ale 
Comunităților Europene și cu 
Regulamentul financiar.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fără a aduce atingere dispozițiilor de la 
alineatele (1) și (2), deciziile, acordurile și 
contractele care rezultă din punerea în 
aplicare a prezentului regulament acordă în 
mod expres Comisiei, OLAF și Curții de 
Conturi competența de a efectua astfel de 
audituri, controale și inspecții la fața 
locului.

(3) Fără a aduce atingere dispozițiilor de la 
alineatele (1) și (2), deciziile, acordurile și 
contractele care rezultă din punerea în 
aplicare a prezentului regulament acordă în 
mod expres Comisiei, OLAF și Curții de 
Conturi competența de a efectua astfel de 
audituri, controale și inspecții la fața 
locului, timp de până la patru ani de la 
efectuarea plății finale.
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Amendamentul 13

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 anuale 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.

Amendamentul 14

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 
stabili dacă resursele sale au fost folosite în 
mod eficient și a evalua valoarea adăugată 
a programului la nivelul Uniunii.

(1) Până la sfârșitul anului 2017, se 
realizează o evaluare intermediară a 
programului pentru a măsura progresele 
înregistrate în realizarea obiectivelor sale, a 
stabili dacă resursele sale au fost folosite în 
mod eficient și a evalua valoarea adăugată 
a programului la nivelul Uniunii.
Rezultatul evaluării poate fi luat în 
considerare la elaborarea de noi 
programe în domeniul ocupării forței de 
muncă și al afacerilor sociale.
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Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Informațiile furnizate în aceste rapoarte 
anuale de punere în aplicare sunt incluse în 
rapoartele bienale de monitorizare 
prevăzute la articolul 13. Aceste rapoarte 
de monitorizare includ rapoartele anuale 
prevăzute la articolul 8 alineatul (2) din 
Decizia nr. 283/2010/UE.

(2) Informațiile furnizate în aceste rapoarte 
anuale de punere în aplicare sunt incluse în 
rapoartele anuale de monitorizare 
prevăzute la articolul 13. Aceste rapoarte 
de monitorizare includ rapoartele anuale 
prevăzute la articolul 8 alineatul (2) din 
Decizia nr. 283/2010/UE.
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