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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul social 
european și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 instituie cadrul în care se 
înscrie acțiunea Fondului social european (FSE), prevăzând o concentrare a finanțărilor
asupra unui număr restrâns de obiective legate de Strategia Europa 2020. Această strategie 
promovează șapte inițiative marcante, printre care Strategia pentru noi competențe și locuri de 
muncă, Tineretul în mișcare, Platforma europeană de combatere a sărăciei și a excluziunii 
sociale și Agenda digitală. 

Acesta este cadrul în care trebuie reluate și dezvoltate prioritățile de alocare a fondurilor.

Strategia pentru noi competențe și locuri de muncă se axează pe prevenirea abandonului și pe 
necesitatea ca statele membre să ofere alternative de formare și ucenicie. În strategie se 
subliniază, de asemenea, importanța formării și a dezvoltării aptitudinilor care garantează 
perspective mai bune de angajare pe tot parcursul vieții, ar raportul PE 2011/2067 (INI) 
insistă pentru mobilizarea FSE în direcția acestor priorități. 

„Tineretul în mișcare” urmărește reducerea abandonului școlar de la 15% la 10% și creșterea 
numărului de titulari ai unei diplome învățământ superior de la 31% la 40% în 2012. Această 
inițiativă pune accentul pe nivelul de calificare al studenților și al tinerilor în formare. 
Raportul PE 2010/2307(INI) recomandă ca FSE să autorizeze finanțarea unor măsuri 
transversale care să integreze mai multe dimensiuni, precum ocuparea locurilor de muncă, 
mobilitatea, integrarea socială și activitățile culturale.

Platforma europeană de combatere a sărăciei și a exclusiunii sociale promovează inovarea și 
experimentarea socială sub diferite forme, în toate etapele vieții. Parlamentul European, în 
raportul său 2011/2052(INI), recomandă ca FSE să contribuie la această inițiativă 
emblematică și solicită Comisiei „consolidarea implicării în elaborarea unei strategii europene 
(...) a societății civile organizate și a tuturor părților interesate vizate”1. 

În fine, Strategia digitală vizează reducerea la jumătate a deficitului de competențe și 
aptitudini digitale până în 2015 și recomandă crearea de programe de formare în TIC pentru 
adulți. Această strategie prevede un plan de acțiune pentru instruirea de bază și acțiuni 
specifice de formare în domeniul competențelor digitale destinate grupurilor expuse riscului 
excluziunii.

Prezentul aviz urmărește să accentueze aspectele cele mai neglijate ale FSE, precum 
participarea cetățenilor, tinerii, dimensiunea culturală, formarea și sportul.

Tinerii

Propunerea de regulament include reducerea abandonului școlar timpuriu și promovarea 
egalității de acces la un învățământ preșcolar, primar și secundar de bună calitate, evidențiind 
importanța combaterii șomajului în rândul tinerilor. Prin urmare, propunerea trebuie să insiste 
                                               
1http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2011-
0370+0+DOC+XML+V0//RO
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asupra luării în considerare a tinerii generații care se regăsește în plină criză, stipulând explicit 
că acești tineri sunt beneficiari ai finanțărilor și acordând totodată fonduri pentru acțiunile 
care încurajează participarea lor în societate.

Aspecte culturale

În „Concluziile privind competențele culturale și creative și rolul acestora în construirea 
capitalului intelectual al Europei”, Consiliul invită statele membre să „să integreze contribuția 
competențelor culturale și creative ca bază pentru ocuparea durabilă a forței de muncă și 
pentru inovarea socială pentru a putea valorifica pe deplin posibilitățile oferite de (...) Fondul 
Social European”1. 
În același an, Parlamentul European, în Rezoluția sa referitoare la potențialul industriilor 
culturale și creative, „solicită Comisiei să promoveze cercetarea și programele de parteneriat 
comune între ICC și sectorul educației și al formării profesionale, inclusiv formarea 
profesională internă, permițându-le, astfel, cetățenilor să își dezvolte competențe creative și 
interculturale, pentru a facilita utilizarea de noi tehnici și instrumente creative în sectorul 
educațional, a intensifica educația și formarea pe tot parcursul vieții, mai precis prin 
intermediul Fondului social european, ținând cont de ritmul schimbărilor tehnologice din 
acest domeniu”. 

În cadrul actualei politici de coeziune, contribuția culturii la dezvoltarea locală și regională nu 
figurează decât în privința patrimoniului cultural și a turismului. Propunerea Comisiei privind 
fondurile structurale 2014-2020 nu are o viziune mai largă asupra culturii.
Cultura este însă intrinsec legată de educație, incluziune socială și inovare și, prin aceasta, de 
Strategia UE 2020. Contribuția multiformă a culturii la educație și la formare, prin 
intermediul dezvoltării competențelor și a cunoștințelor practice, la dezvoltarea economică, 
prin industriile culturale și creative, și la incluziunea socială, prin acțiunea sa preventivă în 
favoarea comunităților marginalizate, justifică includerea proiectelor cu dominantă culturală 
în instrumentele preconizate.

Sport

FSE ar trebui să aibă drept obiect și sportul, în calitate de factor favorizant al incluziunii 
sociale, integrării și egalității de șanse. 

AMENDAMENTE

Comisia pentru cultură și educație 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 4

                                               
1 Concluzii ale Consiliului privind competențele culturale și creative și rolul acestora în construirea capitalului 
intelectual al Europei (JO C 372, 20.12.2011, p. 19).
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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 
național și transfrontalier.

(4) Uniunea se confruntă cu provocări 
structurale 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 grupuri sociale
vulnerabile. 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, sprijinirea 
și încurajarea antreprenoriatului, în 
special în rândul tinerilor, 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 
național și transfrontalier.

Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pe lângă aceste priorități, eficiența 
administrației publice ar trebui 
îmbunătățită, iar capacitatea instituțională a 
părților interesate care își desfășoară 
activitatea în domeniul ocupării forței de 
muncă, al educației și al politicilor sociale 
ar trebui să fie consolidată în regiunile și 
statele membre mai puțin dezvoltate, în 

(5) Pe lângă aceste priorități, eficiența 
administrației publice, inclusiv a               
e-guvernării, ar trebui îmbunătățită, iar 
capacitatea instituțională a părților 
interesate care își desfășoară activitatea în 
domeniul ocupării forței de muncă, al 
educației și al politicilor sociale ar trebui să 
fie consolidată în regiunile și statele 
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vederea stimulării creșterii economice și a 
șanselor de angajare.

membre mai puțin dezvoltate, în vederea 
stimulării creșterii economice, a 
participării cetățenilor și a șanselor de 
angajare pentru întreaga populație.

Amendamentul 3
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 continuă și 
competitivitatea microîntreprinderilor și a
întreprinderilor mici și mijlocii europene, 
inclusiv a celor culturale și creative, și să 
se asigure că, prin dobândirea de 
competențe adecvate și prin fructificarea 
oportunităților de învățare pe tot parcursul 
vieții, oamenii pot face față unor noi
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 integreze rolul aptitudinilor 
culturale și creative în favorizarea 
accesului la locuri de muncă decente și să
susțină tranziția lucrătorilor 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 4
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Propunere de regulament
Considerentul 7

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. 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, și ar trebui 
să urmărească reducerea disparităților 
sociale. 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 5

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 de 
realizare și de rezultat care să țină cont de 
aspecte calitative cum ar fi caracterul 
continuu al proiectelor finanțate și 
avantajele oferite în ceea ce privește 
crearea de locuri de muncă sau 
integrarea.

Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Implementarea eficientă și efectivă a (9) Implementarea eficientă și efectivă a 
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acțiunilor sprijinite din FSE depinde de 
buna guvernanță și de parteneriatul dintre 
toți actorii teritoriali și socioeconomici 
relevanți, în special partenerii sociali și 
organizațiile neguvernamentale. Prin 
urmare, este necesar ca statele membre să 
încurajeze participarea partenerilor sociali 
și a organizațiilor neguvernamentale în
implementarea FSE.

acțiunilor sprijinite din FSE depinde de 
buna guvernare și de parteneriatul dintre 
toți actorii teritoriali și socioeconomici 
relevanți, în special partenerii sociali, 
autoritățile locale și organizațiile 
neguvernamentale. Prin urmare, este 
necesar ca statele membre să încurajeze 
participarea activă a partenerilor sociali, 
autorităților locale și a organizațiilor 
neguvernamentale în punerea în aplicare a
FSE.

Amendamentul 7
Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Este esențial să se acorde sprijin 
inovării sociale pentru ca politicile să 
răspundă mai bine schimbării sociale, 
precum și să încurajeze și să sprijine
întreprinderile sociale inovatoare. În 
special, testarea și evaluarea soluțiilor 
inovatoare înainte de aplicarea acestora
pe scară largă sunt esențiale pentru
îmbunătățirea eficienței politicilor și, prin 
urmare, justifică sprijinul specific acordat 
din FSE.

(12) Se acordă sprijin inovării sociale, prin 
încurajarea și susținerea întreprinderilor
sociale și culturale inovatoare, care, prin 
însăși natura lor și prin potențialul lor de 
a oferi locuri de muncă durabile, 
contribuie la dezvoltarea socială și 
economică. În special, testarea și evaluarea 
soluțiilor inovatoare sunt primordiale
pentru creșterea eficienței politicilor și, 
prin urmare, justifică sprijinul specific 
acordat din FSE.

Amendamentul 8
Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Mobilizarea părților interesate 
regionale și locale este necesară pentru 
implementarea Strategiei Europa 2020 și 
realizarea obiectivelor sale principale.
Pactele teritoriale, inițiativele locale pentru 
ocuparea forței de muncă și incluziune 
socială, strategiile de dezvoltare locală
gestionate de comunități și strategiile de 
dezvoltare urbană durabilă pot fi utilizate și 

(14) Mobilizarea părților interesate 
regionale și locale este necesară pentru 
implementarea Strategiei Europa 2020 și 
realizarea obiectivelor sale principale.
Pactele teritoriale, inițiativele locale pentru 
ocuparea forței de muncă, incluziunea 
socială și participarea cetățenilor, 
strategiile de dezvoltare locală gestionate 
de comunități și strategiile de dezvoltare 
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susținute pentru a implica mai activ 
autoritățile regionale și locale, orașele, 
partenerii sociali și organizațiile 
neguvernamentale în implementarea
programelor.

urbană durabilă pot fi utilizate și susținute 
pentru a implica mai activ autoritățile 
regionale și locale, orașele, partenerii 
sociali și organizațiile neguvernamentale în
punerea în aplicare a programelor.

Amendamentul 9
Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) FSE își îndeplinește misiunea prin 
sprijinirea statelor membre în îndeplinirea 
priorităților și a obiectivelor principale ale 
Strategiei Europa 2020 pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii. FSE sprijină elaborarea și 
implementarea politicilor și a acțiunilor, 
ținând seama de orientările integrate pentru 
politicile economice și de ocupare a forței 
de muncă ale statelor membre și de 
recomandările Consiliului privind 
programele naționale de reformă.

(2) FSE își îndeplinește misiunile prin 
sprijinirea statelor membre în îndeplinirea 
priorităților și a obiectivelor principale ale 
Strategiei Europa 2020 pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, cu scopul de a asigura 
consolidarea coeziunii sociale. FSE 
sprijină elaborarea și implementarea 
politicilor și a acțiunilor, ținând seama de 
orientările integrate pentru politicile 
economice și de ocupare a forței de muncă 
ale statelor membre și de recomandările
Consiliului privind programele naționale 
de reformă.
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Amendamentul 11
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, persoanele cu
dizabilități, migranții, tinerii, copiii,
minoritățile etnice, comunitățile 
marginalizate și grupurile amenințate sau
care se confruntă cu excluziunea socială.
De asemenea, FSE acordă sprijin
organizațiilor, sistemelor și structurilor, 
pentru a facilita adaptarea acestora la noile 
provocări și pentru a promova buna 
guvernanță și punerea în aplicare a
reformelor, în special în domeniile ocupării 
forței de muncă, educației, formării,
politicilor sociale, al activității 
socioculturale și culturale, precum și în 
domeniul sportului.

Amendamentul 12
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 decente pentru 
solicitanții de locuri de muncă și 
persoanele inactive, inclusiv inițiative 
locale de ocupare a forței de muncă, 
precum și sprijin pentru muncă, orientare, 
mobilitate, reconversie profesională și 
dobândirea de aptitudini;

Amendamentul 13

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) activitate independentă, antreprenoriat (iii) activitate independentă, antreprenoriat 



AD\904625RO.doc 11/21 PE485.908v02-00

RO

și înființare de întreprinderi; și înființarea, dezvoltarea continuă și 
transferul de întreprinderi, mai ales pentru 
microîntreprinderi și întreprinderile mici;

Amendamentul 14

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(vi) îmbătrânire activă și în condiții bune 
de sănătate;

(vi) îmbătrânire activă și în condiții bune 
de sănătate, mai ales prin practicarea 
sportului;

Amendamentul 15
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera b – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) efectuarea de investiții în domeniul 
educației, al formării competențelor și al 
învățării pe tot parcursul vieții prin:

(b) efectuarea de investiții în domeniul 
educației, al învățământului profesional și 
al uceniciei, al formării competențelor, al 
calificărilor și al învățării pe tot parcursul 
vieții prin:

Amendamentul 16

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) reducerea ratei de părăsire timpurie a 
școlii și promovarea accesului egal la 
învățământ preșcolar, primar și secundar de 
bună calitate;

(i) reducerea ratei de abandon școlar 
timpuriu și promovarea accesului egal la 
învățământ preșcolar, primar și secundar de 
bună calitate, precum și a învățământului 
profesional;

Amendamentul 17
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera b – punctul ii
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) îmbunătățirea calității, a eficienței și a 
deschiderii învățământului terțiar și a celui 
echivalent în vederea creșterii participării 
și a nivelului de educație;

(ii) îmbunătățirea calității, a eficienței și a 
deschiderii învățământului terțiar și a
structurilor de formare profesională, în 
vederea creșterii participării și a nivelului 
de educație;

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera b – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) creșterea accesului la învățarea pe tot 
parcursul vieții, actualizarea competențelor
și a aptitudinilor forței de muncă și 
sporirea relevanței pe piața muncii a 
educației și a sistemelor de formare,

(iii) creșterea accesului tinerilor la 
învățarea pe tot parcursul vieții și la 
mobilitatea în scop educațional, 
actualizarea aptitudinilor, a cunoștințelor, 
a calificărilor și a competențelor forței de 
muncă și sporirea relevanței pe piața 
muncii a educației și a sistemelor de 
formare;

Amendamentul 19

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiia) sprijinirea promovării 
oportunităților și activităților culturale, de 
exemplu prin cursuri de pregătire în 
domeniul cultural și artistic și în sfera 
creativă;

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera c – punctul v
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(v) promovarea economiei sociale și a 
întreprinderilor sociale;

(v) promovarea economiei sociale și a 
întreprinderilor sociale și culturale;

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera c – punctul via (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(via) promovarea creativității și a inovării 
prin sprijinirea microîntreprinderilor, a 
întreprinderilor mici și mijlocii din 
sectoarele de vârf, inclusiv în sectoarele 
culturale și creative, precum și a anumitor 
organizații neguvernamentale sau 
organizații cooperative;

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera c – punctul vib (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(vib) promovarea produselor culturale și a 
unui acces mai larg la oportunitățile 
culturale și de creație; 

Amendamentul 23
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera d – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) consolidarea capacităților pentru părțile 
interesate care își desfășoară activitatea în 
domeniul ocupării forței de muncă, al
educației și al politicilor sociale, precum și 
pacte sectoriale și teritoriale în vederea 
mobilizării în favoarea realizării de 
reforme la nivel național, regional și local.

(ii) consolidarea capacităților pentru părțile 
interesate, în special pentru partenerii 
menționați la articolul 5 din 
Regulamentul (UE) nr. [...], care propun 
politici sociale și culturale în favoarea 
tinerilor, a ocupării forței de muncă, a
educației și a formării continue, precum și 
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pacte sectoriale și teritoriale în vederea 
mobilizării pentru realizarea de reforme la 
nivel național, regional și local.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) îmbunătățirea accesibilității, a utilizării 
și a calității tehnologiilor informației și 
comunicațiilor, prin dezvoltarea 
competențelor digitale, investiții în e-
incluziune, e-competențe, precum și în 
competențe antreprenoriale conexe;

(b) îmbunătățirea accesibilității, a utilizării 
și a calității tehnologiilor informației și 
comunicațiilor, prin dezvoltarea 
competențelor digitale, investiții în e-
incluziune, e-competențe, precum și în 
competențe antreprenoriale conexe, 
inclusiv în aplicațiile care urmăresc să 
promoveze și să permită o mai bună 
valorificare a patrimoniului cultural 
materiale și imaterial și a turismului 
cultural.

Amendamentul 25
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) consolidarea cercetării, a dezvoltării 
tehnologice și a inovării, prin dezvoltarea 
studiilor postuniversitare, formarea 
cercetărilor, activități de colaborare în rețea 
și parteneriate între instituții de învățământ 
superior, centre de cercetare și tehnologice 
și întreprinderi;

(c) consolidarea cercetării, a dezvoltării 
tehnologice și a inovării, prin dezvoltarea 
studiilor postuniversitare și a aptitudinilor 
antreprenoriale, formarea cercetărilor,
dezvoltarea unor rețele inovatoare, de 
exemplu în sectorul cultural și creativ,
activități de colaborare în rețea și 
parteneriate între instituții de învățământ 
superior, centre de cercetare și tehnologice 
și întreprinderi;

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) creșterea competitivității
întreprinderilor mici și mijlocii, prin 
promovarea adaptabilității întreprinderilor 
și a lucrătorilor, precum și prin sporirea 
investițiilor în capitalul uman.

(d) Îmbunătățirea condițiilor pentru 
dezvoltarea durabilă și competitivitatea 
microîntreprinderilor și a întreprinderilor 
mici și mijlocii, prin promovarea 
adaptabilității întreprinderilor, a liderilor 
din domeniul afacerilor și a lucrătorilor, 
precum și prin sporirea investițiilor în 
capitalul uman, inclusiv formarea tinerilor 
și sisteme de ucenicie.

Amendamentul 27
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Indicatorii comuni, astfel cum se 
prevede în anexa la prezentul regulament, 
precum și indicatorii specifici de program, 
sunt utilizați în conformitate cu articolul 24 
alineatul (3) și articolul 87 alineatul (2) 
litera (b) punctul (ii) din Regulamentul
(UE) nr. […]. Toți indicatorii sunt 
exprimați în cifre absolute.

1. Indicatorii comuni, astfel cum se 
prevede în anexa la prezentul regulament, 
precum și indicatorii specifici de program, 
sunt utilizați în conformitate cu articolul 24 
alineatul (3) și articolul 87 alineatul (2) 
litera (b) punctul (ii) din Regulamentul
(UE) nr. […]. Toți indicatorii sunt 
exprimați în cifre absolute și țin seama de 
factorii calitativi.

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Implicarea partenerilor sociali și a altor 
părți interesate, în special organizații 
neguvernamentale, în implementarea 
programelor operaționale, astfel cum se 
prevede la articolul 5 din Regulamentul
(UE) nr. […], poate lua forma unor 
granturi globale, astfel cum sunt definite la 
articolul 113 alineatul (7) din 
Regulamentul (UE) nr. […]. Într-un astfel 

(1) Implicarea partenerilor sociali și a altor 
părți interesate, în special organizații 
neguvernamentale și economia socială, în 
implementarea programelor operaționale, 
astfel cum se prevede la articolul 5 din 
Regulamentul (UE) nr. […], poate lua 
forma unor granturi globale, astfel cum 
sunt definite la articolul 113 alineatul (7) 
din Regulamentul (UE) nr. […]. Într-un 
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de caz, programul operațional precizează 
componenta programului vizată de grantul 
global, inclusiv alocarea financiară 
indicativă pentru fiecare axă prioritară a 
componentei respective.

astfel de caz, programul operațional 
precizează componenta programului vizată 
de grantul global, inclusiv alocarea 
financiară indicativă pentru fiecare axă 
prioritară a componentei respective.

Amendamentul 29
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
activă și accesul adecvat al organizațiilor 
neguvernamentale la acțiunile sprijinite din 
FSE, în special în domeniile incluziunii 
sociale și culturale, 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.

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 7 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre și Comisia asigură 
promovarea egalității între bărbați și femei 
prin acordarea unei importanțe de prim 
ordin acestui aspect, astfel cum se prevede 
la articolul 7 din Regulamentul (UE) nr. 
[…], și prin anumite acțiuni punctuale 
specifice, astfel cum se prevede la articolul 
3 alineatul (1) litera (a) punctul (iv), în 
special în scopul creșterii participării 
durabile a femeilor la ocuparea forței de 
muncă și a creșterii numărului de femei 

Statele membre și Comisia asigură 
promovarea egalității între bărbați și femei 
prin acordarea unei importanțe de prim 
ordin acestui aspect, astfel cum se prevede 
la articolul 7 din Regulamentul (UE) nr. 
[…], și prin anumite acțiuni punctuale 
specifice, astfel cum se prevede la articolul 
3 alineatul (1) litera (a) punctul (iv), în 
special în scopul creșterii participării 
durabile a femeilor la ocuparea forței de 
muncă și la antreprenoriat și a creșterii 
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angajate, al reducerii segregării bazate pe
apartenența de sex pe piața muncii, al 
combaterii stereotipurilor aferente 
apartenenței de sex în domeniul educației 
și formării și al promovării reconcilierii 
vieții profesionale a bărbaților și a femeilor 
cu viața privată.

numărului de femei angajate, al reducerii 
segregării de gen de pe piața muncii, al 
combaterii stereotipurilor de gen în 
domeniul educației și formării și al 
promovării reconcilierii vieții profesionale 
a bărbaților și a femeilor cu viața privată.

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 8 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre și Comisia promovează 
egalitatea de șanse pentru toți, inclusiv 
accesibilitatea pentru persoanele cu 
handicap, prin acordarea unei importanțe 
de prim ordin principiului nediscriminării, 
astfel cum se prevede la articolul 7 din 
Regulamentul (UE) nr. […], precum și prin 
acțiuni specifice în cadrul priorităților de 
investiții, astfel cum sunt definite la 
articolul 3 și, în special, la articolul 3 
alineatul (1) litera (c) punctul (iii). Astfel 
de acțiuni vizează persoanele expuse 
riscului de discriminare și persoanele cu 
handicap, în vederea creșterii participării 
acestora pe piața muncii, a consolidării 
incluziunii sociale a acestora, a reducerii 
inegalităților în ceea ce privește nivelul de 
educație și starea de sănătate și a facilitării 
tranziției de la asistența instituționalizată la 
cea acordată la nivelul comunității.

Statele membre și Comisia promovează 
egalitatea de șanse pentru toți, inclusiv 
accesibilitatea pentru persoanele cu 
handicap, prin acordarea unei importanțe 
de prim ordin principiului nediscriminării, 
astfel cum se prevede la articolul 7 din 
Regulamentul (UE) nr. […], precum și prin 
acțiuni specifice în cadrul priorităților de 
investiții, astfel cum sunt definite la 
articolul 3 și, în special, la articolul 3 
alineatul (1) litera (c) punctul (iii). Astfel 
de acțiuni vizează persoanele expuse 
riscului de discriminare și persoanele cu 
handicap, în vederea creșterii participării 
acestora pe piața muncii, a consolidării 
incluziunii sociale a acestora, a reducerii 
inegalităților în ceea ce privește educația, 
accesul la cultură, nivelul de educație și 
starea de sănătate și a facilitării tranziției 
de la asistența instituționalizată la cea 
acordată la nivelul comunității.

Amendamentul 32
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cadrul programelor lor operaționale, 
statele membre identifică teme pentru 
inovare socială, care corespund nevoilor 

(2) În cadrul programelor lor operaționale, 
statele membre identifică teme pentru 
inovare socială, care corespund nevoilor 
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lor specifice. lor specifice și includ aspecte legate de 
tineret și de cultură.

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia facilitează consolidarea 
capacităților în materie de inovare socială, 
în special prin sprijinirea învățării 
reciproce, crearea de rețele de colaborare și 
diseminarea bunelor practici și 
metodologii.

(3) Comisia facilitează consolidarea 
capacităților în materie de inovare socială
și culturală, în special prin sprijinirea 
învățării reciproce, crearea de rețele de 
colaborare și diseminarea bunelor practici 
și metodologii.

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre sprijină cooperarea 
transnațională în scopul promovării 
învățării reciproce, sporind, astfel, 
eficacitatea politicilor susținute din FSE.
Cooperarea transnațională implică 
parteneri din cel puțin două state membre.

(1) Statele membre sprijină cooperarea 
transnațională în scopul promovării
dialogului intercultural și a învățării 
reciproce, sporind, astfel, eficacitatea 
politicilor susținute din FSE. Cooperarea 
transnațională implică parteneri din cel 
puțin două state membre.

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 

(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, 
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și incluziune socială, precum și investiții 
teritoriale integrate (ITI), astfel cum se 
prevede la articolul 99 din Regulament
(UE) nr. […].

incluziune, participarea cetățenilor, 
tineret și sport, 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, sociale și culturale
care afectează zonele urbane ale orașelor 
enumerate în contractul de parteneriat.
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