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Amendamentul 1
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Proiect de aviz
Referirea 1 (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- având în vedere articolul 2 din Tratatul 
privind Uniunea Europeană (TUE) și 
articolul 3 alineatul (3) al doilea paragraf 
din TUE, care subliniază egalitatea dintre 
femei și bărbați ca principiu fundamental 
al Uniunii Europene și, de asemenea, ca 
obiectiv al Uniunii,

Or. en

Amendamentul 2
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Proiect de aviz
Referirea 1a (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- având în vedere Comunicarea Comisiei 
intitulată „Europa 2020: o strategie 
europeană pentru o creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii” 
(COM(2010)2020), precum și obiectivele 
și inițiativele sale emblematice,

Or. en

Amendamentul 3
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Proiect de aviz
Referirea 1b (nouă)
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Proiectul de aviz Amendamentul

- având în vedere Comunicarea Comisiei 
intitulată „Platforma europeană de 
combatere a sărăciei și a excluziunii 
sociale: un cadru european pentru 
coeziunea socială și teritorială” 
(COM(2010)758),

Or. en

Amendamentul 4
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Proiect de aviz
Referirea 1c (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- având în vedere Convenția Organizației 
Națiunilor Unite privind drepturile 
persoanelor cu handicap și intrarea 
acesteia în vigoare la data de 21.1.2011, 
în conformitate cu Decizia Consiliului din 
26 noiembrie 2009 privind încheierea de 
către Comunitatea Europeană a 
Convenției Națiunilor Unite privind 
drepturile persoanelor cu handicap 
(2010/48/CE),

Or. en

Amendamentul 5
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Proiect de aviz
Referirea 1d (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- având în vedere concluziile Consiliului 
din 6 decembrie 2010 privind politicile de 
ocupare a forței de muncă pentru o 



AM\864346RO.doc 5/51 PE462.830v01-00

RO

economie competitivă, cu emisii scăzute 
de dioxid de carbon, eficientă din punctul 
de vedere al resurselor și ecologică,

Or. en

Amendamentul 6
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Proiect de aviz
Referirea 1e (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- având în vedere avizul Comitetului 
Economic și Social European din 
14 iulie 2010 privind modalitățile de 
încurajare a parteneriatelor eficiente în 
gestionarea programelor din cadrul 
politicii de coeziune, pe baza bunelor 
practici din ciclul 2007-2013 (ECO/258),

Or. en

Amendamentul 7
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Proiect de aviz
Referirea 1f (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- având în vedere studiul din 
24 ianuarie 2011 publicat de Comisia 
Europeană, Direcția Generală Ocuparea 
Forței de muncă, Afaceri Sociale și 
Incluziune, privind evaluarea sprijinului 
acordat de Fondul social european pentru 
egalitatea de șanse între femei și bărbați,

Or. en
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Amendamentul 8
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Proiect de aviz
Referirea 1g (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- având în vedere activitățile Comunității 
europene de practică pentru integrarea 
perspectivei de gen, finanțate de Comisia 
Europeană și dedicate integrării 
dimensiunii de gen în programele 
Fondului social european,

Or. en

Amendamentul 9
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută al cincilea raport al Comisiei 
privind coeziunea economică, socială și 
teritorială, care propune orientări pentru 
viitorul politicii în acest domeniu, în 
special realizând o asociere între această 
politică și strategia Europa 2020, printr-
un cadru strategic comun care își 
propune să transpună obiectivele 
strategiei Europa 2020 în priorități în 
materie de investiții;

1. salută al cincilea raport al Comisiei 
privind coeziunea economică, socială și 
teritorială, care propune orientări pentru 
viitorul politicii în acest domeniu; 
subliniază faptul că FSE este cel mai 
important instrument pentru punerea în 
aplicare a dimensiunii sociale a Strategiei 
UE 2020 și că FSE poate contribui în 
mod semnificativ la îndeplinirea 
priorităților centrale ale Strategiei 
UE 2020, și anume ocuparea forței de 
muncă, transformarea într-o economie 
durabilă, reducerea nivelului 
abandonului școlar și lupta împotriva 
sărăciei, a discriminării și a excluziunii 
sociale; subliniază, astfel, că o gamă 
largă de acțiuni și măsuri trebuie să fie 
eligibile în cadrul FSE, astfel încât 
instrumentul să poată contribui la 
maximum la îndeplinirea obiectivelor 
UE 2020 în fiecare stat membru, găsind 
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răspunsuri la diferitele situații sociale în 
care se găsesc persoanele; subliniază, în 
acest context, faptul că PIB-ul nu are 
capacitatea de a prezenta singur o 
imagine completă și adecvată a dezvoltării 
regionale, fără a ține seama de factorii 
sociali relevanți, cum ar fi disparitățile la 
nivelul venitului și șomajul; prin urmare, 
solicită integrarea și evaluarea 
indicatorilor sociali suplimentari în 
analiza SWOT, valoarea contribuției FSE 
trebuind să fie decisă în cadrul 
contractului de parteneriat pentru 
dezvoltare și investiții;

Or. en

Amendamentul 10
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Thomas Händel

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută al cincilea raport al Comisiei 
privind coeziunea economică, socială și 
teritorială, care propune orientări pentru
viitorul politicii în acest domeniu, în 
special realizând o asociere între această 
politică și strategia Europa 2020, printr-
un cadru strategic comun care își 
propune să transpună obiectivele
strategiei Europa 2020 în priorități în 
materie de investiții;

1. ia act de al cincilea raport al Comisiei 
privind coeziunea economică, socială și 
teritorială; subliniază faptul că politica de 
coeziune este o politică orizontală,
prevăzută în Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, și că 
aceasta nu este subordonată strategiei
Europa 2020; subliniază că o politică de 
coeziune autonomă reprezintă condiția 
pentru reducerea diferențelor de 
dezvoltare regionale și obținerea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale în 
Uniunea Europeană;

Or. de

Amendamentul 11
Nadja Hirsch
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Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută al cincilea raport al Comisiei 
privind coeziunea economică, socială și 
teritorială, care propune orientări pentru 
viitorul politicii în acest domeniu, în 
special realizând o asociere între această 
politică și strategia Europa 2020, printr-un 
cadru strategic comun care își propune să 
transpună obiectivele strategiei Europa 
2020 în priorități în materie de investiții;

1. salută al cincilea raport al Comisiei 
privind coeziunea economică, socială și 
teritorială, care propune orientări pentru 
viitorul politicii în acest domeniu, în 
special realizând o asociere între această 
politică și strategia Europa 2020, printr-un 
cadru strategic comun care își propune să 
transpună obiectivele strategiei Europa 
2020 în priorități în materie de investiții;
atrage atenția în mod explicit asupra 
faptului că toate statele membre prezintă 
categorii de persoane care sunt 
dezavantajate pe piața muncii și a căror 
situație trebuie îmbunătățită prin 
utilizarea fondurilor de coeziune, cu 
scopul atingerii unui grad de ocupare de 
75 %;

Or. de

Amendamentul 12
Jean-Luc Bennahmias

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută al cincilea raport al Comisiei 
privind coeziunea economică, socială și 
teritorială, care propune orientări pentru 
viitorul politicii în acest domeniu, în 
special realizând o asociere între această 
politică și strategia Europa 2020, printr-un 
cadru strategic comun care își propune să 
transpună obiectivele strategiei 
Europa 2020 în priorități în materie de 
investiții;

1. salută al cincilea raport al Comisiei 
privind coeziunea economică, socială și 
teritorială, care propune orientări pentru 
viitorul politicii în acest domeniu, în 
special realizând o asociere între această 
politică și strategia Europa 2020, printr-un 
cadru strategic comun care își propune să 
transpună obiectivele strategiei Europa 
2020 în priorități în materie de investiții; 
insistă asupra faptului că cei trei piloni 
constitutivi ai Strategiei UE 2020 (o 
creștere inteligentă, durabilă și incluzivă) 
trebuie să fie complementari;
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Or. fr

Amendamentul 13
Thomas Mann

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. salută propunerea Comisiei Europene 
de îmbunătățire a armonizării între 
fondurile de coeziune și FSE prin 
intermediul unui cadru strategic comun; 
consideră că este deosebit de important ca 
obiectivele specifice și flexibilitatea 
fondurilor individuale să nu se limiteze la 
nivelul punerii în aplicare și ca, în 
ansamblu, sarcinile administrative să fie 
puternic reduse;

Or. de

Amendamentul 14
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Thomas Händel

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. respinge condiționarea acordării 
fondurilor structurale, în special a FSE, 
de aplicarea strategiei Europa 2020 sau a 
altor politici ale UE;

Or. de

Amendamentul 15
Thomas Mann

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

1b. consideră că cadrul strategic comun 
reprezintă un instrument foarte bun de 
conectare la celelalte domenii politice 
centrale ale Uniunii Europene, în special 
la orientările integrate pentru creștere 
economică și ocuparea forței de muncă;

Or. de

Amendamentul 16
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Thomas Händel

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. aprobă intenția de a dezvolta noi 
strategii macroregionale și solicită 
adoptarea de măsuri pentru a identifica și a 
combate disparitățile regionale, spre 
exemplu în ceea ce privește accesul la 
locuri de muncă și la educație;

2. aprobă intenția de a dezvolta noi 
strategii macroregionale în scopul 
restructurării sociale și ecologice 
necesare a UE și solicită adoptarea de 
măsuri pentru a identifica și a combate 
disparitățile regionale, spre exemplu în 
ceea ce privește sărăcia și excluziunea 
socială, accesul la locuri de muncă de 
înaltă calitate, reducerea normei 
săptămânale de lucru și a duratei 
activității profesionale medii, educația și 
accesul gratuit la servicii de înaltă 
calitate;

Or. de

Amendamentul 17
Veronica Lope Fontagné

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. aprobă intenția de a dezvolta noi 
strategii macroregionale și solicită 
adoptarea de măsuri pentru a identifica și
a combate disparitățile regionale, spre 
exemplu în ceea ce privește accesul la
locuri de muncă și la educație;

2. aprobă intenția de a dezvolta noi 
strategii macroregionale ca instrumente 
eficiente pentru a combate disparitățile 
regionale și a stimula cooperarea în 
domeniile definite, în special locurile de 
muncă, educația sau serviciile publice;

Or. es

Amendamentul 18
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. aprobă intenția de a dezvolta noi 
strategii macroregionale și solicită 
adoptarea de măsuri pentru a identifica și 
a combate disparitățile regionale, spre 
exemplu în ceea ce privește accesul la 
locuri de muncă și la educație;

2. aprobă intenția de a dezvolta noi 
strategii macroregionale și încurajează 
Comisia Europeană și statele membre să 
ia mai mult în considerare dimensiunea 
teritorială a FSE, îndeosebi în ceea ce 
privește accesul la locuri de muncă;

Or. en

Amendamentul 19
Jean-Luc Bennahmias

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. aprobă intenția de a dezvolta noi 
strategii macroregionale și solicită 
adoptarea de măsuri pentru a identifica și a 
combate disparitățile regionale, spre 
exemplu în ceea ce privește accesul la 
locuri de muncă și la educație;

2. aprobă intenția de a dezvolta noi 
strategii macroregionale și solicită 
adoptarea de măsuri pentru a identifica și a 
combate disparitățile regionale, și anume
în ceea ce privește accesul la locuri de 
muncă, la educație și la formarea inițială 
și continuă;
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Or. fr

Amendamentul 20
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. aprobă intenția de a dezvolta noi 
strategii macroregionale și solicită 
adoptarea de măsuri pentru a identifica și a 
combate disparitățile regionale, spre 
exemplu în ceea ce privește accesul la 
locuri de muncă și la educație;

2. aprobă intenția de a dezvolta noi 
strategii macroregionale și solicită 
adoptarea de măsuri pentru a identifica și a 
combate disparitățile regionale, spre 
exemplu în ceea ce privește accesul la 
formare, la locuri de muncă și la educație;

Or. fr

Amendamentul 21
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. aprobă intenția de a dezvolta noi 
strategii macroregionale și solicită 
adoptarea de măsuri pentru a identifica și a 
combate disparitățile regionale, spre 
exemplu în ceea ce privește accesul la 
locuri de muncă și la educație;

2. aprobă intenția de a dezvolta noi 
strategii macroregionale și solicită 
adoptarea de măsuri pentru a identifica și a 
combate disparitățile regionale, spre 
exemplu în ceea ce privește accesul la 
locuri de muncă și la educație, acordând o 
atenție deosebită celor mai dezavantajate 
microregiuni din cadrul macroregiunilor;

Or. en

Amendamentul 22
Ilda Figueiredo

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază că politica regională 
europeană este un instrument esențial 
pentru promovarea coeziunii economice și 
sociale, care permite Uniunii să 
întreprindă acțiuni în vederea reducerii 
disparităților regionale, promovării 
convergenței reale și stimulării 
dezvoltării, ocupării forței de muncă de 
calitate și progresului social, toate și în 
beneficiul regiunilor mai puțin dezvoltate;

Or. pt

Amendamentul 23
Thomas Mann

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază faptul că FSE trebuie să 
rămână în continuare o componentă a 
politicii de coeziune; doar astfel pot fi 
elaborate și puse în aplicare strategiile de 
gestionare a problemelor economice și 
sociale;

Or. de

Amendamentul 24
Ilda Figueiredo

Proiect de aviz
Punctul 2b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. subliniază necesitatea includerii 
perspectivei egalității între femei și 
bărbați în legislație și la punerea în 
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aplicare a tuturor fondurilor UE și atrage 
atenția asupra FSE, care ar trebui să aibă 
capacitatea suficientă de promovare a 
politicilor de egalitate, de ocupare a forței 
de muncă permanentă și de calitate, de 
redistribuire echitabilă a veniturilor;

Or. pt

Amendamentul 25
Thomas Mann

Proiect de aviz
Punctul 2b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. are convingerea că armonizarea 
planurilor și a programelor între nivelul 
regional, național și cel european și-a 
dovedit eficiența și pledează pentru 
menținerea acestei armonizări;

Or. de

Amendamentul26
Ilda Figueiredo

Proiect de aviz
Punctul 2c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2c. avertizează că politica de coeziune și 
cheltuielile asociate cu aceasta ar trebui 
să fie utilizate în vederea dezvoltării 
durabile (economică, socială, de mediu și 
teritorială) și că ea nu poate fi un simplu 
instrument financiar, păstrându-se astfel
obiectivele sale și evitându-se consecințele
negative asupra coeziunii economice și 
sociale;

Or. pt
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Amendamentul 27
Thomas Mann

Proiect de aviz
Punctul 2c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2c. subliniază faptul că obiectivele 
convenite trebuie ajustate la fiecare tip de 
fond și program operațional în parte; 
respinge fragmentarea obiectivelor 
europene fără a se ține seama de 
specificitățile și problemele concrete; 

Or. de

Amendamentul 28
Thomas Mann

Proiect de aviz
Punctul 2d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2d. salută faptul că, în unele state 
membre, pentru perioada de finanțare 
2007-2013, s-a instituit pentru prima dată 
și la nivel național un program 
operațional pentru FSE extins la toate 
domeniile-țintă;

Or. de

Amendamentul 29
Thomas Mann

Proiect de aviz
Punctul 2e (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

2e. subliniază faptul că statele membre și 
regiunile trebuie să dispună de suficientă 
libertate de acțiune pentru a-și orienta –
în cadrul programului operațional –
instrumentarele în funcție de problemele 
lor specifice și de strategiile regionale de 
dezvoltare pe termen lung, cu respectarea 
caracteristicilor naționale și regionale;

Or. de

Amendamentul 30
Thomas Mann

Proiect de aviz
Punctul 2f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2f. solicită extinderea puternică a 
investițiilor în triunghiul cunoașterii 
(educație, cercetare și inovare), deoarece 
întrețin și sporesc competitivitatea 
europeană; salută, în acest context, faptul 
că, în multe state membre, investițiile în 
triunghiul cunoașterii se realizează într-o 
proporție semnificativă din FSE și 
FEDER; 

Or. de

Amendamentul 31
Jean-Luc Bennahmias

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. insistă asupra faptului că FSE furnizează 
un sprijin crucial pentru politicile în 

3. insistă asupra faptului că FSE furnizează 
un sprijin crucial pentru politicile în 
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domeniul pieței muncii și joacă un rol 
important în consolidarea incluziunii 
sociale;

domeniul pieței muncii, în special pentru 
politicile care vizează integrarea tinerilor 
pe piața muncii, combaterea șomajului și 
favorizarea reconversiei profesionale; 
subliniază că FSE joacă un rol important 
în lupta împotriva sărăciei, precum și în 
consolidarea egalității de șanse și a 
incluziunii sociale; de fapt, FSE este 
mobilizat parțial pentru grupurile sociale 
vulnerabile (tineri, femei, migranți șomeri 
de lungă durată, minorități etnice, 
persoane cu handicap, persoane vârstnice 
și persoane îndepărtate de piața forței de 
muncă); insistă, prin urmare, asupra 
rolului esențial al FSE pentru menținerea 
legăturilor sociale în societățile noastre 
europene;

Or. fr

Amendamentul 32
Thomas Mann

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. insistă asupra faptului că FSE furnizează 
un sprijin crucial pentru politicile în 
domeniul pieței muncii și joacă un rol 
important în consolidarea incluziunii 
sociale;

3. insistă asupra faptului că FSE furnizează 
un sprijin crucial pentru politicile în 
domeniul pieței muncii, că statele membre 
ar trebui să utilizeze FSE pentru investiții 
în competențe, încadrarea în muncă, 
formare și reconversie și că FSE joacă un 
rol important în consolidarea incluziunii 
sociale;

Or. de

Amendamentul 33
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Thomas Händel

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. insistă asupra faptului că FSE furnizează 
un sprijin crucial pentru politicile în 
domeniul pieței muncii și joacă un rol 
important în consolidarea incluziunii 
sociale;

3. insistă asupra faptului că FSE furnizează 
un sprijin crucial pentru politicile în 
domeniul pieței muncii și cele sociale și 
joacă un rol important în consolidarea 
incluziunii sociale și solicită, prin urmare, 
o sporire semnificativă a fondurilor 
disponibile în cadrul FSE;

Or. de

Amendamentul 34
Heinz K. Becker

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. insistă asupra faptului că FSE furnizează 
un sprijin crucial pentru politicile în 
domeniul pieței muncii și joacă un rol 
important în consolidarea incluziunii 
sociale;

3. insistă asupra faptului că FSE furnizează 
un sprijin crucial pentru politicile în 
domeniul pieței muncii, în special la 
nivelul prevenirii și al întreprinderilor, și 
joacă un rol important în consolidarea 
incluziunii sociale;

Or. de

Amendamentul 35
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. insistă asupra faptului că FSE furnizează 
un sprijin crucial pentru politicile în 
domeniul pieței muncii și joacă un rol 
important în consolidarea incluziunii 
sociale;

3. insistă asupra faptului că FSE furnizează 
un sprijin crucial pentru politicile în 
domeniul pieței muncii și joacă un rol 
important în înregistrarea de progrese în 
cadrul tuturor dimensiunilor incluziunii 
sociale;
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Or. en

Amendamentul 36
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. insistă asupra faptului că FSE furnizează 
un sprijin crucial pentru politicile în 
domeniul pieței muncii și joacă un rol 
important în consolidarea incluziunii 
sociale;

3. insistă asupra faptului că FSE furnizează 
un sprijin crucial pentru politicile în 
domeniul pieței muncii și joacă un rol 
important în consolidarea incluziunii 
sociale, în special pentru persoanele cele 
mai defavorizate, precum romii;

Or. fr

Amendamentul 37
Ilda Figueiredo

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. insistă asupra faptului că FSE furnizează 
un sprijin crucial pentru politicile în 
domeniul pieței muncii și joacă un rol 
important în consolidarea incluziunii 
sociale;

3. insistă asupra faptului că FSE furnizează 
un sprijin crucial pentru politicile în 
domeniul pieței muncii și joacă un rol 
important în consolidarea incluziunii 
sociale, motiv pentru care se impune o 
sporire considerabilă a sumelor de plată;

Or. pt

Amendamentul 38
Tadeusz Cymański

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. insistă asupra faptului că FSE furnizează 
un sprijin crucial pentru politicile în 
domeniul pieței muncii și joacă un rol 
important în consolidarea incluziunii 
sociale;

3. insistă asupra faptului că FSE furnizează 
un sprijin crucial pentru politicile în 
domeniul pieței muncii și joacă un rol 
important în consolidarea incluziunii 
sociale; arată, în acest sens, necesitatea 
continuării politicii de coeziune;

Or. pl

Amendamentul 39
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. insistă asupra faptului că FSE furnizează 
un sprijin crucial pentru politicile în 
domeniul pieței muncii și joacă un rol 
important în consolidarea incluziunii 
sociale;

3. insistă asupra faptului că FSE furnizează 
un sprijin crucial pentru obiectivele în 
domeniul ocupării forței de muncă ale 
Strategiei UE 2020 și pentru liniile 
directoare privind ocuparea forței de 
muncă și joacă un rol important în 
consolidarea incluziunii sociale; subliniază 
faptul că, pentru a corela obiectivele 
UE 2020 și liniile directoare privind 
ocuparea forței de muncă cu FSE, 
reglementările viitoare trebuie să asigure 
că programele operaționale pot fi adaptate 
la liniile directoare privind ocuparea 
forței de muncă fără eforturi birocratice; 
invită Comisia, cu scopul de a facilita 
această adaptare a programelor, să 
stabilească proceduri simple și eficiente 
de cooperare între departamentele politice 
și departamentele de control financiar;

Or. en

Amendamentul 40
Sergio Gaetano Cofferati
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Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. insistă asupra faptului că FSE furnizează 
un sprijin crucial pentru politicile în 
domeniul pieței muncii și joacă un rol 
important în consolidarea incluziunii 
sociale;

3. insistă asupra faptului că FSE furnizează 
un sprijin crucial pentru politicile în 
domeniul pieței muncii și joacă un rol 
important în consolidarea incluziunii 
sociale; consideră că, pentru a fi utilizat 
într-un mod profitabil, FSE trebuie să se 
concentreze asupra investițiilor în 
competențe, în activități de formare 
continuă – ținând cont și de noile 
competențe cheie referitoare la 
dezvoltarea durabilă – și în recalificare 
profesională, asupra unei bune 
funcționări a pieței muncii, asupra creării 
de oportunități pe piața forței de muncă, 
asupra condițiilor sociale, asupra
cercetării și asupra inovării pentru a 
facilita tranziția spre o economie durabilă 
cu scopul de a promova ocuparea forței de 
muncă, productivitatea, creșterea, 
egalitatea remunerației, calitatea vieții și 
a locurilor de muncă în Europa, precum 
și asupra măsurilor de combatere a 
sărăciei și asupra realizării incluziunii 
sociale;

Or. it

Amendamentul 41
Veronica Lope Fontagné

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. insistă asupra faptului că FSE furnizează 
un sprijin crucial pentru politicile în 
domeniul pieței muncii și joacă un rol 
important în consolidarea incluziunii 
sociale;

3. insistă asupra faptului că FSE furnizează 
un sprijin crucial pentru politicile în 
domeniul pieței muncii și joacă un rol 
important în consolidarea incluziunii 
sociale; consideră necesară includerea 
acestor fonduri structurale într-un cadru
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strategic comun, menținând totuși 
propriile norme și dispoziții de 
funcționare; solicită Comisiei Europene 
să consolideze rolul și vizibilitatea FSE; 

Or. es

Amendamentul 42
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. consideră că lupta împotriva 
discriminării pe piața forței de muncă, pe 
motive de gen, orientare sexuală, etnie, 
vârstă, handicap sau loc de reședință, este 
esențială pentru promovarea unei 
egalități reale de șanse; constată că o 
creștere a ratei de ocupare a forței de 
muncă feminine este esențială pentru 
atingerea obiectivului de ocupare a forței 
de muncă al Strategiei UE 2020 și că, prin 
urmare, barierele în calea participării 
femeilor pe piața forței de muncă trebuie 
să fie pe deplin înlăturate; subliniază 
faptul că FSE ar trebui să asigure resurse 
adecvate pentru a combate inegalitățile 
dintre femei și bărbați pe piața forței de 
muncă și că Fondul European de 
Dezvoltare Regională trebuie să furnizeze 
o finanțare adecvată pentru 
infrastructura de îngrijire;

Or. en

Amendamentul 43
Sergio Gaetano Cofferati

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)



AM\864346RO.doc 23/51 PE462.830v01-00

RO

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază faptul că criza economică a 
urgentat adoptarea de măsuri în 
sectoarele care fac obiectul FSE, în 
special măsuri în vederea susținerii 
ocupării forței de muncă, recalificării 
profesionale, incluziunii sociale și 
reducerii sărăciei;

Or. it

Amendamentul 44
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Thomas Händel

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită să se majoreze eficacitatea FSE 
prin acțiuni orientate într-o mai mare 
măsură spre rezultate și consideră necesar, 
în acest scop, să se furnizeze o definiție ex 
ante a obiectivelor și a indicatorilor 
referitori la rezultate clare și măsurabile;

4. solicită să se majoreze eficacitatea FSE 
prin acțiuni orientate într-o mai mare 
măsură spre rezultate și consideră necesar, 
în acest scop, să se furnizeze o definiție ex 
ante a obiectivelor și a indicatorilor 
referitori la rezultate clare și măsurabile, 
care să măsoare succesele deosebite 
obținute în combaterea sărăciei și a 
excluziunii sociale, precum și incluziunea 
în locuri de muncă de înaltă calitate; 
subliniază că orientarea spre rezultate nu 
trebuie să conducă la dezavantajarea 
micilor întreprinzători și că aceștia 
trebuie scutiți de obstacole sau riscuri noi;

Or. de

Amendamentul 45
Thomas Mann

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită să se majoreze eficacitatea FSE 
prin acțiuni orientate într-o mai mare 
măsură spre rezultate și consideră necesar, 
în acest scop, să se furnizeze o definiție ex 
ante a obiectivelor și a indicatorilor 
referitori la rezultate clare și măsurabile;

4. solicită să se majoreze eficacitatea FSE 
prin acțiuni orientate într-o mai mare 
măsură spre rezultate și consideră necesar, 
în acest scop, să se furnizeze o definiție ex 
ante a obiectivelor și a indicatorilor 
referitori la rezultate clare și măsurabile 
(așa-numiții indicatori de realizare), care 
să fie direct corelați la finanțare; acestea 
ar trebui definite din timp și în mod clar 
înainte de demararea finanțării, pentru ca 
atât statele membre, cât și Comisia 
Europeană, să poată face declarații în 
legătură cu rezultatele finanțării;

Or. de

Amendamentul 46
Jean-Luc Bennahmias

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită să se majoreze eficacitatea FSE 
prin acțiuni orientate într-o mai mare 
măsură spre rezultate și consideră necesar, 
în acest scop, să se furnizeze o definiție ex 
ante a obiectivelor și a indicatorilor
referitori la rezultate clare și măsurabile;

4. solicită să se majoreze eficacitatea FSE 
prin acțiuni orientate într-o mai mare 
măsură spre rezultate; solicită să se 
furnizeze o definiție ex ante a unor 
obiective și indicatori de realizare clari și 
măsurabili; consideră că este necesar să 
se includă actorii implicați la toate 
nivelurile de guvernanță în definirea 
acestor obiective și indicatori; însușirea 
demersului de către actori este o condiție 
esențială pentru reușita acestuia;

Or. fr

Amendamentul 47
Elisabeth Schroedter
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Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită să se majoreze eficacitatea FSE 
prin acțiuni orientate într-o mai mare 
măsură spre rezultate și consideră necesar, 
în acest scop, să se furnizeze o definiție ex 
ante a obiectivelor și a indicatorilor 
referitori la rezultate clare și măsurabile;

4. solicită să se majoreze eficacitatea FSE 
prin acțiuni orientate într-o mai mare 
măsură spre rezultate și consideră necesar, 
în acest scop, să se furnizeze o definiție ex 
ante a obiectivelor și a indicatorilor 
referitori la rezultate clare și măsurabile;
sprijină propunerea Comisiei Europene 
de a condiționa ex-ante alocarea banilor 
de la FSE, incluzând o condiție prealabilă 
privind transpunerea legislației UE și 
realizarea obiectivelor UE care sunt 
indispensabile pentru succesul măsurilor 
FSE, precum și reforme structurale și 
capacități adecvate în cadrul 
administrațiilor;

Or. en

Amendamentul 48
Tadeusz Cymański

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită să se majoreze eficacitatea FSE 
prin acțiuni orientate într-o mai mare 
măsură spre rezultate și consideră necesar, 
în acest scop, să se furnizeze o definiție ex 
ante a obiectivelor și a indicatorilor 
referitori la rezultate clare și măsurabile;

4. solicită să se majoreze eficacitatea și 
transparența FSE prin acțiuni orientate 
într-o mai mare măsură spre rezultate și 
consideră necesar, în acest scop, să se 
furnizeze o definiție ex ante a obiectivelor 
și a indicatorilor referitori la rezultate clare 
și măsurabile;

Or. pl

Amendamentul 49
Elisabeth Schroedter, Karima Delli
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Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază faptul că, și în prezent, 
experiența neprețuită a inițiativei 
comunitare EQUAL este relevantă, în 
special în ceea ce privește combinarea 
măsurilor locale și regionale și schimbul 
celor mai bune practici la nivelul UE; 
prin urmare, consideră că activitățile FSE 
trebuie să ia această experiență în 
considerare, acordând o atenție deosebită 
următoarelor aspecte: participarea 
grupurilor-țintă, integrarea migranților, 
inclusiv a solicitanților de azil, 
combaterea discriminării, identificarea și 
integrarea provocărilor politice relevante, 
metode inovatoare și experimentale, 
proceduri de cooperare transnațională, 
precum și administrarea sub conducerea 
actorilor neguvernamentali;

Or. en

Amendamentul 50
Thomas Mann

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. consideră că randamentul FSE ar 
trebui sporit în primul rând prin 
stimulente, și nu prin sancțiuni;

Or. de

Amendamentul 51
Elisabeth Schroedter, Karima Delli
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Proiect de aviz
Punctul 4b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. subliniază necesitatea de a include 
principiul integrării egalității de șanse 
între bărbați și femei și procesul de 
elaborare a bugetului în funcție de gen ca 
principii orizontale ale tuturor fondurilor 
structurale și ale investițiilor; prin 
urmare, afirmă că statisticile legate de 
gen ar trebui să constituie o condiție 
prealabilă pentru finanțarea viitoare și să 
fie clar stabilite în cadrul contractului de 
parteneriat pentru dezvoltare și investiții;

Or. en

Amendamentul 52
Jean-Luc Bennahmias

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită Comisia să amelioreze 
vizibilitatea intervențiilor FSE și să 
sporească accesibilitatea acestui fond, 
precum și capacitatea sa de a sprijini într-o 
mai mare măsură integrarea pe piața 
muncii, în special prin punerea în aplicare 
a unor facilități de formare de-a lungul 
vieții, care să favorizeze adaptabilitatea 
competențelor lucrătorilor în raport cu 
cerințele pieței muncii;

5. invită Comisia să amelioreze 
vizibilitatea intervențiilor FSE și să 
sporească accesibilitatea acestui fond, 
precum și capacitatea sa de a sprijini într-o 
mai mare măsură integrarea pe piața 
muncii, în special integrarea tinerilor, dar 
și crearea de locuri de muncă decente și 
sprijinirea antreprenorilor; invită Comisia 
să asigure FSE capacități pentru a 
sprijini și promova formarea de-a lungul 
vieții; subliniază, de fapt, că formarea, 
atât cea inițială, profesională, cât și cea 
continuă favorizează adaptabilitatea 
calificărilor și a competențelor lucrătorilor 
în raport cu cerințele pieței muncii, ceea ce 
reprezintă o necesitate absolută, având în 
vedere caracterul schimbător al pieței 
forței de muncă;
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Or. fr

Amendamentul 53
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită Comisia să amelioreze 
vizibilitatea intervențiilor FSE și să 
sporească accesibilitatea acestui fond, 
precum și capacitatea sa de a sprijini într-o 
mai mare măsură integrarea pe piața 
muncii, în special prin punerea în aplicare 
a unor facilități de formare de-a lungul 
vieții, care să favorizeze adaptabilitatea 
competențelor lucrătorilor în raport cu 
cerințele pieței muncii;

5. invită Comisia să amelioreze 
vizibilitatea intervențiilor FSE și să 
sporească accesibilitatea acestui fond, 
precum și capacitatea sa de a sprijini într-o 
mai mare măsură integrarea celor mai 
vulnerabile grupuri pe piața muncii, în 
special prin asigurarea unor facilități de 
formare și de formare de-a lungul vieții, 
pentru a promova o mai bună 
corespondență între competențele 
persoanelor și necesitățile existente, în 
vederea accesării de locuri de muncă 
durabile și de calitate; subliniază 
necesitatea urgentă de resurse adecvate 
pentru măsuri care vizează îmbunătățirea 
performanței școlare și accesul pe piața 
forței de muncă, combaterea șomajului, a 
discriminării și a excluziunii sociale;

Or. en

Amendamentul 54
Nadja Hirsch

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită Comisia să amelioreze 
vizibilitatea intervențiilor FSE și să 
sporească accesibilitatea acestui fond, 
precum și capacitatea sa de a sprijini într-o 
mai mare măsură integrarea pe piața 
muncii, în special prin punerea în aplicare 

5. invită Comisia să amelioreze 
vizibilitatea intervențiilor FSE și să 
sporească accesibilitatea acestui fond, 
precum și capacitatea sa de a sprijini într-o 
mai mare măsură integrarea pe piața 
muncii, în special prin punerea în aplicare 
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a unor facilități de formare de-a lungul 
vieții, care să favorizeze adaptabilitatea 
competențelor lucrătorilor în raport cu 
cerințele pieței muncii;

a unor facilități de formare de-a lungul
vieții, care să favorizeze adaptabilitatea 
competențelor lucrătorilor în raport cu 
cerințele pieței muncii prin măsuri 
specifice de combatere a șomajului în 
rândul tinerilor din UE și prin programe 
destinate grupurilor de persoane 
defavorizate, cum ar fi migranții, 
persoanele cu handicap și persoanele care 
abandonează școala prematur;

Or. de

Amendamentul 55
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Thomas Händel

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită Comisia să amelioreze 
vizibilitatea intervențiilor FSE și să 
sporească accesibilitatea acestui fond, 
precum și capacitatea sa de a sprijini într-o 
mai mare măsură integrarea pe piața 
muncii, în special prin punerea în aplicare 
a unor facilități de formare de-a lungul 
vieții, care să favorizeze adaptabilitatea 
competențelor lucrătorilor în raport cu 
cerințele pieței muncii;

5. invită Comisia să amelioreze 
vizibilitatea intervențiilor FSE și să 
sporească accesibilitatea acestui fond, 
precum și capacitatea sa de a sprijini într-o 
mai mare măsură integrarea pe piața 
muncii, în special prin punerea în aplicare 
a unor facilități de formare de-a lungul 
vieții, care să favorizeze adaptabilitatea 
competențelor lucrătorilor în raport cu 
cerințele pieței muncii, să permită accesul 
persoanelor active la locuri de muncă de 
înaltă calitate și să contribuie astfel la 
combaterea „sărăciei în ciuda încadrării 
în muncă”;

Or. de

Amendamentul 56
Sergio Gaetano Cofferati

Proiect de aviz
Punctul 5
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită Comisia să amelioreze 
vizibilitatea intervențiilor FSE și să 
sporească accesibilitatea acestui fond, 
precum și capacitatea sa de a sprijini într-o 
mai mare măsură integrarea pe piața 
muncii, în special prin punerea în aplicare 
a unor facilități de formare de-a lungul 
vieții, care să favorizeze adaptabilitatea 
competențelor lucrătorilor la exigențele
pieței muncii;

5. invită Comisia să amelioreze 
vizibilitatea intervențiilor FSE și să 
sporească accesibilitatea acestui fond, 
precum și capacitatea sa de a sprijini într-o 
mai mare măsură integrarea pe piața 
muncii, în special prin punerea în aplicare 
a unor facilități de formare de-a lungul 
vieții, care să favorizeze adaptabilitatea 
competențelor lucrătorilor la 
transformările pieței muncii, în vederea 
promovării unei creșteri favorabile 
incluziunii și eficiente și a unei Europe a 
cărei competitivitate se bazează pe 
cunoaștere;

Or. it

Amendamentul 57
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită Comisia să amelioreze 
vizibilitatea intervențiilor FSE și să 
sporească accesibilitatea acestui fond, 
precum și capacitatea sa de a sprijini într-o 
mai mare măsură integrarea pe piața 
muncii, în special prin punerea în aplicare 
a unor facilități de formare de-a lungul 
vieții, care să favorizeze adaptabilitatea 
competențelor lucrătorilor în raport cu 
cerințele pieței muncii;

5. invită Comisia să amelioreze 
vizibilitatea intervențiilor FSE și să 
sporească accesibilitatea acestui fond, 
precum și capacitatea sa de a sprijini într-o 
mai mare măsură integrarea pe piața 
muncii, în special prin punerea în aplicare 
a unei orientări școlare bazate pe 
perspectivele de încadrare în muncă la 
nivel local și regional, precum și a unor 
facilități de formare de-a lungul vieții, care 
să favorizeze adaptabilitatea competențelor 
lucrătorilor în raport cu cerințele pieței 
muncii;

Or. fr
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Amendamentul 58
Veronica Lope Fontagné

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită Comisia să amelioreze 
vizibilitatea intervențiilor FSE și să 
sporească accesibilitatea acestui fond, 
precum și capacitatea sa de a sprijini într-
o mai mare măsură integrarea pe piața 
muncii, în special prin punerea în aplicare 
a unor facilități de formare de-a lungul 
vieții, care să favorizeze adaptabilitatea 
competențelor lucrătorilor în raport cu 
cerințele pieței muncii;

5. invită Comisia să consolideze 
vizibilitatea intervențiilor FSE destinate 
integrării pe piața muncii, în special prin 
punerea în aplicare a unor facilități de 
formare de-a lungul vieții, care să 
favorizeze adaptabilitatea competențelor 
lucrătorilor în raport cu cerințele pieței 
muncii;

Or. es

Amendamentul 59
Thomas Mann

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită Comisia să amelioreze 
vizibilitatea intervențiilor FSE și să 
sporească accesibilitatea acestui fond, 
precum și capacitatea sa de a sprijini într-o 
mai mare măsură integrarea pe piața 
muncii, în special prin punerea în aplicare 
a unor facilități de formare de-a lungul
vieții, care să favorizeze adaptabilitatea 
competențelor lucrătorilor în raport cu 
cerințele pieței muncii;

5. invită Comisia să amelioreze 
vizibilitatea intervențiilor FSE, să asigure 
FSE mai multă transparență în ceea ce 
privește repartizarea fondurilor și să 
sporească accesibilitatea acestui fond, 
precum și capacitatea sa de a sprijini într-o 
mai mare măsură integrarea pe piața 
muncii, în special prin punerea în aplicare 
a unor facilități de formare de-a lungul 
vieții, care să favorizeze adaptabilitatea
competențelor lucrătorilor în raport cu 
cerințele pieței muncii;

Or. de
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Amendamentul 60
Heinz K. Becker

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită Comisia să amelioreze 
vizibilitatea intervențiilor FSE și să 
sporească accesibilitatea acestui fond, 
precum și capacitatea sa de a sprijini într-o 
mai mare măsură integrarea pe piața 
muncii, în special prin punerea în aplicare 
a unor facilități de formare de-a lungul 
vieții, care să favorizeze adaptabilitatea 
competențelor lucrătorilor în raport cu 
cerințele pieței muncii;

5. invită Comisia să amelioreze 
vizibilitatea intervențiilor FSE și să 
sporească accesibilitatea acestui fond, 
precum și capacitatea sa de a sprijini într-o 
mai mare măsură integrarea pe piața 
muncii, în special prin punerea în aplicare 
a unor facilități de formare de-a lungul 
vieții, care să favorizeze adaptabilitatea 
competențelor lucrătorilor și ale 
întreprinderilor în raport cu cerințele pieței 
muncii;

Or. de

Amendamentul 61
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită Comisia să amelioreze 
vizibilitatea intervențiilor FSE și să 
sporească accesibilitatea acestui fond, 
precum și capacitatea sa de a sprijini într-o 
mai mare măsură integrarea pe piața 
muncii, în special prin punerea în aplicare 
a unor facilități de formare de-a lungul 
vieții, care să favorizeze adaptabilitatea 
competențelor lucrătorilor în raport cu 
cerințele pieței muncii;

5. invită Comisia să amelioreze 
vizibilitatea intervențiilor FSE și să 
sporească accesibilitatea acestui fond, 
precum și capacitatea sa de a sprijini într-o 
mai mare măsură integrarea pe piața 
muncii, în special prin punerea în aplicare 
a unor facilități de formare de-a lungul 
vieții, care să favorizeze adaptabilitatea 
competențelor lucrătorilor în raport cu 
cerințele pieței muncii; subliniază 
necesitatea de a oferi asistență specifică 
pentru grupurile cele mai vulnerabile, 
pentru a îmbunătăți capacitatea de 
reinserție profesională a acestora;

Or. en
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Amendamentul 62
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Thomas Händel

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită să se țină seama pe deplin de 
experiențele partenerilor sociali, în 
special cele ale sindicatelor, și ale ONG-
urilor, și ca acestea să fie integrate în mod 
obligatoriu în toate fazele de planificare, 
implementare și evaluare a FSE și a altor 
fonduri structurale;

Or. de

Amendamentul 63
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. consideră că FSE are o importanță 
esențială pentru politica de coeziune și 
are potențialul de a-și spori contribuția la 
obiectivele Europa 2020, inclusiv în 
domeniul creșterii economice sustenabile, 
prin acordarea de sprijin IMM-urilor 
pentru a crea locuri de muncă ecologice;

Or. en

Amendamentul 64
Thomas Mann

Proiect de aviz
Punctul 5b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

5b. respinge stabilirea de indicatori de 
eficiență, deoarece efectele reale devin 
vizibile abia după încheierea măsurilor, 
fiind astfel foarte dificil de cuantificat;

Or. de

Amendamentul 65
Thomas Mann

Proiect de aviz
Punctul 5c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5c. respinge sancționarea îndeplinirii 
insuficiente a obiectivelor prin reducerea 
fondurilor, ceea ce ar putea avea ca efect 
stabilirea unor valori-țintă reduse 
nerealiste sau lipsa susținerii grupurilor 
de risc; în ceea ce privește finanțarea din 
FSE, există, de exemplu, pericolul concret 
al concentrării măsurilor de incluziune 
socială exclusiv asupra grupurilor de 
persoane cu probabilitate mare de 
incluziune;

Or. de

Amendamentul 66
Thomas Mann

Proiect de aviz
Punctul 5d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5d. consideră că normele de eligibilitate 
trebuie stabilite în continuare la nivel 
național;
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Or. de

Amendamentul 67
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că trebuie să se asigure o mai 
mare armonizare între diferitele fonduri 
structurale și, în special, să se amelioreze 
sinergiile dintre FSE și FEDER;

6. consideră că trebuie să se asigure o mai 
mare armonizare între diferitele fonduri 
structurale și, în special, să se amelioreze 
sinergiile dintre FSE și FEDER, în special 
pentru punerea în aplicare a programelor 
complexe de combatere a excluziunii celor 
mai dezavantajate grupuri sociale;

Or. en

Amendamentul 68
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că trebuie să se asigure o mai 
mare armonizare între diferitele fonduri 
structurale și, în special, să se amelioreze 
sinergiile dintre FSE și FEDER;

6. sprijină propunerea Comisiei Europene 
de a păstra FSE în cadrul politicii de 
coeziune și în aceeași linie bugetară cu 
FEDER; consideră că trebuie să se asigure 
o mai mare armonizare între diferitele 
fonduri structurale și, în special, să se 
amelioreze sinergiile dintre FSE și 
FEDER; subliniază totuși că FSE este 
instrumentul cel mai important în ceea ce 
privește politicile de ocupare a forței de 
muncă și promovarea coeziunii sociale în 
toate regiunile; subliniază că acest lucru 
nu poate fi realizat numai de agențiile 
guvernamentale și că actorii 
neguvernamentali, inclusiv economia 
socială, joacă un rol-cheie; de asemenea, 
subliniază, în acest sens, importanța 
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dimensiunii locale și regionale și a unor 
abordări inovatoare precum pactele 
teritoriale pentru ocuparea forței de 
muncă;

Or. en

Amendamentul 69
Sergio Gaetano Cofferati

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că trebuie să se asigure o mai 
mare armonizare între diferitele fonduri 
structurale și, în special, să se amelioreze 
sinergiile dintre FSE și FEDER;

6 consideră că trebuie să se asigure o mai 
mare armonizare între diferitele fonduri 
structurale și, în special, să se amelioreze 
sinergiile dintre FSE și FEDER; susține că, 
având în vedere experiențele anterioare, 
actuala dispoziție în materie de 
suprapunere dintre FEDER și FSE este 
indicată în special pentru a simplifica 
utilizarea fondurilor, mai ales în cazul 
proiectelor locale, și pentru consolidarea 
sinergiilor și consideră că este necesară 
menținerea acestei formule; invită 
Comisia să consolideze rolul FSE în 
contextul viitoarei arhitecturi a fondurilor 
structurale cu scopul de a permite o mai 
bună execuție a măsurilor integrate; 
consideră necesar ca FSE, în contextul 
viitoarei organizări a fondurilor 
structurale și în interiorul unui cadru 
comun al tuturor fondurilor, să-și
mențină propriile reguli și propria 
funcționare și finanțare;

Or. it

Amendamentul 70
Thomas Mann
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Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că trebuie să se asigure o mai 
mare armonizare între diferitele fonduri 
structurale și, în special, să se amelioreze 
sinergiile dintre FSE și FEDER;

6. consideră că trebuie să se asigure o mai 
mare armonizare între diferitele fonduri 
structurale și, în special, să se amelioreze 
sinergiile dintre FSE și FEDER; solicită, 
prin urmare, o apropiere a normelor de 
eligibilitate pentru FEDER și FSE;

Or. de

Amendamentul 71
Veronica Lope Fontagné

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că trebuie să se asigure o mai 
mare armonizare între diferitele fonduri 
structurale și, în special, să se amelioreze 
sinergiile dintre FSE și FEDER;

6. consideră că trebuie să se asigure o mai 
bună coordonare între diferitele fonduri 
structurale și, în special, să se amelioreze 
sinergiile dintre FSE și FEDER; solicită 
Comisiei Europene să examineze 
posibilitatea de a recurge la finanțarea 
încrucișată din ambele fonduri; 

Or. es

Amendamentul 72
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că trebuie să se asigure o mai 
mare armonizare între diferitele fonduri 
structurale și, în special, să se amelioreze 

6. consideră că trebuie să se asigure o mai 
mare armonizare între diferitele fonduri 
structurale și, în special, să se amelioreze 
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sinergiile dintre FSE și FEDER; sinergiile dintre FSE și FEDER; o mai 
bună coordonare cu FEADR și 
programele orizontale ale UE, precum 
PCI, PC7 etc., reprezintă, de asemenea, o 
chestiune importantă, în special în 
domeniul formării și al calificării;

Or. en

Amendamentul 73
Nadja Hirsch

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că trebuie să se asigure o mai 
mare armonizare între diferitele fonduri 
structurale și, în special, să se amelioreze 
sinergiile dintre FSE și FEDER;

6. consideră că trebuie să se asigure o mai 
mare armonizare, flexibilitate și transfer
între diferitele fonduri structurale și, în 
special, să se amelioreze sinergiile dintre 
FSE și FEDER;

Or. de

Amendamentul 74
Veronica Lope Fontagné

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. solicită Comisiei și statelor membre o 
mai bună diseminare a informațiilor 
privind accesul la Fondul Social 
European, în rândul grupurilor afectate, 
precum și a rezultatelor obținute; 

Or. es
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Amendamentul 75
Konstantinos Poupakis, Veronica Lope Fontagné

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază că, în contextul asigurării 
eficienței maxime a politicii de coeziune, 
atât la nivel de dezvoltare, cât și la nivel 
de consolidare a coeziunii sociale, este 
oportună reexaminarea nivelului de 
cofinanțare astfel încât să reflecte în cel 
mai potrivit mod nivelul de dezvoltare al 
planurilor de acțiune și particularitățile
beneficiarilor; 

Or. el

Amendamentul 76
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază faptul că finanțarea 
încrucișată și-a dovedit utilitatea pentru 
strategiile integrate privind dezvoltarea 
locală și, prin urmare, ar trebui să 
continue;

Or. en

Amendamentul 77
Konstantinos Poupakis, Veronica Lope Fontagné

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

6b. consideră că, în contextul consolidării 
eficienței sociale a politicii de coeziune, 
este necesară consolidarea reprezentării 
actorilor locali și regionali și a 
partenerilor sociali, atât în planificarea, 
cât și în aplicarea politicii de coeziune la 
nivel național și încurajează statele 
membre să colaboreze în această direcție; 

Or. el

Amendamentul 78
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază că ar trebui să se acorde o 
atenție deosebită dezvoltării capacității de 
inovare și de creare de proiecte a IMM-
urilor, care reprezintă unul dintre 
sectoarele cu cel mai ridicat potențial de 
creare de locuri de muncă;

7. subliniază că ar trebui să se acorde o 
atenție deosebită reducerii sarcinii
birocratice pentru beneficiari și
dezvoltării capacității de inovare și a 
capacităților tuturor actorilor, inclusiv a 
IMM-urilor, care reprezintă unul dintre 
sectoarele cu cel mai ridicat potențial de
creare de locuri de muncă; subliniază, în 
acest context, impactul parteneriatelor de 
succes care includ partenerii sociali, 
organizațiile societății civile care 
reprezintă grupurile vulnerabile, 
furnizorii de servicii sociale și cei 
responsabili pentru integrarea 
perspectivei de gen și evidențiază faptul că 
inovarea și capacitatea trebuie să fie 
corelate cu formarea și abilitarea 
„actorilor de schimbare”; invită Comisia 
să includă o contribuție fixă pentru 
asistența tehnică destinată emancipării 
partenerilor în fiecare contract de 
parteneriat pentru dezvoltare și investiții;

Or. en
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Amendamentul 79
Jean-Luc Bennahmias

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază că ar trebui să se acorde o 
atenție deosebită dezvoltării capacității de 
inovare și de creare de proiecte a IMM-
urilor, care reprezintă unul dintre 
sectoarele cu cel mai ridicat potențial de 
creare de locuri de muncă;

7. subliniază că ar trebui să se acorde o 
atenție deosebită dezvoltării capacității de 
inovare și de creare de proiecte a IMM-
urilor, care reprezintă unul dintre 
sectoarele cu cel mai ridicat potențial de 
creare de locuri de muncă și care deplâng 
accesul dificil la fonduri și costurile, în 
special administrative, pe care le 
presupun procedurile;

Or. fr

Amendamentul 80
Nadja Hirsch

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază că ar trebui să se acorde o 
atenție deosebită dezvoltării capacității de 
inovare și de creare de proiecte a IMM-
urilor, care reprezintă unul dintre 
sectoarele cu cel mai ridicat potențial de 
creare de locuri de muncă;

7. subliniază că ar trebui să se acorde o 
atenție deosebită dezvoltării capacității de 
inovare și de creare de proiecte a IMM-
urilor, care reprezintă unul dintre 
sectoarele cu cel mai ridicat potențial de 
creare de locuri de muncă sau de activități 
economice independente;

Or. de

Amendamentul 81
Tadeusz Cymański

Proiect de aviz
Punctul 7
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Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază că ar trebui să se acorde o 
atenție deosebită dezvoltării capacității de 
inovare și de creare de proiecte a IMM-
urilor, care reprezintă unul dintre 
sectoarele cu cel mai ridicat potențial de 
creare de locuri de muncă;

7. subliniază că ar trebui să se acorde o 
atenție deosebită dezvoltării sectorului de 
cercetare și dezvoltare, precum și
capacității de inovare și de creare de 
proiecte a IMM-urilor, care creează cel 
mai mare număr de locuri de muncă;

Or. pl

Amendamentul 82
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază că ar trebui să se acorde o 
atenție deosebită dezvoltării capacității de 
inovare și de creare de proiecte a IMM-
urilor, care reprezintă unul dintre 
sectoarele cu cel mai ridicat potențial de 
creare de locuri de muncă;

7. subliniază că ar trebui să se acorde o 
atenție deosebită dezvoltării capacității de 
inovare și de creare de proiecte a IMM-
urilor și a auto-întreprinzătorilor, care 
reprezintă unul dintre sectoarele cu cel mai 
ridicat potențial de creare de locuri de 
muncă;

Or. fr

Amendamentul 83
Veronica Lope Fontagné

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. solicită consolidarea metodei deschise 
de coordonare și o mai bună cooperare și 
schimb de informații între autoritățile 
naționale, regionale și locale în ceea ce 
privește politica de coeziune; 
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Or. es

Amendamentul 84
Sergio Gaetano Cofferati

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. consideră că orice viitoare strategie de 
utilizare a fondurilor va fi mai eficientă 
dacă va implica nivelurile regionale și 
locale de guvernanță, capabile să 
adapteze obiectivele strategice la 
specificul teritorial pe baza unui dialog 
structurat cu toate părțile interesate, cu 
organizațiile care promovează drepturile 
de gen, cu părțile sociale, cu ONG-uri, 
dar și cu instituțiile financiare și bancare; 
subliniază că în formularea obiectivelor 
politice trebuie să fie lăsată o marjă
adecvată pentru necesitățile regionale și 
locale; consideră că implicarea activă a 
părților sociale prin intermediul unei 
practici continue a dialogului social și 
teritorial este esențială pentru 
îmbunătățirea utilizării fondurilor;

Or. it

Amendamentul 85
Ilda Figueiredo

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. consideră că, pentru a se asigura că 
nu va fi încurajată relocalizarea 
întreprinderilor în cadrul UE, acordarea 
ajutoarelor publice din fondurile 
structurale ar trebui să fie condiționată de 
încheierea unor contracte pe termen lung 
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cu întreprinderile, în ceea ce privește 
locația, durata și ocuparea forței de 
muncă;

Or. pt

Amendamentul 86
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. invită Comisia să asigure mai multe 
măsuri de consolidare a capacităților, 
inclusiv a integrării perspectivei de gen, și 
să instituie activități de consiliere și 
proceduri simple, raționalizate, pentru 
autoritățile administrative competente, 
inclusiv pentru cele care acționează la 
nivelul selectării proiectelor, pentru a 
evalua impactul de gen al proiectelor;

Or. en

Amendamentul 87
Ole Christensen

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. nu consideră că întreprinderile mari 
sau multinaționale ar trebui să primească 
fonduri de la FEDER sau de la FSE, prin 
urmare solicită ca reglementările privind 
FEDER și FSE să fie modificate astfel 
încât să fie acordată susținere exclusiv 
întreprinderilor mici și mijlocii;

Or. da
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Amendamentul 88
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. solicită Comisiei și statelor membre să 
simplifice procedurile și să reducă sarcinile 
administrative excesive, precum și celelalte 
obstacole din calea îndeplinirii 
obiectivelor Uniunii Europene în ceea ce 
privește creșterea economică și crearea de 
locuri de muncă.

8. reamintește faptul că, spre deosebire de 
alte fonduri structurale, specificitatea 
FSE constă în faptul că este strâns legat 
de grupurile-țintă pe care le susține și că 
trebuie să fie modelat într-un mod care 
permite realizarea unui număr mare de 
proiecte de mici dimensiuni la nivel local; 
solicită Comisiei și statelor membre, la 
stabilirea obligațiilor de control și de 
audit, să ia în considerare principiul 
proporționalității în ceea ce privește 
timpul și eforturile și contribuția 
financiară, și să simplifice procedurile și 
să reducă sarcinile administrative excesive, 
precum și celelalte obstacole în beneficiul 
proiectelor și al beneficiarilor, în vederea
îndeplinirii obiectivelor Uniunii Europene 
în ceea ce privește creșterea economică și 
crearea de locuri de muncă; invită Comisia 
să extindă posibilitățile de alegere pentru 
autoritățile de gestionare și beneficiari în 
ceea ce privește opțiunile de finanțare; 
invită Comisia să propună posibilitatea 
unor opțiuni de costuri standard, alături 
de contabilitatea tradițională;

Or. en

Amendamentul 89
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Thomas Händel

Proiect de aviz
Punctul 8
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Proiectul de aviz Amendamentul

8. solicită Comisiei și statelor membre să 
simplifice procedurile și să reducă sarcinile 
administrative excesive, precum și celelalte 
obstacole din calea îndeplinirii obiectivelor 
Uniunii Europene în ceea ce privește 
creșterea economică și crearea de locuri 
de muncă;

8. solicită Comisiei și statelor membre să 
simplifice procedurile și să reducă sarcinile 
administrative excesive, precum și, în 
general, să elimine obstacolele din calea 
îndeplinirii obiectivelor de coeziune 
socială între regiunile europene, precum 
orientarea unilaterală a politicilor UE 
către creștere economică și concurență,
măsuri de austeritate pentru reducerea 
drepturilor sociale, creșterea vârstei de 
pensionare, prelungirea normei 
săptămânale de lucru și a duratei vieții 
profesionale, dereglementarea piețelor 
muncii, desființarea sistemelor de 
protecție socială și a sistemelor sociale de 
redistribuire;

Or. de

Amendamentul 90
Jean-Luc Bennahmias

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. solicită Comisiei și statelor membre să 
simplifice procedurile și să reducă sarcinile 
administrative excesive, precum și 
celelalte obstacole din calea îndeplinirii
obiectivelor Uniunii Europene în ceea ce 
privește creșterea economică și crearea de 
locuri de muncă.

8. solicită Comisiei și statelor membre să 
simplifice procedurile (modalități de acces 
și gestionare) și să reducă sarcinile 
administrative excesive, astfel încât FSE 
să fie mai accesibil pentru posesorii de 
potențiale proiecte, mai ales pentru IMM-
uri, și să poată, într-o mai mare măsură, 
să contribuie la îndeplinirea obiectivelor 
Uniunii Europene în ceea ce privește 
creșterea economică și crearea de locuri de 
muncă.

Or. fr
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Amendamentul 91
Nadja Hirsch

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. solicită Comisiei și statelor membre să 
simplifice procedurile și să reducă sarcinile 
administrative excesive, precum și celelalte 
obstacole din calea îndeplinirii obiectivelor 
Uniunii Europene în ceea ce privește 
creșterea economică și crearea de locuri de 
muncă;

8. solicită Comisiei și statelor membre să 
simplifice procedurile și să reducă sarcinile 
administrative excesive, statele membre 
obligându-se să direcționeze imediat banii 
mai departe către proiecte, astfel încât 
nici asociațiile de dimensiuni mai mici să 
nu aibă de suferit, precum și să reducă
celelalte obstacole din calea îndeplinirii 
obiectivelor Uniunii Europene în ceea ce 
privește creșterea economică și crearea de 
locuri de muncă;

Or. de

Amendamentul 92
Veronica Lope Fontagné

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. solicită Comisiei și statelor membre să 
simplifice procedurile și să reducă sarcinile 
administrative excesive, precum și celelalte 
obstacole din calea îndeplinirii obiectivelor 
Uniunii Europene în ceea ce privește 
creșterea economică și crearea de locuri de 
muncă;

8. solicită Comisiei și statelor membre să 
simplifice procedurile și să reducă sarcinile 
administrative excesive, precum și orice alt 
obstacol aflat în calea îndeplinirii 
obiectivelor Uniunii Europene în ceea ce 
privește creșterea economică și crearea de 
locuri de muncă;

Or. es

Amendamentul 93
Tadeusz Cymański
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Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. solicită Comisiei și statelor membre să 
simplifice procedurile și să reducă sarcinile 
administrative excesive, precum și celelalte 
obstacole din calea îndeplinirii obiectivelor 
Uniunii Europene în ceea ce privește 
creșterea economică și crearea de locuri de 
muncă;

8. solicită Comisiei și statelor membre o 
mai mare flexibilitate în implementarea 
financiară a programelor, să simplifice 
procedurile și să reducă sarcinile 
administrative excesive, precum și celelalte 
obstacole din calea îndeplinirii obiectivelor 
Uniunii Europene în ceea ce privește 
creșterea economică și crearea de locuri de 
muncă;

Or. pl

Amendamentul 94
Sergio Gaetano Cofferati

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. solicită Comisiei și statelor membre să 
simplifice procedurile și să reducă sarcinile 
administrative excesive, precum și celelalte 
obstacole din calea îndeplinirii obiectivelor 
Uniunii Europene în ceea ce privește 
creșterea economică și crearea de locuri de 
muncă;

8. solicită Comisiei și statelor membre să 
simplifice procedurile și să reducă sarcinile 
administrative excesive, precum și celelalte 
obstacole din calea îndeplinirii obiectivelor 
Uniunii Europene în ceea ce privește 
creșterea economică și crearea de locuri de 
muncă; solicită, în vederea informării 
corecte a cetățenilor, să se înființeze un
ghișeu unic pentru a oferi informații și 
consiliere persoanelor interesate cu 
privire la pașii care trebuie urmați; de 
asemenea, insistă asupra necesității ca 
această voință de simplificare să fie clară 
pentru cetățeni și ca scopul urmărit să fie 
acela de a reduce la minimul necesar 
informațiile solicitate;

Or. it
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Amendamentul 95
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. în conformitate cu „Raportul referitor 
la Strategia UE privind incluziunea
romilor” (2010/2276 (INI)), invită 
Comisia și statele membre să acorde o 
atenție deosebită rolului fondurilor de 
coeziune și structurale în integrarea 
romilor; recomandă, astfel, introducerea 
de instrumente de administrare care să 
garanteze că proiectele de dezvoltare 
contribuie la reducerea inegalităților 
dintre comunitățile de romi și celelalte 
comunități – în mod similar cu utilizarea 
obligatorie a abordării orizontale în ceea 
ce privește durabilitatea mediului și 
egalitatea de gen;

Or. en

Amendamentul 96
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. ia act de faptul că, din cauza ratelor 
foarte scăzute de punere în aplicare, 
evaluarea măsurilor transnaționale este 
insuficientă și critică; concluzionează din 
evaluare că este nevoie de un fond de 
inovare la nivel european care să poată 
promova intens schimbul de exemple de 
cele mai bune practici în rândul actorilor 
locali și regionali; solicită un fond de 
inovare al Comisiei Europene reînnoit, 
pentru lupta împotriva sărăciei, 
antidiscriminare, incluziunea socială și 
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ocuparea forței de muncă;

Or. en

Amendamentul 97
Thomas Mann

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. solicită simplificarea și înlesnirea 
puternică a posibilității de finanțare 
încrucișată între FEDER și FSE, în 
conformitate cu articolul 34 din 
Regulamentul-cadru privind fondurile 
structurale (CE) nr. 1083/2006, pentru a 
permite concepte mai integrate;

Or. de

Amendamentul 98
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. subliniază faptul că politica de 
coeziune post-2013 trebuie să ia în 
considerare o serie de provocări majore, 
inclusiv dezechilibre sociale în zonele 
urbane, schimbările demografice și 
excluziunea socială;

Or. en

Amendamentul 99
Elisabeth Schroedter, Karima Delli
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Proiect de aviz
Punctul 8b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8b. invită Comisia să consolideze atât 
sancțiunile, cât și stimulentele pozitive 
pentru ca statele membre să pună în 
aplicare articolul 16 din Regulamentul 
(CE) nr. 1083/2006 al Consiliului și să 
respecte cerințele sale obligatorii din 
punct de vedere juridic; să consolideze 
dispoziția privind antidiscriminarea în 
viitoarea politică de coeziune 2014-2020; 
să monitorizeze și să evalueze punerea în 
aplicare corectă a programelor europene 
de finanțare și utilizarea corectă a 
Fondului social european;

Or. en


