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Amendamentul 126
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunere de REGULAMENT AL 
PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 
CONSILIULUI de instituire a unui 
program al Uniunii Europene pentru
schimbări sociale și inovare socială

Propunere de REGULAMENT AL 
PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 
CONSILIULUI de instituire a unui 
program al Uniunii Europene pentru
progres social, solidaritate, ocuparea 
forței de muncă și inovare socială

Or. en

Amendamentul 127
Philippe Boulland

Propunere de regulament
Titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunere de REGULAMENT AL 
PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 
CONSILIULUI de instituire a unui 
program al Uniunii Europene pentru
schimbări sociale și inovare socială

Propunere de REGULAMENT AL 
PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 
CONSILIULUI de instituire a unui 
program al Uniunii Europene pentru
ocuparea forței de muncă, progres social
și inovare socială

Or. fr

Amendamentul 128
Heinz K. Becker

Propunere de regulament
Titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunere de REGULAMENT AL 
PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 
CONSILIULUI de instituire a unui 
program al Uniunii Europene pentru
schimbări sociale și inovare socială

Propunere de REGULAMENT AL 
PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 
CONSILIULUI de instituire a unui 
program al Uniunii Europene pentru
progres social și inovare socială

Or. de

Amendamentul 129
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În conformitate cu Comunicarea 
Comisiei „A budget for Europe 2020” (Un 
buget pentru Europa 2020), care 
recomandă raționalizarea și simplificarea 
instrumentelor de finanțare ale Uniunii și 
orientarea acestora atât către plusul de 
valoare pe care îl aduc Uniunii, cât și către 
impact și rezultate, prezenta decizie 
instituie un program al Uniunii Europene 
pentru schimbări sociale și inovare socială
(denumit în continuare „programul”) care 
să permită continuarea și dezvoltarea 
activităților desfășurate în temeiul Deciziei 
nr. 1672/2006/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 24 octombrie 
2006 de stabilire a Programului comunitar 
pentru ocuparea forței de muncă și 
solidaritate socială – Progress*, al 
Regulamentului (UE) nr. 492/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 5 aprilie 2011 privind libera circulație a 
lucrătorilor în cadrul Uniunii* și al
Deciziei 2003/8/CE a Comisiei din 23 
decembrie 2002 de punere în aplicare a 
Regulamentului (CEE) nr. 1612/68 al 
Consiliului cu privire la compensarea 
ofertelor și cererilor de locuri de muncă* și 

(1) În conformitate cu Comunicarea 
Comisiei „A budget for Europe 2020” (Un 
buget pentru Europa 2020), care 
recomandă raționalizarea și simplificarea 
instrumentelor de finanțare ale Uniunii și 
orientarea acestora atât către plusul de 
valoare pe care îl aduc Uniunii, cât și către 
impact și rezultate, prezenta decizie 
instituie un program al Uniunii Europene 
pentru progres social, solidaritate, 
ocuparea forței de muncă și inovare 
socială (denumit în continuare
„programul”) care să permită continuarea 
și dezvoltarea activităților desfășurate în 
temeiul Deciziei nr. 1672/2006/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 24 octombrie 2006 de stabilire a 
Programului comunitar pentru ocuparea 
forței de muncă și solidaritate socială –
Progress5, al Regulamentului (UE) 
nr. 492/2011 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 5 aprilie 2011 privind 
libera circulație a lucrătorilor în cadrul
Uniunii6 și al Deciziei 2003/8/CE a 
Comisiei din 23 decembrie 2002 de punere 
în aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 
1612/68 al Consiliului cu privire la 
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al Deciziei nr. 283/2010/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 25 martie 2010 de instituire a unui 
instrument european de microfinanțare 
Progress pentru ocuparea forței de muncă 
și incluziune socială* (denumit în 
continuare „instrument”).

compensarea ofertelor și cererilor de locuri 
de muncă7 și al Deciziei nr. 283/2010/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 25 martie 2010 de instituire a unui 
instrument european de microfinanțare 
Progress pentru ocuparea forței de muncă 
și incluziune socială8 (denumit în 
continuare „instrument”).

Or. en

Amendamentul 130
Philippe Boulland

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În conformitate cu Comunicarea 
Comisiei „A budget for Europe 2020” (Un 
buget pentru Europa 2020), care 
recomandă raționalizarea și simplificarea 
instrumentelor de finanțare ale Uniunii și 
orientarea acestora atât către plusul de 
valoare pe care îl aduc Uniunii, cât și către 
impact și rezultate, prezenta decizie 
instituie un program al Uniunii Europene 
pentru schimbări sociale și inovare socială 
(denumit în continuare „programul”) care 
să permită continuarea și dezvoltarea 
activităților desfășurate în temeiul Deciziei 
nr. 1672/2006/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 24 octombrie 
2006 de stabilire a Programului comunitar 
pentru ocuparea forței de muncă și 
solidaritate socială – Progress*, al 
Regulamentului (UE) nr. 492/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 5 aprilie 2011 privind libera circulație a 
lucrătorilor în cadrul Uniunii* și al 
Deciziei 2003/8/CE a Comisiei din 23 
decembrie 2002 de punere în aplicare a 
Regulamentului (CEE) nr. 1612/68 al 
Consiliului cu privire la compensarea 
ofertelor și cererilor de locuri de muncă* și 

(1) În conformitate cu Comunicarea 
Comisiei „A budget for Europe 2020” (Un 
buget pentru Europa 2020), care 
recomandă raționalizarea și simplificarea 
instrumentelor de finanțare ale Uniunii și 
orientarea acestora atât către plusul de 
valoare pe care îl aduc Uniunii, cât și către 
impact și rezultate, prezenta decizie 
instituie un program al Uniunii Europene 
pentru ocuparea forței de muncă, progres 
social și inovare socială (denumit în 
continuare „programul”) care să permită 
continuarea și dezvoltarea activităților 
desfășurate în temeiul Deciziei nr. 
1672/2006/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 24 octombrie 2006 de 
stabilire a Programului comunitar pentru 
ocuparea forței de muncă și solidaritate 
socială – Progress5, al Regulamentului 
(UE) nr. 492/2011 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 5 aprilie 
2011 privind libera circulație a lucrătorilor 
în cadrul Uniunii6 și al Deciziei 2003/8/CE 
a Comisiei din 23 decembrie 2002 de 
punere în aplicare a Regulamentului (CEE) 
nr. 1612/68 al Consiliului cu privire la 
compensarea ofertelor și cererilor de locuri 
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al Deciziei nr. 283/2010/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 25 martie 2010 de instituire a unui 
instrument european de microfinanțare 
Progress pentru ocuparea forței de muncă 
și incluziune socială* (denumit în 
continuare „instrument”).

de muncă7 și al Deciziei nr. 283/2010/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 25 martie 2010 de instituire a unui 
instrument european de microfinanțare 
Progress pentru ocuparea forței de muncă 
și incluziune socială8 (denumit în 
continuare „instrument”).

Or. fr

Amendamentul 131
Marian Harkin

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În conformitate cu Comunicarea 
Comisiei „A budget for Europe 2020” (Un 
buget pentru Europa 2020), care 
recomandă raționalizarea și simplificarea 
instrumentelor de finanțare ale Uniunii și 
orientarea acestora atât către plusul de 
valoare pe care îl aduc Uniunii, cât și către 
impact și rezultate, prezenta decizie 
instituie un program al Uniunii Europene 
pentru schimbări sociale și inovare socială
(denumit în continuare „programul”) care 
să permită continuarea și dezvoltarea 
activităților desfășurate în temeiul Deciziei 
nr. 1672/2006/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 24 octombrie 
2006 de stabilire a Programului comunitar 
pentru ocuparea forței de muncă și 
solidaritate socială – Progress*, al 
Regulamentului (UE) nr. 492/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 5 aprilie 2011 privind libera circulație a 
lucrătorilor în cadrul Uniunii* și al 
Deciziei 2003/8/CE a Comisiei din 23 
decembrie 2002 de punere în aplicare a 
Regulamentului (CEE) nr. 1612/68 al 
Consiliului cu privire la compensarea 
ofertelor și cererilor de locuri de muncă* și 
al Deciziei nr. 283/2010/UE a 

(1) În conformitate cu Comunicarea 
Comisiei „A budget for Europe 2020” (Un 
buget pentru Europa 2020), care 
recomandă raționalizarea și simplificarea 
instrumentelor de finanțare ale Uniunii și 
orientarea acestora atât către plusul de 
valoare pe care îl aduc Uniunii, cât și către 
impact și rezultate, prezenta decizie 
instituie un program al Uniunii Europene 
pentru progres social și inovare socială
(denumit în continuare „programul”) care 
să permită continuarea și dezvoltarea 
activităților desfășurate în temeiul Deciziei 
nr. 1672/2006/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 24 octombrie 
2006 de stabilire a Programului comunitar 
pentru ocuparea forței de muncă și 
solidaritate socială – Progress5, al 
Regulamentului (UE) nr. 492/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 5 aprilie 2011 privind libera circulație a 
lucrătorilor în cadrul Uniunii6 și al Deciziei 
2003/8/CE a Comisiei din 23 decembrie 
2002 de punere în aplicare a 
Regulamentului (CEE) nr. 1612/68 al 
Consiliului cu privire la compensarea 
ofertelor și cererilor de locuri de muncă7 și 
al Deciziei nr. 283/2010/UE a 
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Parlamentului European și a Consiliului 
din 25 martie 2010 de instituire a unui 
instrument european de microfinanțare
Progress pentru ocuparea forței de muncă 
și incluziune socială* (denumit în 
continuare „instrument”).

Parlamentului European și a Consiliului 
din 25 martie 2010 de instituire a unui 
instrument european de microfinanțare 
Progress pentru ocuparea forței de muncă 
și incluziune socială8 (denumit în 
continuare „instrument”).

Or. en

Amendamentul 132
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În conformitate cu articolul 148 
alineatul (4) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, Consiliul a 
adoptat, la 21 octombrie 2010, orientări 
pentru politicile de ocupare a forței de 
muncă care, alături de orientările generale 
pentru politicile economice ale statelor 
membre și ale Uniunii, adoptate în 
conformitate cu articolul 121 din Tratat, 
cuprind orientări integrate privind Europa 
2020. Programul ar trebui să contribuie la 
punerea în aplicare a orientărilor 
integrate ale strategiei Europa 2020 și, în 
special, orientările 7, 8 și 10, sprijinind 
totodată punerea în aplicare a inițiativelor 
strategice, acordând o atenție deosebită 
Platformei europene împotriva sărăciei și 
excluziunii sociale, Agendei pentru noi 
competențe și locuri de muncă și 
inițiativei „Tineretul în mișcare”.

(3) În conformitate cu articolul 148 
alineatul (4) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, Consiliul a 
adoptat, la 21 octombrie 2010, orientări 
pentru politicile de ocupare a forței de 
muncă care, alături de orientările generale 
pentru politicile economice ale statelor 
membre și ale Uniunii, adoptate în 
conformitate cu articolul 121 din Tratat, 
cuprind orientări integrate privind Europa 
2020. Programul ar trebui să contribuie la 
atingerea obiectivelor strategiei 
Europa 2020, acordând o atenție deosebită 
obiectivelor de reducere a sărăciei și de 
ocupare a forței de muncă.

Or. en

Amendamentul 133
Karima Delli, Elisabeth Schroedter
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Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În conformitate cu articolul 148 
alineatul (4) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, Consiliul a 
adoptat, la 21 octombrie 2010, orientări 
pentru politicile de ocupare a forței de 
muncă care, alături de orientările generale 
pentru politicile economice ale statelor 
membre și ale Uniunii, adoptate în 
conformitate cu articolul 121 din Tratat, 
cuprind orientări integrate privind Europa 
2020. Programul ar trebui să contribuie la 
punerea în aplicare a orientărilor integrate 
ale strategiei Europa 2020 și, în special, 
orientările 7, 8 și 10, sprijinind totodată 
punerea în aplicare a inițiativelor 
strategice, acordând o atenție deosebită 
Platformei europene împotriva sărăciei și 
excluziunii sociale, Agendei pentru noi 
competențe și locuri de muncă și inițiativei 
„Tineretul în mișcare”.

(3) În conformitate cu articolul 148 
alineatul (4) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, Consiliul a 
adoptat, la 21 octombrie 2010, orientări 
pentru politicile de ocupare a forței de 
muncă care, alături de orientările generale 
pentru politicile economice ale statelor 
membre și ale Uniunii, adoptate în 
conformitate cu articolul 121 din Tratat, 
cuprind orientări integrate privind Europa
2020. Programul ar trebui să contribuie la 
punerea în aplicare a orientărilor integrate 
ale strategiei Europa 2020 și, în special, 
orientările 7, 8 și 10, sprijinind totodată 
punerea în aplicare a inițiativelor 
strategice, acordând o atenție deosebită 
Platformei europene împotriva sărăciei și 
excluziunii sociale, Agendei pentru noi 
competențe și locuri de muncă și inițiativei 
„Tineretul în mișcare”, precum și 
inițiativei privind oportunitățile pentru 
tineri.

Or. en

Amendamentul 134
Philippe Boulland

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Platforma europeană împotriva sărăciei 
și excluziunii sociale și inițiativele 
strategice pentru inovare ale Uniunii 
consideră inovarea socială ca un instrument 
puternic pentru a soluționa problemele 
sociale generate de îmbătrânirea populației, 
sărăcie, șomaj, noile modele de organizare 
a muncii și noile stiluri de viață și pentru a 

(4) Platforma europeană împotriva sărăciei 
și excluziunii sociale și inițiativele 
strategice pentru inovare ale Uniunii 
consideră inovarea socială ca un instrument 
puternic pentru a soluționa problemele 
sociale generate de îmbătrânirea populației, 
sărăcie, șomaj, noile modele de organizare 
a muncii și noile stiluri de viață și pentru a 
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răspunde așteptărilor cetățenilor în ceea ce 
privește justiția socială, educația și 
asistența medicală. Programul ar trebui să 
susțină acțiuni destinate să accelereze 
inovarea socială în domenii de politică care 
intră în domeniul său de acțiune și țin de 
sectorul public, privat și terțiar, ținând 
seama în mod corespunzător de rolul 
autorităților regionale și locale. În special, 
acesta ar trebui să contribuie la 
identificarea, evaluarea și dezvoltarea de 
soluții inovatoare și practici prin 
experimentare socială pentru a furniza 
statelor membre o asistență mai eficientă în 
reformarea piețelor muncii și a politicilor 
de protecție socială ale acestora. De 
asemenea, programul ar trebui să acționeze 
ca un catalizator pentru parteneriatele 
transnaționale și crearea de rețele între 
actorii publici, privați și din sectorul terțiar, 
precum și pentru sprijinirea implicării lor 
în elaborarea și punerea în aplicare a unor 
abordări noi în vederea satisfacerii nevoilor 
sociale presante și soluționării problemelor 
sociale.

răspunde așteptărilor cetățenilor în ceea ce 
privește justiția socială, educația și 
asistența medicală. Programul ar trebui să 
susțină acțiuni destinate să accelereze 
inovarea socială în domenii de politică care 
intră în domeniul său de acțiune și care 
trebuie luate în considerare într-o mai 
mare măsură, precum lupta împotriva 
sărăciei și a excluziunii sociale, 
incluziunea socială și accesul persoanelor 
celor mai defavorizate la formări și la 
îngrijiri medicale, care țin de sectorul 
public, privat și terțiar, ținând seama în 
mod corespunzător de rolul autorităților 
regionale și locale. În special, acesta ar 
trebui să contribuie la identificarea, 
evaluarea și dezvoltarea de soluții 
inovatoare și practici prin experimentare 
socială pentru a furniza statelor membre o 
asistență mai eficientă în reformarea 
piețelor muncii și a politicilor de protecție 
socială ale acestora. De asemenea, 
programul ar trebui să acționeze ca un 
catalizator pentru parteneriatele 
transnaționale și crearea de rețele între 
actorii publici, privați și din sectorul terțiar, 
precum și pentru sprijinirea implicării lor 
în elaborarea și punerea în aplicare a unor 
abordări noi în vederea satisfacerii nevoilor 
sociale presante și soluționării problemelor 
sociale.

Or. fr

Amendamentul 135
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Platforma europeană împotriva sărăciei 
și excluziunii sociale și inițiativele 
strategice pentru inovare ale Uniunii 
consideră inovarea socială ca un instrument 

(4) Platforma europeană împotriva sărăciei 
și excluziunii sociale și inițiativele 
strategice pentru inovare ale Uniunii 
consideră inovarea socială ca un instrument 
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puternic pentru a soluționa problemele 
sociale generate de îmbătrânirea populației, 
sărăcie, șomaj, noile modele de organizare 
a muncii și noile stiluri de viață și pentru a 
răspunde așteptărilor cetățenilor în ceea ce 
privește justiția socială, educația și 
asistența medicală. Programul ar trebui să 
susțină acțiuni destinate să accelereze 
inovarea socială în domenii de politică care 
intră în domeniul său de acțiune și țin de 
sectorul public, privat și terțiar, ținând 
seama în mod corespunzător de rolul 
autorităților regionale și locale. În special, 
acesta ar trebui să contribuie la 
identificarea, evaluarea și dezvoltarea de 
soluții inovatoare și practici prin 
experimentare socială pentru a furniza 
statelor membre o asistență mai eficientă în 
reformarea piețelor muncii și a politicilor 
de protecție socială ale acestora. De 
asemenea, programul ar trebui să acționeze 
ca un catalizator pentru parteneriatele 
transnaționale și crearea de rețele între 
actorii publici, privați și din sectorul terțiar, 
precum și pentru sprijinirea implicării lor 
în elaborarea și punerea în aplicare a unor 
abordări noi în vederea satisfacerii nevoilor 
sociale presante și soluționării problemelor 
sociale.

puternic pentru a soluționa problemele 
sociale generate de îmbătrânirea populației, 
sărăcie, șomaj, noile modele de organizare 
a muncii și noile stiluri de viață și pentru a 
răspunde așteptărilor cetățenilor în ceea ce 
privește justiția socială, educația și 
asistența medicală. Programul ar trebui să 
susțină acțiuni destinate să accelereze 
inovarea socială în domenii de politică care 
intră în domeniul său de acțiune și țin de 
sectorul public, privat și terțiar, ținând 
seama în mod corespunzător de rolul 
autorităților regionale și locale. În special, 
acesta ar trebui să contribuie la 
identificarea, evaluarea și dezvoltarea de 
soluții inovatoare și la aplicarea lor în 
practică prin experimentare socială pentru 
a furniza statelor membre o asistență mai 
eficientă în reformarea piețelor muncii și a 
politicilor de protecție socială ale acestora. 
De asemenea, programul ar trebui să 
acționeze ca un catalizator pentru 
parteneriatele transnaționale și crearea de 
rețele între actorii publici, privați și din 
sectorul terțiar, precum și pentru sprijinirea 
implicării lor în elaborarea și punerea în 
aplicare a unor abordări noi în vederea 
satisfacerii nevoilor sociale presante și 
soluționării problemelor sociale.

Or. en

Amendamentul 136
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament
Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Pentru înregistrarea unui progres în 
direcția dezvoltării durabile sociale și 
ecologice în Europa, va fi nevoie de 
anticiparea și dezvoltarea unor 
competențe noi, îmbunătățirea condițiilor 
pentru crearea de locuri de muncă, a 
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calității locurilor de muncă și a condițiilor 
de muncă, prin sprijinirea educației, a 
pieței muncii și a politicilor sociale în 
transformarea industriilor și a serviciilor 
în acest sens. Prin urmare, programul ar 
trebui să contribuie la promovarea creării 
unor locuri de muncă durabile de înaltă 
calitate în sectorul industriilor ecologice 
și în sectorul sănătății și al serviciilor 
sociale, la anticiparea și dezvoltarea unor 
competențe noi pentru locuri de muncă 
noi și de înaltă calitate prin corelarea 
politicilor în domeniul social și al 
ocupării forței de muncă cu politicile 
industriale și structurale care sprijină 
trecerea la o economie eficientă din 
punctul de vedere al utilizării resurselor și 
cu emisii scăzute de carbon. În special, 
programul ar trebui să acționeze ca un 
catalizator pentru explorarea 
potențialului de a crea locuri de muncă al 
investițiilor sociale și ecologice efectuate 
de sectorul public și al inițiativelor locale 
și regionale de ocupare a forței de muncă.

Or. en

Amendamentul 137
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Propunere de regulament
Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Programul ar trebui să acorde o 
atenție deosebită dimensiunii teritoriale a 
șomajului, a sărăciei și a excluziunii 
sociale, în special inegalităților tot mai 
mari dintre regiuni și din cadrul acestora, 
dintre zonele rurale și orașe, precum și 
din orașe.

Or. en
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Amendamentul 138
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 139
Jan Kozłowski

Propunere de regulament
Considerentul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) În conformitate cu Strategia Europa 
2020, programul ar trebui să urmărească o 
abordare coerentă pentru promovarea 
ocupării forței de muncă și lupta împotriva 
excluziunii sociale și a sărăciei. Punerea în 
aplicare a programului ar trebui 
raționalizată și simplificată, în special 
printr-un set de dispoziții comune care 
includ, printre altele, obiectivele generale, 
tipologia acțiunilor, monitorizarea și 
dispozițiile privind evaluarea. Programul ar 
trebui să se concentreze, de asemenea, 
asupra proiectelor mici, medii și de 
anvergură cu o valoare adăugată clară 
pentru UE, menținând sarcinile 
administrative la un nivel cât mai redus, 
atât pentru beneficiari, cât și pentru 
Comisie. De asemenea, ar trebui să se 
utilizeze mai mult opțiunile de simplificare 
a costurilor (finanțări cu sume forfetare și 
la rate fixe), în special pentru 
implementarea programelor de mobilitate. 
Programul ar trebui să servească drept 
ghișeu unic pentru furnizorii de 
microfinanțări, acordând finanțare pentru 
microcredite, dezvoltarea capacităților și 
asistență tehnică. În cele din urmă, 
programul ar trebui să prevadă flexibilitate 
bugetară prin facilitarea de transferuri de 
credite între axele programului. 

Or. pl

Amendamentul 140
Philippe Boulland

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În conformitate cu Strategia Europa 
2020, programul ar trebui să urmărească o 

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

abordare coerentă inovatoare și adaptabilă 
pentru promovarea ocupării forței de 
muncă și lupta împotriva excluziunii 
sociale și a sărăciei. Punerea în aplicare a 
programului ar trebui raționalizată și 
simplificată, în special printr-un set de
dispoziții comune care includ, printre 
altele, obiectivele generale, tipologia
acțiunilor, monitorizarea și dispozițiile 
privind evaluarea. Programul ar trebui să se 
concentreze, de asemenea, asupra 
proiectelor de anvergură cu o valoare 
adăugată clară pentru UE, pentru a atinge 
masa critică și a reduce sarcina 
administrativă, precum și pentru a permite 
o facilitate sporită și o lizibilitate mai 
bună atât pentru beneficiari, cât și pentru 
Comisie. De asemenea, ar trebui să se 
utilizeze mai mult opțiunile de simplificare 
a costurilor (finanțări cu sume forfetare și 
la rate fixe), în special pentru 
implementarea programelor de mobilitate
specifică. Programul ar trebui să servească 
drept ghișeu unic pentru furnizorii de 
microfinanțări și pentru întreprinderile 
sociale, acordând finanțare adecvată pentru 
microcredite, precum și pentru 
antreprenoriatul social, facilitând accesul 
acestora la împrumuturi, dezvoltându-le 
capacitățile și oferindu-le asistență 
tehnică. În cele din urmă, programul ar 
trebui să prevadă flexibilitate bugetară prin 
constituirea unei rezerve al cărei cuantum 
maxim urmează să fie stabilit și care 
urmează a fi alocată în fiecare an în funcție 
de prioritățile politice definite de Comisie 
în urma consultării statelor membre și a 
Parlamentului European.

Or. fr

Amendamentul 141
Konstantinos Poupakis

Propunere de regulament
Considerentul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. el

Amendamentul 142
Marian Harkin

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 143
Konstantinos Poupakis

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Uniunea ar trebui să se doteze cu o bază 
analitică solidă pentru a sprijini elaborarea 
politicilor în domeniul social și al ocupării 
forței de muncă. O astfel de bază de date 
aduce un plus de valoare acțiunilor 
naționale, oferind o dimensiune europeană 

(6) Uniunea ar trebui să se doteze cu o bază 
analitică solidă pentru a sprijini elaborarea 
politicilor în domeniul social și al ocupării 
forței de muncă. O astfel de bază de date 
aduce un plus de valoare acțiunilor 
naționale, oferind o dimensiune europeană 
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și un mijloc de comparație pentru 
culegerea datelor și dezvoltarea 
instrumentelor și metodelor statistice și a 
indicatorilor comuni, cu scopul de a oferi o 
imagine completă a situației în domeniul 
ocupării forței de muncă, al politicii sociale 
și al condițiilor de muncă pe întreg 
teritoriul Uniunii și pentru a asigura 
evaluări de înaltă calitate ale eficienței și 
eficacității programelor și politicilor.

și un mijloc de comparație pentru 
culegerea datelor și dezvoltarea 
instrumentelor și metodelor statistice și a 
indicatorilor comuni, cu scopul de a oferi o 
imagine completă a situației în domeniul 
ocupării forței de muncă, al politicii sociale 
și al condițiilor de muncă pe întreg 
teritoriul Uniunii și pentru a asigura 
evaluări de înaltă calitate ale eficienței și 
eficacității programelor și politicilor, în 
vederea atingerii obiectivelor Strategiei 
Europa 2020.

Or. el

Amendamentul 144
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Uniunea ar trebui să se doteze cu o bază 
analitică solidă pentru a sprijini elaborarea 
politicilor în domeniul social și al ocupării 
forței de muncă. O astfel de bază de date 
aduce un plus de valoare acțiunilor 
naționale, oferind o dimensiune europeană 
și un mijloc de comparație pentru 
culegerea datelor și dezvoltarea 
instrumentelor și metodelor statistice și a 
indicatorilor comuni, cu scopul de a oferi o 
imagine completă a situației în domeniul 
ocupării forței de muncă, al politicii sociale 
și al condițiilor de muncă pe întreg 
teritoriul Uniunii și pentru a asigura 
evaluări de înaltă calitate ale eficienței și 
eficacității programelor și politicilor.

(6) Uniunea ar trebui să se doteze cu o bază 
analitică solidă, concentrându-se în 
special asupra impactului crizei, pentru a 
sprijini elaborarea politicilor în domeniul 
social și al ocupării forței de muncă. O 
astfel de bază de date aduce un plus de 
valoare acțiunilor naționale, oferind o 
dimensiune europeană și un mijloc de 
comparație pentru culegerea datelor și 
dezvoltarea instrumentelor și metodelor 
statistice și a indicatorilor comuni, cu 
scopul de a oferi o imagine completă a 
situației în domeniul ocupării forței de 
muncă, al politicii sociale și al condițiilor 
de muncă pe întreg teritoriul Uniunii și 
pentru a asigura evaluări de înaltă calitate 
ale eficienței și eficacității programelor și 
politicilor.

Or. en
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Amendamentul 145
Philippe Boulland

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Uniunea se află într-o poziție 
privilegiată pentru a oferi o platformă a 
Uniunii destinată schimburilor de politici și 
învățării reciproce între statele membre în
domeniul social și al ocupării forței de 
muncă. Cunoașterea politicilor aplicate în 
alte țări și a rezultatelor acestora extinde 
gama de opțiuni pe care le au la dispoziție 
responsabilii politici, determină noi 
evoluții ale politicilor și încurajează 
reforma națională.

(7) Uniunea se află într-o poziție 
privilegiată pentru a oferi o platformă a 
Uniunii destinată schimburilor de politici și 
învățării reciproce între statele membre 
prin intermediul numeroaselor 
experimentări sociale desfășurate pe plan 
local, regional sau național în domeniul 
social și al ocupării forței de muncă 
(incluziune socială, nesiguranța locurilor 
de muncă, sănătate etc.). Cunoașterea 
politicilor aplicate în alte țări și a 
rezultatelor acestora extinde gama de 
opțiuni pe care le au la dispoziție 
responsabilii politici și permite 
determinarea unor noi evoluții ale 
politicilor și încurajarea reformei 
naționale.

Or. fr

Amendamentul 146
Heinz K. Becker

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Uniunea se află într-o poziție 
privilegiată pentru a oferi o platformă a 
Uniunii destinată schimburilor de politici și 
învățării reciproce între statele membre în
domeniul social și al ocupării forței de 
muncă. Cunoașterea politicilor aplicate în 
alte țări și a rezultatelor acestora extinde 
gama de opțiuni pe care le au la dispoziție 
responsabilii politici, determină noi 
evoluții ale politicilor și încurajează 

(7) Uniunea se află într-o poziție 
privilegiată pentru a oferi o platformă a 
Uniunii destinată schimburilor de politici și 
învățării reciproce între statele membre în
domeniul antreprenoriatului social, 
protecției sociale, incluziunii sociale și al 
ocupării forței de muncă. Cunoașterea 
politicilor aplicate în alte țări și a 
rezultatelor acestora extinde gama de 
opțiuni pe care le au la dispoziție 
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reforma națională. responsabilii politici, determină noi 
evoluții ale politicilor și încurajează 
reforma națională.

Or. de

Amendamentul 147
Philippe Boulland

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Preocuparea principală a politicii 
sociale a Uniunii este asigurarea existenței 
unor standarde minime și îmbunătățirea 
constantă a condițiilor de muncă în Uniune. 
Uniunea joacă un rol important atât în 
adaptarea cadrului legislativ în funcție de 
modelele de organizare a muncii în 
schimbare și de noile riscuri pentru 
sănătate și siguranță, în conformitate cu 
principiile reglementării inteligente, cât și 
în finanțarea măsurilor menite să asigure 
respectarea strictă a normelor UE privind 
protecția drepturilor lucrătorilor.

(8) Preocuparea principală a politicii 
sociale a Uniunii este asigurarea existenței 
unor standarde minime, astfel cum sunt ele 
definite de OCDE, OIM și Carta 
Drepturilor Omului și îmbunătățirea 
constantă a condițiilor de muncă în Uniune. 
Uniunea trebuie, de asemenea, să asigure 
aplicarea acestor norme în cadrul tuturor 
întreprinderilor de pe teritoriul european. 
Uniunea joacă un rol important atât în 
adaptarea cadrului legislativ în funcție de 
modelele de organizare a muncii în 
schimbare și de noile riscuri pentru 
sănătate și siguranță, în conformitate cu 
principiile reglementării inteligente, cât și 
în finanțarea măsurilor menite să asigure 
respectarea strictă a normelor UE privind 
protecția drepturilor lucrătorilor.

Or. fr

Amendamentul 148
Konstantinos Poupakis

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Preocuparea principală a politicii (8) Preocuparea principală a politicii 
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sociale a Uniunii este asigurarea existenței 
unor standarde minime și îmbunătățirea 
constantă a condițiilor de muncă în Uniune. 
Uniunea joacă un rol important atât în 
adaptarea cadrului legislativ în funcție de 
modelele de organizare a muncii în 
schimbare și de noile riscuri pentru 
sănătate și siguranță, în conformitate cu 
principiile reglementării inteligente, cât și 
în finanțarea măsurilor menite să asigure 
respectarea strictă a normelor UE privind 
protecția drepturilor lucrătorilor.

sociale a Uniunii este asigurarea existenței 
unor standarde minime acceptabile și 
îmbunătățirea constantă a condițiilor de 
muncă în Uniune. Uniunea joacă un rol 
important atât în adaptarea cadrului 
legislativ în funcție de modelele de 
organizare a muncii în schimbare și de 
noile riscuri pentru sănătate și siguranță, în 
conformitate cu principiile reglementării 
inteligente, cât și în finanțarea măsurilor 
menite să asigure respectarea strictă a 
normelor UE privind protecția drepturilor 
lucrătorilor.

Or. el

Amendamentul 149
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Preocuparea principală a politicii 
sociale a Uniunii este asigurarea existenței 
unor standarde minime și îmbunătățirea 
constantă a condițiilor de muncă în Uniune. 
Uniunea joacă un rol important atât în 
adaptarea cadrului legislativ în funcție de 
modelele de organizare a muncii în 
schimbare și de noile riscuri pentru 
sănătate și siguranță, în conformitate cu 
principiile reglementării inteligente, cât și 
în finanțarea măsurilor menite să asigure 
respectarea strictă a normelor UE privind 
protecția drepturilor lucrătorilor.

(8) Preocuparea principală a politicii 
sociale a Uniunii este asigurarea existenței 
unor standarde minime și îmbunătățirea 
constantă a condițiilor de muncă în Uniune. 
Uniunea joacă un rol important atât în 
adaptarea cadrului legislativ în funcție de 
modelele de organizare a muncii în 
schimbare și de noile riscuri pentru 
sănătate și siguranță, în conformitate cu 
principiile muncii de calitate, cât și în 
finanțarea măsurilor menite să asigure 
respectarea strictă a standardelor de 
muncă ale OIM, a Agendei privind munca 
decentă a ONU și a OIM și a normelor UE 
privind protecția drepturilor lucrătorilor.

Or. en

Amendamentul 150
Karima Delli, Elisabeth Schroedter



AM\900457RO.doc 21/154 PE487.817v02-00

RO

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Organizațiile societății civile care 
activează în diverse domenii joacă un rol 
important în atingerea obiectivelor 
programului, participând la procesul de 
elaborare a politicilor și contribuind la 
inovarea socială.

(9) Organizațiile societății civile, inclusiv 
partenerii sociali, joacă un rol-cheie în 
promovarea locurilor de muncă de 
calitate și combaterea excluziunii sociale 
și a sărăciei, dar și în lupta împotriva 
șomajului, astfel încât acestea ar trebui să 
fie implicate îndeaproape în toate 
acțiunile care vizează atingerea 
obiectivelor programului. Organizațiile 
societății civile care activează în diverse 
domenii ar trebui să fie pe deplin 
implicate pentru a atinge obiectivele
programului. Prin urmare, acestea ar 
trebui să participe la dezvoltarea, 
monitorizarea, evaluarea, testarea în 
practică, diseminarea și învățarea 
reciprocă a noilor politici. Ar trebui să fie 
încheiate parteneriate de înaltă calitate la 
toate nivelurile. Principiul parteneriatului 
ar trebui consolidat și extins ca un 
principiu director al tuturor secțiunilor 
programului.

Or. en

Amendamentul 151
Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Organizațiile societății civile care 
activează în diverse domenii joacă un rol 
important în atingerea obiectivelor 
programului, participând la procesul de 
elaborare a politicilor și contribuind la 
inovarea socială.

(9) Partenerii sociali și organizațiile 
societății civile joacă un rol-cheie în 
promovarea locurilor de muncă de 
calitate și combaterea excluziunii sociale 
și a sărăciei, dar și în lupta împotriva 
crizei, astfel încât aceștia ar trebui să fie 
implicați îndeaproape în toate acțiunile 
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care vizează atingerea obiectivelor 
programului. Prin urmare, partenerii 
sociali și organizațiile societății civile ar 
trebui să participe la dezvoltarea, 
evaluarea, testarea în practică și 
diseminarea noilor politici. Ar trebui să 
fie încheiate parteneriate de înaltă calitate 
la toate nivelurile politice. Principiul 
parteneriatului ar trebui consolidat și 
extins ca un principiu director al tuturor 
secțiunilor programului.

Or. en

Amendamentul 152
Marian Harkin

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Organizațiile societății civile care 
activează în diverse domenii joacă un rol 
important în atingerea obiectivelor 
programului, participând la procesul de 
elaborare a politicilor și contribuind la 
inovarea socială.

(9) Organizațiile societății civile și 
partenerii sociali care activează în diverse 
domenii joacă un rol important în atingerea 
obiectivelor programului, participând la 
procesul de elaborare a politicilor și 
contribuind la inovarea socială.

Or. en

Amendamentul 153
Mara Bizzotto

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Uniunea s-a angajat să consolideze 
dimensiunea socială a mondializării, prin 
promovarea la nivel internațional a unor 
standarde de muncă decente, fie direct față 
de țări terțe, fie indirect, prin cooperare cu 

(10) Uniunea s-a angajat să consolideze 
dimensiunea socială a mondializării, în 
primul rând prin depunerea de eforturi
pentru a limita costurile sociale pe care 
mondializarea le implică pentru cetățenii 
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organizații internaționale. În consecință, 
este necesar să se dezvolte relații adecvate 
cu țările terțe care nu participă la program, 
în vederea contribuirii la realizarea 
obiectivelor programului, ținând seama de 
existența unor acorduri relevante între 
aceste țări și Uniune. Astfel, reprezentanții 
acestor țări terțe pot participa la 
evenimente de interes comun (conferințe, 
ateliere și seminare) organizate în țările 
care participă la program. De asemenea, 
trebuie dezvoltată colaborarea cu 
organizațiile internaționale în cauză, în 
special cu Organizația Internațională a 
Muncii (OIM), Consiliul Europei și 
Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare 
Economică (OCDE), cu scopul de a pune 
în aplicare programul într-un mod care să 
țină seama de rolul acestor organizații.

săi și, în al doilea rând, prin promovarea 
la nivel internațional a unor standarde de 
muncă decente, fie direct față de țări terțe, 
fie indirect, prin cooperare cu organizații 
internaționale. În consecință, este necesar 
să se dezvolte relații adecvate cu țările terțe 
care nu participă la program, în vederea 
contribuirii la realizarea obiectivelor 
programului, ținând seama de existența 
unor acorduri relevante între aceste țări și 
Uniune. Astfel, reprezentanții acestor țări 
terțe pot participa la evenimente de interes 
comun (conferințe, ateliere și seminare) 
organizate în țările care participă la 
program. De asemenea, trebuie dezvoltată 
colaborarea cu organizațiile internaționale 
în cauză, în special cu Organizația 
Internațională a Muncii (OIM), Consiliul 
Europei și Organizația pentru Cooperare și 
Dezvoltare Economică (OCDE), cu scopul 
de a pune în aplicare programul într-un 
mod care să țină seama de rolul acestor 
organizații.

Or. it

Amendamentul 154
Philippe Boulland

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Uniunea s-a angajat să consolideze 
dimensiunea socială a mondializării, prin 
promovarea la nivel internațional a unor 
standarde de muncă decente, fie direct față 
de țări terțe, fie indirect, prin cooperare cu 
organizații internaționale. În consecință, 
este necesar să se dezvolte relații adecvate 
cu țările terțe care nu participă la program, 
în vederea contribuirii la realizarea 
obiectivelor programului, ținând seama de 
existența unor acorduri relevante între 
aceste țări și Uniune. Astfel, reprezentanții 

(10) Uniunea s-a angajat să lupte 
împotriva dumpingului social și să
consolideze dimensiunea socială a 
mondializării, prin promovarea la nivel 
internațional a unor standarde de muncă 
decente, fie direct față de țări terțe, fie 
indirect, prin cooperare cu organizații 
internaționale. În consecință, este necesar 
să se dezvolte relații adecvate cu țările terțe 
care nu participă la program, în vederea 
contribuirii la realizarea obiectivelor 
programului, ținând seama de existența 
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acestor țări terțe pot participa la 
evenimente de interes comun (conferințe, 
ateliere și seminare) organizate în țările 
care participă la program. De asemenea, 
trebuie dezvoltată colaborarea cu 
organizațiile internaționale în cauză, în 
special cu Organizația Internațională a 
Muncii (OIM), Consiliul Europei și 
Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare 
Economică (OCDE), cu scopul de a pune 
în aplicare programul într-un mod care să 
țină seama de rolul acestor organizații.

unor acorduri relevante între aceste țări și 
Uniune. Astfel, reprezentanții acestor țări 
terțe pot participa la evenimente de interes 
comun (conferințe, ateliere și seminare) 
organizate în țările care participă la 
program. De asemenea, trebuie dezvoltată 
colaborarea cu organizațiile internaționale 
în cauză, în special cu Organizația 
Internațională a Muncii (OIM), Consiliul 
Europei și Organizația pentru Cooperare și 
Dezvoltare Economică (OCDE), cu scopul 
de a pune în aplicare programul într-un 
mod care să țină seama de rolul acestor 
organizații.

Or. fr

Amendamentul 155
Georges Bach

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) În conformitate cu articolele 45 și 46 
din Tratat, Regulamentul (UE) nr. 
492/2011 prevede dispoziții destinate să 
asigure libera circulație a lucrătorilor, prin 
intermediul unei colaborări strânse între 
statele membre și cu Comisia. EURES ar 
trebui să promoveze o mai bună 
funcționare a piețelor muncii, stimulând 
mobilitatea geografică transnațională a 
lucrătorilor, asigurând o mai mare 
transparență pe piața muncii, garantând 
compensarea ofertelor și cererilor de locuri 
de muncă și sprijinind activitățile în 
domeniul recrutării, consilierea și serviciile 
de orientare la nivel național și 
transfrontalier, contribuind astfel la 
realizarea obiectivelor strategiei Europa 
2020.

(11) În conformitate cu articolele 45 și 46 
din Tratat, Regulamentul (UE) nr. 
492/2011 prevede dispoziții destinate să 
asigure libera circulație a lucrătorilor, prin 
intermediul unei colaborări strânse între 
statele membre și cu Comisia. EURES ar 
trebui să promoveze o mai bună 
funcționare a piețelor muncii, stimulând 
mobilitatea geografică transnațională a 
lucrătorilor, asigurând o mai mare 
transparență pe piața muncii, garantând 
compensarea ofertelor și cererilor de locuri 
de muncă și sprijinind activitățile în 
domeniul recrutării, consilierea și serviciile 
de orientare la nivel național și 
transfrontalier, contribuind astfel la 
realizarea obiectivelor strategiei Europa 
2020. Inițiativa UE „Primul tău loc de 
muncă EURES” ar trebui să faciliteze 
accesul tinerilor la ofertele de locuri de 
muncă și obținerea unui loc de muncă 
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într-un alt stat membru și să îi încurajeze 
pe angajatori să le ofere un loc de muncă 
tinerilor lucrători mobili, fapt care ar 
trebui să aibă un efect pozitiv asupra ratei 
mari a șomajului în rândul tinerilor.

Or. de

Amendamentul 156
Philippe Boulland

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) În conformitate cu articolele 45 și 46 
din Tratat, Regulamentul (UE) nr. 
492/2011 prevede dispoziții destinate să 
asigure libera circulație a lucrătorilor, prin 
intermediul unei colaborări strânse între 
statele membre și cu Comisia. EURES ar 
trebui să promoveze o mai bună 
funcționare a piețelor muncii, stimulând 
mobilitatea geografică transnațională a 
lucrătorilor, asigurând o mai mare 
transparență pe piața muncii, garantând 
compensarea ofertelor și cererilor de locuri 
de muncă și sprijinind activitățile în 
domeniul recrutării, consilierea și serviciile 
de orientare la nivel național și 
transfrontalier, contribuind astfel la 
realizarea obiectivelor strategiei Europa 
2020.

(11) În conformitate cu articolele 45 și 46 
din Tratat, Regulamentul (UE) nr. 
492/2011 prevede dispoziții destinate să 
asigure libera circulație a lucrătorilor, prin 
intermediul unei colaborări strânse între 
statele membre și cu Comisia. EURES ar 
trebui să promoveze o mai bună 
funcționare a piețelor muncii, stimulând 
mobilitatea geografică transnațională a 
lucrătorilor, asigurând o mai mare 
transparență pe piața muncii și egalitate 
pentru lucrătorii transfrontalieri, atât pe 
plan social, cât și pe plan fiscal, garantând 
compensarea ofertelor și cererilor de locuri 
de muncă și sprijinind activitățile în 
domeniul recrutării, consilierea și serviciile 
de orientare la nivel național și 
transfrontalier, contribuind astfel la 
realizarea obiectivelor strategiei Europa 
2020.

Or. fr

Amendamentul 157
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament
Considerentul 12
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 158
Philippe Boulland

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(12) Domeniul de aplicare al EURES ar 
trebui extins cu scopul de a dezvolta 
programe specifice de mobilitate la nivelul 
Uniunii pentru a ocupa posturile în 
domeniile în care s-au constatat lipsuri și 
pentru a consolida și spori numărul de 
proiecte de parteneriate transnaționale 
EURES. În conformitate cu articolul 47 
din Tratat, programul ar trebui să faciliteze 
mobilitatea în rândul tinerilor lucrători, 
fără a pierde din vedere importanța 
asistenței pentru accesul la un prim loc de 
muncă, cel mai adesea pe plan local, în 
vederea unei eventuale mobilități pe 
viitor.

Or. fr

Amendamentul 159
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric
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Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Strategia Europa 2020 și în special 
orientarea 7 identifică activitățile 
independente și spiritul antreprenorial ca 
fiind esențiale pentru a realiza o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii.

eliminat

Or. en

Amendamentul 160
Kinga Göncz

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(14) Lipsă de acces la credit este unul 
dintre principalele obstacole în fața creării 
de întreprinderi, în special în rândul 
persoanelor celor mai îndepărtate de piața 
muncii. Trebuie accelerate eforturile 
Uniunii și cele naționale în acest domeniu 
pentru a crește oferta de microfinanțări și a 
satisface cererile celor care au cea mai 
mare nevoie de acestea, și anume șomerii 
și persoanele vulnerabile care doresc să 
pornească sau să dezvolte o 
microîntreprindere, inclusiv sub formă de 
activitate independentă, dar nu au acces la 
credite. Ca un prim pas, în 2010 
Parlamentul European și Consiliul
instituie instrumentul. Întrucât cei care ar 
avea cea mai mare nevoie de 
microfinanțare nu au cunoștință, în 
general, despre acest tip de finanțare 
susținut de comunitate, este necesară o 
informare intensivă și eficientă în statele 
membre cu privire la posibilitățile de 
utilizare a instrumentului european de 
microfinanțare Progress.
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Or. hu

Amendamentul 161
Philippe Boulland

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 162
Heinz K. Becker

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Lipsă de acces la credit este unul 
dintre principalele obstacole în fața creării 
de întreprinderi, în special în rândul 
persoanelor celor mai îndepărtate de piața 
muncii. Trebuie accelerate eforturile 
Uniunii și cele naționale în acest domeniu 

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

pentru a crește oferta de microfinanțări și a 
satisface cererile celor care au cea mai 
mare nevoie de acestea, și anume șomerii 
și persoanele defavorizate din punct de 
vedere social care doresc să pornească sau 
să dezvolte o microîntreprindere, mai ales 
în domeniul „economiei albe”, inclusiv 
sub formă de activitate independentă, dar 
nu au acces la credite. Ca un prim pas, în 
2010 Parlamentul European și Consiliul
instituie instrumentul.

Or. de

Amendamentul 163
Marian Harkin

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 164
Heinz K. Becker
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Propunere de regulament
Considerentul 14a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Trebuie puse la dispoziție programe 
de mentorat și de formare, care să fie 
accesibile și actualizate în mod constant 
pe platforma centrală de informare.

Or. de

Amendamentul 165
Kinga Göncz

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Pentru a facilita accesul la 
microfinanțare pe tânăra piață de 
microfinanțare a Uniunii, este necesară 
dezvoltarea capacității instituționale a 
furnizorilor de microfinanțare, în special a 
instituțiilor de microfinanțare nebancare, în 
conformitate cu Comunicarea Comisiei „O 
inițiativă europeană de dezvoltare a 
microcreditelor”10.

(15) Pentru a facilita accesul la 
microfinanțare pe tânăra piață de 
microfinanțare a Uniunii, este necesară 
dezvoltarea capacității instituționale a 
furnizorilor de microfinanțare, în special a 
instituțiilor de microfinanțare nebancare, în 
conformitate cu Comunicarea Comisiei „O 
inițiativă europeană de dezvoltare a 
microcreditelor”10. Trebuie să se asigure 
că suma anuală a bugetului alocat,
majorată prin capitalul reinvestit și 
destinată instrumentului european de 
microfinanțare Progress, atinge cel puțin 
suma anuală a bugetului alocat pentru 
perioada 1  ianuarie 2010 –
31 decembrie 2013.

Or. hu

Amendamentul 166
Philippe Boulland
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Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Pentru a facilita accesul la 
microfinanțare pe tânăra piață de 
microfinanțare a Uniunii, este necesară 
dezvoltarea capacității instituționale a 
furnizorilor de microfinanțare, în special a 
instituțiilor de microfinanțare nebancare, în 
conformitate cu Comunicarea Comisiei „O 
inițiativă europeană de dezvoltare a 
microcreditelor”10.

(15) Pentru a facilita accesul la 
microfinanțare pe tânăra piață de 
microfinanțare a Uniunii, este necesară 
dezvoltarea capacității instituționale a 
furnizorilor de microfinanțare, în special a 
instituțiilor de microfinanțare nebancare, 
recunoscute în mod oficial ca furnizoare 
de credite, în conformitate cu Comunicarea 
Comisiei „O inițiativă europeană de 
dezvoltare a microcreditelor”10.

Or. fr

Amendamentul 167
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(16) Economia socială este o piatră de 
temelie a modelelor sociale din Europa. 
Aceasta poate acționa ca vector al
progresului social, oferind soluții 
inovatoare, și să aducă astfel o contribuție 
valoroasă la promovarea unor piețe ale 
muncii favorabile incluziunii și a unor 
servicii sociale accesibile tuturor. 
Programul ar trebui să îmbunătățească 
accesul la finanțare pentru organizațiile 
economiei sociale.

Or. en

Amendamentul 168
Mara Bizzotto



PE487.817v02-00 32/154 AM\900457RO.doc

RO

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Întreprinderile sociale sunt o piatră de 
temelie a economiei de piață sociale 
pluraliste a Europei. Ele pot acționa ca 
vectori ai schimbărilor sociale, oferind 
soluții inovatoare, și să aducă astfel o 
contribuție valoroasă la realizarea 
obiectivelor strategiei Europa 2020. 
Programul ar trebui să îmbunătățească 
accesul la finanțare pentru întreprinderile 
sociale și să contribuie astfel la inițiativa 
privind antreprenoriatul social lansată de 
Comisie11.

(16) Întreprinderile sociale sunt o piatră de 
temelie a economiei de piață sociale 
pluraliste a Europei. Ele pot acționa ca 
vectori ai schimbărilor sociale, oferind 
soluții inovatoare, și să aducă astfel o 
contribuție valoroasă la realizarea 
obiectivelor strategiei Europa 2020. 
Programul ar trebui să îmbunătățească 
accesul la finanțare pentru întreprinderile 
sociale și să contribuie astfel la inițiativa 
privind antreprenoriatul social lansată de 
Comisie11. În același timp, având în 
vedere criza economică gravă care a 
afectat Uniunea, trebuie să se recunoască 
faptul că relansarea economiei europene 
nu poate să depindă doar de promovarea 
întreprinderilor sociale, ci și de 
promovarea susținerii întreprinderilor în 
sensul tradițional al cuvântului.

Or. it

Amendamentul 169
Philippe Boulland

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Întreprinderile sociale sunt o piatră de 
temelie a economiei de piață sociale 
pluraliste a Europei. Ele pot acționa ca 
vectori ai schimbărilor sociale, oferind 
soluții inovatoare, și să aducă astfel o 
contribuție valoroasă la realizarea 
obiectivelor strategiei Europa 2020.
Programul ar trebui să îmbunătățească 
accesul la finanțare pentru întreprinderile 
sociale și să contribuie astfel la inițiativa 
privind antreprenoriatul social lansată de 

(16) Întreprinderile sociale sunt o piatră de 
temelie a economiei de piață sociale 
pluraliste a Europei și joacă un rol 
important pentru asigurarea unei 
convergențe sociale mai bune în Europa. 
Ele pot acționa ca vectori ai schimbărilor 
sociale, oferind soluții inovatoare, și să 
aducă astfel o contribuție valoroasă la 
realizarea obiectivelor strategiei Europa 
2020. Programul ar trebui să 
îmbunătățească accesul la finanțare pentru 
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Comisie11. întreprinderile sociale și să contribuie astfel 
la inițiativa privind antreprenoriatul social 
lansată de Comisie11.

Or. fr

Amendamentul 170
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Pentru a profita de experiența 
instituțiilor financiare internaționale, în 
special a Grupului Băncii Europene de 
Investiții, Comisia ar trebui să întreprindă 
acțiuni care implică microfinanțarea și 
antreprenoriatul social în mod indirect, 
încredințând sarcinile de execuție a 
bugetului instituțiilor financiare în 
conformitate cu regulamentul financiar. 
Folosirea resurselor Uniunii concentrează 
influența instituțiilor financiare 
internaționale și a altor investitori, 
uniformizează soluțiile și facilitează astfel 
accesul la finanțare a microîntreprinderilor, 
inclusiv a persoanelor care desfășoară 
activități independente și a întreprinderilor
sociale. Prin urmare, Uniunea contribuie la 
dezvoltarea sectorului emergent al 
întreprinderilor sociale și a pieței de 
microfinanțare din Uniune și încurajează 
activitățile transfrontaliere.

(17) Pentru a profita de experiența 
instituțiilor financiare internaționale, în 
special a Grupului Băncii Europene de 
Investiții, Comisia ar trebui să întreprindă 
acțiuni care implică microfinanțarea și 
economia socială în mod indirect, 
încredințând sarcinile de execuție a 
bugetului instituțiilor financiare în 
conformitate cu regulamentul financiar. 
Folosirea resurselor Uniunii concentrează 
influența instituțiilor financiare și a altor 
investitori, uniformizează soluțiile și 
facilitează astfel accesul la finanțare a 
microîntreprinderilor, inclusiv a 
persoanelor care desfășoară activități 
independente și a organizațiilor din 
domeniul economiei sociale. Prin urmare, 
Uniunea contribuie la dezvoltarea 
economiei sociale și a pieței de 
microfinanțare din Uniune și încurajează 
activitățile transfrontaliere. Acțiunile 
Uniunii ar trebui să completeze utilizarea 
de către statele membre a instrumentelor 
financiare pentru microfinanțare și 
economie socială. Entitățile însărcinate
cu punerea în aplicare a acțiunilor ar 
trebui să asigure valoarea adăugată și să 
evite dublarea finanțării din resursele 
Uniunii.

Or. en
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Amendamentul 171
Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Pentru a profita de experiența 
instituțiilor financiare internaționale, în 
special a Grupului Băncii Europene de 
Investiții, Comisia ar trebui să întreprindă 
acțiuni care implică microfinanțarea și 
antreprenoriatul social în mod indirect, 
încredințând sarcinile de execuție a 
bugetului instituțiilor financiare în 
conformitate cu regulamentul financiar. 
Folosirea resurselor Uniunii concentrează 
influența instituțiilor financiare 
internaționale și a altor investitori, 
uniformizează soluțiile și facilitează astfel 
accesul la finanțare a microîntreprinderilor, 
inclusiv a persoanelor care desfășoară 
activități independente și a întreprinderilor 
sociale. Prin urmare, Uniunea contribuie la 
dezvoltarea sectorului emergent al 
întreprinderilor sociale și a pieței de 
microfinanțare din Uniune și încurajează 
activitățile transfrontaliere.

(17) Pentru a profita de experiența 
instituțiilor financiare internaționale, în 
special a Grupului Băncii Europene de 
Investiții, Comisia ar trebui să întreprindă 
acțiuni care implică microfinanțarea și 
antreprenoriatul social în mod indirect, 
încredințând sarcinile de execuție a 
bugetului instituțiilor financiare în 
conformitate cu regulamentul financiar. 
Folosirea resurselor Uniunii concentrează 
influența instituțiilor financiare și a altor 
investitori, uniformizează soluțiile și 
facilitează astfel accesul la finanțare a 
microîntreprinderilor, inclusiv a 
persoanelor care desfășoară activități 
independente și a întreprinderilor sociale. 
Prin urmare, Uniunea contribuie la 
dezvoltarea sectorului emergent al 
întreprinderilor sociale și a pieței de 
microfinanțare din Uniune și încurajează 
activitățile transfrontaliere. Acțiunile 
Uniunii ar trebui să completeze utilizarea 
de către statele membre a instrumentelor 
financiare pentru microfinanțare și 
antreprenoriat social. Entitățile 
însărcinate cu punerea în aplicare a 
acțiunilor ar trebui să asigure valoarea 
adăugată și să evite dublarea finanțării 
din resursele Uniunii.

Or. en

Amendamentul 172
Karima Delli, Elisabeth Schroedter
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Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Pentru a profita de experiența 
instituțiilor financiare internaționale, în 
special a Grupului Băncii Europene de 
Investiții, Comisia ar trebui să întreprindă 
acțiuni care implică microfinanțarea și 
antreprenoriatul social în mod indirect, 
încredințând sarcinile de execuție a 
bugetului instituțiilor financiare în 
conformitate cu regulamentul financiar. 
Folosirea resurselor Uniunii concentrează 
influența instituțiilor financiare 
internaționale și a altor investitori, 
uniformizează soluțiile și facilitează astfel 
accesul la finanțare a 
microîntreprinderilor, inclusiv a 
persoanelor care desfășoară activități 
independente și a întreprinderilor sociale. 
Prin urmare, Uniunea contribuie la 
dezvoltarea sectorului emergent al 
întreprinderilor sociale și a pieței de 
microfinanțare din Uniune și încurajează 
activitățile transfrontaliere.

(17) Pentru a profita de experiența 
instituțiilor financiare internaționale, în 
special a Grupului Băncii Europene de 
Investiții, Comisia ar trebui să întreprindă 
acțiuni care implică microfinanțarea și 
antreprenoriatul social în mod indirect, 
încredințând sarcinile de execuție a 
bugetului instituțiilor financiare în 
conformitate cu regulamentul financiar. 
Folosirea resurselor Uniunii concentrează 
influența instituțiilor financiare 
internaționale și a altor investitori, 
uniformizează soluțiile și facilitează astfel 
accesul la finanțare și mobilizarea 
microfinanțării pentru anumite grupuri 
vulnerabile și tineri. Acest lucru sprijină 
în continuare dezvoltarea 
antreprenoriatului, a economiei sociale și 
a microîntreprinderilor care nu au 
bonitate sau au o bonitate insuficientă și 
nu dispun de resurse de capital sau au 
resurse de capital insuficiente și care, prin 
urmare, nu au acces la credite. Prin 
urmare, Uniunea contribuie la dezvoltarea 
sectorului emergent al întreprinderilor 
sociale și a pieței de microfinanțare din 
Uniune și încurajează activitățile 
transfrontaliere.

Or. en

Amendamentul 173
Marian Harkin

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Pentru a profita de experiența 
instituțiilor financiare internaționale, în 

(17) Pentru a profita de experiența 
instituțiilor financiare internaționale, în 
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special a Grupului Băncii Europene de 
Investiții, Comisia ar trebui să întreprindă 
acțiuni care implică microfinanțarea și 
antreprenoriatul social în mod indirect, 
încredințând sarcinile de execuție a 
bugetului instituțiilor financiare în 
conformitate cu regulamentul financiar. 
Folosirea resurselor Uniunii concentrează 
influența instituțiilor financiare 
internaționale și a altor investitori, 
uniformizează soluțiile și facilitează astfel 
accesul la finanțare a microîntreprinderilor, 
inclusiv a persoanelor care desfășoară 
activități independente și a întreprinderilor 
sociale. Prin urmare, Uniunea contribuie la 
dezvoltarea sectorului emergent al 
întreprinderilor sociale și a pieței de 
microfinanțare din Uniune și încurajează 
activitățile transfrontaliere.

special a Grupului Băncii Europene de 
Investiții, Comisia ar trebui să întreprindă 
acțiuni care implică microfinanțarea și 
antreprenoriatul social în mod indirect, 
încredințând sarcinile de execuție a 
bugetului instituțiilor financiare în 
conformitate cu regulamentul financiar. 
Folosirea resurselor Uniunii concentrează 
influența instituțiilor financiare 
internaționale și a altor investitori, creează 
sinergii între acțiunile statelor membre și 
cele comunitare, uniformizează soluțiile și 
facilitează astfel accesul la finanțare a 
microîntreprinderilor, inclusiv a 
persoanelor care desfășoară activități 
independente și a întreprinderilor sociale. 
Prin urmare, Uniunea contribuie la 
dezvoltarea sectorului emergent al 
întreprinderilor sociale și a pieței de 
microfinanțare din Uniune și încurajează 
activitățile transfrontaliere.

Or. en

Amendamentul 174
Kinga Göncz

Propunere de regulament
Considerentul 17a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Comisia revizuiește reglementarea 
funcționării transfrontaliere a 
platformelor online specializate în 
acordarea de microfinațări, în vederea 
eliminării obstacolelor din calea 
finanțării microîntreprinderilor pe piața 
internă a Uniunii Europene.

Or. hu

Amendamentul 175
Jutta Steinruck, Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Marian Harkin, Philippe Boulland, 
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Pervenche Berès

Propunere de regulament
Considerentul 17a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) În conformitate cu Strategia 
Europa 2020, programul ar trebui să 
abordeze problema șomajului în rândul 
tinerilor. În ciuda unor semne pozitive de 
redresare în anul 2009, creșterea ocupării 
forței de muncă a fost prea mică pentru a 
reduce considerabil rata mare a 
șomajului. Perioadele medii de șomaj s-au 
prelungit, iar cifrele șomajului în rândul 
tinerilor au crescut în numeroase state 
membre, ajungând la peste 40 % în unele 
dintre acestea. Deși situația din țările 
europene diferă considerabil, rata medie a 
șomajului în rândul tinerilor în UE este 
mai mult decât dublul ratei șomajului în 
rândul adulților. În plus, există disparități 
regionale majore. În special în zonele 
rurale, rata șomajului în rândul tinerilor 
este în creștere. Prin urmare, tinerilor cu 
vârsta sub 25 de ani ar trebui să li se 
asigure un viitor și ar trebui să li se ofere 
posibilitatea de a juca un rol-cheie în 
dezvoltarea societății și a economiei în 
Europa, ceea ce are o importanță 
deosebită în contextul actual al crizei.

Or. en

Amendamentul 176
Jutta Steinruck, Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Marian Harkin, Philippe Boulland, 
Pervenche Berès

Propunere de regulament
Considerentul 17b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17b) Abordarea șomajului în rândul 
tinerilor și a precarității lucrătorilor tineri 
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nu numai că ar reduce costurile societale, 
ci ar promova și incluziunea socială. Prin 
urmare, programul ar trebui să acorde o 
atenție deosebită șomajului în rândul 
tinerilor, prin introducerea unei axe 
Inițiativa privind tineretul care să aibă 
drept scop facilitarea trecerii de la 
educație la un loc de muncă și la condiții 
de muncă decente pentru tineri, precum și 
reducerea abandonului școlar.

Or. en

Amendamentul 177
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Considerentul 17a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Instrumentul de microfinanțare ar 
trebui să aibă un impact pe termen lung, 
ar trebui să fie accesibil potențialilor 
beneficiari și să funcționeze ca un 
element proactiv pentru politicile de 
dezvoltare economică și locală. Acțiunile 
care implică microfinanțare și 
antreprenoriat social ar trebui să fie 
însoțite de programe de mentorat și de 
formare pentru a spori la maximum 
șansele de a crea microîntreprinderi 
viabile. În acest sens, o parte clară a 
bugetului trebuie să fie alocată acestor 
măsuri.

Or. en

Amendamentul 178
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Considerentul 17b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(17b) Comisia și statele membre ar trebui 
să adopte o abordare bazată pe drepturi în 
domeniul formării și al ocupării forței de 
muncă. Aspectul calitativ al muncii 
decente pentru tineri, inclusiv 
remunerația stagiilor și a perioadelor de 
ucenicie, nu ar trebui să fie compromis, 
iar standardele de muncă fundamentale și 
alte standarde legate de calitatea muncii, 
cum ar fi timpul de lucru, salariul, 
securitatea socială, sănătatea și siguranța 
la locul de muncă ar trebui să fie aspecte 
esențiale în cadrul eforturilor depuse.

Or. en

Amendamentul 179
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Considerentul 17c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17c) Acțiunile programului ar trebui să 
sprijine statele membre în crearea unor 
stimulente eficiente, cum ar fi subvențiile 
pentru ocuparea forței de muncă sau 
contribuția de asigurare pentru tineri, 
care să garanteze condiții de trai și de 
muncă decente. Astfel de stimulente ar 
trebui să încurajeze angajatorii publici și 
privați să angajeze și să formeze tineri, să 
investească atât în crearea de locuri de 
muncă de calitate pentru tineri, cât și în 
formarea și îmbunătățirea continuă a 
competențelor acestora la locul de muncă 
și să sprijine antreprenoriatul ca alegere a 
tinerilor. Programul ar trebui să 
sublinieze, de asemenea, rolul și 
importanța specială a întreprinderilor 
mici în ceea ce privește formarea, 
expertiza și know-how-ul tradițional, 
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precum și să asigure că tinerii au acces la 
microfinanțare. Programul ar trebui să 
faciliteze schimbul de bune practici între 
statele membre în toate aceste domenii.

Or. en

Amendamentul 180
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Considerentul 17d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17d) Acțiunile programului ar trebui să 
sprijine statele membre și actorii de pe 
piața muncii să pună în aplicare 
„garanția pentru tineret” care asigură că 
tinerii fie sunt încadrați în muncă, fie își 
continuă studiile, fie urmează cursuri de 
(re)calificare în termen de patru luni de la 
absolvirea școlii, în special în cazul 
tinerilor care părăsesc timpuriu școala și 
programele de formare profesională și al 
altor categorii vulnerabile de tineri. 
Programul ar trebui să faciliteze schimbul 
de bune practici între statele membre în 
acest domeniu.

Or. en

Amendamentul 181
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) În conformitate cu articolele 8 și 10
din Tratat, programul ar trebui să sprijine 
integrarea în toate activitățile sale a 
obiectivelor de egalitate de gen și de luptă 

(18) În conformitate cu articolul 8 din 
Tratat, programul asigură că punerea în 
aplicare a priorităților sale contribuie la 
promovarea egalității de șanse între femei 
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împotriva discriminării. Trebuie efectuate 
monitorizări și evaluări periodice pentru a 
evalua modul în care sunt abordate în 
activitățile programului aspectele care țin 
de egalitatea de gen și de lupta împotriva 
discriminării.

și bărbați. Evaluările au indicat faptul că 
este important să se ia în considerare 
aspectul legat de gen în toate dimensiunile 
programului, asigurând totodată că se 
întreprind acțiuni specifice pentru a 
promova egalitatea de gen. Trebuie 
efectuate monitorizări și evaluări periodice 
pentru a evalua modul în care sunt abordate 
în activitățile programului aspectele care 
țin de egalitatea de gen.

Or. en

Amendamentul 182
Philippe Boulland

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 183
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Considerentul 18a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) În conformitate cu articolul 10 din 
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Tratat, programul ar trebui să asigure că 
punerea în aplicare a priorităților sale 
contribuie la combaterea discriminării pe 
bază de sex, rasă sau origine etnică, 
religie sau convingeri, handicap, vârstă 
sau orientare sexuală și respectă 
obligațiile prevăzute în Convenția ONU 
privind drepturile persoanelor cu 
handicap referitoare, printre altele, la 
educație, muncă, ocuparea forței de 
muncă și accesibilitate. Programul ar 
trebui să contribuie la strategiile UE de 
punere în aplicare a acestor principii. 
Trebuie efectuate monitorizări și evaluări 
periodice pentru a evalua modul în care 
sunt abordate în activitățile programului 
aspectele care țin de lupta împotriva 
discriminării.

Or. en

Amendamentul 184
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Considerentul 18b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18b) În conformitate cu articolul 3 din 
Tratat și cu articolul 24 din Carta 
drepturilor fundamentale a UE, 
programul ar trebui să asigure protecția 
drepturilor copiilor.

Or. en

Amendamentul 185
Mara Bizzotto

Propunere de regulament
Considerentul 19
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) În conformitate cu articolul 9 din 
Tratat, programul ar trebui să se asigure că, 
în definirea și punerea în aplicare a 
politicilor și acțiunilor Uniunii, se ține 
seama de cerințele legate de promovarea 
unui nivel înalt de ocupare a forței de 
muncă, de garantarea unei protecții sociale 
adecvate și de lupta împotriva excluziunii 
sociale.

(19) În conformitate cu articolul 9 din 
Tratat, programul ar trebui să se asigure că, 
în definirea și punerea în aplicare a 
politicilor și acțiunilor Uniunii, se ține 
seama de cerințele legate de promovarea 
unui nivel înalt de ocupare a forței de 
muncă, de garantarea unei protecții sociale 
adecvate, respectând tradițiile naționale și 
de lupta împotriva excluziunii sociale.

Or. it

Amendamentul 186
Marian Harkin

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) În conformitate cu articolul 9 din 
Tratat, programul ar trebui să se asigure că, 
în definirea și punerea în aplicare a 
politicilor și acțiunilor Uniunii, se ține 
seama de cerințele legate de promovarea 
unui nivel înalt de ocupare a forței de 
muncă, de garantarea unei protecții sociale 
adecvate și de lupta împotriva excluziunii 
sociale.

(19) În conformitate cu articolul 9 din 
Tratat, programul ar trebui să se asigure că, 
în definirea și punerea în aplicare a 
politicilor și acțiunilor Uniunii, se ține 
seama de cerințele legate de promovarea 
unui nivel înalt de ocupare durabilă a 
forței de muncă, de garantarea unei 
protecții sociale adecvate și de lupta 
împotriva excluziunii sociale.

Or. en

Amendamentul 187
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Considerentul 19a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19a) Programul ar trebui să fie pus în 
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aplicare astfel încât să faciliteze 
participarea autorității sau a autorităților 
competente din fiecare stat membru la 
atingerea obiectivelor acestuia. 

Or. en

Amendamentul 188
Philippe Boulland

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Deoarece obiectivele prezentului 
regulament nu pot fi realizate în mod 
satisfăcător la nivelul statelor membre și 
că, în consecință, având în vedere 
amploarea și efectele lor, pot fi realizate 
mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate 
adopta măsuri, în conformitate cu 
principiul subsidiarității, astfel cum este 
prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană. În conformitate cu 
principiul proporționalității, prevăzut la 
articolul în cauză, prezentul regulament nu 
depășește ceea ce este necesar pentru 
îndeplinirea obiectivelor în cauză.

(21) Dat fiind faptul că obiectivele 
prezentului regulament nu pot fi realizate 
în mod satisfăcător la nivelul statelor 
membre și că, în consecință, având în 
vedere amploarea și efectele lor, pot fi 
realizate mai bine la nivelul Uniunii, 
aceasta poate adopta măsuri, în 
conformitate cu principiul subsidiarității, 
astfel cum este prevăzut la articolul 5 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană, 
îndeosebi prin reorientarea fondurilor de 
coeziune neutilizate din fiecare stat 
membru. În conformitate cu principiul 
proporționalității, prevăzut la articolul în 
cauză, prezentul regulament nu depășește 
ceea ce este necesar pentru îndeplinirea 
obiectivelor în cauză.

Or. fr

Amendamentul 189
Heinz K. Becker

Propunere de regulament
Considerentul 23a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) Pentru a asigura un răspuns 
adecvat la nevoile schimbate și la 
prioritățile politice corespunzătoare pe 
întreaga durată a programului, 
competența de a adopta acte delegate în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene ar 
trebui delegată Comisiei în ceea ce 
privește alocarea de fonduri pentru axele 
programului, utilizând rezerva de 5 %, și 
anual pentru secțiuni individuale din 
cadrul axelor. Este deosebit de important 
ca în timpul lucrărilor pregătitoare, 
Comisia să organizeze consultări 
adecvate, inclusiv la nivel de experți și de 
parteneri sociali. Comisia, atunci când 
pregătește și elaborează acte delegate, ar 
trebui să asigure transmiterea simultană, 
în timp util și adecvată a documentelor 
relevante către Parlamentul European și 
Consiliu.

Or. de

Amendamentul 190
Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Considerentul 23a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) Pentru a asigura un răspuns 
adecvat la nevoile schimbate și la 
prioritățile politice corespunzătoare pe 
întreaga durată a programului, 
competența de a adopta acte delegate în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene ar 
trebui delegată Comisiei în ceea ce 
privește alocarea de fonduri pentru 
secțiunile individuale din cadrul axelor 
programului și în ceea ce privește 
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adoptarea planurilor de lucru 
multianuale. Este deosebit de important 
ca în timpul lucrărilor pregătitoare, 
Comisia să organizeze consultări 
adecvate, inclusiv la nivel de experți. 
Comisia, atunci când pregătește și 
elaborează acte delegate, ar trebui să 
asigure transmiterea simultană, în timp 
util și adecvată, a documentelor relevante 
către Parlamentul European și Consiliu.

Or. en

Amendamentul 191
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Comisiei ar trebui să i se confere 
competențe de executare, cu scopul a se 
asigura existența de condiții uniforme 
pentru punerea în aplicare a măsurilor în 
cadrul axelor EURES și Microfinanțarea 
și antreprenoriat social ale programului.

eliminat

Or. en

Amendamentul 192
Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Considerentul 25a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25a) În ceea ce privește punerea în 
aplicare, monitorizarea și evaluarea 
programului, Comisia ar trebui să fie 
asistată de un comitet consultativ strategic 
prezidat de Comisie și alcătuit din 
reprezentanți ai statelor membre și ai 
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altor țări participante, ai sindicatelor, 
organizațiilor angajatorilor, organizațiilor 
societății civile și ai instituțiilor 
finanțatoare, organizate la nivelul 
Uniunii, care sunt implicate direct sau 
indirect în punerea în aplicare a 
activităților programului.

Or. en

Amendamentul 193
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Prezentul regulament instituie un 
program al Uniunii Europene pentru
progres social, solidaritate, ocuparea 
forței de muncă și inovare socială
(denumit în continuare „programul”) al 
cărui scop este de a contribui la punerea în 
aplicare a strategiei Europa 2020, a 
obiectivelor sale principale, a inițiativelor 
emblematice, a orientărilor integrate și a 
inițiativei privind oportunitățile pentru 
tineri, prin acordarea de sprijin financiar 
pentru obiectivele Uniunii Europene în 
materie de promovare a unui nivel ridicat 
de locuri de muncă de înaltă calitate, 
garantarea unei protecții sociale adecvate și 
decente, lupta împotriva excluziunii sociale 
și a sărăciei, îmbunătățirea condițiilor de 
muncă, a ocupării forței de muncă și a 
situației educaționale a tinerilor.

Or. en

Amendamentul 194
Philippe Boulland
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Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Prezentul regulament instituie un 
program al Uniunii Europene pentru
ocuparea forței de muncă, progres social
și inovare socială (denumit în continuare 
„programul”) al cărui scop este de a 
contribui la realizarea unor îmbunătățiri 
prin acțiuni inovatoare și la punerea în 
aplicare a strategiei Europa 2020, a 
obiectivelor sale principale și a orientărilor 
integrate, prin acordarea de sprijin 
financiar pentru obiectivele Uniunii 
Europene în materie de promovare a unui 
nivel ridicat de ocupare a forței de muncă, 
garantarea unei protecții sociale adecvate, 
lupta împotriva excluziunii sociale și a 
sărăciei și îmbunătățirea condițiilor de 
muncă.

Or. fr

Amendamentul 195
Mara Bizzotto

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

împotriva excluziunii sociale și a sărăciei și 
îmbunătățirea condițiilor de muncă.

Or. it

Amendamentul 196
Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 197
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „Întreprindere socială” înseamnă o 
întreprindere al cărei obiectiv principal 
este să producă mai degrabă un impact 
social decât un profit general pentru 
proprietarii și acționarii săi. Aceasta 

(a) „Economie socială” înseamnă sectorul 
activității economice care produce bunuri 
și furnizează servicii și care este format 
dintr-o serie de organizații care nu 
aparțin sectorului public sau acelei părți a 
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operează pe piață producând bunuri și 
servicii într-un mod antreprenorial și 
inovator și folosește surplusurile în 
principal pentru atingerea unor scopuri 
sociale. Este administrată într-un mod 
responsabil și transparent, implicându-i pe 
lucrători, clienți și părțile interesate vizate 
de activitățile sale economice.

sectorului privat care urmărește să obțină 
profit. Aceste organizații funcționează sub 
controlul democratic al membrilor săi, 
combină interesele membrilor și ale 
utilizatorilor și/sau interesul general și 
folosesc surplusurile activității lor 
economice în vederea atingerii 
obiectivelor sociale și de dezvoltare 
durabilă și a furnizării de servicii de 
interes pentru membrii lor sau pentru 
publicul general, inclusiv organizațiile 
non-profit voluntare care furnizează 
servicii necomerciale gospodăriilor. 
Organizațiile din domeniul economiei 
sociale (de exemplu cooperative, societăți 
mutuale și asociații) sunt administrate
într-un mod responsabil și transparent, 
implicându-i pe lucrători, clienți și părțile 
interesate vizate de activitățile lor.

Or. en

Amendamentul 198
Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „Întreprindere socială” înseamnă o 
întreprindere al cărei obiectiv principal
este să producă mai degrabă un impact 
social decât un profit general pentru 
proprietarii și acționarii săi. Aceasta 
operează pe piață producând bunuri și 
servicii într-un mod antreprenorial și 
inovator și folosește surplusurile în 
principal pentru atingerea unor scopuri 
sociale. Este administrată într-un mod 
responsabil și transparent, implicându-i pe 
lucrători, clienți și părțile interesate vizate 
de activitățile sale economice.

(a) „Întreprindere socială” înseamnă o 
întreprindere care nu este cotată pe o piață 
reglementată, astfel cum este definită la 
articolul 4 alineatul (1) punctul 14 din 
Directiva 2004/39/CE, a cărei cifră de 
afaceri anuală nu depășește 50 de 
milioane de euro sau al cărei bilanț anual 
total nu depășește 43 de milioane de euro, 
care nu este un organism de plasament 
colectiv și care:

(i) în conformitate cu statutul, actul 
constitutiv sau cu orice alt document 
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statutar pe baza căruia a fost înființată 
întreprinderea, are mai degrabă drept 
obiectiv principal obținerea unui impact 
social pozitiv, cuantificabil decât un profit 
general pentru proprietarii, membrii și 
acționarii săi, atunci când:

– întreprinderea oferă servicii sau bunuri 
inovatoare cu o rentabilitate socială 
ridicată și/sau
– întreprinderea utilizează o metodă 
inovatoare de producție de bunuri sau 
servicii care întruchipează obiectivul 
social al acesteia;
(ii) reinvestește profiturile sale în primul 
rând pentru a-și atinge obiectivul 
principal și are stabilite proceduri și 
norme predefinite pentru orice situație în 
care profiturile sunt distribuite 
acționarilor și proprietarilor pentru a se 
asigura că orice distribuție a profiturilor 
nu subminează obiectivul principal;
(iii) este administrată într-un mod 
responsabil, transparent și democratic, 
implicându-i pe lucrători, clienți și/sau
părțile interesate vizate de activitățile sale 
economice.

Or. en

Amendamentul 199
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „Întreprindere socială” înseamnă o 
întreprindere al cărei obiectiv principal 
este să producă mai degrabă un impact 
social decât un profit general pentru 
proprietarii și acționarii săi. Aceasta 
operează pe piață producând bunuri și 
servicii într-un mod antreprenorial și 

(a) „Întreprindere socială” înseamnă un 
operator din economia socială al cărui 
scop principal este mai degrabă de a atinge 
obiective sociale decât de a genera profit 
pentru proprietarii, membrii și acționarii 
săi. Aceasta operează pe piață producând 
bunuri și servicii într-un mod 
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inovator și folosește surplusurile în 
principal pentru atingerea unor scopuri
sociale. Este administrată într-un mod 
responsabil și transparent, implicându-i pe 
lucrători, clienți și părțile interesate vizate 
de activitățile sale economice.

antreprenorial și inovator și în principal
reinvestește profiturile pentru atingerea
obiectivelor sale sociale. Este administrată 
într-un mod responsabil și transparent, 
implicându-i pe lucrători, clienți și părțile 
interesate vizate de activitățile sale.

Or. en

Amendamentul 200
Heinz K. Becker

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „Întreprindere socială” înseamnă o 
întreprindere al cărei obiectiv principal este
să producă mai degrabă un impact social 
decât un profit general pentru proprietarii 
și acționarii săi. Aceasta operează pe piață
producând bunuri și servicii într-un mod 
antreprenorial și inovator și folosește 
surplusurile în principal pentru atingerea 
unor scopuri sociale. Este administrată 
într-un mod responsabil și transparent, 
implicându-i pe lucrători, clienți și părțile 
interesate vizate de activitățile sale 
economice.

(a) „Întreprindere socială” înseamnă o 
întreprindere al cărei obiectiv principal este
să producă mai degrabă un impact social 
decât doar un profit general pentru 
proprietarii și acționarii săi sau operează
producând bunuri și servicii sociale într-un 
mod antreprenorial, orientat către câștig și 
inovator, în principal pentru a reinvesti 
surplusurile. Este administrată într-un mod 
responsabil și transparent, implicându-i pe 
lucrători, clienți și părțile interesate vizate 
de activitățile sale economice, respectiv 
permițându-le să participe.

Or. de

Amendamentul 201
Philippe Boulland

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „Întreprindere socială” înseamnă o 
întreprindere al cărei obiectiv principal 
este să producă mai degrabă un impact 

(a) „Întreprindere socială” înseamnă o 
întreprindere virtuoasă din punct de 
vedere social, care are atât priorități 
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social decât un profit general pentru 
proprietarii și acționarii săi. Aceasta 
operează pe piață producând bunuri și 
servicii într-un mod antreprenorial și 
inovator și folosește surplusurile în 
principal pentru atingerea unor scopuri 
sociale. Este administrată într-un mod 
responsabil și transparent, implicându-i pe 
lucrători, clienți și părțile interesate vizate 
de activitățile sale economice.

economice, cât și sociale și care vizează ca 
activitatea sa să genereze progrese sociale 
exemplare. Aceasta operează pe piață 
producând bunuri și servicii într-un mod 
antreprenorial și inovator și folosește 
surplusurile în principal pentru atingerea 
unor scopuri sociale. Este administrată într-
un mod responsabil și transparent, 
implicându-i pe lucrători, clienți și părțile 
interesate vizate de activitățile sale 
economice.

Or. fr

Amendamentul 202
Nadja Hirsch

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „Întreprindere socială” înseamnă o 
întreprindere al cărei obiectiv principal este 
să producă mai degrabă un impact social 
decât un profit general pentru proprietarii 
și acționarii săi. Aceasta operează pe piață 
producând bunuri și servicii într-un mod 
antreprenorial și inovator și folosește 
surplusurile în principal pentru atingerea 
unor scopuri sociale. Este administrată 
într-un mod responsabil și transparent, 
implicându-i pe lucrători, clienți și părțile 
interesate vizate de activitățile sale 
economice.

(a) „Întreprindere socială” înseamnă o 
întreprindere al cărei scop principal este 
mai degrabă de a atinge obiective sociale 
prin soluționarea problemelor societale, 
de exemplu în domeniul educației, al 
familiei, al mediului, al sărăciei și al 
integrării, decât de a genera profit pentru 
proprietarii, membrii și acționarii săi. 
Aceasta operează pe piață producând 
bunuri și servicii într-un mod 
antreprenorial și inovator. Este 
administrată într-un mod responsabil și 
transparent, implicându-i, dacă este 
posibil, pe lucrători, clienți și părțile 
interesate vizate de activitățile sale 
economice.

Or. en

Amendamentul 203
Riikka Manner
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Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „Întreprindere socială” înseamnă o 
întreprindere al cărei obiectiv principal 
este să producă mai degrabă un impact 
social decât un profit general pentru 
proprietarii și acționarii săi. Aceasta 
operează pe piață producând bunuri și 
servicii într-un mod antreprenorial și 
inovator și folosește surplusurile în 
principal pentru atingerea unor scopuri 
sociale. Este administrată într-un mod 
responsabil și transparent, implicându-i 
pe lucrători, clienți și părțile interesate 
vizate de activitățile sale economice.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. fi

Amendamentul 204
Philippe Boulland

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) „Microcredit”  înseamnă un împrumut 
în valoare de până la 25 000 EUR.

(b) „Microcredit” înseamnă un împrumut 
în valoare de până la 25 000 EUR, sumă 
care poate fi majorată în funcție de 
conjunctura economică.

Or. fr

Amendamentul 205
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) „Microfinanțarea” include garanții, 
contragaranții, microcredite, capital propriu 
și cvasi-capital acordate persoanelor și 
microîntreprinderilor;

(d) „Microfinanțarea” include garanții, 
contragaranții, microcredite, capital propriu 
și cvasi-capital acordate persoanelor și 
microîntreprinderilor care nu au  bonitate 
sau au o bonitate insuficientă și nu 
dispun de resurse de capital sau au 
resurse de capital insuficiente și care, prin 
urmare, nu au acces la credite.

Or. en

Amendamentul 206
Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) „Inovarea socială” înseamnă 
intervenții noi care au un caracter social 
atât din punctul de vedere al scopului 
urmărit, cât și din punctul de vedere al 
mijloacelor folosite și care oferă 
răspunsuri mai eficace, eficiente, durabile 
și/sau corecte la nevoile sociale care nu 
sunt satisfăcute sau care sunt satisfăcute 
insuficient, în ceea ce privește combaterea 
sărăciei și a excluziunii sociale, 
promovarea unui nivel ridicat al calității 
locurilor de muncă și a unor condiții de 
muncă decente, garantarea unei protecții 
sociale adecvate și care să prevină 
sărăcia, precum și îmbunătățirea 
condițiilor de muncă, contribuind astfel la 
progresul social.
Inovarea socială îmbunătățește calitatea 
vieții și a muncii. Aceasta nu va fi 
judecată în principal pe baza unor criterii 
economice ci, mai degrabă, pe baza 
valorii sale adăugate pentru societate, în 
ansamblul său.
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Or. en

Amendamentul 207
Philippe Boulland

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) „Inovare socială” înseamnă  un 
proiect sau o acțiune cu caracter social, 
elaborat/ă într-o manieră specifică și 
originală pentru a putea răspunde în mod 
eficient la nevoile sociale care, fie sunt 
ignorate, fie nu sunt luate în considerare 
în mod suficient, precum accesul la un 
prim loc de muncă, excluziunea socială, 
lupta împotriva sărăciei și accesul 
persoanelor celor mai defavorizate la 
îngrijiri medicale.

Or. fr

Amendamentul 208
Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) „Experimentarea politicilor sociale” 
înseamnă testarea în practică, pe bază de 
proiecte, a inovațiilor sociale, în scopul de 
a strânge dovezi referitoare la eficacitatea 
și fezabilitatea acestora, astfel de proiecte 
având o durată limitată în timp și 
incluzând o varietate de actori de toate 
dimensiunile.
Cu ajutorul rezultatelor experimentelor se 
va putea stabili dacă și în ce condiții 
inovațiile sociale pot fi puse în aplicare la 
o scară mai largă. Experimentarea 
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politicilor sociale urmărește 
îmbunătățirea vieții beneficiarilor prin 
servicii sau produse personalizate și 
evoluează prin implicarea directă a 
părților interesate și a beneficiarilor. 
Aceasta presupune finanțarea pe termen 
lung și durabilă a proiectelor-pilot, 
monitorizare și evaluare și vizează să 
asigure dezvoltarea unor abordări 
eficiente.

Or. en

Amendamentul 209
Philippe Boulland

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) „Experimentarea socială” înseamnă 
promovarea și finanțarea proiectelor 
inovatoare prin abordarea lor socială și 
prin metoda lor de punere în aplicare, 
permițând facilitarea accesului la 
încadrarea în muncă, îmbunătățirea 
condițiilor de viață legate de căutarea 
unui loc de muncă, lupta împotriva 
excluziunii sociale și a sărăciei și ale 
căror rezultate pozitive pot face obiectul 
unei diseminări sporite la nivel european.

Or. fr

Amendamentul 210
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Programul este alcătuit din următoarele (1) Programul este alcătuit din următoarele 
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trei axe complementare: patru axe complementare:

Or. en

Amendamentul 211
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Axa Progress, care sprijină dezvoltarea, 
punerea în aplicare, monitorizarea și 
evaluarea politicilor sociale și de ocupare 
a forței de muncă ale Uniunii și a 
legislației în domeniul condițiilor de muncă 
și promovează elaborarea unor politici și 
inovarea bazate pe dovezi, în colaborare cu 
parteneri sociali, organizații ale societății 
civile și alte părți interesate;

(a) Axa Progress, care sprijină dezvoltarea, 
punerea în aplicare, monitorizarea și 
evaluarea politicilor Uniunii în domeniul 
ocupării forței de muncă, al protecției 
sociale, al incluziunii sociale, al 
combaterii sărăciei și a legislației în 
domeniul condițiilor de muncă și 
promovează elaborarea unor politici și 
progresul social bazate pe dovezi, în 
colaborare cu parteneri sociali, organizații 
ale societății civile și alte părți interesate;

Or. en

Amendamentul 212
Philippe Boulland

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Axa Progress, care sprijină dezvoltarea, 
punerea în aplicare, monitorizarea și 
evaluarea politicilor sociale și de ocupare a 
forței de muncă ale Uniunii și a legislației 
în domeniul condițiilor de muncă și 
promovează elaborarea unor politici și 
inovarea bazate pe dovezi, în colaborare cu 
parteneri sociali, organizații ale societății 
civile și alte părți interesate;

(a) Axa Progress, care sprijină dezvoltarea, 
punerea în aplicare, monitorizarea și 
evaluarea politicilor sociale și de ocupare a 
forței de muncă ale Uniunii și a legislației 
în domeniul condițiilor de muncă, al 
protecției sociale, al luptei împotriva 
sărăciei și al accesului persoanelor celor 
mai defavorizate la îngrijiri medicale și 
promovează elaborarea unor politici și 
inovarea bazate pe dovezi, precum și 
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experimentările sociale, în colaborare cu 
parteneri sociali, organizații ale societății 
civile și alte părți interesate;

Or. fr

Amendamentul 213
Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Axa Progress, care sprijină dezvoltarea, 
punerea în aplicare, monitorizarea și 
evaluarea politicilor sociale și de ocupare 
a forței de muncă ale Uniunii și a 
legislației în domeniul condițiilor de muncă 
și promovează elaborarea unor politici și 
inovarea bazate pe dovezi, în colaborare cu 
parteneri sociali, organizații ale societății 
civile și alte părți interesate;

(a) Axa Progress, care sprijină dezvoltarea, 
punerea în aplicare, monitorizarea și 
evaluarea politicii în domeniul ocupării 
forței de muncă, a politicii sociale, a 
politicii privind incluziunea socială și a 
politicii în domeniul combaterii sărăciei
ale Uniunii și a legislației în domeniul 
condițiilor de muncă și promovează 
elaborarea unor politici și inovarea bazate 
pe dovezi, în colaborare cu parteneri 
sociali, organizații ale societății civile și 
alte părți interesate;

Or. en

Amendamentul 214
Heinz K. Becker

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Axa EURES, care sprijină activitățile 
desfășurate de rețeaua EURES, adică 
serviciile de specialitate solicitate de statele 
membre ale SEE și Confederația Elvețiană 
și alte părți interesate pentru a dezvolta 
activitățile de schimburi de informații și 
diseminare și alte forme de cooperare în 

(b) Axa EURES, care sprijină activitățile 
desfășurate de rețeaua EURES, adică 
serviciile de specialitate solicitate de statele 
membre ale SEE și Confederația Elvețiană
și alte părți interesate pentru a dezvolta 
activitățile de schimburi de informații și 
diseminare și alte forme de cooperare în 
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vederea promovării mobilității geografice a 
lucrătorilor;

vederea promovării mobilității geografice a 
lucrătorilor, cum ar fi parteneriatele 
transfrontaliere, precum și consilierea 
individuală și furnizarea de informații 
solicitanților de locuri de muncă, 
lucrătorilor mobili și angajatorilor, în 
vederea promovării mobilității geografice
voluntare a lucrătorilor în condiții 
echitabile și pentru a contribui la un nivel 
ridicat de locuri de muncă de înaltă 
calitate;

Or. de

Amendamentul 215
Philippe Boulland

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Axa EURES, care sprijină activitățile 
desfășurate de rețeaua EURES, adică 
serviciile de specialitate solicitate de statele 
membre ale SEE și Confederația Elvețiană 
și alte părți interesate pentru a dezvolta 
activitățile de schimburi de informații și 
diseminare și alte forme de cooperare în 
vederea promovării mobilității geografice a 
lucrătorilor;

(b) Axa EURES, care sprijină activitățile 
desfășurate de rețeaua EURES, adică 
serviciile de specialitate solicitate de statele 
membre ale SEE și Confederația Elvețiană 
și alte părți interesate pentru a dezvolta 
activitățile de schimburi de informații și 
diseminare și alte forme de cooperare, 
precum, în special, parteneriatele 
transfrontaliere, în vederea promovării 
mobilității geografice specifice a 
lucrătorilor; 

Or. fr

Amendamentul216
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric 

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

(c) Axa Microfinanțare și antreprenoriat 
social, care facilitează accesul 
antreprenorilor la finanțare, în special a 
persoanelor celor mai îndepărtate de piața 
muncii și a întreprinderilor sociale.

(c) Axa Microfinanțare și economie 
socială, care facilitează accesul 
antreprenorilor la finanțare, în special a 
persoanelor celor mai îndepărtate de piața 
muncii și a întreprinderilor sociale.
(Amendament orizontal: Termenul
„antreprenoriat social” ar trebui să fie 
înlocuit cu termenul „economie socială” în 
întregul document.)

Or. en

Amendamentul217
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric 

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Axa Microfinanțare și antreprenoriat 
social, care facilitează accesul 
antreprenorilor la finanțare, în special a 
persoanelor celor mai îndepărtate de piața 
muncii și a întreprinderilor sociale.

(c) Axa Microfinanțare și economie 
socială, care facilitează accesul 
antreprenorilor la finanțare, în special a 
persoanelor celor mai îndepărtate de piața 
muncii și a organizațiilor din economia 
socială.

(Amendament orizontal: Termenul
„întreprinderi sociale” ar trebui să fie 
înlocuit cu textul „organizații din 
economia socială” în întregul document.)

Or. en

Amendamentul 218
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

(c) Axa Microfinanțare și antreprenoriat 
social, care facilitează accesul 
antreprenorilor la finanțare, în special a 
persoanelor celor mai îndepărtate de piața 
muncii și a întreprinderilor sociale.

(c) Axa Microfinanțare și antreprenoriat 
social, care contribuie la sporirea
accesului la microfinanțare și a 
disponibilității acesteia pentru persoanele 
care și-au pierdut sau riscă să își piardă 
locul de muncă sau care au dificultăți de 
integrare sau reintegrare pe piața muncii, 
precum și pentru persoanele care se 
confruntă cu amenințarea excluziunii 
sociale sau pentru persoanele vulnerabile, 
aflate într-o situație dezavantajoasă în 
privința accesului la piața de credit 
convențională și pentru 
microîntreprinderile care angajează 
aceste persoane, precum și pentru 
întreprinderile din economia socială.

Or. en

Amendamentul 219
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Axa Microfinanțare și antreprenoriat 
social, care facilitează accesul 
antreprenorilor la finanțare, în special a 
persoanelor celor mai îndepărtate de piața 
muncii și a întreprinderilor sociale.

(c) Axa Microfinanțare și economie 
socială, care facilitează accesul la finanțare
și crește disponibilitatea acesteia pentru 
potențialii antreprenori, în special șomeri, 
persoanele excluse social și vulnerabile, 
precum și pentru microîntreprinderile 
existente și organizațiile din economia
socială.

Or. en

Amendamentul 220
Philippe Boulland
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Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Axa Microfinanțare și antreprenoriat 
social, care facilitează accesul
antreprenorilor la finanțare, în special a 
persoanelor celor mai îndepărtate de piața 
muncii și a întreprinderilor sociale.

(c) Axa Microfinanțare și antreprenoriat 
social, care facilitează accesul
antreprenorilor la o finanțare adecvată și 
corectată în sus în funcție de conjunctura 
economică, în special a persoanelor care, 
până în prezent, au fost îndepărtate de 
piața muncii și a întreprinderilor sociale
nou-înființate sau deja existente.

Or. fr

Amendamentul 221
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) Axa Inițiativa privind tineretul, care 
îmbunătățește încadrarea în muncă și 
situația educațională a tinerilor, în special 
a celor care nu sunt încadrați profesional, 
nu urmează niciun program educațional 
sau de formare;

Or. en

Amendamentul 222
Jutta Steinruck, Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Marian Harkin, Philippe Boulland, 
Pervenche Berès

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) Axa Inițiativa privind tineretul, care 
ameliorează situația privind încadrarea în 
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muncă și situația educațională a tinerilor, 
în special a celor care nu sunt încadrați 
profesional, nu urmează niciun program 
educațional sau de formare.

Or. en

Amendamentul 223
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Dispozițiile comune prevăzute la 
articolele 1-14 se aplică celor trei axe
stabilite la alineatul (1) literele (a), (b) și 
(c), și fiecărei secțiuni i se aplică, de 
asemenea, dispoziții specifice.

(2) Dispozițiile comune prevăzute la 
articolele 1-14 se aplică celor patru axe
stabilite la alineatul (1) literele (a), (b), (c) 
și (ca), și fiecărei secțiuni i se aplică, de 
asemenea, dispoziții specifice.

Or. en

Amendamentul 224
Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să încurajeze adeziunea la obiectivele 
Uniunii în domeniul social, al ocupării 
forței de muncă și al condițiilor de muncă 
în rândul principalilor responsabili politici 
europeni și naționali, precum și în rândul
altor părți interesate pentru a determina 
realizarea unor acțiuni concrete și 
coordonate, atât la nivelul Uniunii, cât și la 
nivelul statelor membre;

(a) să încurajeze adeziunea la obiectivele 
Uniunii în domeniul ocupării forței de 
muncă, al protecției și incluziunii sociale, 
al combaterii sărăciei și al îmbunătățirii
condițiilor de muncă în rândul 
responsabililor politici de la toate 
nivelurile, al partenerilor sociali, precum 
și în rândul organizațiilor societății civile 
și al organismelor publice, pentru a atinge 
obiectivele sociale ale Strategiei 
Europa 2020 și pentru a determina 
realizarea unor acțiuni concrete și 
coordonate, atât la nivelul Uniunii, cât și la 
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nivelul statelor membre;

Or. en

Amendamentul 225
Heinz K. Becker

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să încurajeze adeziunea la obiectivele 
Uniunii în domeniul social, al ocupării 
forței de muncă și al condițiilor de muncă 
în rândul principalilor responsabili politici 
europeni și naționali, precum și în rândul
altor părți interesate pentru a determina 
realizarea unor acțiuni concrete și 
coordonate, atât la nivelul Uniunii, cât și la 
nivelul statelor membre;

(a) să încurajeze adeziunea la obiectivele 
Uniunii în domeniul social, al ocupării 
forței de muncă și al condițiilor de muncă 
în rândul principalilor responsabili politici 
europeni și naționali, precum și în rândul
altor părți interesate pentru a determina 
realizarea unor acțiuni concrete și 
coordonate, atât la nivelul Uniunii, cât și la 
nivelul statelor membre; să promoveze 
recunoașterea și aprecierea valorii 
adăugate pentru societate a 
întreprinderilor sociale ca parte a 
economiei sociale de piață din Europa;

Or. de

Amendamentul 226
Philippe Boulland

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să încurajeze adeziunea la obiectivele 
Uniunii în domeniul social, al ocupării 
forței de muncă și al condițiilor de muncă 
în rândul principalilor responsabili politici 
europeni și naționali, precum și în rândul 
altor părți interesate pentru a determina 
realizarea unor acțiuni concrete și 
coordonate, atât la nivelul Uniunii, cât și 

(a) să determine realizarea unor acțiuni 
concrete și coordonate în domeniul social, 
al ocupării forței de muncă, al excluziunii 
sociale și al condițiilor de muncă, atât la 
nivelul Uniunii, cât și la nivelul statelor 
membre, încurajând adeziunea la 
obiectivele Uniunii în aceste domenii în 
rândul principalilor responsabili politici 
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la nivelul statelor membre; europeni și naționali, precum și în rândul 
altor părți interesate și promovând o 
colaborare strânsă cu partenerii sociali 
implicați;

Or. fr

Amendamentul 227
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să sprijine dezvoltarea unor sisteme 
adecvate, accesibile și eficiente de 
protecție socială și a piețelor muncii și să 
faciliteze reforma politică, prin promovarea 
unei bune guvernări, a învățării reciproce și 
a inovării sociale;

(b) să sprijine dezvoltarea unor sisteme 
adecvate, decente, accesibile și eficiente de 
protecție socială și a piețelor muncii în 
scopul de a asigura incluziunea socială și 
un nivel ridicat de locuri de muncă de 
înaltă calitate și să faciliteze reforma 
politică, atunci când este cazul, prin 
promovarea participării tuturor părților 
interesate relevante, inclusiv a 
organizațiilor neguvernamentale și a 
persoanelor vulnerabile, cum ar fi 
persoanele care suferă de sărăcie și 
excluziune socială, persoanele cu 
handicap, migranții și minoritățile etnice, 
precum și a unei bune guvernări, a 
învățării reciproce și a inovării sociale;

Or. en

Amendamentul 228
Heinz K. Becker

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să sprijine dezvoltarea unor sisteme 
adecvate, accesibile și eficiente de 

(b) să sprijine dezvoltarea unor sisteme 
adecvate, accesibile și eficiente de 
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protecție socială și a piețelor muncii și să 
faciliteze reforma politică, prin promovarea 
unei bune guvernări, a învățării reciproce și 
a inovării sociale;

protecție socială și a piețelor muncii în 
scopul de a asigura incluziunea socială și 
un nivel ridicat de locuri de muncă de 
înaltă calitate și să faciliteze reforma 
politică, atunci când este cazul, prin 
promovarea participării tuturor părților 
interesate relevante, inclusiv a 
organizațiilor neguvernamentale și a 
persoanelor care suferă de sărăcie și 
excluziune socială, precum și a unei bune 
guvernări, a învățării reciproce și a inovării 
sociale;

Or. de

Amendamentul 229
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să sprijine dezvoltarea unor sisteme 
adecvate, accesibile și eficiente de 
protecție socială și a piețelor muncii și să 
faciliteze reforma politică, prin 
promovarea unei bune guvernări, a 
învățării reciproce și a inovării sociale;

(b) să sprijine dezvoltarea unor sisteme de 
înaltă calitate, adecvate, accesibile și 
eficiente de protecție socială, care să 
protejeze beneficiarii de sărăcie, și a 
piețelor muncii favorabile incluziunii în 
scopul de a asigura incluziunea socială și 
un nivel ridicat de locuri de muncă de 
înaltă calitate și să faciliteze progresul 
social, prin promovarea participării 
tuturor părților interesate relevante, 
inclusiv a organizațiilor 
neguvernamentale și a persoanelor care 
suferă de sărăcie și excluziune socială, 
precum și a muncii decente și de calitate, 
a unei bune guvernări, a învățării reciproce 
și a inovării sociale;

Or. en

Amendamentul 230
Philippe Boulland
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Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să sprijine dezvoltarea unor sisteme 
adecvate, accesibile și eficiente de 
protecție socială și a piețelor muncii și să 
faciliteze reforma politică, prin promovarea 
unei bune guvernări, a învățării reciproce și 
a inovării sociale;

(b) să promoveze o guvernare socială 
vizând o convergență socială sporită, 
stimulând inovarea socială și sprijinind 
dezvoltarea unor sisteme adecvate, 
accesibile, echitabile și eficiente de 
protecție socială și a piețelor muncii și să 
faciliteze reforma politică, prin promovarea 
unei bune guvernări, a învățării reciproce și 
a inovării sociale;

Or. fr

Amendamentul 231
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) să monitorizeze progresul înregistrat 
cu privire la atingerea obiectivelor sociale 
ale Strategiei Europa 2020 și politicile 
UE, precum și legislația Uniunii în 
domeniile legate de condițiile de muncă;

Or. en

Amendamentul 232
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să modernizeze legislația Uniunii în 
conformitate cu principiile reglementării 

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

calitate” și să garanteze aplicarea efectivă 
a legislației Uniunii în domeniile legate de 
condițiile de muncă;

Or. en

Amendamentul 233
Konstantinos Poupakis

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. el

Amendamentul 234
Jan Kozłowski

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) să instituie și să promoveze sisteme și 
reglementări care să susțină dezvoltarea 
sectorului întreprinderilor mici și mijlocii;

Or. pl

Amendamentul 235
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera ca (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) să promoveze crearea unor locuri de 
muncă durabile de înaltă calitate în 
sectorul industriilor ecologice și în 
sectorul sănătății și al serviciilor sociale și 
anticiparea și dezvoltarea unor 
competențe noi în acest sens prin 
corelarea politicilor în domeniul social și 
al ocupării forței de muncă cu politicile 
industriale și structurale care sprijină 
trecerea la o economie eficientă din 
punctul de vedere al utilizării resurselor și 
cu emisii scăzute de carbon și dezvoltarea 
durabilă ecologică și socială;

Or. en

Amendamentul 236
Mara Bizzotto

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) să promoveze mobilitatea geografică a 
lucrătorilor și să stimuleze oportunitățile de 
ocupare a forței de muncă prin dezvoltarea 
piețelor europene ale muncii, deschise și 
accesibile tuturor;

(d) să promoveze mobilitatea geografică a 
lucrătorilor și să stimuleze oportunitățile de 
ocupare a forței de muncă prin dezvoltarea 
piețelor europene ale muncii, deschise și 
accesibile tuturor; prin promovarea acestei 
mobilități nu trebuie să se facă abstracție 
de faptul că lucrătorii Uniunii trebuie să 
poată dispune de posibilități de lucru și în 
cadrul propriului stat membru; eventuala 
dorință a acestora de a-și căuta un loc de 
muncă în celelalte state membre trebuie 
să fie o consecință a alegerii proprii, iar
nu a unei obligații dictate de lipsa ofertei 
de locuri de muncă în propriul stat 
membru de origine; promovarea 
mobilității nu trebuie, prin urmare, să 
faciliteze „fuga” lucrătorilor din statele 
membre cu rate mai ridicate ale șomajului 
către statele membre mai prospere, 
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întrucât, prin fuga lor, statele membre 
aflate în dificultate ar risca să nu mai 
aibă resursele necesare pentru a ieși din 
criză;

Or. it

Amendamentul 237
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) să promoveze mobilitatea geografică a 
lucrătorilor și să stimuleze oportunitățile de 
ocupare a forței de muncă prin dezvoltarea 
piețelor europene ale muncii, deschise și 
accesibile tuturor;

(d) să faciliteze mobilitatea geografică 
voluntară a lucrătorilor, în special în 
zonele de frontieră, prin sprijinirea 
parteneriatelor transfrontaliere, a 
dialogului social transfrontalier, precum 
și prin consilierea și furnizarea de 
informații persoanelor care caută un loc 
de muncă, lucrătorilor mobili și 
angajatorilor și să stimuleze oportunitățile 
de ocupare a forței de muncă prin 
dezvoltarea unor piețe ale muncii de înaltă 
calitate și favorabile incluziunii, deschise 
și accesibile tuturor;

Or. en

Amendamentul 238
Philippe Boulland

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) să promoveze mobilitatea geografică a
lucrătorilor și să stimuleze oportunitățile de 
ocupare a forței de muncă prin dezvoltarea 
piețelor europene ale muncii, deschise și 
accesibile tuturor;

(d) să promoveze toate inițiativele care 
permit accesul la un prim loc de muncă și 
reintegrarea pe piața forței de muncă a 
șomerilor, precum și mobilitatea 
geografică specifică a lucrătorilor și să 
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stimuleze oportunitățile de ocupare a forței 
de muncă prin dezvoltarea piețelor 
europene ale muncii, deschise și accesibile 
tuturor;

Or. fr

Amendamentul 239
Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) să promoveze mobilitatea geografică a 
lucrătorilor și să stimuleze oportunitățile de 
ocupare a forței de muncă prin dezvoltarea 
piețelor europene ale muncii, deschise și 
accesibile tuturor;

(d) să promoveze mobilitatea geografică a 
lucrătorilor și să stimuleze oportunitățile de 
ocupare a forței de muncă prin dezvoltarea 
în Uniunea Europeană a unor piețe ale 
muncii deschise și accesibile tuturor;

Or. en

Amendamentul 240
Thomas Mann

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) să promoveze mobilitatea geografică a 
lucrătorilor și să stimuleze oportunitățile de 
ocupare a forței de muncă prin dezvoltarea 
piețelor europene ale muncii, deschise și 
accesibile tuturor;

(d) să promoveze mobilitatea geografică și 
transfrontalieră a lucrătorilor și să 
stimuleze oportunitățile de ocupare a forței 
de muncă prin dezvoltarea piețelor 
europene ale muncii, deschise și accesibile 
tuturor;

Or. de

Amendamentul 241
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric
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Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) să promoveze ocuparea forței de muncă 
și incluziunea socială prin creșterea 
disponibilității și accesibilității 
microfinanțărilor pentru categoriile 
vulnerabile și microîntreprinderi și prin 
facilitarea accesului la finanțare pentru 
întreprinderile sociale.

(e) să promoveze ocuparea forței de muncă 
și incluziunea socială prin creșterea 
disponibilității și accesibilității 
microfinanțărilor pentru șomeri, 
persoanele excluse social și vulnerabile
care doresc să înființeze o 
microîntreprindere, precum și pentru 
microîntreprinderile existente, și prin 
facilitarea accesului la finanțare pentru 
organizațiile din economia socială;

Or. en

Amendamentul 242
Heinz K. Becker

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) să promoveze ocuparea forței de muncă 
și incluziunea socială prin creșterea 
disponibilității și accesibilității 
microfinanțărilor pentru categoriile 
vulnerabile și microîntreprinderi și prin 
facilitarea accesului la finanțare pentru 
întreprinderile sociale.

(e) să promoveze ocuparea forței de muncă 
și incluziunea socială (de exemplu a 
persoanelor cu handicap sau cu un nivel 
scăzut de pregătire, precum și din cauza 
unor probleme personale sau de ordin 
profesional) prin creșterea disponibilității 
și accesibilității microfinanțărilor pentru
categoriile defavorizate și 
microîntreprinderi și prin facilitarea 
accesului la finanțare pentru întreprinderile 
sociale.

Or. de

Amendamentul 243
Karima Delli, Elisabeth Schroedter
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Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) să combată sărăcia și excluziunea 
socială prin sprijinirea activităților 
organizațiilor societății civile, ale 
partenerilor sociali, ale întreprinderilor 
sociale și ale organizațiilor din economia 
socială, precum și ale organismelor 
publice.

Or. en

Amendamentul 244
Heinz K. Becker

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) să îmbunătățească cunoașterea și 
înțelegerea situației din statele membre (și 
din alte țări participante) prin analiza, 
evaluarea și monitorizarea atentă a 
strategiilor și a punerii în aplicare a 
acestora.

Or. de

Amendamentul 245
Jutta Steinruck, Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Marian Harkin, Philippe Boulland, 
Pervenche Berès

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) să asigure tranziția eficientă de la 
sistemul educațional la un loc de muncă 
decent, să prevină abandonarea timpurie 
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a școlii și să promoveze calitatea stagiilor 
și a perioadelor de ucenicie.

Or. en

Amendamentul 246
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(eb) să asigure tranziția eficientă de la 
sistemul educațional la un loc de muncă 
decent, să prevină abandonarea timpurie 
a școlii și să promoveze calitatea stagiilor 
și a perioadelor de ucenicie.

Or. en

Amendamentul 247
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să promoveze egalitatea între femei și 
bărbați și să combată discriminarea pe 
motive de sex, rasă sau origine etnică, 
religie sau convingeri, handicap, vârstă sau 
orientare sexuală;

(a) să promoveze egalitatea între femei și 
bărbați prin integrarea dimensiunii de gen 
și prin punerea în aplicare a unor măsuri 
pozitive de promovare a egalității de gen, 
să combată discriminarea pe motive de sex, 
rasă sau origine etnică, religie sau 
convingeri, handicap, vârstă sau orientare 
sexuală și să respecte obligațiile prevăzute 
în Convenția ONU privind drepturile 
persoanelor cu handicap referitoare, 
printre altele, la educație, muncă, 
ocuparea forței de muncă și accesibilitate;

Or. en
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Amendamentul 248
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să promoveze egalitatea între femei și 
bărbați și să combată discriminarea pe 
motive de sex, rasă sau origine etnică, 
religie sau convingeri, handicap, vârstă sau 
orientare sexuală;

(a) să promoveze egalitatea între femei și 
bărbați și să combată discriminarea pe 
motive de sex, rasă sau origine etnică, 
limbă, religie sau convingeri, handicap, 
vârstă sau orientare sexuală;

Or. en

Amendamentul 249
Philippe Boulland

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să se asigure că, în definirea și 
punerea în aplicare a politicilor și 
acțiunilor Uniunii, se ține seama de 
cerințele legate de promovarea unui nivel 
înalt de ocupare a forței de muncă, de 
garantarea unei protecții sociale adecvate 
și de lupta împotriva excluziunii sociale;

(b) să promoveze un nivel înalt de ocupare 
a forței de muncă, să garanteze o protecție 
socială adecvată și să lupte împotriva 
excluziunii sociale, în definirea și punerea 
în aplicare a politicilor și acțiunilor 
Uniunii;

Or. fr

Amendamentul 250
Konstantinos Poupakis

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să se asigure că, în definirea și punerea 
în aplicare a politicilor și acțiunilor 
Uniunii, se ține seama de cerințele legate 
de promovarea unui nivel înalt de ocupare 
a forței de muncă, de garantarea unei 
protecții sociale adecvate și de lupta 
împotriva excluziunii sociale.

(b) să se asigure că, în definirea și punerea 
în aplicare a politicilor și acțiunilor 
Uniunii, se ține seama de cerințele legate 
de promovarea unui nivel înalt de ocupare 
a forței de muncă, de prevenirea și 
combaterea șomajului de lungă durată, de 
garantarea unei protecții sociale suficiente
și de lupta împotriva excluziunii sociale.

Or. el

Amendamentul 251
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) să sprijine acele întreprinderi sociale 
care oferă tinerilor programe de formare 
profesională, pentru ca aceștia să obțină 
calificările profesionale solicitate pe piața 
muncii.

Or. en

Amendamentul 252
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) să stabilească acțiuni coordonate 
între educație, piața muncii și sistemul de 
protecție socială atât la nivel național, cât 
și la nivel transfrontalier.

Or. en
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Amendamentul 253
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4a
Principiul parteneriatului

Pentru a asigura că programul 
îndeplinește nevoile și cerințele 
beneficiarilor și pentru a promova buna 
guvernare, învățarea reciprocă și 
inovarea socială, Comisia și statele 
membre aplică principiul parteneriatului 
pe întreaga durată a programului la toate 
nivelurile sale. În acest scop, Comisia și 
statele membre se asigură că organizațiile 
societății civile, inclusiv partenerii sociali, 
care reprezintă grupuri-țintă ale 
programului, sunt implicate în luarea 
deciziilor strategice, în dezvoltarea, 
punerea în aplicare, monitorizarea, 
evaluarea și diseminarea axelor 
programului.
Se alocă o cantitate suficientă de resurse
financiare pentru aplicarea efectivă a 
principiului parteneriatului, precum și 
pentru activitățile de consolidare a 
capacităților și a competențelor 
partenerilor sociali și ale organizațiilor 
societății civile care reprezintă grupurile-
țintă ale programului.

Or. en

Amendamentul 254
Philippe Boulland

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Creditele financiare pentru punerea în 
aplicare a programului pentru perioada 
cuprinsă între 1 ianuarie 2014 și 31 
decembrie 2020 se ridică la 958,19
milioane EUR14.

(1) Creditele financiare pentru punerea în 
aplicare a programului pentru perioada 
cuprinsă între 1 ianuarie 2014 și 
31 decembrie 2020 se ridică la cel puțin 
1 000 de milioane EUR14, ținând seama 
de situația ocupării forței de muncă și de 
constrângerile cadrului financiar 
multianual în curs de negociere.

Or. fr

Amendamentul 255
Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Creditele financiare pentru punerea în 
aplicare a programului pentru perioada 
cuprinsă între 1 ianuarie 2014 și 
31 decembrie 2020 se ridică la 958,19
milioane EUR14.

(1) Creditele financiare pentru punerea în 
aplicare a programului pentru perioada 
cuprinsă între 1 ianuarie 2014 și 
31 decembrie 2020 se ridică la
[XXX] milioane EUR14.

Or. en

Justificare

Pachetul financiar total ar trebui să fie conform cu Rezoluția PE din 8 iunie 2011 privind 
investiția în viitor: un nou cadru financiar multianual pentru o Europă competitivă, 
sustenabilă și favorabilă incluziunii (raport SURE).

Amendamentul 256
Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Axelor prevăzute la articolul 3 alineatul (1) 
li se alocă, cu titlu indicativ, următoarele 
procente:

Pe toată perioada programului, 
defalcarea creditelor financiare alocate
axelor prevăzute la articolul 3 alineatul (1) 
literele (a), (b) și (c) este următoarea:

Or. en

Amendamentul 257
Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) 60 % pentru axa Progress, din care cel 
puțin 17 % se alocă pentru promovarea 
experimentării sociale ca metodă de 
testare și pentru evaluarea soluțiilor 
inovatoare în vederea dezvoltării acestora;

(a) 60 % pentru axa Progress;

Or. en

Amendamentul 258
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) 60 % pentru axa Progress, din care cel 
puțin 17 % se alocă pentru promovarea 
experimentării sociale ca metodă de 
testare și pentru evaluarea soluțiilor 
inovatoare în vederea dezvoltării acestora;

(a) 60 % pentru axa Progress, din care cel 
puțin 50 % se alocă pentru protecția 
socială, incluziunea socială și reducerea 
și prevenirea sărăciei;

Or. en



AM\900457RO.doc 81/154 PE487.817v02-00

RO

Amendamentul 259
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) 60 % pentru axa Progress, din care cel 
puțin 17 % se alocă pentru promovarea 
experimentării sociale ca metodă de testare 
și pentru evaluarea soluțiilor inovatoare 
în vederea dezvoltării acestora;

(a) 60 % pentru axa Progress, din care cel 
puțin 60 % se alocă pentru protecția 
socială, incluziunea socială și reducerea 
și prevenirea sărăciei și cel puțin 15 % 
pentru combaterea șomajului în rândul 
tinerilor; cel puțin 15 % și cel mult 17 % 
din bugetul aferent acestei axe se alocă 
pentru promovarea experimentării politicii
sociale; finanțarea este disponibilă atât 
pentru proiectele mici și mijlocii, cât și 
pentru proiectele mari;

Or. en

Amendamentul 260
Philippe Boulland

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) 60 % pentru axa Progress, din care cel 
puțin 17 % se alocă pentru promovarea 
experimentării sociale ca metodă de testare 
și pentru evaluarea soluțiilor inovatoare în 
vederea dezvoltării acestora;

(a) 60 % pentru axa Progress, din care cel 
puțin 20 % se alocă pentru promovarea 
experimentării sociale ca metodă de testare 
și pentru evaluarea soluțiilor inovatoare în 
vederea dezvoltării acestora;

Or. fr

Amendamentul 261
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) 15 % pentru axa EURES; (b) 20 % pentru axa EURES, din care cel 
puțin 40 % se alocă programelor de 
mobilitate specifice, cel puțin 20 % se 
alocă parteneriatelor transfrontaliere, iar 
cel puțin 15 % formării și calificării 
personalului EURES;

Or. en

Amendamentul 262
Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) 15 % pentru axa EURES; (b) 18 % pentru axa EURES;

Or. en

Amendamentul 263
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b)15% pentru axa EURES; (b)15% pentru axa EURES, din care cel 
puțin 10% se alocă programelor de 
mobilitate specifice, cel puțin 40% se 
alocă parteneriatelor transfrontaliere, iar 
cel puțin 20% formării și calificării 
personalului EURES;

Or. de
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Amendamentul 264
Philippe Boulland

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) 15 % pentru axa EURES; (b) 15 % pentru axa EURES, acordându-se 
prioritate în special programului „Primul 
tău loc de muncă EURES”, și cel puțin 
20 % pentru parteneriatele 
transnaționale;

Or. fr

Amendamentul 265
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) 20 % pentru axa Microfinanțare și 
antreprenoriat social.

(c) 15 % pentru axa Microfinanțare și 
antreprenoriat social.

Or. en

Amendamentul 266
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

25 % din bugetul aferent acestui program 
se alocă pentru promovarea 
experimentării politicii sociale și cel puțin 
10 % pentru combaterea șomajului în 
rândul tinerilor și a excluziunii; 
finanțarea este disponibilă atât pentru 
proiectele mici și mijlocii, cât și pentru 



PE487.817v02-00 84/154 AM\900457RO.doc

RO

proiectele mari;

Or. en

Amendamentul 267
Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Restul de 2 % vor fi împărțiți între axe în 
fiecare an în funcție de prioritățile politice 
stabilite în comun de Parlamentul 
European și Consiliu pe baza unei 
propuneri din partea Comisiei.

Or. en

Amendamentul 268
Philippe Boulland

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Restul de 5% vor fi împărțiți între axe în 
fiecare an în funcție de prioritățile politice
propuse de Comisie și aprobate de 
Parlamentului și Consiliu.

Or. fr

Amendamentul 269
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Pe lângă creditele financiare 
menționate la alineatul (1), se finanțează 
axa Inițiativa privind tineretul stabilită la 
articolul 3 alineatul (1) litera (ca). Pentru 
perioada programului cuprinsă între 
1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2020, 
creditele financiare pentru această axă se 
ridică la [XXX] milioane EUR.

Or. en

Amendamentul 270
Jutta Steinruck, Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Marian Harkin, Philippe Boulland, 
Pervenche Berès

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Pe lângă creditele financiare 
menționate la alineatul (1), se finanțează 
axa Inițiativa privind tineretul stabilită la 
articolul 3 alineatul (1) litera (ca). Pentru 
perioada programului cuprinsă între 
1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2020, 
creditele financiare pentru această axă se 
ridică la [XXX] milioane EUR.

Or. en

Justificare

Pentru a aborda nivelurile inacceptabil de ridicate ale șomajului în rândul tinerilor, se 
introduce o nouă axă „Inițiativa privind tineretul”, cu condiția ca finanțarea să poată fi 
asigurată pentru acest obiectiv în cadrul CFM 2014-2020.

Amendamentul 271
Philippe Boulland
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Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Comisia poate folosi creditele 
menționate la alineatul (1) pentru a finanța 
asistența tehnică și/sau administrativă, în 
special în legătură cu auditul, 
externalizarea traducerilor, reuniunile 
experților și activitățile de informare și 
comunicare în avantajul comun al Comisiei 
și al beneficiarilor, asigurând consolidarea 
controlului cheltuielilor. Pentru aceste 
credite va trebui să se stabilească limite și 
plafoane.

Or. fr

Amendamentul 272
Philippe Boulland

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

În cadrul programului, în sfera sa de 
competență, pot fi finanțate următoarele 
tipuri de acțiuni:

Or. fr

Amendamentul 273
Mara Bizzotto

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 - punctul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) colectarea de date și statistici, 
elaborarea de metodologii comune, 
clasificări, indicatori și valori de referință;

(a) colectarea de date și statistici, 
clasificări, indicatori și valori de referință;
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Or. it

Amendamentul 274
Philippe Boulland

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – punctul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) evaluări și analize de impact; (c) evaluări independente și promovarea 
analizelor de impact inclusiv de către 
organisme private;

Or. fr

Amendamentul 275
Konstantinos Poupakis

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – punctul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) evaluări și analize de impact; (c) evaluări și analize de impact, precum și 
măsurarea eficienței acțiunilor pe baza 
obiectivelor stabilite cu privire la gradul 
de ocupare a forței de muncă, coeziunea 
socială și progresul social;

Or. el

Amendamentul 276
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – punctul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) monitorizarea impactului politicilor 
puse în aplicare asupra grupurilor celor 
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mai vulnerabile;

Or. en

Amendamentul 277
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – punctul 1 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) monitorizarea impactului politicilor 
puse în aplicare asupra îmbunătățirii 
condițiilor de lucru;

Or. en

Amendamentul 278
Philippe Boulland

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – punctul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) acțiuni concrete și inovatoare în 
domeniul social, al ocupării forței de 
muncă, al excluziunii sociale, al accesului 
persoanelor celor mai defavorizate la 
îngrijiri medicale, al condițiilor de muncă 
și al afacerilor sociale;

Or. fr

Amendamentul 279
Heinz K. Becker

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – punctul 2 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) schimburi și diseminare de bune 
practici, abordări inovatoare și experiență, 
evaluări inter pares, evaluare comparativă 
și învățare reciprocă la nivel european;

(a) schimburi și diseminare de bune 
practici, abordări inovatoare și experiență, 
evaluări inter pares, evaluare comparativă 
și învățare reciprocă la nivel european 
pentru a asigura, în cadrul promovării
strategiilor europene pentru ocuparea 
forței de muncă, combaterea excluziunii 
sociale și a sărăciei.

Or. de

Amendamentul 280
Philippe Boulland

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – punctul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. fr

Amendamentul 281
Philippe Boulland

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – punctul 2 - litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) formarea juriștilor, a politicienilor și a 
consilierilor EURES;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 282
Heinz K. Becker
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Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c)formarea juriștilor, a politicienilor și a 
consilierilor EURES;

(c)formarea juriștilor și a tuturor 
persoanelor care participă la punerea în 
aplicare a programului UE pentru 
schimbări sociale și inovare socială, mai 
ales a consilierilor EURES;

Or. de

Amendamentul 283
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – punctul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) formarea juriștilor, a politicienilor și a 
consilierilor EURES;

(c) formarea juriștilor, a politicienilor și a 
consilierilor EURES, precum și a actorilor 
din cadrul parteneriatelor transfrontaliere 
EURES;

Or. en

Amendamentul 284
Philippe Boulland

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – punctul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) elaborarea și publicarea de ghiduri, 
rapoarte și materiale educaționale;

(d) elaborarea și publicarea de ghiduri, 
rapoarte și materiale educaționale, precum 
și organizarea de activități de informare, 
comunicare și mediatizare a acțiunilor 
promovate de programul Progress;

Or. fr
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Amendamentul 285
Philippe Boulland

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – punctul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) activități de informare și comunicare; eliminat

Or. fr

Amendamentul 286
Philippe Boulland

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – punctul 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) elaborarea și diseminarea unui 
ansamblu de criterii sociale aplicabile în 
mod voluntar de toate întreprinderile de 
pe teritoriul european și care pot fi 
valorificate printr-o etichetă, precum cea 
menționată la articolul 16.

Or. fr

Amendamentul 287
Evelyn Regner

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – punctul 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) îmbunătățirea cunoștințelor și a 
înțelegerii în rândul factorilor politici și al 
altor părți interesate cu privire la 
elaborarea și punerea în aplicare a 
politicilor care promovează locurile de 
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muncă de calitate, condițiile bune de 
muncă, piețele muncii favorabile 
incluziunii, protecția socială și 
incluziunea socială și combaterea 
sărăciei.

Or. en

Amendamentul 288
Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – punctul 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) încurajarea culturii prevenirii în 
domeniul sănătății și securității la locul 
de muncă și promovarea sănătății mintale 
și fizice în mediul de lucru;

Or. en

Amendamentul 289
Philippe Boulland

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – punctul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) consolidarea capacităților 
administrațiilor naționale și a serviciilor 
de specialitate responsabile de 
promovarea mobilității geografice 
desemnate de statele membre, precum și a 
furnizorilor de microcredite;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 290
Jutta Steinruck
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Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – punctul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) consolidarea capacităților 
administrațiilor naționale și a serviciilor de 
specialitate responsabile de promovarea 
mobilității geografice desemnate de statele 
membre, precum și a furnizorilor de 
microcredite;

(b) consolidarea capacităților 
administrațiilor și a serviciilor de 
specialitate responsabile de promovarea 
mobilității geografice desemnate de statele 
membre, precum și consolidarea 
capacităților furnizorilor de microcredite și 
a furnizorilor de finanțare pentru 
întreprinderile sociale;

Or. en

Amendamentul 291
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – punctul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) consolidarea capacităților 
organizațiilor sociale partenere, ale 
organizațiilor neguvernamentale și ale 
actorilor din economia socială;

Or. en

Amendamentul 292
Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – punctul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) consolidarea capacităților 
organizațiilor sociale partenere și ale 
organizațiilor societății civile;
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Or. en

Amendamentul 293
Philippe Boulland

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – punctul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. fr

Amendamentul 294
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – punctul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 295
Mara Bizzotto

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – punctul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

4. Acțiuni de promovare a mobilității 
persoanelor în Uniune, în special crearea 
unei platforme digitale multilingve pentru 
compensarea cererilor și ofertelor de locuri 
de muncă și programele de mobilitate 
specifice, destinate să ocupe posturile 
acolo unde au fost identificate lipsuri pe 
piața muncii și/sau să ajute anumite grupuri 
de lucrători cum sunt tinerii, fiind 
conștienți de faptul că promovarea 
mobilității geografice a tinerilor nu 
trebuie să faciliteze fenomene de tipul 
„migrația valorilor”din statele membre 
care se află în dificultate în comparație cu 
statele mai prospere. Un astfel de 
fenomen ar risca compromiterea 
capacității de a ieși din criză a statelor 
membre aflate în dificultate; mobilitatea 
geografică nu trebuie deci să devină 
singura opțiune posibilă pentru tineri, ci 
mai degrabă această opțiune ar trebui să 
fie complementară creșterii ofertelor de 
locuri de muncă în statul membru de 
origine al acestora.

Or. it

Amendamentul 296
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

4. Acțiuni de promovare a mobilității 
persoanelor în Uniune ca alternativă și de 
eliminare a obstacolelor din calea 
mobilității cetățenilor care decid să plece 
din statul membru de origine:
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de lucrători cum sunt tinerii.

(a) informarea și consilierea solicitanților 
de locuri de muncă, a lucrătorilor mobili, 
a lucrătorilor transfrontalieri, precum și a 
organizațiilor care le reprezintă interesele 
și a angajatorilor; formarea celor care 
administrează beneficiile transfrontaliere;
(b) promovarea unei platforme digitale 
multilingve pentru compensarea cererilor și 
ofertelor de locuri de muncă și programele 
de mobilitate specifice, destinate să ocupe 
posturile acolo unde au fost identificate 
lipsuri pe piața muncii și/sau să ajute 
anumite grupuri de lucrători cum sunt 
tinerii.

Or. en

Amendamentul 297
Philippe Boulland

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

4. În cadrul axei EURES, pot fi finanțate 
următoarele tipuri de acțiuni:

Or. fr

Amendamentul 298
Thomas Mann
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Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 299
Philippe Boulland

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – punctul 4 – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. fr

Amendamentul 300
Philippe Boulland
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Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – punctul 4 – litera b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) formarea juriștilor și a consilierilor 
politici EURES;

Or. fr

Amendamentul 301
Philippe Boulland

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – punctul 4 – litera c (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) consolidarea capacităților 
administrațiilor naționale și a serviciilor 
de specialitate responsabile de 
promovarea mobilității geografice 
specifice desemnate de statele membre;

Or. fr

Amendamentul 302
Philippe Boulland

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – punctul 4 – litera d (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. fr
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Amendamentul 303
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – punctul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Acțiuni de sprijinire a accesului la 
cursuri de calificare profesională 
specializată pentru a ajuta într-un mod 
mai eficient grupurile specifice de 
lucrători sau șomerii.

Or. en

Amendamentul 304
Philippe Boulland

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

5. Tipurile de acțiuni care pot fi finanțate 
în cadrul axei Microfinanțare și 
antreprenoriat social

Or. fr

Amendamentul 305
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

pentru microfinanțare și sprijin acordat 
persoanelor care nu au bonitate sau au o 
bonitate insuficientă și care nu dispun de 
resurse de capital sau au resurse de 
capital insuficiente și care, prin urmare, 
nu au acces la credite, în special prin 
intermediul instrumentelor financiare 
prevăzute în partea I titlul VIII din 
Regulamentul nr. XXX/2012 [Regulament 
financiar nou] privind normele financiare 
aplicabile bugetului anual al Uniunii și prin 
intermediul subvențiilor.

Or. en

Amendamentul 306
Philippe Boulland

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – punctul 5 – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. fr

Amendamentul 307
Philippe Boulland

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – punctul 5 – litera b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) consolidarea capacităților 
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administrațiilor naționale și ale serviciilor 
de specialitate responsabile de 
recunoașterea și promovarea furnizorilor 
de microcredite și desemnate de statele 
membre;

Or. fr

Amendamentul 308
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – punctul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Sprijin acordat microîntreprinderilor 
și întreprinderilor sociale, prin 
intermediul instrumentelor financiare, 
pentru ca acestea să ofere tinerilor și/sau 
șomerilor programe de formare 
profesională.

Or. en

Amendamentul 309
Jan Kozłowski

Propunere de regulament
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Acțiunile eligibile în cadrul programului 
pot fi puse în aplicare concomitent cu alte 
instrumente ale Uniunii, cu condiția ca 
aceste acțiuni să îndeplinească atât 
obiectivele programului, cât și ale altor 
instrumente în cauză. Este necesară 
stabilirea unor linii de demarcare clare 
între intervenția celorlalte instrumente (de 
exemplu FES sau FEDR) și program, 
pentru a evita suprapunerea finanțărilor 
și pentru a asigura un efect de sinergie.
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Or. pl

Amendamentul 310
Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Comisia, în cooperare cu statele 
membre, se asigură că activitățile 
desfășurate în cadrul programului sunt 
coerente cu alte acțiuni ale Uniunii și 
complementare acestora, în special cu cele 
din cadrul Fondului social european (FSE), 
Fondul european de dezvoltare regională 
(FEDR), Programul Orizont 2020 pentru 
cercetare și inovare, Programul pentru 
competitivitatea întreprinderilor și 
întreprinderile mici și mijlocii.

Or. en

Amendamentul 311
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

profesională, drepturile și bunăstarea 
copilului și politica în domeniul 
tineretului, politica privind migrația,
cercetare și inovare, antreprenoriat, 
sănătate, condiții de muncă, extindere și 
relații externe, precum și în politica 
economică generală.

Or. en

Amendamentul 312
Kinga Göncz

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Comisia, în cooperare cu statele 
membre, se asigură că activitățile 
desfășurate în cadrul programului sunt 
coerente cu alte acțiuni ale Uniunii și 
complementare acestora, în special cu cele 
din cadrul Fondului social european (FSE) 
și în domenii precum dialogul social, 
justiția și drepturile fundamentale, 
educație, formare profesională și politica în 
domeniul tineretului, cercetare și inovare, 
antreprenoriat, sănătate, extindere și relații 
externe, precum și în politica economică 
generală. Comisia garantează că statele 
membre finanțează din fondurile FSE 
organizațiile care oferă programe de 
formare și de mentorat beneficiarilor 
finali ai microfinanțărilor; de asemenea, 
aceasta încurajează statele membre să 
acorde subvenții pentru finanțarea 
dobânzilor din fondurile FSE 
beneficiarilor de microfinanțări acordate 
de UE.

Or. hu
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Amendamentul 313
Philippe Boulland

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 314
Mara Bizzotto

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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



AM\900457RO.doc 105/154 PE487.817v02-00

RO

generală.

Or. it

Amendamentul 315
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Activitățile care beneficiază de sprijin 
acordat în cadrul programului sunt 
conforme cu legislația Uniunii și cea 
națională, inclusiv cu normele privind 
ajutoarele de stat.

(2) Activitățile care beneficiază de sprijin 
acordat în cadrul programului sunt 
conforme cu legislația Uniunii și cea 
națională, inclusiv cu normele privind 
ajutoarele de stat, și cu convențiile OIM.

Or. en

Amendamentul 316
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Acțiunile puse în aplicare respectă în 
continuare Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene și 
Convenția ONU privind drepturile 
persoanelor cu handicap.

Or. en

Amendamentul 317
Philippe Boulland

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Rezultatele acțiunilor puse în aplicare 
în cadrul programului sunt comunicate și 
diseminate în mod corespunzător, pentru a 
maximiza impactul, durabilitatea și 
valoarea lor adăugată la nivelul Uniunii.

(1) Rezultatele acțiunilor puse în aplicare 
în cadrul programului sunt comunicate și 
diseminate cetățenilor, CESE,  
reprezentanților IMM-urilor, partenerilor 
sociali și Parlamentului European, cu 
regularitate și în mod corespunzător, 
pentru a maximiza impactul, durabilitatea 
și valoarea lor adăugată la nivelul Uniunii.

Or. fr

Amendamentul 318
Kinga Göncz

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Rezultatele acțiunilor puse în aplicare 
în cadrul programului sunt comunicate și 
diseminate în mod corespunzător, pentru 
a maximiza impactul, durabilitatea și 
valoarea lor adăugată la nivelul Uniunii.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. hu

Amendamentul 319
Philippe Boulland

Propunere de regulament
Articolul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a monitoriza cu regularitate 
programul și a aduce ajustările necesare 
priorităților sale politice și de finanțare, 
Comisia întocmește rapoarte bienale de 
monitorizare și le trimite Parlamentului 
European și Consiliului. Aceste rapoarte 

Pentru a monitoriza cu regularitate 
programul și a aduce ajustările necesare 
priorităților sale politice și de finanțare, 
Comisia întocmește rapoarte anuale de 
monitorizare și le trimite Parlamentului 
European și Consiliului și, pentru 



AM\900457RO.doc 107/154 PE487.817v02-00

RO

prezintă rezultatele programului și măsura 
în care activitățile din cadrul acestuia au 
abordat aspecte care țin de egalitatea de 
gen și de lupta împotriva discriminării, 
inclusiv aspectele privind accesibilitatea.

informare, CoR și CESE. Aceste rapoarte 
prezintă rezultatele calitative și cantitative 
ale programului și măsura în care 
activitățile din cadrul acestuia au abordat 
aspecte care țin de egalitatea de gen și de 
lupta împotriva discriminării, inclusiv 
aspectele privind accesibilitatea. Aceste 
rapoarte sunt publicate pentru a asigura o
transparență sporită.

Or. fr

Amendamentul 320
Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 321
Kinga Göncz

Propunere de regulament
Articolul 13
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. hu

Amendamentul 322
Jan Kozłowski

Propunere de regulament
Articolul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. pl

Amendamentul 323
Karima Delli, Elisabeth Schroedter
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Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Până la sfârșitul anului 2017, se 
realizează, în cooperare cu comitetul 
consultativ strategic menționat la 
articolul 26d, o evaluare intermediară a 
programului pentru a măsura progresele 
înregistrate în realizarea obiectivelor sale, a 
stabili dacă resursele sale au fost folosite în 
mod eficient și a evalua valoarea adăugată 
a programului la nivelul Uniunii.
Comitetul consultativ strategic menționat 
la articolul 26d este implicat în întregul 
proces de evaluare.

Or. en

Amendamentul 324
Jan Kozłowski

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Până la sfârșitul anului 2017, cel târziu, 
se realizează o evaluare intermediară a 
programului pentru a măsura progresele 
înregistrate în realizarea obiectivelor sale, a 
stabili dacă resursele sale au fost folosite în 
mod eficient și a evalua valoarea adăugată 
a programului la nivelul Uniunii. Comisia 
poate propune, pe baza rezultatelor 
revizuirii, transferul fondurilor între axele 
programului.

Or. pl

Amendamentul 325
Jutta Steinruck
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Propunere de regulament
Articolul 14a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 14a
Secțiuni tematice și finanțare

(1) Axa Progress sprijină acțiunile din 
cadrul uneia sau al mai multora dintre 
secțiunile tematice menționate la literele
(a), (b) și (c). Pe toată perioada 
programului, defalcarea procentului 
alocat menționat la articolul 5 alineatul 
(2) litera (a) între diferitele secțiuni 
respectă următoarele limite inferioare:
(a) ocuparea forței de muncă, în cadrul 
căreia cel puțin 10 % din creditele 
financiare alocate pentru această secțiune 
sunt utilizate pentru a combate șomajul în 
rândul tinerilor;
(b) protecția socială, incluziunea socială 
și reducerea și prevenirea sărăciei: 50 %;
(c) condiții de lucru: 10 %.
(2) Pentru activitățile din cadrul celor trei 
secțiuni tematice, cel puțin 25 % din 
creditele financiare alocate menționate la 
articolul 5 alineatul (2) litera (a) sunt 
utilizate pentru experimentarea politicii 
sociale pe toată perioada programului.
(3) Competența de a adopta acte delegate 
se conferă Comisiei în conformitate cu 
articolul 26e referitor la alocarea de 
fonduri pentru secțiunile individuale din 
cadrul axei. Comisia are dreptul de a 
stabili suma totală alocată pentru 
secțiunea menționată la litera (a) și să
majoreze sau să reducă cu până la 5 % 
sumele alocate pentru secțiunile 
menționate la alineatul (1) literele (b) și 
(c), luând în considerare nevoile specifice 
și prioritățile politice din domeniile 
acoperite de axa Progress.

Or. en
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Amendamentul 326
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 14a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 14a
Secțiuni tematice

Programul de lucru multianual al axei 
Progress ar trebui să sprijine acțiunile 
menționate în cadrul uneia sau al mai 
multora dintre următoarele secțiuni 
tematice:
(a) ocuparea forței de muncă;
(b) protecția socială, incluziunea socială 
și reducerea și prevenirea sărăciei;
(c) condițiile de muncă și sănătatea și 
securitatea la locul de muncă;
În plus, acesta ar trebui să includă 
următoarele priorități orizontale:
(a) experimentarea politicii sociale;
(b) combaterea șomajului în rândul 
tinerilor și excluziunea;
(c) promovarea egalității de șanse între 
femei și bărbați;
(d) combaterea discriminării pe motive de 
sex, rasă sau origine etnică, religie sau 
convingeri, handicap, vârstă sau orientare 
sexuală și respectarea obligațiilor 
prevăzute în Convenția ONU privind 
drepturile persoanelor cu handicap;
(e) protecția drepturilor și a bunăstării 
copiilor.

Or. en
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Amendamentul 327
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pe lângă obiectivele generale prevăzute la 
articolul 4, obiectivele specifice ale axei 
Progress sunt:

Pe lângă obiectivele generale prevăzute la 
articolul 4, obiectivele specifice ale axei 
Progress sunt sprijinirea punerii în 
aplicare a Strategiei Europa 2020, a 
Platformei europene împotriva sărăciei și 
a altor inițiative emblematice relevante, 
precum și implicarea în metoda deschisă 
de coordonare socială consolidată (MDC). 
Obiectivele specifice sunt:

Or. en

Amendamentul 328
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să dobândească și să difuzeze informații 
analitice comparative de înaltă calitate 
pentru a se asigura că politicile Uniunii în 
domeniul social și al ocupării forței de 
muncă și legislația în domeniul condițiilor 
de muncă se bazează pe dovezi solide și 
sunt relevante pentru nevoile, problemele 
și condițiile din fiecare stat membru și din 
alte țări participante;

(a) să dobândească și să difuzeze informații 
analitice comparative de înaltă calitate 
pentru a se asigura că politicile Uniunii în 
domeniul ocupării forței de muncă, al 
condițiilor de muncă, al protecției sociale, 
al incluziunii sociale și al combaterii 
discriminării și a discriminării multiple, 
al combaterii sărăciei și a excluziunii de 
pe piața locuințelor, al combaterii 
șomajului și a sărăciei în rândul tinerilor, 
a sărăciei în rândul migranților și al 
minorităților etnice, a sărăciei în rândul 
copiilor, a sărăciei energetice, precum și
legislația în aceste domenii se bazează pe 
dovezi solide și sunt relevante pentru 
nevoile populației, problemele sociale și 
condițiile sociale din fiecare stat membru 
și din alte țări participante;
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Or. en

Amendamentul 329
Philippe Boulland

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să dobândească și să difuzeze informații 
analitice comparative de înaltă calitate 
pentru a se asigura că politicile Uniunii în 
domeniul social și al ocupării forței de 
muncă și legislația în domeniul condițiilor 
de muncă se bazează pe dovezi solide și 
sunt relevante pentru nevoile, problemele
și condițiile din fiecare stat membru și din 
alte țări participante;

(a) să dobândească și să difuzeze informații 
analitice comparative de înaltă calitate 
pentru a se asigura că politicile Uniunii în 
domeniul social, în materie de luptă 
împotriva excluziunii, de acces al 
persoanelor celor mai defavorizate la 
îngrijiri medicale și de ocupare a forței de 
muncă, precum și legislația în domeniul 
condițiilor de muncă se bazează pe 
informații specifice la nivel local, regional 
sau național și care corespund pe deplin
nevoilor persoanelor aflate în căutarea 
unui loc de muncă și/sau ale lucrătorilor 
și nevoilor, problemelor și condițiilor cu 
care se confruntă cetățenii din fiecare stat 
membru și din alte țări participante;

Or. fr

Amendamentul 330
Konstantinos Poupakis

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să dobândească și să difuzeze informații 
analitice comparative de înaltă calitate 
pentru a se asigura că politicile Uniunii în 
domeniul social și al ocupării forței de 
muncă și legislația în domeniul condițiilor 
de muncă se bazează pe dovezi solide și 
sunt relevante pentru nevoile, problemele 

(a) să dobândească și să difuzeze informații 
analitice comparative de înaltă calitate 
pentru a se asigura că politicile Uniunii în 
domeniul social și al ocupării forței de 
muncă și legislația în domeniul condițiilor 
de muncă se bazează pe dovezi solide și 
sunt relevante în mod eficient pentru 
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și condițiile din fiecare stat membru și din 
alte țări participante;

nevoile, problemele și condițiile din fiecare 
stat membru și din alte țări participante;

Or. el

Amendamentul 331
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să faciliteze schimbul de informații 
eficient și cuprinzător, învățarea reciprocă 
și dialogul la nivel european, național și 
internațional privind politicile Uniunii în 
domeniul social și al ocupării forței de 
muncă și legislația în domeniul condițiilor 
de muncă, cu scopul de a sprijini statele 
membre și alte țări participante în 
elaborarea politicilor și în punerea în 
aplicare a legislației Uniunii;

(b) să faciliteze schimbul de informații 
eficient și cuprinzător, învățarea reciprocă 
și dialogul la nivel european, național și 
internațional, în cadrul strategiei europene 
pentru ocuparea forței de muncă și al 
metodei deschise de coordonare în 
domeniul protecției sociale și al 
incluziunii sociale și prin stabilirea de 
rețele între organismele specializate, 
inclusiv partenerii sociali și organizațiile 
societății civile, privind politicile Uniunii 
în domeniul ocupării forței de muncă, al 
protecției sociale și al incluziunii sociale,
legislația în domeniul condițiilor de muncă, 
combaterea discriminării și a 
discriminării multiple, combaterea 
sărăciei și a excluziunii de pe piața 
locuințelor, protecția drepturilor și a 
bunăstării copilului, combaterea 
șomajului și a sărăciei în rândul tinerilor, 
facilitarea integrării migranților și 
îmbunătățirea situației solicitanților de 
azil, cu scopul de a sprijini statele membre 
și alte țări participante în elaborarea 
politicilor și în punerea în aplicare a 
legislației Uniunii;

Or. en

Amendamentul 332
Philippe Boulland
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Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să faciliteze schimbul de informații 
eficient și cuprinzător, învățarea reciprocă 
și dialogul la nivel european, național și 
internațional privind politicile Uniunii în 
domeniul social și al ocupării forței de 
muncă și legislația în domeniul condițiilor 
de muncă, cu scopul de a sprijini statele 
membre și alte țări participante în 
elaborarea politicilor și în punerea în 
aplicare a legislației Uniunii;

(b) să faciliteze schimbul de informații 
eficient și cuprinzător, îndeosebi cu privire 
la acțiunile inovatoare în domeniul 
accesului la încadrarea în muncă și, în 
special, la un prim loc de muncă, 
învățarea reciprocă și dialogul la nivel 
european, național și internațional privind 
politicile Uniunii în domeniul social, lupta 
împotriva excluziunii, precum și 
promovarea, în cadrul campaniilor de 
informare pe internet, a unei etichete 
pentru întreprinderile cele mai virtuoase 
din punct de vedere social din Europa și 
legislația în domeniul condițiilor de muncă, 
cu scopul de a sprijini statele membre și 
alte țări participante în elaborarea 
politicilor și în punerea în aplicare a 
legislației Uniunii;

Or. fr

Amendamentul 333
Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să faciliteze schimbul de informații 
eficient și cuprinzător, învățarea reciprocă 
și dialogul la nivel european, național și 
internațional privind politicile Uniunii în 
domeniul social și al ocupării forței de 
muncă și legislația în domeniul condițiilor 
de muncă, cu scopul de a sprijini statele 
membre și alte țări participante în 
elaborarea politicilor și în punerea în 
aplicare a legislației Uniunii;

(b) să faciliteze schimbul de informații 
eficient și cuprinzător, învățarea reciprocă 
și dialogul la nivel european, național și 
internațional, în cadrul strategiei europene 
pentru ocuparea forței de muncă și al 
metodei deschise de coordonare în 
domeniul protecției și incluziunii sociale 
și prin stabilirea de rețele între 
organismele specializate, inclusiv 
partenerii sociali și organizațiile societății 
civile, privind politicile Uniunii în 
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domeniul ocupării forței de muncă, al 
condițiilor de muncă, al protecției sociale, 
al incluziunii sociale și al combaterii 
sărăciei, precum și legislația în aceste 
domenii, cu scopul de a sprijini statele 
membre și alte țări participante în 
elaborarea politicilor și în punerea în 
aplicare a legislației Uniunii;

Or. en

Amendamentul 334
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) să sprijine implicarea activă a tuturor 
actorilor relevanți în urmărirea 
priorităților deja convenite ale Uniunii, 
cum ar fi incluziunea activă, combaterea 
discriminării și a discriminării multiple, 
combaterea lipsei de adăpost și a 
excluziunii de pe piața locuințelor, a 
sărăciei în rândul copiilor, a sărăciei 
energetice, a sărăciei și a șomajului în 
rândul tinerilor și a sărăciei în rândul 
migranților, îmbunătățirea situației 
solicitanților de azil și a minorităților 
etnice, punerea în aplicare a Strategiei 
europene 2010-2020 pentru persoanele cu 
handicap, punerea în aplicare a 
Convenției Națiunilor Unite privind 
drepturile persoanelor cu handicap, a 
Acțiunii comune în materie de sănătate 
mintală și a Acțiunii comune privind 
inegalitățile în materie de sănătate.

Or. en

Amendamentul 335
Karima Delli, Elisabeth Schroedter
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Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) să încurajeze cultura prevenirii în 
domeniul sănătății și securității la locul 
de muncă și să promoveze sănătatea 
mintală și fizică în mediul de lucru;

Or. en

Amendamentul 336
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să furnizeze sprijin financiar 
responsabililor politici pentru testarea 
reformelor politicilor sociale și a politicilor 
în domeniul pieței muncii, să dezvolte 
capacitatea actorilor principali de a elabora 
și de a pune în practică experimentarea 
socială și să faciliteze accesul la 
informațiile și competențele 
corespunzătoare;

(c) să furnizeze sprijin financiar 
responsabililor politici pentru dezvoltarea 
potențialului de a crea locuri de muncă și 
anticiparea nevoilor de calificări pentru 
trecerea la o economie eficientă din 
punctul de vedere al utilizării resurselor și 
cu emisii scăzute de carbon, precum și 
pentru dezvoltarea durabilă ecologică și 
socială, pentru testarea în mod 
corespunzător a politicilor sociale și a 
politicilor în domeniul pieței muncii pentru 
ca acestea să îmbunătățească calitatea 
locurilor de muncă și protecția socială, să 
dezvolte capacitatea actorilor principali de 
a elabora și de a pune în practică 
experimentarea politicii sociale legat de 
aceste obiective și de progresul social și să 
faciliteze accesul la informațiile și 
competențele corespunzătoare;

Or. en
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Amendamentul 337
Philippe Boulland

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să furnizeze sprijin financiar 
responsabililor politici pentru testarea 
reformelor politicilor sociale și a politicilor 
în domeniul pieței muncii, să dezvolte 
capacitatea actorilor principali de a elabora 
și de a pune în practică experimentarea 
socială și să faciliteze accesul la 
informațiile și competențele 
corespunzătoare;

(c) să furnizeze sprijin financiar actorilor 
naționali, regionali sau locali pentru 
testarea reformelor politicilor sociale și a 
politicilor în domeniul pieței muncii, să 
dezvolte capacitatea actorilor principali de 
a elabora și de a pune în practică 
experimentarea socială și să faciliteze 
accesul la informațiile și competențele 
corespunzătoare;

Or. fr

Amendamentul 338
Philippe Boulland

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) să furnizeze organizațiilor Uniunii și 
celor naționale sprijin financiar pentru a le 
stimula capacitatea de a dezvolta, promova 
și susține punerea în aplicare a politicii 
Uniunii în domeniul social și al ocupării 
forței de muncă și a legislației în domeniul 
condițiilor de muncă.

(d) să furnizeze organizațiilor Uniunii și 
celor naționale, regionale sau locale
sprijin financiar pentru a le stimula 
capacitatea de a dezvolta experimente 
sociale inovatoare și de a promova și 
susține punerea în aplicare a politicii 
Uniunii în domeniul social, al luptei 
împotriva excluziunii și al ocupării forței 
de muncă și a legislației în domeniul 
condițiilor de muncă.

Or. fr

Amendamentul 339
Jutta Steinruck
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Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) să furnizeze organizațiilor Uniunii și 
celor naționale sprijin financiar pentru a le 
stimula capacitatea de a dezvolta, promova 
și susține punerea în aplicare a politicii 
Uniunii în domeniul social și al ocupării 
forței de muncă și a legislației în domeniul 
condițiilor de muncă.

(d) să furnizeze organizațiilor de la toate 
nivelurile sprijin financiar pentru a le 
stimula capacitatea de a dezvolta, promova 
și susține punerea în aplicare a politicii 
Uniunii în domeniul ocupării forței de 
muncă, al condițiilor de muncă, al 
protecției sociale, al incluziunii sociale și 
al combaterii sărăciei, precum și a 
legislației în aceste domenii.

Or. en

Amendamentul 340
Philippe Boulland

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pe lângă obiectivele generale prevăzute la 
articolul 4, inovarea și experimentarea 
socială din cadrul axei Progress constau 
în:
(a) crearea unei etichete sociale care să 
permită identificarea întreprinderilor care 
depun eforturi pentru a îndeplini criterii 
sociale mai ambițioase decât normele 
juridice minime, pentru a înregistra 
progrese în direcția unui model social 
european capabil de a propune o protecție 
socială mai bună pentru lucrători și de a 
răspunde aspirațiilor consumatorilor și 
ale organismelor financiare care doresc 
să investească în întreprinderi 
responsabile din punct de vedere social;
(b) punerea în aplicare a unor finanțări 
care să le permită beneficiarilor să le 
utilizeze ca „aport personal” în relația cu 
organismele financiare; 
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(c) promovarea creării de ghișee unice 
care să regrupeze serviciile ocupării forței 
de muncă și toate celelalte servicii sociale 
legate de acestea (ONG-uri, asociații, 
parteneriate sociale etc.) în domeniul 
profesional (formare, învățare, 
reconversie etc.) și în cel social (locuințe, 
sănătate, transport etc.);
(d) promovarea telelucrului; 
(e) încurajarea și susținerea tuturor 
inițiativelor luate de instituțiile școlare și 
de centrele de formare pentru o 
colaborare mai strânsă cu serviciile de 
ocupare a forței de muncă în vederea 
adaptării formărilor în funcție de 
sectoarele afectate de lipsa de lucrători 
calificați;
(f) promovarea creării de „pepiniere” de 
întreprinderi care să permită o partajare a 
mijloacelor pentru demararea unei 
activități și promovarea unor structuri 
menite să faciliteze crearea de 
întreprinderi prin furnizarea unui sprijin 
tehnic și financiar precum și a posibilității 
de mentorat;
(g) consolidarea informării cetățenilor cu 
privire la existența unor programe 
europene dedicate îmbunătățirii 
procesului de căutare a unui loc de 
muncă;
(h) promovarea inițiativelor care susțin
abordările personalizate cu privire la 
căutarea unui loc de muncă și la mediul 
șomerilor (sprijin pentru mobilitate, 
împrumutarea unui vehicul, sprijin 
pentru obținerea permisului de 
conducere, protecție socială etc.);
(i) lupta împotriva excluziunii și a 
sărăciei, permițând, îndeosebi, accesul 
persoanelor celor mai defavorizate la 
îngrijiri medicale.

Or. fr
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Amendamentul 341
Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) servicii de ocupare a forței de muncă; (b) servicii publice și private de ocupare a 
forței de muncă;

Or. en

Amendamentul 342
Philippe Boulland

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În vederea punerii în aplicare a 
prezentului program, Comisia stabilește o 
colaborare cu fundațiile și agențiile 
europene competente în domeniul social 
și asigură complementaritatea și coerența 
programului cu programele Grundtvig și 
Leonardo.

Or. fr

Amendamentul 343
Philippe Boulland

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia poate să coopereze cu țări terțe 
care nu participă la program. 
Reprezentanții acestor țări terțe pot 
participa la evenimente de interes comun 
(conferințe, ateliere și seminarii) care se 

(4) Comisia poate să coopereze cu țări terțe 
care nu participă la program. 
Reprezentanții acestor țări terțe pot 
participa la evenimente de interes comun 
(conferințe, ateliere și seminarii) care se 
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desfășoară în țările care participă la 
program , iar costurile participării lor pot fi 
acoperite de program.

desfășoară în țările care participă la 
program , iar costurile participării lor pot fi 
parțial acoperite de program.

Or. fr

Amendamentul 344
Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Articolul 19a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 19a
Secțiuni tematice și finanțare
(1) Axa EURES sprijină acțiunile din 
cadrul uneia sau al mai multora dintre 
secțiunile tematice menționate la literele 
(a), (b) și (c). Pe toată perioada 
programului, defalcarea procentului 
alocat menționat la articolul 5 alineatul 
(2) litera (b) între diferitele secțiuni 
respectă următoarele limite inferioare:
(a) servicii de informare, consiliere și de 
plasare a forței de muncă pentru 
lucrătorii mobili și angajatori: 15 %;
(b) programe specifice de mobilitate: 
20 %;
(c) cooperare transnațională, sectorială și 
transfrontalieră: 40 %.
(2) Competența de a adopta acte delegate 
se conferă Comisiei în conformitate cu 
articolul 26e referitor la alocarea de 
fonduri pentru secțiunile individuale din 
cadrul axei. Comisia are dreptul de a 
crește sau de a reduce cu până la 5 % 
sumele alocate pentru secțiunile 
menționate la alineatul (1) literele (a), (b) 
și (c), luând în considerare nevoile 
specifice și prioritățile politice din 
domeniile acoperite de axa EURES.
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Or. en

Amendamentul 345
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 19a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 19a
Secțiuni tematice

Articolul 19a
Secțiuni tematice
Axa EURES include acțiuni în 
următoarele domenii:
(a) servicii de informare, consiliere și de 
plasare a forței de muncă pentru 
lucrătorii mobili și angajatori;
(b) programe specifice de mobilitate;
(c) cooperare transnațională, sectorială și 
transfrontalieră;
(d) evaluarea activităților și a plasărilor, 
ca o secțiune transversală;
(e) programul „Primul tău loc de muncă 
EURES” pentru tinerii care solicită locuri 
de muncă.

Or. en

Amendamentul 346
Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Articolul 20 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să se asigure că ofertele și cererile de 
locuri de muncă și toate informațiile 

(a) să se asigure că informațiile și 
consilierea privind ofertele și cererile de 
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aferente sunt transparente pentru potențialii 
solicitanți și angajatori; acest lucru se 
realizează prin schimbul și difuzarea 
acestor informații la nivel transnațional, 
interregional și transfrontalier, utilizând 
formulare standard de interoperabilitate;

locuri de muncă și toate informațiile 
aferente, cum ar fi condițiile de viață și de 
muncă, inclusiv legislația socială, dreptul 
muncii și contractele colective în vigoare, 
precum și posibilitățile de a dobândi noi 
competențe, sunt transparente pentru 
potențialii solicitanți și angajatori; acest 
lucru se realizează prin schimbul și 
difuzarea acestor informații la nivel 
transnațional, interregional și 
transfrontalier, utilizând formulare 
standard de interoperabilitate, precum și 
prin consiliere individuală;

Or. en

Justificare

Informațiile cu privire la condițiile de viață și de muncă, prevăzute la articolul 12 alineatul 
(3) din Regulamentul nr. 492/2011 privind libera circulație a lucrătorilor în cadrul Uniunii 
Europene, pot îndruma lucrătorii din alte state membre. Acest schimb de informații poate 
include, de asemenea, posibilitatea de a dobândi noi competențe într-un alt stat membru, 
astfel cum se menționează la articolul 2 din Decizia Comisiei (2003/8/CE) cu privire la 
compensarea ofertelor și cererilor de locuri de muncă.

Amendamentul 347
Philippe Boulland

Propunere de regulament
Articolul 20 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să se asigure că ofertele și cererile de 
locuri de muncă și toate informațiile 
aferente sunt transparente pentru potențialii 
solicitanți și angajatori; acest lucru se 
realizează prin schimbul și difuzarea 
acestor informații la nivel transnațional, 
interregional și transfrontalier, utilizând 
formulare standard de interoperabilitate; 

(a) să se asigure că ofertele și cererile de 
locuri de muncă și toate informațiile 
aferente sunt transparente pentru potențialii 
solicitanți și angajatori; acest lucru se 
realizează prin schimbul și difuzarea 
acestor informații la nivel transnațional, 
interregional și transfrontalier, utilizând 
formulare standard de interoperabilitate; să 
se asigure că mobilitatea specifică nu 
afectează accesul la încadrarea în muncă 
pe plan local, putând fi asigurată prin 
intermediul unei formări adaptate în 
funcție de sectoarele în care se 
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înregistrează o lipsă de lucrători;

Or. fr

Amendamentul 348
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 20 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să se asigure că ofertele și cererile de 
locuri de muncă și toate informațiile 
aferente sunt transparente pentru potențialii 
solicitanți și angajatori; acest lucru se 
realizează prin schimbul și difuzarea 
acestor informații la nivel transnațional, 
interregional și transfrontalier, utilizând 
formulare standard de interoperabilitate;

(a) să se asigure că ofertele și cererile de 
locuri de muncă și toate informațiile 
aferente sunt transparente pentru potențialii 
solicitanți și angajatori și să se ofere 
programe de mentorat pentru a spori 
nivelul de competență al lucrătorilor, în 
special al celor slab calificați; acest lucru 
se realizează prin schimbul și difuzarea 
acestor informații la nivel transnațional, 
interregional și transfrontalier, utilizând 
formulare standard de interoperabilitate;

Or. en

Amendamentul 349
Philippe Boulland

Propunere de regulament
Articolul 20 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să creeze servicii pentru recrutarea și 
plasarea lucrătorilor în câmpul muncii prin 
compensarea ofertelor și cererilor de 
locuri de muncă la nivel european; acest 
obiectiv acoperă toate etapele plasării, de la 
pregătirea în faza anterioară recrutării până 
la asistența ulterioară recrutării în vederea 
integrării cu succes a solicitantului pe piața 
muncii; aceste servicii includ programe 
specifice de mobilitate, destinate să ocupe 

(b) să creeze servicii, sub formă de 
„ghișeu unic”, pentru recrutarea, și 
inclusiv orientarea și formarea 
lucrătorilor, precum și pentru plasarea 
acestora în câmpul muncii pentru a 
răspunde nevoilor specifice ale 
persoanelor aflate în căutarea unui loc de 
muncă, îndeosebi pentru facilitarea 
demersurilor administrative pe care 
trebuie să le întreprindă și pentru 
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posturile acolo unde au fost identificate 
lipsuri pe piața muncii și/sau să ajute 
anumite grupuri de lucrători cum sunt 
tinerii.

adaptarea competențelor în funcție de 
ofertele și cererile de locuri de muncă la 
nivel european; acest obiectiv acoperă toate 
etapele plasării, de la pregătirea în faza 
anterioară recrutării până la asistența 
ulterioară recrutării în vederea integrării cu 
succes a solicitantului pe piața muncii; 
aceste servicii includ programe specifice de 
mobilitate, destinate să ocupe posturile 
acolo unde au fost identificate lipsuri pe 
piața muncii și/sau să ajute anumite grupuri 
de lucrători cum sunt tinerii. Va trebui să 
se asigure în mod deosebit că aceste 
servicii de recrutare și de plasare în 
câmpul muncii nu vor favoriza „migrația 
de valori”. 

Or. fr

Amendamentul 350
Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 20 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să creeze servicii pentru recrutarea și 
plasarea lucrătorilor în câmpul muncii prin 
compensarea ofertelor și cererilor de locuri 
de muncă la nivel european; acest obiectiv 
acoperă toate etapele plasării, de la 
pregătirea în faza anterioară recrutării până 
la asistența ulterioară recrutării în vederea 
integrării cu succes a solicitantului pe piața 
muncii; aceste servicii includ programe 
specifice de mobilitate, destinate să ocupe 
posturile acolo unde au fost identificate 
lipsuri pe piața muncii și/sau să ajute 
anumite grupuri de lucrători cum sunt 
tinerii.

(b) să creeze servicii pentru recrutarea și 
plasarea lucrătorilor într-un câmp al
muncii durabil prin compensarea ofertelor 
și cererilor de locuri de muncă la nivel 
european; acest obiectiv acoperă toate 
etapele plasării, de la pregătirea în faza 
anterioară recrutării până la asistența 
ulterioară recrutării în vederea integrării cu 
succes a solicitantului pe piața muncii; 
aceste servicii includ programe specifice de 
mobilitate, destinate să ocupe posturile 
acolo unde au fost identificate lipsuri pe 
piața muncii și/sau să ajute anumite grupuri 
de lucrători cum sunt tinerii.

Or. en
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Amendamentul 351
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 20 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) să creeze un program specific de 
mobilitate a forței de muncă pentru 
recrutarea transnațională și plasarea 
forței de muncă în scopul de a ajuta 
tinerii să își găsească un loc de muncă 
într-un alt stat membru (programul 
„Primul tău loc de muncă EURES”) prin 
compensarea ofertelor și cererilor de 
locuri de muncă la nivel european; acest 
obiectiv acoperă toate etapele plasării, de 
la pregătirea în faza anterioară recrutării 
până la asistența ulterioară recrutării, în 
vederea integrării cu succes a 
solicitantului pe piața muncii;

Or. en

Amendamentul 352
Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Articolul 20a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 20a
Acțiuni specifice

Pe lângă tipurile de acțiuni prevăzute la 
articolul 6, acțiunile specifice din cadrul 
axei EURES pot include:
(a) dezvoltarea de parteneriate 
transfrontaliere, în cazul în care acest 
lucru este solicitat de serviciile 
responsabile la nivel teritorial pentru 
zonele de frontieră; posibilități de 
consiliere și informare înainte, în timpul 
și după experiența mobilității oferite 
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solicitanților de locuri de muncă, 
lucrătorilor mobili, inclusiv lucrătorilor 
transfrontalieri, lucrătorilor sezonieri, 
lucrătorilor migranți, lucrătorilor 
detașați, precum și angajatorilor, pentru 
promovarea mobilității geografice 
voluntare pe baze echitabile; elaborarea și 
diseminarea de materiale informative
destinate solicitanților de locuri de 
muncă, lucrătorilor mobili, angajatorilor 
și consilierilor EURES cu privire la 
dreptul muncii, securitatea socială și 
condițiile de muncă în regiunile 
transfrontaliere și în alte state membre;
(b) dezvoltarea și punerea în aplicare a 
programelor de mobilitate specifice în 
cooperare cu Comitetul consultativ pentru 
libera circulație a lucrătorilor;
(c) evaluarea activităților și a plasărilor 
facilitate de EURES, după criterii 
calitative și cantitative, cu accent pe 
plasările în interiorul și în exteriorul 
fiecărui stat membru, precum și date 
agregate ale plasărilor la nivelul Uniunii, 
luând în considerare în acest fel situațiile 
în schimbare de pe piața muncii și 
modelele de mobilitate aferente; 
dezvoltarea de indicatori în cooperare cu 
Comisia, statele membre și partenerii 
sociali pentru evaluarea calității ocupării 
forței de muncă și a condițiilor de muncă 
în ceea ce privește locurile de muncă 
EURES.

Or. en

Amendamentul 353
Heinz K. Becker

Propunere de regulament
Articolul 20a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 20a
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Acțiuni specifice
Pe lângă tipurile de acțiuni prevăzute la 
articolul 6, acțiunile specifice din cadrul 
axei EURES pot include:
(a) dezvoltarea unei cooperări 
transfrontaliere; garantarea unei 
platforme digitale multilingve pentru 
ofertele și cererile de locuri de muncă; 
posibilități de consiliere înainte, în timpul 
și după experiența mobilității pentru 
promovarea mobilității geografice în mod 
echitabil; elaborarea și diseminarea de 
materiale informative.

Or. de

Amendamentul 354
Heinz K. Becker

Propunere de regulament
Articolul 20b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 20b
Programe specifice de mobilitate 

(1) Programele de mobilitate specifice pot 
fi concepute pentru grupuri specifice de 
lucrători, anumite sectoare, ocupații, țări 
sau grupuri de țări, ori de câte ori se 
identifică o necesitate economică clară, 
iar recrutarea la nivelul Uniunii ar putea 
oferi valoare adăugată, de exemplu în 
domeniul locurilor de muncă vacante 
neocupate și a locurilor de muncă într-un 
segment restrâns al pieței pentru care s-
au constatat dificultăți de recrutare. 
Comitetul consultativ pentru libera 
circulație a lucrătorilor este consultat în 
mod periodic cu privire la aceste 
programe.
(2) Programele de mobilitate specifice se 
bazează pe principiul „mobilității 
echitabile”, respectând pe deplin normele 
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muncii aplicabile și cerințele legale. În 
consecință, programele trebuie să asigure 
plasarea în locuri de muncă cu salarii 
echitabile și condiții de muncă sigure, pe 
baza contractelor colective sau a salariilor 
minime.
(3) Organizațiile care pun în aplicare 
programe specifice de mobilitate și care 
oferă servicii solicitanților de locuri de 
muncă și angajatorilor în cadrul acestor 
programe sunt selectate în cadrul unei 
cereri deschise de propuneri la care pot 
participa serviciile de ocupare a forței de 
muncă, cu condiția ca acestea să respecte 
principiul mobilității echitabile.
(4) Trebuie să se asigure o strânsă 
coordonare a programelor de mobilitate 
specifice și respectarea deplină a 
legislației muncii și a normelor de drept al 
muncii aplicabile.

Or. de

Amendamentul 355
Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Articolul 20b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 20b
Monitorizarea exodului de competență

Pentru detectarea și prevenirea efectelor 
negative ale mobilității geografice în 
fiecare stat membru sau în sectoare 
economice specifice și în conformitate cu 
articolul 12 din Regulamentul 
nr. 492/2011, Comisia monitorizează 
periodic modelele de mobilitate, în special 
în cazul lucrătorilor calificați. În 
eventualitatea apariției de distorsiuni pe 
piața muncii, Comisia ia în considerare 
prezentarea Parlamentului European și 
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Consiliului a unor propuneri pentru 
contracararea unor astfel de evoluții.

Or. en

Amendamentul 356
Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) servicii de ocupare a forței de muncă; (b) servicii publice și private de ocupare a 
forței de muncă;

Or. en

Amendamentul 357
Heinz K. Becker

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) organizații sociale partenere și alte părți 
interesate.

(c) autorități regionale și locale, 
organizații sociale partenere, organizații 
regionale și locale și părți interesate, care 
participă la parteneriatele 
transfrontaliere.

Or. de

Amendamentul 358
Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) organizații sociale partenere și alte părți 
interesate.

(c) organizații sociale partenere și părți 
relevante, inclusiv autorități regionale și 
locale.

Or. en

Amendamentul 359
Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Articolul 21a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 21a
Secțiuni tematice și finanțare

(1) Axa Microfinanțare și antreprenoriat 
social sprijină acțiunile din cadrul uneia 
sau al mai multora dintre secțiunile 
menționate la literele (a) și (b). Pe toată 
perioada programului, defalcarea 
procentului alocat menționat la articolul 5 
alineatul (2) litera (c) între diferitele 
secțiuni respectă următoarele limite 
inferioare:
(a) microfinanțare pentru grupuri 
vulnerabile și microîntreprinderi: 45 %;
(b) antreprenoriat social: 45 %.
(2) Competența de a adopta acte delegate 
se conferă Comisiei în conformitate cu 
articolul 26e referitor la alocarea de 
fonduri pentru secțiunile individuale din 
cadrul axei. Comisia are dreptul de a 
majora sau de a reduce cu până la 5 % 
sumele alocate pentru secțiunile 
menționate la alineatul (1) literele (a) și 
(b), luând în considerare nevoile specifice 
și prioritățile politice din domeniile 
acoperite de axa Microfinanțare și 
antreprenoriat social.
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Or. en

Amendamentul 360
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 22 – paragraful 1 – punctul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 361
Heinz K. Becker

Propunere de regulament
Articolul 22 – paragraful 1 – punctul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) persoanele care și-au pierdut sau riscă 
să își piardă locul de muncă sau care au 
dificultăți de integrare sau reintegrare pe 
piața muncii, persoanele care se confruntă 
cu amenințarea excluderii sociale sau cele 
defavorizate, aflate într-o situație 
dezavantajoasă în privința accesului la 
piața de credit convențională și care doresc 
să deschidă sau să-și dezvolte propria 
microîntreprindere și care depind în acest 
sens de un capital de pornire;
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Amendamentul 362
Philippe Boulland

Propunere de regulament
Articolul 22 – paragraful 1 – punctul 1 - litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) favorizarea creării de 
microîntreprinderi și a dezvoltării 
acestora, prin intermediul unor 
microfinanțări a căror valoare poate fi 
majorată în funcție de conjunctura 
economică;

Or. fr

Amendamentul 363
Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Articolul 22 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) microîntreprinderile, în special cele 
care angajează persoane din categoria 
celor menționate la litera (a);

(b) microîntreprinderile, în special cele 
care angajează persoane vulnerabile care 
se află într-o situație dezavantajoasă pe 
piața muncii;

Or. en

Amendamentul 364
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 22 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) microîntreprinderile, în special cele 
care angajează persoane din categoria celor 
menționate la litera (a);

(b) microîntreprinderile, în special cele din 
economia socială, precum și 
microîntreprinderile care angajează 
persoane din categoria celor menționate la 
litera (a);

Or. en

Amendamentul 365
Philippe Boulland

Propunere de regulament
Articolul 22 – paragraful 1 – litera 2a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) punerea în aplicare a unor 
microfinanțări sau a unor finanțări care 
să le permită beneficiarilor să le utilizeze 
ca „aport personal” în relația cu 
organismele financiare; 

Or. fr

Amendamentul 366
Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Articolul 22 – paragraful 1 – punctul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Sprijin în legătură cu înființarea și 
dezvoltarea microîntreprinderilor 
beneficiare ale microfinanțării, printre 
altele, prin asigurarea de programe de 
mentorat și formare însoțitoare.

Or. en
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Amendamentul 367
Philippe Boulland

Propunere de regulament
Articolul 22 – paragraful 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Sprijinirea creării de întreprinderi
sociale, în special prin facilitarea accesului 
la finanțare.

3. Sprijinirea creării de întreprinderi 
sociale și de întreprinderi care să dețină o 
etichetă de punere în valoare a eforturilor 
constante depuse în vederea respectării 
unui număr de criterii sociale ambițioase 
pre-stabilite, în special prin facilitarea 
accesului la finanțare.

Or. fr

Amendamentul 368
Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Articolul 22 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a se asigura complementaritatea, 
în domeniile în care sunt competente, 
Comisia și statele membre coordonează 
îndeaproape aceste acțiuni cu cele 
întreprinse în cadrul politicii de coeziune 
și la nivel național. Astfel de acțiuni 
vizează stimularea ofertei de instrumente 
de preluare a riscului finanțate, cum ar fi 
garanții și contragaranții, capitalul 
propriu și finanțarea împrumuturilor.

Or. en

Amendamentul 369
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 22 – paragraful 1 – punctul 1a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Pentru a se asigura 
complementaritatea, aceste acțiuni vor fi 
strâns coordonate cu cele întreprinse în 
cadrul politicii de coeziune.

Or. en

Amendamentul 370
Heinz K. Becker

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Accesul la axa Microfinanțare și 
antreprenoriat social este deschis 
organismelor publice și private înființate la 
nivel național, regional sau local în țările 
menționate la articolul 16 alineatul (1) care 
acordă în țările respective:

(1) Accesul la axa Microfinanțare și 
antreprenoriat social este deschis 
organismelor publice și private înființate la 
nivel național, regional sau local, precum 
și întreprinderilor și organizațiilor sociale
în țările menționate la articolul 16 alineatul 
(1) care acordă în țările respective:

Or. de

Amendamentul 371
Philippe Boulland

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) finanțări pentru întreprinderile sociale. (b) finanțări pentru întreprinderile sociale
și pentru cele care dețin o etichetă de 
punere în valoare a eforturilor constante 
depuse în vederea respectării unui număr 
de criterii sociale ambițioase pre-stabilite.

Or. fr
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Amendamentul 372
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru a veni în ajutorul beneficiarilor 
finali și a crea microîntreprinderi 
competitive și viabile, organismele publice 
și private care desfășoară activitățile 
menționate la alineatul (1) litera (a) 
cooperează strâns cu organizațiile care 
reprezentă interesele beneficiarilor finali ai 
microcreditelor și cu organizațiile, în 
special cele sprijinite de FSE, care le oferă 
acestor beneficiari finali programe de 
mentorat și formare.

(2) Pentru a veni în ajutorul beneficiarilor 
finali și a crea microîntreprinderi viabile, 
organismele publice și private care 
desfășoară activitățile menționate la 
alineatul (1) litera (a) cooperează strâns cu 
organizațiile, inclusiv organizațiile 
societății civile, care reprezentă interesele 
beneficiarilor finali ai microcreditelor și cu 
organizațiile, în special cele sprijinite de 
FSE, care le oferă acestor beneficiari finali 
programe de mentorat și formare.

Or. en

Amendamentul 373
Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru a pune în aplicare instrumentele 
și subvențiile menționate la articolul 6 
alineatul (5), Comisia poate să încheie 
acorduri cu entitățile menționate la 
articolul 55 alineatul (1) litera (b) punctele 
(iii) și (iv) din Regulamentul 
nr. XXX/2012 [Regulament financiar nou 
2012] privind normele financiare aplicabile 
bugetului anual al Uniunii și în special cu 
Banca Europeană de Investiții și cu Fondul 
european de investiții. Acele acorduri 
prevăd dispoziții detaliate pentru 
executarea sarcinilor încredințate 
instituțiilor financiare respective, precum 

(1) Pentru a pune în aplicare instrumentele 
și subvențiile menționate la articolul 6 
alineatul (5), Comisia poate să încheie 
acorduri cu entitățile menționate la 
articolul 55 alineatul (1) litera (b) punctele 
(iii) și (iv) din Regulamentul 
nr. XXX/2012 [Regulament financiar nou 
2012] privind normele financiare aplicabile 
bugetului anual al Uniunii și în special cu 
Banca Europeană de Investiții și cu Fondul 
european de investiții. Acele acorduri 
prevăd dispoziții detaliate pentru 
executarea sarcinilor încredințate 
instituțiilor financiare respective, precum 
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dispozițiile care precizează necesitatea de a 
asigura adiționalitatea și coordonarea cu 
instrumentele financiare ale Uniunii și cele 
naționale existente și de a repartiza în mod 
echilibrat resursele între statele membre și 
alte țări participante. Instrumentele 
financiare, cum sunt instrumentele de 
preluare a riscului, instrumentele de 
capitaluri proprii și instrumentele de debit 
pot fi furnizate prin intermediul 
investițiilor într-o structură de investiții 
dedicată.

dispozițiile care precizează necesitatea de a 
asigura adiționalitatea și coordonarea cu 
instrumentele financiare ale Uniunii și cele 
naționale existente și de a repartiza în mod 
echilibrat resursele între statele membre și 
alte țări participante. Instrumentele 
financiare, cum sunt instrumentele de 
preluare a riscului finanțate, precum 
garanțiile și contragaranțiile,
instrumentele de capitaluri proprii și 
instrumentele de debit pot fi furnizate 
printr-un fond care poate fi cofinanțat de 
instituții financiare sau prin reconversia 
directă a fondurilor programului în 
instrumente financiare, precum 
garanțiile.

Or. en

Amendamentul 374
Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Fondul furnizează împrumuturi, 
instrumente de preluare a riscului și 
capital propriu intermediarilor și/sau 
finanțare directă întreprinderilor sociale. 
Capitalul propriu poate fi furnizat, printre 
altele, sub formă de participații la capital 
deschise, participații latente, împrumuturi 
acordate acționarilor, precum și 
combinații între diferitele tipuri de 
participații la capital emise de investitori.

Or. en

Amendamentul 375
Jutta Steinruck
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Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Condițiile, cum ar fi rata dobânzii, 
pentru microcreditele sprijinite direct sau 
indirect în cadrul acestei axe sunt 
rezonabile și proporționate în raport cu 
riscurile aferente și costurile reale legate 
de un credit și în raport cu atractivitatea 
împrumuturilor pentru debitori.

Or. en

Amendamentul 376
Heinz K. Becker

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Instituțiile financiare internaționale și, 
după caz, administratorii de fonduri trimit 
Comisiei rapoarte anuale de punere în 
aplicare în care precizează activitățile 
pentru care s-a acordat sprijin și descriu 
execuția financiară a acestora, precum și 
alocarea și accesibilitatea finanțărilor și a 
investițiilor în funcție de sector și tipul 
beneficiarilor, menționează cererile 
aprobate sau respinse și contractele 
încheiate de organismele publice și private 
în cauză, acțiunile finanțate și rezultatele 
acestora, inclusiv în termeni de impact 
social, crearea de locuri de muncă și 
caracterul durabil al sprijinului acordat 
întreprinderilor.

(1) Instituțiile financiare internaționale și, 
după caz, administratorii de fonduri trimit 
Comisiei și Parlamentului European 
rapoarte anuale de punere în aplicare în 
care precizează activitățile pentru care s-a 
acordat sprijin și descriu execuția 
financiară a acestora, precum și alocarea și 
accesibilitatea finanțărilor și a investițiilor 
în funcție de sector și tipul beneficiarilor, 
menționează cererile aprobate sau respinse 
ale axelor respective și contractele 
încheiate de organismele publice și private 
în cauză, acțiunile finanțate și rezultatele 
acestora, inclusiv în termeni de impact 
social, crearea de locuri de muncă și 
caracterul durabil al sprijinului acordat 
întreprinderilor.

Or. de
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Amendamentul 377
Philippe Boulland

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Instituțiile financiare internaționale și, 
după caz, administratorii de fonduri trimit 
Comisiei rapoarte anuale de punere în 
aplicare în care precizează activitățile 
pentru care s-a acordat sprijin și descriu 
execuția financiară a acestora, precum și 
alocarea și accesibilitatea finanțărilor și a 
investițiilor în funcție de sector și tipul 
beneficiarilor, menționează cererile 
aprobate sau respinse și contractele 
încheiate de organismele publice și private 
în cauză, acțiunile finanțate și rezultatele 
acestora, inclusiv în termeni de impact 
social, crearea de locuri de muncă și 
caracterul durabil al sprijinului acordat 
întreprinderilor.

(1) Instituțiile financiare internaționale și, 
după caz, administratorii de fonduri trimit 
Comisiei rapoarte anuale de punere în 
aplicare în care precizează activitățile 
pentru care s-a acordat sprijin și descriu 
execuția financiară a acestora, precum și 
alocarea și accesibilitatea finanțărilor și a 
investițiilor în funcție de sector și tipul 
beneficiarilor, menționează cererile 
aprobate sau respinse și contractele 
încheiate de organismele publice și private 
în cauză, acțiunile finanțate și rezultatele 
acestora, inclusiv în termeni de impact 
social, crearea de locuri de muncă și 
caracterul durabil al sprijinului acordat 
întreprinderilor. Aceste rapoarte sunt 
transmise în mod regulat de către Comisie 
Parlamentului European , pentru 
informare.

Or. fr

Amendamentul 378
Kinga Göncz

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 379
Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 380
Jutta Steinruck, Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Marian Harkin, Philippe Boulland, 
Pervenche Berès

Propunere de regulament
Capitolul IIIa (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Capitolul IIIa (nou)

Axa Inițiativa privind tineretul

Or. en

Amendamentul 381
Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Articolul 26a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 26a
Secțiuni tematice și finanțare

(1) Axa Inițiativa privind tineretul pentru 
persoanele sub 25 de ani sprijină acțiunile 
din cadrul uneia sau al mai multora 
dintre secțiunile tematice menționate la 
literele (a), (b) și (c). Pe toată perioada 
programului, defalcarea procentului 
alocat menționat la articolul 5 alineatul 
(2a) între diferitele secțiuni respectă 
următoarele limite inferioare:
(a) prevenirea abandonării timpurii a 
școlii, în special prin reintegrarea în 
programele de formare: 30 %;
(b) dezvoltarea unor competențe relevante 
pentru piața muncii pentru a apropia mai 
mult domeniile ocupării forței de muncă, 
al educației și al formării: 20 %;
(c) sprijinirea primei experiențe 
profesionale și a formării la locul de 
muncă pentru a oferi tinerilor 
posibilitatea de a dobândi atât competențe 
relevante, cât și experiență de muncă: 
20 %;
(d) calitatea stagiilor și a perioadelor de 
ucenicie: 20 %.
(2) Pentru activitățile din cele trei secțiuni 
tematice, cel puțin 25 % din creditele 
financiare alocate menționate la 
articolul 5 alineatul (2a) sunt utilizate 
pentru experimentarea politicii sociale pe 
toată perioada programului.
(3) Competența de a adopta acte delegate 
se conferă Comisiei în conformitate cu 
articolul 26e referitor la alocarea de 
fonduri pentru secțiunile individuale din 
cadrul axei. Comisia are dreptul de a 
majora sau de a reduce cu până la 5 % 
sumele alocate pentru secțiunile 
menționate la alineatul (1) literele (a), (b) 
și (c), luând în considerare nevoile 
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specifice și prioritățile politice din 
domeniile acoperite de axa Inițiativa 
privind tineretul.

Or. en

Amendamentul 382
Jutta Steinruck, Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Marian Harkin, Philippe Boulland, 
Pervenche Berès

Propunere de regulament
Articolul 26a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 26a
Secțiuni tematice și finanțare

(1) Axa Inițiativa privind tineretul pentru 
persoanele sub 25 de ani sprijină acțiunile 
din cadrul uneia sau al mai multora 
dintre secțiunile tematice menționate la 
literele (a), (b) și (c). Pe toată perioada 
programului, defalcarea procentului 
alocat menționat la articolul 5 alineatul 
(2a) între diferitele secțiuni respectă 
următoarele limite inferioare:
(a) prevenirea abandonării timpurii a 
școlii, în special prin reintegrarea în 
programele de formare: 30 %;
(b) dezvoltarea unor competențe relevante 
pentru piața muncii pentru a apropia mai 
mult domeniile ocupării forței de muncă, 
al educației și al formării: 20 %;
(c) sprijinirea primei experiențe 
profesionale și a formării la locul de 
muncă pentru a oferi tinerilor 
posibilitatea de a dobândi atât competențe 
relevante, cât și experiență de muncă: 
20 %;
(d) calitatea stagiilor și a perioadelor de 
ucenicie: 20 %.

Or. en
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Amendamentul 383
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 26a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 26a (nou)
Secțiuni tematice

Axa Inițiativa privind tineretul pentru 
persoanele sub 25 de ani include acțiuni 
în următoarele domenii:
(a) prevenirea abandonării timpurii a 
școlii, în special prin reintegrarea în 
programele de formare;
(b) dezvoltarea unor competențe relevante 
pentru piața muncii pentru a apropia mai 
mult domeniile ocupării forței de muncă, 
al educației și al formării;
(c) sprijinirea primei experiențe 
profesionale și a formării la locul de 
muncă pentru a oferi tinerilor 
posibilitatea de a dobândi atât competențe 
relevante, cât și experiență de muncă;
(d) accesul la piața muncii: obținerea 
unui (primului) loc de muncă;

Or. en

Amendamentul 384
Jutta Steinruck, Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Marian Harkin, Philippe Boulland, 
Pervenche Berès

Propunere de regulament
Articolul 26b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 26b
Obiective specifice
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Pe lângă obiectivele generale prevăzute la 
articolul 4, obiectivele specifice ale axei 
Inițiativa privind tineretul sunt:
(a) să sprijine crearea unor programe 
inovatoare specifice pentru a combate 
șomajul în rândul tinerilor și să 
promoveze trecerea tinerilor de la sistemul 
educațional la un loc de muncă decent, în 
special în zonele defavorizate și regiunile 
cu o rată a șomajului în rândul tinerilor 
extrem de ridicată; în acest context, o 
atenție deosebită trebuie acordată 
tinerilor cu posibilități reduse, inclusiv 
tinerelor, precum și tinerilor neîncadrați 
profesional, care nu urmează niciun 
program educațional sau de formare și 
celor care aparțin minorităților etnice și
care s-ar putea confrunta cu discriminare 
multiplă;
(b) să sprijine schimbul de bune practici și 
învățarea reciprocă în domeniul 
combaterii șomajului în rândul tinerilor, 
inclusiv posibilitatea de a introduce o 
garanție pentru tineret care ar oferi 
fiecărui tânăr din Europa un loc de 
muncă, posibilitatea de a-și continua 
studiile sau de a urma cursuri de 
calificare în termen de patru luni de la 
absolvirea școlii sau de la intrarea în 
șomaj; să amelioreze calitatea stagiilor și 
a perioadelor de ucenicie și să reducă 
abandonarea timpurie a școlii;
(c) să furnizeze sprijin financiar factorilor 
de decizie politică pentru testarea 
abordărilor legate de politicile sociale și 
politicile din domeniul pieței muncii 
elaborate pentru a combate șomajul în 
rândul tinerilor și pentru a promova 
trecerea tinerilor de la sistemul 
educațional la un loc de muncă decent, să 
amelioreze calitatea stagiilor și a 
perioadelor de ucenicie, să reducă 
abandonarea timpurie a școlii și să facă 
accesibile cunoștințele relevante și 
expertiza;
(d) să furnizeze organizațiilor Uniunii și 
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celor naționale și regionale sprijin 
financiar pentru a le stimula capacitatea 
de a dezvolta, promova și susține activități 
de combatere a șomajului în rândul 
tinerilor și de promovare a trecerii 
tinerilor de la sistemul educațional la un 
loc de muncă decent, să amelioreze 
calitatea stagiilor și a perioadelor de 
ucenicie, să reducă abandonarea timpurie 
a școlii și să facă accesibile cunoștințele 
relevante și expertiza.

Or. en

Amendamentul 385
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 26b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 26b (nou)
Obiective specifice

Pe lângă obiectivele generale prevăzute la 
articolul 4, obiectivele specifice ale axei 
Inițiativa privind tineretul sunt:
(a) să sprijine crearea unor programe 
inovatoare specifice pentru a combate 
șomajul în rândul tinerilor și să 
promoveze trecerea tinerilor de la sistemul 
educațional la un loc de muncă decent, în 
special în zonele defavorizate și regiunile 
cu o rată a șomajului în rândul tinerilor 
extrem de ridicată; în acest context, o 
atenție deosebită trebuie acordată 
tinerilor cu posibilități reduse, inclusiv 
tinerelor, precum și tinerilor neîncadrați 
profesional, care nu urmează niciun 
program educațional sau de formare și 
celor care aparțin minorităților etnice și 
care s-ar putea confrunta cu discriminare 
multiplă;
(b) să sprijine schimbul de bune practici și 
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învățarea reciprocă în domeniul 
combaterii șomajului în rândul tinerilor, 
al îmbunătățirii calității stagiilor și a 
perioadelor de ucenicie și al reducerii 
ratei abandonării timpurii a școlii, prin 
schimbul de bune practici pentru 
proiectele existente în țările participante;
(c) să furnizeze sprijin financiar factorilor 
de decizie politică pentru testarea 
abordărilor legate de politicile sociale și
politicile din domeniul pieței muncii 
elaborate pentru a combate șomajul în 
rândul tinerilor și pentru a promova 
trecerea tinerilor de la sistemul 
educațional la un loc de muncă decent, să 
amelioreze calitatea stagiilor și a 
perioadelor de ucenicie, să reducă 
abandonarea timpurie a școlii și să facă 
accesibile cunoștințele relevante și 
expertiza;
(d) să furnizeze organizațiilor Uniunii și 
celor naționale și regionale sprijin 
financiar pentru a le stimula capacitatea 
de a dezvolta, promova și susține activități 
de combatere a șomajului în rândul 
tinerilor și de promovare a trecerii 
tinerilor de la sistemul educațional la un 
loc de muncă decent, să amelioreze 
calitatea stagiilor și a perioadelor de 
ucenicie, să reducă abandonarea timpurie 
a școlii și să facă accesibile cunoștințele 
relevante și expertiza.

Or. en

Amendamentul 386
Jutta Steinruck, Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Marian Harkin, Philippe Boulland, 
Pervenche Berès

Propunere de regulament
Articolul 26c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 26c
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Participarea
(1) Următoarele țări pot participa la axa 
Inițiativa privind tineretul:
(a) statele membre;
(b) țările membre ale AELS și SEE, în 
conformitate cu dispozițiile Acordului 
SEE;
(c) țările candidate și potențial candidate, 
în conformitate cu principiile generale și 
termenii și condițiile generale prevăzute 
în acordurile-cadru încheiate cu aceste 
țări pentru participarea lor la programele 
Uniunii;
(2) Accesul la axa Inițiativa privind 
tineretul este permis tuturor 
organismelor, actorilor și instituțiilor 
publice și/sau private, în special:
(a) autorităților naționale, regionale și 
locale;
(b) serviciilor publice de ocupare a forței 
de muncă;
(c). partenerilor sociali;
(d) organizațiilor de tineret și altor 
organizații neguvernamentale de la toate 
nivelurilor politice;
(e) instituțiilor de învățământ superior și
institutelor de cercetare;
(f) experților în evaluare și în analiza 
impactului;
(3) În scopul punerii în aplicare a axei 
Inițiativa privind tineretul, Comisia 
stabilește cooperarea cu agențiile UE 
menționate la articolul 16 alineatul (2a). 
De asemenea, Comisia poate stabili 
cooperarea cu organizațiile internaționale 
menționate la articolul 16 alineatul (3) și 
cu țări terțe care nu participă la program, 
astfel cum se prevede la articolul 16 
alineatul (4).

Or. en
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Amendamentul 387
Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Articolul 26d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 26d
Punerea în aplicare a programului

(1) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
26e în scopul adoptării planurilor de 
lucru multianuale pentru program care 
stabilesc politicile pe termen mediu și 
prioritățile de finanțare.
(2) Planurile de lucru multianuale sunt 
puse în aplicare prin intermediul 
programelor de lucru anuale.
(3) Planurile de lucru multianuale și 
programele de lucru anuale acoperă toate 
axele programului.

Or. en

Justificare

Pentru consolidarea sinergiilor între cele trei axe ale programului și pentru facilitarea unei 
aplicări armonizate, faza de planificare ar trebui să includă toate cele trei axe. Crearea unui 
cadru comun minim pentru punerea în aplicare extinde, de asemenea, la toate axele dreptul 
de control al Parlamentului, precum și dreptul de control al statelor membre.

Amendamentul 388
Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Articolul 26e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 26e
Delegarea de competențe Comisiei
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Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 26f 
în ceea ce privește alocarea de fonduri în 
favoarea secțiunilor individuale din 
cadrul axelor, astfel cum se menționează 
la articolele 14a, 19a, 21a și 26a și în ceea 
ce privește adoptarea planurilor de lucru 
multianuale, astfel cum se prevede la 
articolul 26d.

Or. en

Amendamentul 389
Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Articolul 26f (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 26f
Exercitarea delegării de competențe

(1) Competența de a adopta acte delegate 
este conferită Comisiei în condițiile 
prevăzute în prezentul articol.
(2) Delegarea de competențe menționată 
la articolul 26e se conferă Comisiei pe o 
perioadă de șapte ani de la ...* și pe 
durata întregului program.
(3) Delegarea de competențe menționată 
la articolul 26e poate fi revocată oricând 
de Parlamentul European sau de 
Consiliu. O decizie de revocare pune 
capăt delegării de competențe specificată 
în decizia respectivă. Decizia produce 
efecte din ziua care urmează datei 
publicării acesteia în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene sau de la o dată 
ulterioară menționată în decizie. Decizia 
nu aduce atingere actelor delegate care 
sunt deja în vigoare.
(4) De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia îl notifică simultan 
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Parlamentului European și Consiliului.
(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 26e intră în vigoare numai în 
cazul în care nici Parlamentul European 
și nici Consiliul nu au formulat obiecții în 
termen de două luni de la notificarea 
acestuia către Parlamentul European și 
Consiliu, sau în cazul în care, înaintea 
expirării termenului respectiv, 
Parlamentul European și Consiliul au 
informat Comisia că nu vor formula 
obiecții. Respectivul termen se prelungește 
cu două luni la inițiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului.
_______________
*JO: a se introduce data intrării în 
vigoare a prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 390
Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Articolul 26g (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 26g
Comitetul consultativ strategic

(1) Comisia instituie un comitet 
consultativ strategic care oferă 
consultanță în orientarea aplicării 
programului, precum și monitorizarea și 
evaluarea acestuia. În cazul în care este 
necesar, comitetul consultativ poate 
înființa grupuri de lucru privind aspecte 
specifice ale programului.
(2) Comitetul consultativ strategic și 
grupurile de lucru sunt prezidate de 
Comisie și sunt alcătuite din reprezentanți 
ai statelor membre și ai altor țări 
participante, ai sindicatelor, ai 
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organizațiilor de angajatori și ai 
organizațiilor societății civile, organizate 
la nivelul Uniunii, care sunt implicate, 
direct sau indirect, în punerea în aplicare 
a activităților programului.
(3) Comitetul consultativ strategic și 
grupurile de lucru:
(a) își dau avizul cu privire la proiectele 
de planuri de lucru multianuale;
(b) își dau avizul cu privire la proiectele 
de programe de lucru anuale;
(c) oferă consultanță Comisiei cu privire 
la monitorizarea și evaluarea 
programului, astfel cum se prevede la 
articolul 13 și articolul 14.
(4) Comisia poate să apeleze la comitetul 
consultativ strategic și în alte chestiuni 
decât cele menționate la alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 391
Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Articolul 26h (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 26h
Competențele de executare conferite 

Comisiei
(1) Planurile de lucru anuale indicate la 
articolul 26d se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 26i alineatul (3).
(2) Toate celelalte măsuri necesare pentru 
punerea în aplicare a programului se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
consultare prevăzută la articolul 26i 
alineatul (2).
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Amendamentul 392
Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Articolul 26i (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 26i
Comitetul

(1) Comisia este asistată de un comitet. 
Comitetul respectiv este un comitet în 
sensul Regulamentului (UE) 
nr. 182/2011:
(2) În cazul în care se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 4 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.
(3) În cazul în care se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Or. en


