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Amendamentul 49
Inês Cristina Zuber

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) FSE ar trebui să ofere sprijinul necesar 
pentru ca politicile să promoveze 
ocuparea forței de muncă însoțită de 
drepturi, să joace un rol major în 
consolidarea incluziunii sociale și să 
promoveze educația și învățarea pe tot 
parcursul vieții, în conformitate cu 
sarcinile care revin FSE prin articolul 162 
din tratat, contribuind astfel la coeziunea 
economică, socială și teritorială, în 
conformitate cu articolul 174 din tratat; în 
acest caz, sumele disponibile în cadrul 
fondului trebuie majorate substanțial. În 
conformitate cu articolul 9 din tratat, FSE 
ar trebui să țină seama de cerințele privind 
promovarea unui nivel ridicat al ocupării 
forței de muncă, garantarea unei protecții 
sociale accesibile tuturor, combaterea 
excluziunii sociale, precum și de cerințele 
privind un nivel ridicat de educație, de 
formare profesională și de protecție a 
sănătății umane.

Or. pt

Amendamentul 50
Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) FSE ar trebui să îmbunătățească 
șansele de angajare, să promoveze educația 
și învățarea pe tot parcursul vieții și să 

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

dezvolte și să sprijine politici de 
incluziune activă și politici de combatere a 
sărăciei, în conformitate cu sarcinile care 
revin FSE prin articolul 162 din tratat, 
contribuind astfel la coeziunea economică, 
socială și teritorială, în conformitate cu 
articolul 174 din tratat. În conformitate cu 
articolul 9 din tratat, FSE trebuie să țină 
seama de cerințele privind promovarea 
unui nivel ridicat al ocupării forței de 
muncă, garantarea unei protecții sociale 
corespunzătoare, combaterea excluziunii 
sociale, precum și de cerințele privind un 
nivel ridicat de educație, de formare 
profesională și de protecție a sănătății 
umane. Toate măsurile ar trebui să 
asigure că aduc o contribuție la 
promovarea calității locurilor de muncă și 
nu încurajează precaritatea acestora.

Or. de

Amendamentul 51
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

excluziunii sociale, precum și de cerințele 
privind un nivel ridicat de educație, de 
formare profesională și de protecție a 
sănătății umane.

Or. en

Amendamentul 52
Lívia Járóka

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 53
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Considerentul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 54
Kinga Göncz

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

garantarea unei protecții sociale 
corespunzătoare, combaterea excluziunii 
sociale, precum și de cerințele privind un 
nivel ridicat de educație, de formare 
profesională și de protecție a sănătății 
umane.

Or. en

Amendamentul 55
Nadja Hirsch

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 56
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Considerentul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 57
Pervenche Berès

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

sociale, precum și de cerințele privind un 
nivel ridicat de educație, de formare 
profesională și de protecție a sănătății 
umane.

Or. fr

Amendamentul 58
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Consiliul European din 17 iunie 2010 a 
lansat apelul ca toate politicile comune, 
inclusiv politica de coeziune, să sprijine 
Strategia Europa 2020 pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii. Pentru a se asigura alinierea 
deplină a FSE la obiectivele acestei 
strategii, în special în ceea ce privește 
ocuparea forței de muncă, educația și 
combaterea excluziunii sociale, FSE ar 
trebui să sprijine statele membre în 
punerea în aplicare a recomandărilor 
Consiliului privind orientările generale 
referitoare la politicile economice ale 
statelor membre și ale Uniunii, precum și 
a deciziilor Consiliului privind orientările 
pentru politicile de ocupare a forței de 
muncă ale statelor membre, adoptate în 
conformitate cu articolele 121 și 148 
alineatul (4) din tratat. De asemenea, el ar 
trebui să contribuie la punerea în aplicare a 
inițiativelor emblematice, „O agendă 
pentru noi competențe și locuri de muncă”, 
„Tineretul în mișcare” și „Platforma 
europeană de combatere a sărăciei și a 
excluziunii sociale” beneficiind de o 
atenție specială. FSE va sprijini, de 
asemenea, activitățile desfășurate în cadrul 
inițiativelor „O agendă digitală” și „O 
Uniune a inovării”.

(3) Consiliul European din 17 iunie 2010 a 
lansat apelul ca toate politicile comune, 
inclusiv politica de coeziune, să sprijine 
Strategia Europa 2020 pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii. Pentru a se asigura alinierea 
deplină a FSE la obiectivele acestei 
strategii, în special în ceea ce privește 
ocuparea forței de muncă, educația și 
combaterea sărăciei și a excluziunii 
sociale, FSE ar trebui să sprijine statele 
membre în eforturile lor de a realiza 
aceste obiective. De asemenea, el ar trebui 
să susțină punerea în aplicare a 
inițiativelor emblematice, „O agendă 
pentru noi competențe și locuri de muncă”, 
„Tineretul în mișcare” și „Platforma 
europeană de combatere a sărăciei și a 
excluziunii sociale” beneficiind de o 
atenție specială. FSE ar trebui să sprijine, 
de asemenea, activitățile desfășurate în 
cadrul inițiativelor „O agendă digitală” și 
„O Uniune a inovării”.
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Or. en

Amendamentul 59
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Consiliul European din 17 iunie 2010 a 
lansat apelul ca toate politicile comune, 
inclusiv politica de coeziune, să sprijine 
Strategia Europa 2020 pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii. Pentru a se asigura alinierea 
deplină a FSE la obiectivele acestei 
strategii, în special în ceea ce privește 
ocuparea forței de muncă, educația și 
combaterea excluziunii sociale, FSE ar 
trebui să sprijine statele membre în punerea 
în aplicare a recomandărilor Consiliului 
privind orientările generale referitoare la 
politicile economice ale statelor membre și 
ale Uniunii, precum și a deciziilor 
Consiliului privind orientările pentru 
politicile de ocupare a forței de muncă ale 
statelor membre, adoptate în conformitate 
cu articolele 121 și 148 alineatul (4) din 
tratat. De asemenea, el ar trebui să 
contribuie la punerea în aplicare a 
inițiativelor emblematice, „O agendă 
pentru noi competențe și locuri de muncă”, 
„Tineretul în mișcare” și „Platforma 
europeană de combatere a sărăciei și a 
excluziunii sociale” beneficiind de o 
atenție specială. FSE va sprijini, de 
asemenea, activitățile desfășurate în cadrul 
inițiativelor „O agendă digitală” și „O 
Uniune a inovării”.

(3) Consiliul European din 17 iunie 2010 a 
lansat apelul ca toate politicile comune, 
inclusiv politica de coeziune, să sprijine 
Strategia Europa 2020 pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii. Pentru a se asigura alinierea 
deplină a FSE la obiectivele acestei 
strategii, în special în ceea ce privește 
ocuparea forței de muncă, educația, 
formarea și combaterea sărăciei, a
discriminării și a excluziunii sociale, FSE 
ar trebui să sprijine statele membre în 
implementarea recomandărilor Consiliului 
privind orientările generale referitoare la 
politicile economice ale statelor membre și 
ale Uniunii, precum și a deciziilor 
Consiliului privind orientările pentru 
politicile de ocupare a forței de muncă ale 
statelor membre, adoptate în conformitate 
cu articolele 121 și 148 alineatul (4) din 
tratat. De asemenea, el ar trebui să 
contribuie la punerea în aplicare a 
inițiativelor emblematice, „O agendă 
pentru noi competențe și locuri de muncă”, 
„Tineretul în mișcare”, „Inițiativa privind 
oportunitățile pentru tineri” și „Platforma 
europeană de combatere a sărăciei și a 
excluziunii sociale” beneficiind de o 
atenție specială. FSE va sprijini, de 
asemenea, activitățile desfășurate în cadrul 
inițiativelor „O agendă digitală” și „O 
Uniune a inovării” și în cadrul strategiilor 
ulterioare de punere în aplicare.

Or. en
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Amendamentul 60
Pervenche Berès

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Consiliul European din 17 iunie 2010 a 
lansat apelul ca toate politicile comune, 
inclusiv politica de coeziune, să sprijine 
Strategia Europa 2020 pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii. Pentru a se asigura alinierea 
deplină a FSE la obiectivele acestei 
strategii, în special în ceea ce privește 
ocuparea forței de muncă, educația și 
combaterea excluziunii sociale, FSE ar 
trebui să sprijine statele membre în 
punerea în aplicare a recomandărilor 
Consiliului privind orientările generale 
referitoare la politicile economice ale 
statelor membre și ale Uniunii, precum și a 
deciziilor Consiliului privind orientările 
pentru politicile de ocupare a forței de 
muncă ale statelor membre, adoptate în 
conformitate cu articolele 121 și 148 
alineatul (4) din tratat. De asemenea, el ar 
trebui să contribuie la implementarea 
inițiativelor emblematice, „O agendă 
pentru noi competențe și locuri de muncă”, 
„Tineretul în mișcare” și „Platforma 
europeană de combatere a sărăciei și a 
excluziunii sociale” beneficiind de o 
atenție specială. FSE va sprijini, de 
asemenea, activitățile desfășurate în cadrul 
inițiativelor „O agendă digitală” și „O 
Uniune a inovării”.

(3) Consiliul European din 17 iunie 2010 a 
lansat apelul ca toate politicile comune, 
inclusiv politica de coeziune, să sprijine 
Strategia Europa 2020 pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii. Pentru a se asigura alinierea 
deplină a FSE la obiectivele acestei 
strategii, în special în ceea ce privește 
ocuparea forței de muncă, educația, 
formarea și combaterea excluziunii 
sociale, FSE trebuie să sprijine statele 
membre în implementarea recomandărilor 
Consiliului privind orientările generale 
referitoare la politicile economice ale 
statelor membre și ale Uniunii, precum și a 
deciziilor Consiliului privind orientările 
pentru politicile de ocupare a forței de 
muncă ale statelor membre, adoptate în 
conformitate cu articolul 121 alineatul (2) 
și articolul 148 alineatul (4) din tratat. De 
asemenea, el ar trebui să contribuie la 
punerea în aplicare a inițiativelor 
emblematice, „O agendă pentru noi 
competențe și locuri de muncă”, „Tineretul 
în mișcare”și „Platforma europeană de 
combatere a sărăciei și a excluziunii 
sociale” beneficiind de o atenție specială. 
FSE ar trebui să sprijine, de asemenea, 
activitățile desfășurate în cadrul 
inițiativelor „O agendă digitală” și „O 
Uniune a inovării”.

Or. fr

Amendamentul 61
Kinga Göncz
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Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Consiliul European din 17 iunie 2010 a 
lansat apelul ca toate politicile comune, 
inclusiv politica de coeziune, să sprijine 
Strategia Europa 2020 pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii. Pentru a se asigura alinierea 
deplină a FSE la obiectivele acestei 
strategii, în special în ceea ce privește 
ocuparea forței de muncă, educația și 
combaterea excluziunii sociale, FSE ar 
trebui să sprijine statele membre în punerea 
în aplicare a recomandărilor Consiliului 
privind orientările generale referitoare la 
politicile economice ale statelor membre și 
ale Uniunii, precum și a deciziilor 
Consiliului privind orientările pentru 
politicile de ocupare a forței de muncă ale 
statelor membre, adoptate în conformitate 
cu articolele 121 și 148 alineatul (4) din 
tratat. De asemenea, el ar trebui să 
contribuie la punerea în aplicare a 
inițiativelor emblematice, „O agendă 
pentru noi competențe și locuri de muncă”, 
„Tineretul în mișcare” și „Platforma 
europeană de combatere a sărăciei și a 
excluziunii sociale” beneficiind de o 
atenție specială. FSE va sprijini, de 
asemenea, activitățile desfășurate în cadrul 
inițiativelor „O agendă digitală” și „O 
Uniune a inovării”.

(3) Consiliul European din 17 iunie 2010 a 
lansat apelul ca toate politicile comune, 
inclusiv politica de coeziune, să sprijine 
Strategia Europa 2020 pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii. Pentru a se asigura alinierea 
deplină a FSE la obiectivele acestei 
strategii, în special în ceea ce privește 
ocuparea forței de muncă, educația și 
combaterea sărăciei și a excluziunii 
sociale, FSE ar trebui să sprijine statele 
membre în punerea în aplicare a 
recomandărilor Consiliului privind 
orientările generale referitoare la politicile 
economice ale statelor membre și ale 
Uniunii, precum și a deciziilor Consiliului 
privind orientările pentru politicile de 
ocupare a forței de muncă ale statelor 
membre, adoptate în conformitate cu 
articolele 121 și 148 alineatul (4) din tratat. 
De asemenea, el ar trebui să contribuie la 
punerea în aplicare a inițiativelor 
emblematice, „O agendă pentru noi 
competențe și locuri de muncă”, „Tineretul 
în mișcare” și „Platforma europeană de 
combatere a sărăciei și a excluziunii 
sociale” beneficiind de o atenție specială. 
FSE va sprijini, de asemenea, activitățile 
desfășurate în cadrul inițiativelor „O 
agendă digitală” și „O Uniune a inovării”.

Or. en

Amendamentul 62
Elisabeth Morin-Chartier

Propunere de regulament
Considerentul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Consiliul European din 17 iunie 2010 a 
lansat apelul ca toate politicile comune, 
inclusiv politica de coeziune, să sprijine 
Strategia Europa 2020 pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii. Pentru a se asigura alinierea 
deplină a FSE la obiectivele acestei 
strategii, în special în ceea ce privește 
ocuparea forței de muncă, educația și 
combaterea excluziunii sociale, FSE ar 
trebui să sprijine statele membre în punerea 
în aplicare a recomandărilor Consiliului 
privind orientările generale referitoare la 
politicile economice ale statelor membre și 
ale Uniunii, precum și a deciziilor 
Consiliului privind orientările pentru 
politicile de ocupare a forței de muncă ale 
statelor membre, adoptate în conformitate 
cu articolele 121 și 148 alineatul (4) din 
tratat. De asemenea, el ar trebui să 
contribuie la implementarea inițiativelor 
emblematice, „O agendă pentru noi 
competențe și locuri de muncă”, „Tineretul 
în mișcare” și „Platforma europeană de 
combatere a sărăciei și a excluziunii 
sociale” beneficiind de o atenție specială. 
FSE va sprijini, de asemenea, activitățile 
desfășurate în cadrul inițiativelor „O 
agendă digitală” și „O Uniune a inovării”.

(3) Consiliul European din 17 iunie 2010 a 
lansat apelul ca toate politicile comune, 
inclusiv politica de coeziune, să sprijine 
Strategia Europa 2020 pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii. Pentru a se asigura alinierea 
deplină a FSE la obiectivele acestei 
strategii, în special în ceea ce privește 
ocuparea forței de muncă, educația și 
combaterea excluziunii sociale, FSE ar 
trebui să sprijine statele membre în punerea 
în aplicare a recomandărilor Consiliului 
privind orientările generale referitoare la 
politicile economice ale statelor membre și 
ale Uniunii, precum și a deciziilor 
Consiliului privind orientările pentru 
politicile de ocupare a forței de muncă ale 
statelor membre, adoptate în conformitate 
cu articolele 121 și 148 alineatul (4) din 
tratat. De asemenea, el ar trebui să 
contribuie la implementarea inițiativelor 
emblematice, „O agendă pentru noi 
competențe și locuri de muncă”, „Tineretul 
în mișcare” și „Platforma europeană de 
combatere a sărăciei și a excluziunii 
sociale” beneficiind de o atenție specială. 
FSE ar trebui să sprijine, de asemenea, 
activitățile desfășurate în cadrul 
inițiativelor „O agendă digitală” și „O 
Uniune a inovării”.

Or. fr

Amendamentul 63
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre ar trebui să aibă 
posibilitatea de a utiliza resursele FSE 
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pentru a finaliza acțiunile FEG în cazul 
lucrătorilor disponibilizați ca urmare a 
unei grave perturbări a economiei locale, 
regionale sau naționale provocate de o 
criză neașteptată sau în urma unui declin 
rapid înregistrat într-un anumit sector sau 
a delocalizării activităților într-un stat 
care nu este membru al UE, antrenând un 
impact negativ considerabil asupra 
economiei locale, regionale sau naționale.

Or. en

Amendamentul 64
Inês Cristina Zuber

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

național și transfrontalier.

Or. pt

Amendamentul 65
Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Uniunea Europeană se confruntă cu 
provocări structurale generate de 
globalizarea economică, evoluția 
tehnologică, îmbătrânirea crescândă a 
forței de muncă, precum și de 
discordanțele și carențele tot mai 
accentuate în materie de competențe, 
respectiv, de forță de muncă în anumite 
sectoare și regiuni. Provocările au fost 
agravate de recenta criză economică și 
financiară, care a determinat creșterea 
nivelului șomajului, afectând în special 
tinerii și alte grupuri vulnerabile, cum ar fi 
migranții. FSE ar trebui să aibă ca obiectiv 
promovarea ocupării forței de muncă și 
sprijinirea mobilității lucrătorilor, 
efectuarea de investiții în domeniul 
educației, al formării competențelor și al 
învățării pe tot parcursul vieții, toate 
acestea contribuind la consolidarea
incluziunii sociale și la reducerea sărăciei. 
În promovarea unei mai bune funcționări a 
piețelor muncii, prin sporirea mobilității 
geografice transnaționale a lucrătorilor, 
FSE ar trebui, în special, să sprijine 
serviciile europene pentru ocuparea forței 
de muncă (EURES), pentru a veni în 
completarea serviciilor naționale de 
ocupare a forței de muncă, în ceea ce 
privește recrutarea și serviciile conexe de 
informare, consiliere și orientare la nivel 
național și transfrontalier.
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Amendamentul 66
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Uniunea Europeană se confruntă cu 
provocări structurale generate de 
globalizarea economică, evoluția 
tehnologică, îmbătrânirea crescândă a 
forței de muncă, precum și de carențele tot 
mai accentuate în materie de competențe și 
de forță de muncă în anumite sectoare și 
regiuni. Provocările au fost agravate de 
recenta criză economică și financiară, care 
a determinat creșterea nivelului șomajului, 
afectând în special tinerii și alte grupuri 
vulnerabile, cum ar fi migranții, refugiații 
și solicitanții de azil. FSE ar trebui să aibă 
ca obiectiv promovarea calității ocupării 
forței de muncă, acordând o atenție 
deosebită persoanelor celor mai 
îndepărtate de piața forței de muncă, și 
sprijinirea mobilității lucrătorilor, 
efectuarea de investiții în domeniul 
educației, al formării competențelor și al 
învățării pe tot parcursul vieții, promovarea 
incluziunii sociale și combaterea sărăciei și 
a discriminării. În promovarea unei mai 
bune funcționări a piețelor muncii, prin 
sporirea mobilității geografice 
transnaționale a lucrătorilor, FSE ar trebui, 
în special, să sprijine serviciile europene 
pentru ocuparea forței de muncă (EURES) 
și activitățile EURES conexe, în special 
parteneriatele transfrontaliere EURES, în 
ceea ce privește recrutarea și serviciile 
conexe de informare, consiliere și orientare 
la nivel național și transfrontalier, 
acordând o atenție specială lucrătorilor 
transfrontalieri.
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Amendamentul 67
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 68
Jutta Steinruck
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Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 69
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska
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Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 70
Lívia Járóka

Propunere de regulament
Considerentul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 71
Kinga Göncz

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Uniunea Europeană se confruntă cu 
provocări structurale generate de 
globalizarea economică, evoluția 

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

tehnologică, îmbătrânirea crescândă a 
forței de muncă, precum și de carențele tot 
mai accentuate în materie de competențe și 
de forță de muncă în anumite sectoare și 
regiuni. Provocările au fost agravate de 
recenta criză economică și financiară, care 
a determinat creșterea nivelului șomajului, 
afectând în special tinerii și alte grupuri 
vulnerabile, cum ar fi migranții și 
persoanele care trăiesc în microregiuni 
defavorizate. FSE ar trebui să aibă ca 
obiectiv promovarea unor condiții de 
muncă decente și sprijinirea mobilității 
lucrătorilor, efectuarea de investiții în 
domeniul educației, al formării 
competențelor și al învățării pe tot 
parcursul vieții, promovarea incluziunii 
sociale și combaterea sărăciei. În 
promovarea unei mai bune funcționări a 
piețelor muncii, prin sporirea mobilității 
geografice transnaționale a lucrătorilor, 
FSE ar trebui, în special, să sprijine 
serviciile europene pentru ocuparea forței 
de muncă (EURES) în ceea ce privește 
recrutarea și serviciile conexe de 
informare, consiliere și orientare la nivel 
național și transfrontalier.

Or. en

Amendamentul 72
Pervenche Berès

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Uniunea Europeană se confruntă cu 
provocări structurale generate de 
globalizarea economică, evoluția 
tehnologică, îmbătrânirea crescândă a 
forței de muncă, precum și de carențele tot 
mai accentuate în materie de competențe și 
de forță de muncă în anumite sectoare și 
regiuni. Provocările au fost agravate de 

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

recenta criză economică și financiară, care 
a determinat creșterea nivelului șomajului, 
afectând în special tinerii și alte grupuri 
vulnerabile, cum ar fi migranții. FSE 
trebuie să aibă ca obiectiv promovarea 
ocupării forței de muncă și sprijinirea 
mobilității lucrătorilor, efectuarea de 
investiții în domeniul educației, al formării 
competențelor și al învățării pe tot 
parcursul vieții, promovarea incluziunii 
sociale și combaterea sărăciei. În 
promovarea unei mai bune funcționări a 
piețelor muncii, prin sporirea mobilității 
geografice transnaționale a lucrătorilor, 
FSE ar trebui, în special, să sprijine 
serviciile europene pentru ocuparea forței 
de muncă (EURES) în ceea ce privește 
recrutarea și serviciile conexe de 
informare, consiliere și orientare la nivel 
național și transfrontalier.

Or. fr

Amendamentul 73
Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) FSE are potențialul de a adăuga 
valoare, în special în climatul economic 
actual, punând accentul pe îmbunătățirea 
oportunităților de angajare și pe 
investițiile în competențe. FSE nu trebuie 
să sprijine acțiuni care depășesc temeiul 
său juridic ajungând la alte domenii de 
politică socială, fiind mai importantă 
reorientarea fondului pentru a sprijini 
creșterea economică și crearea de locuri 
de muncă, ceea ce va avea drept rezultat, 
printre alte beneficii, sporirea incluziunii 
și o reducere mai mare a sărăciei.

Or. en
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Amendamentul 74
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Pe lângă prioritățile tematice enunțate 
la articolul 9 din Regulamentul (UE) 
nr. (RDC...), eficiența administrației 
publice la nivel național și regional, 
precum și capacitatea administrației 
publice de a acționa într-o manieră 
participativă ar trebui îmbunătățite, iar 
capacitatea instituțională a părților 
interesate care își desfășoară activitatea în 
domeniul ocupării forței de muncă, al 
educației și al politicilor sociale și 
socio-culturale ar trebui să fie consolidată 
în regiunile și statele membre, în vederea 
stimulării creșterii economice și a șanselor 
de angajare.

Or. en

Amendamentul 75
Kinga Göncz

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Pe lângă aceste priorități, eficiența 
administrației publice ar trebui 
îmbunătățită, iar capacitatea instituțională a 
părților interesate care își desfășoară 
activitatea în domeniul ocupării forței de 
muncă, al educației și al politicilor sociale, 
precum și al combaterii discriminării ar 
trebui să fie consolidată în regiunile și 
statele membre mai puțin dezvoltate, cu 
accent special pe ONG-uri, în vederea 
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stimulării creșterii economice și a șanselor 
de angajare.

Or. en

Amendamentul 76
Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 77
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În același timp, este esențial să se 
sprijine dezvoltarea și competitivitatea 
întreprinderilor mici și mijlocii europene și 
să se asigure că, prin dobândirea de 
competențe adecvate și prin fructificarea 
oportunităților de învățare pe tot parcursul 
vieții, oamenii se pot adapta noilor 
provocări, cum ar fi trecerea la o economie 
bazată pe cunoaștere, agenda digitală și 

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

tot parcursul vieții, oamenii se pot adapta 
noilor provocări, cum ar fi trecerea la o 
economie bazată pe cunoaștere, agenda 
digitală și tranziția către o economie cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon și mai 
eficientă din punct de vedere energetic. 
Prin urmărirea principalelor sale obiective
tematice, FSE ar trebui să contribuie la 
abordarea acestor provocări. În acest 
context, FSE ar trebui să susțină tranziția 
forței de muncă spre competențe și locuri 
de muncă mai ecologice, în special în 
sectoarele eficientizării utilizării energiei, 
energiei regenerabile și transporturilor 
durabile, luând în considerare intențiile 
Uniunii de a majora la cel puțin 20 % 
procentul din bugetul UE alocat pentru 
aducerea în prim-plan a aspectelor legate 
de climă, reunind contribuții din diferite 
domenii de politici. FSE ar trebui să 
contribuie, de asemenea, la promovarea 
competențelor culturale și creative, în 
vederea sporirii oportunităților de 
ocupare a unui loc de muncă.

Or. en

Amendamentul 78
Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În același timp, este esențial să se 
sprijine dezvoltarea și competitivitatea 
întreprinderilor mici și mijlocii europene și 
să se asigure că, prin dobândirea de 
competențe adecvate și prin fructificarea 
oportunităților de învățare pe tot parcursul 
vieții, oamenii se pot adapta noilor 
provocări, cum ar fi trecerea la o economie 
bazată pe cunoaștere, agenda digitală și 
tranziția către o economie cu emisii scăzute 
de dioxid de carbon și mai eficientă din 

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

dioxid de carbon și mai eficientă din punct 
de vedere energetic. Prin urmărirea 
principalelor sale obiective tematice, FSE 
ar trebui să contribuie la abordarea acestor 
provocări. În acest context, FSE ar trebui 
să susțină tranziția de la educație la 
încadrarea în muncă, precum și între 
locurile de muncă, și să abordeze 
carențele tot mai accentuate în materie de 
competențe, creând astfel oportunități de 
angajare, în special în sectoarele 
eficientizării utilizării energiei, energiei 
regenerabile și transporturilor durabile, 
luând în considerare intențiile Uniunii de a 
majora la cel puțin 20 % procentul din 
bugetul UE alocat pentru aducerea în prim-
plan a aspectelor legate de climă, reunind 
contribuții din diferite domenii de politici.

Or. en

Amendamentul 79
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În același timp, este esențial să se 
sprijine dezvoltarea și competitivitatea 
întreprinderilor mici și mijlocii europene și 
să se asigure că, prin dobândirea de 
competențe adecvate și prin fructificarea 
oportunităților de învățare pe tot parcursul 
vieții, oamenii se pot adapta noilor 
provocări, cum ar fi trecerea la o economie 
bazată pe cunoaștere, agenda digitală și 
tranziția către o economie cu emisii scăzute 
de dioxid de carbon și mai eficientă din 
punct de vedere energetic. Prin urmărirea 
principalelor sale obiectivelor tematice, 
FSE ar trebui să contribuie la abordarea 
acestor provocări. În acest context, FSE ar 
trebui să susțină tranziția forței de muncă 

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

ar trebui să contribuie la abordarea acestor 
provocări. În acest context, FSE ar trebui 
să susțină tranziția forței de muncă spre 
competențe și locuri de muncă mai 
ecologice, în special în sectoarele 
eficientizării utilizării energiei, energiei 
regenerabile și transporturilor durabile, 
luând în considerare intențiile Uniunii de a 
majora la cel puțin 20 % procentul din 
bugetul UE alocat pentru aducerea în prim-
plan a aspectelor legate de climă, reunind 
contribuții din diferite domenii de politici.

Or. en

Amendamentul 80
Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(7) FSE ar trebui să contribuie la realizarea 
Strategiei Europa 2020 și ar trebui să 
permită o flexibilitate suficientă, astfel 
încât statele membre să poată utiliza 
fondurile pentru remedierea propriilor 
blocaje specifice în ceea ce privește 
realizarea obiectivelor Strategiei 
Europa 2020, asigurând astfel o mai mare 
concentrare a sprijinului pentru prioritățile 
Uniunii Europene. FSE ar trebui, în 
special, să își intensifice sprijinul în 
favoarea combaterii excluziunii sociale și a 
sărăciei, prin reorientarea fondurilor către 
creșterea economică, crearea de 
oportunități de angajare și abordarea 
discordanțelor majore în materie de 
competențe. În conformitate cu nivelul de 
dezvoltare al regiunilor care beneficiază de 
sprijin, alegerea și numărul priorităților de 
investiții susținute din FSE ar trebui, de 
asemenea, limitate.

Or. en
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Amendamentul 81
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(7) FSE ar trebui, în special, să își 
intensifice sprijinul în favoarea combaterii 
excluziunii sociale și a sărăciei, prin 
asigurarea unei alocări minime.

Or. en

Amendamentul 82
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(7) FSE ar trebui să contribuie la realizarea 
Strategiei Europa 2020, asigurând o mai 
mare concentrare a sprijinului pentru 
prioritățile Uniunii Europene. Pentru 
fiecare categorie de regiuni, se stabilește o 
cotă minimă pentru FSE în conformitate 
cu articolul 84 alineatul (3) din 
Regulamentul (UE) nr. ...(RDC...), având 
ca rezultat o cotă minimă generală pentru 
FSE de 25 % din bugetul alocat politicii 
de coeziune (excluzând Facilitatea 
„Conectarea Europei”), adică 
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84 de miliarde EUR. FSE ar trebui, în 
special, să își intensifice sprijinul în 
favoarea combaterii excluziunii sociale și a 
sărăciei, prin asigurarea unei alocări 
minime de 20 % din totalul resurselor 
FSE ale fiecărui stat membru. În 
conformitate cu nivelul de dezvoltare al
regiunilor care beneficiază de sprijin, 
alegerea și numărul priorităților de 
investiții susținute din FSE ar trebui, de 
asemenea, limitate.

Or. en

Amendamentul 83
Ole Christensen

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 84
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska
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Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

În vederea combaterii excluziunii sociale și a sărăciei, FSE ar trebui să se concentreze pe 
inițiative și investiți pe termen lung care să-i mobilizeze pe cei excluși social și pe cei afectați 
de sărăcie, nu pe inițiative bazate pe simpla redistribuire a resurselor în scopul asistenței 
sociale.

Amendamentul 85
Pervenche Berès

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 86
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(8) Pentru a se asigura o monitorizare mai 
strictă și o mai bună evaluare a rezultatelor 
obținute la nivel european datorită 
acțiunilor sprijinite din FSE, ar trebui să se 
stabilească un set comun de indicatori de 
realizare și de rezultat, precum și de 
indicatori materiali și nemateriali, 
asociați obiectivelor calitative și 
cantitative și defalcați în funcție de sex.

Or. en

Amendamentul 87
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(8) Pentru a se asigura o monitorizare mai 
strictă și o mai bună evaluare a rezultatelor 
obținute la nivel european datorită 
acțiunilor sprijinite din FSE, ar trebui să se 
stabilească un set comun de indicatori de 
realizare și de rezultat. Întrucât genul este 
un factor universal de risc suplimentar al 
excluziunii sociale și al sărăciei în cazul 
femeilor, toate datele trebuie să fie 
defalcate în funcție de sex.

Or. en
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Amendamentul 88
Pervenche Berès

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 89
Kinga Göncz

Propunere de regulament
Considerentul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Întrucât monitorizarea și evaluarea 
au o importanță esențială în ceea ce 
privește FSE, este necesar un set de 
indicatori extins și bine fondat care să 
arate în mod clar domeniile în care s-au 
înregistrat progrese și care să 
demonstreze totodată domeniile în care 
utilizarea fondurilor nu a contribuit la 
realizarea scopurilor și a obiectivelor. 
Evaluarea gradului de realizare a 
scopurilor și a obiectivelor ar trebui să ia 
în considerare, de asemenea, rapoartele 
naționale alternative întocmite de 
ONG-uri. În acest sens, sunt necesare nu 
numai date referitoare la ocuparea forței 
de muncă și nivelul de educație, ci și date 
statistice referitoare la diferitele aspecte 
ale sărăciei și ale excluziunii sociale, cum 
ar fi accesul inegal la informații, bunuri 
și servicii, precum și schimbările necesare 
în ceea ce privește circumstanțele lor 
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conexe. Aceste date sunt necesare la nivel 
de stat membru pentru a veni în 
completarea indicatorilor Leaken, ca o 
tehnică de cartografiere a sărăciei. De 
asemenea, sunt necesare date defalcate 
privind situația romilor.

Or. en

Amendamentul 90
Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(9) Punerea în aplicare eficientă și efectivă 
a acțiunilor sprijinite din FSE depinde de 
buna guvernanță și de parteneriatul dintre 
toți actorii teritoriali și socioeconomici 
relevanți.

Or. en

Amendamentul 91
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Punerea în aplicare eficientă și efectivă 
a acțiunilor sprijinite din FSE depinde de 
buna guvernanță și de parteneriatul dintre 
toți actorii teritoriali și socioeconomici 
relevanți, în special partenerii sociali și 
organizațiile neguvernamentale. Prin 

(9) Punerea în aplicare eficientă și efectivă 
a acțiunilor sprijinite din FSE depinde de 
buna guvernanță și de parteneriatul dintre 
toți actorii teritoriali și socioeconomici 
relevanți, avându-i în vedere pe cei care 
acționează la nivel regional și local, în 
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urmare, este necesar ca statele membre să 
încurajeze participarea partenerilor sociali 
și a organizațiilor neguvernamentale în 
punerea în aplicare a FSE.

special de implicarea partenerilor sociali 
și a organizațiilor neguvernamentale,
acordându-le o parte determinată a 
alocării, care poate lua forma unui grant 
global. Statele membre asigură
participarea și mobilizarea partenerilor 
sociali și a organizațiilor neguvernamentale 
în punerea în aplicare a FSE. În plus, 
statele membre alocă un nivel adecvat din 
alocările financiare pentru asistența 
tehnică a FSE prevăzută la articolul 52 
din Regulamentul [...] [RDC] în mod 
direct tuturor partenerilor de la articolul 5 
din Regulamentul [...] [RDC], în special 
partenerilor sociali și organizațiilor 
societății civile, pentru a facilita 
implicarea și participarea acestor 
parteneri la pregătirea, punerea în 
aplicare, monitorizarea și evaluarea 
programelor și a operațiunilor și pentru a 
sprijini consolidarea capacităților lor în 
conformitate cu Codul european de 
conduită privind parteneriatul.

Or. en

Amendamentul 92
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(9) Punerea în aplicare eficientă și efectivă 
a acțiunilor sprijinite din FSE depinde de 
buna guvernanță și de parteneriatul dintre 
toți actorii teritoriali și socioeconomici 
relevanți, în special partenerii sociali și 
organizațiile neguvernamentale. Prin 
urmare, este necesar ca statele membre să 
implice partenerii sociali, organizațiile
neguvernamentale, autoritățile locale și 
regionale în pregătirea, punerea în 
aplicare, monitorizarea și evaluarea FSE 
în mod prompt și consecvent. Ar trebui să 
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se încheie parteneriate de înaltă calitate la 
toate nivelurile de guvernanță. Principiul 
parteneriatului ar trebui consolidat și 
extins ca un principiu director al tuturor 
acțiunilor sprijinite de FSE.

Or. en

Amendamentul 93
Nadja Hirsch, Marian Harkin

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(9) Punerea în aplicare eficientă și efectivă 
a acțiunilor sprijinite din FSE depinde de 
buna guvernanță și de parteneriatul dintre 
toți actorii teritoriali și socioeconomici 
relevanți, în special autoritățile regionale, 
locale și urbane competente și alte 
autorități de la nivel local, asociațiile-
umbrelă care reprezintă nivelul local și 
regional, partenerii sociali și organizațiile 
neguvernamentale, în guvernanța 
strategică a FSE, de la conturarea 
priorităților programelor operaționale, 
inclusiv programele a căror gestionare 
este încredințată unui organism 
intermediar, la punerea în aplicare și 
evaluarea rezultatelor FSE. Prin urmare, 
este necesar ca statele membre să 
încurajeze participarea partenerilor sociali 
și a organizațiilor neguvernamentale în 
punerea în aplicare a FSE.

Or. en

Amendamentul 94
Mara Bizzotto

Propunere de regulament
Considerentul 9
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(9) Punerea în aplicare eficientă și efectivă 
a acțiunilor sprijinite din FSE depinde de 
buna guvernanță și de parteneriatul dintre 
toți actorii teritoriali și socioeconomici 
relevanți, în special autoritățile regionale, 
locale și urbane competente și alte 
autorități de la nivel local, partenerii 
sociali și organizațiile neguvernamentale. 
Prin urmare, este necesar ca statele 
membre să încurajeze participarea 
partenerilor sociali și a organizațiilor 
neguvernamentale, precum și a 
autorităților regionale, locale și urbane 
competente și a altor autorități de la nivel 
local, în guvernanța strategică a FSE, de 
la conturarea priorităților programelor 
operaționale, inclusiv programele a căror 
gestionare este încredințată unui 
organism intermediar, la punerea în 
aplicare și evaluarea rezultatelor FSE.

Or. en

Amendamentul 95
Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(9) Punerea în aplicare eficientă și efectivă 
a acțiunilor sprijinite din FSE depinde de 
buna guvernanță și de parteneriatul dintre 
toți actorii teritoriali și socioeconomici 
relevanți, în special autoritățile locale și 
regionale, partenerii sociali și organizațiile 
neguvernamentale. Prin urmare, este 
necesar ca statele membre să încurajeze 
participarea autorităților locale și 
regionale, a colectivităților locale și 
regionale, a partenerilor sociali și a 
organizațiilor neguvernamentale în 
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planificarea, punerea în aplicare, 
monitorizarea și evaluarea FSE.

Or. de

Amendamentul 96
Kinga Göncz

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(9) Punerea în aplicare eficientă și efectivă 
a acțiunilor sprijinite din FSE depinde de 
buna guvernanță și de parteneriatul dintre 
toți actorii teritoriali și socioeconomici 
relevanți, în special partenerii sociali și 
organizațiile neguvernamentale. Prin 
urmare, este necesar ca statele membre să 
implice partenerii sociali și organizațiile
neguvernamentale în programarea, 
punerea în aplicare, monitorizarea și 
evaluarea programelor finanțate prin 
FSE.

Or. en

Amendamentul 97
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

și a organizațiilor neguvernamentale în 
punerea în aplicare a FSE, în special în 
domeniul educației, pentru a permite 
adaptarea formării astfel încât să fie mai 
apropiată de nevoile pieței regionale, 
naționale și europene a muncii.

Or. fr

Amendamentul 98
Elisabeth Morin-Chartier

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 99
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Propunere de regulament
Considerentul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Având în vedere faptul că pentru a 
asigura ocuparea forței de muncă și 
coeziunea socială este necesară o 
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abordare integrată și globală, FSE ar 
trebui să sprijine cooperarea 
transsectorială și transnațională, alături 
de parteneriatele teritoriale.

Or. en

Amendamentul 100
Inês Cristina Zuber

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(10) Statele membre și Comisia ar trebui să 
se asigure că punerea în aplicare a 
priorităților finanțate din FSE contribuie la 
promovarea egalității între femei și bărbați, 
în conformitate cu articolul 8 din tratat. 
Evaluările efectuate au arătat importanța 
luării în considerare a aspectului 
apartenenței la unul dintre sexe în toate 
dimensiunile programelor, asigurându-se, 
în același timp, că sunt întreprinse acțiuni 
specifice de promovare a egalității între 
femei și bărbați. FSE trebuie să atingă 
amploarea necesară promovării politicilor 
capabile să creeze egalitate, locuri de 
muncă permanente de înaltă calitate și o 
redistribuire echitabilă a veniturilor.

Or. pt

Amendamentul 101
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Statele membre și Comisia ar trebui să 
se asigure că punerea în aplicare a 

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

priorităților finanțate din FSE contribuie la 
promovarea egalității între femei și bărbați, 
în conformitate cu articolul 8 din tratat. 
Evaluările efectuate au arătat importanța 
luării în considerare a obiectivelor privind 
egalitatea dintre sexe în toate dimensiunile 
programelor, asigurându-se, în același 
timp, că sunt întreprinse acțiuni specifice 
de promovare a egalității între femei și 
bărbați. FSE ar trebui să promoveze 
punerea în aplicare a politicilor UE 
relevante, cum ar fi Strategia pentru 
egalitate între femei și bărbați 
2010-2015[1] și dezvoltarea sa ulterioară. 
Acțiunile FSE ar trebui evaluate periodic, 
prin metoda evaluării pe baza integrării 
dimensiunii de gen în procedura 
bugetară.
____________
1 COM(2010)0491.

Or. en

Amendamentul 102
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 103
Kinga Göncz

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 104
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) În conformitate cu articolul 10 din 
tratat, punerea în aplicare a priorităților 
finanțate din FSE ar trebui să contribuie la 
combaterea discriminării pe motive de sex, 
rasă sau origine etnică, religie sau 
convingeri, handicap, vârstă sau orientare 
sexuală. FSE ar trebui să sprijine 
îndeplinirea obligației în temeiul 
Convenției ONU privind drepturile 

(11) În conformitate cu articolul 10 din 
tratat, punerea în aplicare a priorităților 
finanțate din FSE ar trebui să contribuie la 
combaterea discriminării pe motive de sex, 
rasă sau origine etnică, religie sau 
convingeri, handicap, vârstă, orientare 
sexuală sau identitate de gen, acordând o 
atenție specială persoanelor care se 
confruntă cu discriminări multiple. FSE 
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persoanelor cu handicap în ceea ce 
privește, inter alia, educația, ocuparea unui 
loc de muncă și accesibilitatea. FSE ar 
trebui, de asemenea, să promoveze tranziția 
de la asistența instituțională la cea acordată 
la nivelul comunității.

ar trebui să sprijine îndeplinirea obligației 
în temeiul Convenției ONU privind 
drepturile persoanelor cu handicap în ceea 
ce privește, inter alia, educația, ocuparea 
unui loc de muncă și accesibilitatea. FSE ar 
trebui, de asemenea, să promoveze 
punerea în aplicare a politicilor UE 
relevante și tranziția de la asistența 
instituțională la cea acordată la nivelul 
comunității.

Or. en

Amendamentul 105
Kinga Göncz

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) În conformitate cu articolul 10 din 
tratat, punerea în aplicare a priorităților 
finanțate din FSE ar trebui să contribuie la 
combaterea discriminării pe motive de sex, 
rasă sau origine etnică, religie sau 
convingeri, handicap, vârstă sau orientare 
sexuală. FSE ar trebui să sprijine 
îndeplinirea obligației în temeiul 
Convenției ONU privind drepturile 
persoanelor cu handicap în ceea ce 
privește, inter alia, educația, ocuparea unui 
loc de muncă și accesibilitatea. FSE ar 
trebui, de asemenea, să promoveze tranziția 
de la asistența instituțională la cea acordată 
la nivelul comunității.

(11) În conformitate cu articolul 10 din 
tratat, punerea în aplicare a priorităților 
finanțate din FSE ar trebui să contribuie la 
combaterea discriminării pe motive de sex, 
rasă sau origine etnică, religie sau 
convingeri, handicap, vârstă sau orientare 
sexuală și la promovarea egalității de 
șanse. FSE ar trebui să sprijine îndeplinirea 
obligației în temeiul Convenției ONU 
privind drepturile persoanelor cu handicap 
în ceea ce privește, inter alia, educația, 
ocuparea unui loc de muncă și 
accesibilitatea. FSE ar trebui, de asemenea, 
să promoveze tranziția de la asistența 
instituțională la cea acordată la nivelul 
comunității.

Or. en

Amendamentul 106
Anthea McIntyre
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Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) În conformitate cu articolul 10 din 
tratat, punerea în aplicare a priorităților 
finanțate din FSE ar trebui să contribuie la 
combaterea discriminării pe motive de sex, 
rasă sau origine etnică, religie sau 
convingeri, handicap, vârstă sau orientare 
sexuală. FSE ar trebui să sprijine 
îndeplinirea obligației în temeiul 
Convenției ONU privind drepturile 
persoanelor cu handicap în ceea ce 
privește, inter alia, educația, ocuparea unui 
loc de muncă și accesibilitatea. FSE ar 
trebui, de asemenea, să promoveze tranziția 
de la asistența instituțională la cea acordată 
la nivelul comunității.

(11) În conformitate cu articolul 10 din 
tratat, punerea în aplicare a priorităților 
finanțate din FSE ar trebui să contribuie la 
combaterea discriminării pe motive de sex, 
rasă sau origine etnică, religie sau 
convingeri, handicap, vârstă sau orientare 
sexuală. Respectând principiul 
subsidiarității, FSE ar trebui să sprijine 
îndeplinirea obligației în temeiul 
Convenției ONU privind drepturile 
persoanelor cu handicap în ceea ce 
privește, inter alia, educația, ocuparea unui 
loc de muncă și accesibilitatea. FSE ar 
trebui, de asemenea, să promoveze tranziția 
de la asistența instituțională la cea acordată 
la nivelul comunității.

Or. en

Amendamentul 107
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en



PE489.537v02-00 44/219 AM\904731RO.doc

RO

Amendamentul 108
Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(12) Este esențial să se acorde sprijin 
inovării sociale pentru ca politicile să 
răspundă mai bine schimbării sociale, 
precum și să încurajeze și să sprijine 
întreprinderile sociale inovatoare. Inovarea 
socială ar trebui să ofere răspunsuri la 
nevoile sociale care nu sunt satisfăcute 
sau care sunt satisfăcute insuficient, în 
ceea ce privește combaterea sărăciei și a 
excluziunii sociale, promovarea unui înalt 
nivel 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. În 
special, testarea și evaluarea soluțiilor 
inovatoare înainte de aplicarea acestora pe 
scară largă sunt esențiale pentru 
îmbunătățirea eficienței politicilor și, prin 
urmare, justifică sprijinul specific acordat 
din FSE. De asemenea, cu sprijinul 
financiar al FSE, ar trebui continuate la 
scară mai largă experimentele reușite în 
materie de politică socială finanțate prin 
Programul pentru schimbări sociale și 
inovare socială.

Or. en

Amendamentul 109
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Considerentul 12
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(12) Este esențial să se acorde sprijin 
inovării sociale pentru ca politicile să 
răspundă mai bine schimbării sociale. O 
atenție deosebită ar trebui acordată 
participării grupurilor vulnerabile, 
inclusiv migranții, refugiații și solicitanții 
de azil. FSE ar trebui să încurajeze și să 
sprijine proiectele asumate de 
organizațiile neguvernamentale, de 
întreprinderile sociale inovatoare și de 
întreprinderile socio-culturale, precum și 
de alți actori din cadrul economiei sociale. 
În special, identificarea aspectelor de 
politici, testarea și evaluarea soluțiilor 
inovatoare, inovarea și experimentarea de 
tehnici, metodologii și integrarea lor 
ulterioară, inclusiv cooperarea 
transnațională, înainte de aplicarea 
acestora pe scară largă sunt esențiale 
pentru îmbunătățirea eficienței politicilor 
și, prin urmare, justifică sprijinul specific 
acordat din FSE.

Or. en

Amendamentul 110
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 111
Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 112
Thomas Mann, Hermann Winkler

Propunere de regulament
Considerentul 13a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Fondul social european ar trebui să 
promoveze sporturile populare. 

Or. de

Amendamentul 113
Elisabeth Schroedter
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Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Mobilizarea părților interesate 
regionale și locale este necesară pentru 
punerea în aplicare a Strategiei 
Europa 2020 și realizarea obiectivelor sale 
principale. Pactele teritoriale, inițiativele 
locale pentru ocuparea forței de muncă și 
incluziune socială, strategiile de dezvoltare 
locală elaborate de comunități și strategiile 
de dezvoltare urbană durabilă pot fi 
utilizate și susținute pentru a implica mai
activ autoritățile regionale și locale, 
orașele, partenerii sociali și organizațiile 
neguvernamentale în punerea în aplicare a 
programelor.

(14) Mobilizarea părților interesate 
regionale și locale este necesară pentru 
punerea în aplicare a Strategiei 
Europa 2020 și realizarea obiectivelor sale 
principale. Pactele teritoriale, inițiativele 
locale pentru ocuparea forței de muncă și 
incluziune socială, strategiile de dezvoltare 
locală elaborate de comunități și strategiile 
de dezvoltare urbană durabilă pot fi 
utilizate și susținute pentru a implica activ 
autoritățile regionale și locale, orașele, 
partenerii sociali și organizațiile 
neguvernamentale în pregătirea, punerea 
în aplicare, monitorizarea și evaluarea 
oricărei componente a programelor 
operaționale. Un stat membru include în 
parteneriat instituțiile, organizațiile și 
grupurile care reprezintă nivelul teritorial 
în cauză și care ar putea să influențeze 
sau să fie afectat de punerea în aplicare a 
programelor operaționale. O atenție 
deosebită se acordă grupurilor care ar 
putea fi afectate de aceste programe și 
care se pot confrunta cu dificultăți în a le 
influența, în special grupurile cele mai 
vulnerabile și cele marginalizate. 
Cooperarea cu partenerii urmează bunele 
practici care alcătuiesc baza codului de 
conduită menționat la articolul 5 
alineatul (3). Cel puțin 5% din resursele 
FSE atribuite la nivel național sunt 
alocate acțiunilor incluse în cadrul 
investițiilor teritoriale integrate (ITI) 
menționate la articolul 99 din 
Regulamentul […] [RDC].

Or. en

Amendamentul 114
Kinga Göncz
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Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Mobilizarea părților interesate 
regionale și locale este necesară pentru 
punerea în aplicare a Strategiei 
Europa 2020 și realizarea obiectivelor sale 
principale. Pactele teritoriale, inițiativele 
locale pentru ocuparea forței de muncă și 
incluziune socială, strategiile de dezvoltare 
locală elaborate de comunități și strategiile 
de dezvoltare urbană durabilă pot fi 
utilizate și susținute pentru a implica mai 
activ autoritățile regionale și locale, 
orașele, partenerii sociali și organizațiile 
neguvernamentale în punerea în aplicare a
programelor.

(14) Mobilizarea părților interesate 
regionale și locale este necesară pentru 
punerea în aplicare a Strategiei 
Europa 2020 și realizarea obiectivelor sale 
principale. Pactele teritoriale, inițiativele 
locale pentru ocuparea forței de muncă și 
incluziune socială, strategiile de dezvoltare 
locală durabilă elaborate de comunități și 
strategiile de dezvoltare urbană durabilă 
pot fi utilizate și susținute pentru a implica 
mai activ autoritățile regionale și locale, 
orașele, partenerii sociali și organizațiile 
neguvernamentale în programarea,
punerea în aplicare, monitorizarea și 
evaluarea programelor.

Or. en

Amendamentul 115
Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Mobilizarea părților interesate 
regionale și locale este necesară pentru 
punerea în aplicare a Strategiei 
Europa 2020 și realizarea obiectivelor sale 
principale. Pactele teritoriale, inițiativele 
locale pentru ocuparea forței de muncă și 
incluziune socială, strategiile de dezvoltare 
locală elaborate de comunități și strategiile 
de dezvoltare urbană durabilă pot fi 
utilizate și susținute pentru a implica mai 
activ autoritățile regionale și locale, 
orașele, partenerii sociali și organizațiile 
neguvernamentale în punerea în aplicare a 
programelor.

(14) Mobilizarea părților interesate 
regionale și locale este necesară pentru 
punerea în aplicare a Strategiei 
Europa 2020 și realizarea obiectivelor sale 
principale. Pactele teritoriale, inițiativele 
locale pentru ocuparea forței de muncă și 
incluziune socială, strategiile de dezvoltare 
locală elaborate de comunități și strategiile 
de dezvoltare urbană durabilă pot fi 
utilizate și susținute pentru a implica mai 
activ autoritățile locale, orașele și toți 
actorii relevanți în punerea în aplicare a 
programelor.
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Or. en

Amendamentul 116
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Mobilizarea părților interesate 
regionale și locale este necesară pentru 
punerea în aplicare a Strategiei 
Europa 2020 și realizarea obiectivelor sale 
principale. Pactele teritoriale, inițiativele 
locale pentru ocuparea forței de muncă și 
incluziune socială, strategiile de dezvoltare 
locală gestionate de comunități și 
strategiile de dezvoltare urbană durabilă 
pot fi utilizate și susținute pentru a implica 
mai activ autoritățile regionale și locale, 
orașele, partenerii sociali și organizațiile 
neguvernamentale în punerea în aplicare a 
programelor.

(14) Mobilizarea părților interesate 
regionale și locale este necesară pentru 
punerea în aplicare a Strategiei 
Europa 2020 și realizarea obiectivelor sale 
principale. Pactele teritoriale, inițiativele 
locale pentru ocuparea forței de muncă și 
incluziune socială, strategiile de dezvoltare 
locală gestionate de comunități și 
strategiile de dezvoltare urbană durabilă ar 
trebui să fie utilizate și susținute pentru a 
implica mai activ autoritățile regionale și 
locale, orașele, partenerii sociali și 
organizațiile neguvernamentale în punerea 
în aplicare a programelor.

Or. fr

Amendamentul 117
Pervenche Berès

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(14) Mobilizarea părților interesate 
regionale și locale este necesară pentru 
punerea în aplicare a Strategiei Europa 
2020 și realizarea obiectivelor sale 
principale. Pactele teritoriale, inițiativele 
locale pentru ocuparea forței de muncă și 
incluziune socială, strategiile de dezvoltare 
locală gestionate de comunități și 
strategiile de dezvoltare urbană durabilă ar 
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pot fi utilizate și susținute pentru a implica 
mai activ autoritățile regionale și locale, 
orașele, partenerii sociali și organizațiile 
neguvernamentale în punerea în aplicare a 
programelor.

trebui să fie utilizate și susținute pentru a 
implica mai activ autoritățile regionale și 
locale, orașele, partenerii sociali și 
organizațiile neguvernamentale în punerea 
în aplicare a programelor.

Or. fr

Amendamentul 118
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Statele membre și regiunile ar trebui 
încurajate să utilizeze FSE într-un mod mai 
avantajos prin intermediul unor 
instrumente financiare pentru a sprijini, de 
exemplu, studenții, crearea de locuri de 
muncă, mobilitatea lucrătorilor, 
incluziunea socială și antreprenoriatul
social.

(17) Statele membre și regiunile ar trebui 
încurajate să utilizeze FSE într-un mod mai 
avantajos prin intermediul unor 
instrumente financiare pentru a sprijini, de 
exemplu, studenții, crearea de locuri de 
muncă, mobilitatea voluntară a
lucrătorilor, incluziunea socială și 
economia socială. Acordarea de granturi 
ar trebui să rămână întotdeauna o 
opțiune, astfel încât să se utilizeze mixul 
de finanțare cel mai adecvat nevoilor 
regionale și locale.

Or. en

Amendamentul 119
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Statele membre și regiunile ar trebui 
încurajate să utilizeze FSE într-un mod mai 
avantajos prin intermediul unor 
instrumente financiare pentru a sprijini, de 
exemplu, studenții, crearea de locuri de 

(17) Statele membre și regiunile ar trebui 
încurajate să utilizeze FSE într-un mod mai 
avantajos prin intermediul unor instrumente 
financiare dacă acest lucru contribuie la 
sporirea eficacității acțiunilor sau 
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muncă, mobilitatea lucrătorilor, 
incluziunea socială și antreprenoriatul 
social.

completează acțiunile altor instrumente 
ale UE, cum ar fi Programul pentru 
schimbări sociale și inovare socială, FEG 
și FEDER.

Or. en

Amendamentul 120
Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Statele membre și regiunile ar trebui 
încurajate să utilizeze FSE într-un mod mai 
avantajos prin intermediul unor 
instrumente financiare pentru a sprijini, de 
exemplu, studenții, crearea de locuri de 
muncă, mobilitatea lucrătorilor,
incluziunea socială și antreprenoriatul 
social.

17) Statele membre ar trebui încurajate să 
utilizeze FSE într-un mod mai avantajos 
prin intermediul unor instrumente 
financiare pentru a sprijini, de exemplu, 
studenții, crearea de locuri de muncă, 
mobilitatea lucrătorilor și 
antreprenoriatul, inclusiv antreprenoriatul 
social, toate putând avea în viitor un efect 
pozitiv asupra incluziunii sociale și 
asupra reducerii sărăciei.

Or. en

Amendamentul 121
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Statele membre și regiunile ar trebui 
încurajate să utilizeze FSE într-un mod mai 
avantajos prin intermediul unor instrumente 
financiare pentru a sprijini, de exemplu, 
studenții, crearea de locuri de muncă, 
mobilitatea lucrătorilor, incluziunea socială 
și antreprenoriatul social.

(17) Statele membre și regiunile ar trebui 
încurajate să utilizeze FSE într-un mod mai 
avantajos prin intermediul unor instrumente 
financiare pentru a sprijini capacitatea de 
inserție profesională, în special în rândul 
tinerilor, crearea de locuri de muncă, 
mobilitatea lucrătorilor, incluziunea socială 
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și antreprenoriatul social.

Or. en

Amendamentul 122
Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Considerentul 17a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) FSE completează alte programe ale 
Uniunii, ținând seama, în același timp, de 
faptul că fiecare instrument funcționează 
conform propriilor proceduri specifice. 
Aceleași costuri eligibile nu primesc 
finanțare dublă, iar între FSE, alte 
programe ale Uniunii și fondurile 
structurale, în special Programul pentru 
schimbări sociale și inovare socială, se 
dezvoltă sinergii strânse.

Or. en

Amendamentul 123
Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Considerentul 17a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Dubla finanțare și suprapunerile 
între FSE și alte programe europene, 
îndeosebi programul „Drepturi și 
cetățenie” 2014-2020, trebuie evitate.

Or. en
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Amendamentul 124
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Propunere de regulament
Considerentul 17a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Dat fiind faptul că inovarea socială 
face obiectul mai multor programe, ar 
trebui adoptate măsuri pentru evitarea 
suprapunerii sau a dublei finanțări a 
acelorași activități și inițiative. În plus, 
întrucât anumite activități desfășurate în 
cadrul FSE cu administrare comună se 
suprapun în parte cu cele ale 
Programului pentru schimbări sociale și 
inovare socială, aflat sub administrare 
directă, ar trebui adoptate măsuri pentru 
evitarea repetării sau a dublei finanțări a 
activităților cu regim de administrare 
diferit.

Or. en

Amendamentul 125
Pervenche Berès

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Competența de a adopta acte 
legislative în conformitate cu articolul 290 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene ar trebui să fie delegată Comisiei 
pentru a defini baremurile standard pentru 
costurile unitare și sumele forfetare, 
precum și valorile maxime ale acestora, 
conform diferitelor tipuri de operațiuni, 
precum și pentru a stabili normele și 
condițiile specifice aplicabile garanțiilor 
bazate pe politici. Este deosebit de 
important ca, în cadrul activității sale 

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

pregătitoare, Comisia să organizeze 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experți. Atunci când pregătește și 
elaborează acte delegate, Comisia trebuie
să asigure o transmitere simultană, în timp 
util și adecvată a documentelor relevante 
către Parlamentul European și Consiliu.

Or. fr

Amendamentul 126
Elisabeth Morin-Chartier

Propunere de regulament
Considerentul 18a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Capitalul uman este principalul 
instrument pe care se poate baza Uniunea 
pentru a-și asigura competitivitatea la 
nivel internațional și relansarea durabilă 
a economiei sale. Nicio investiție nu poate 
produce reforme structurale dacă nu este 
însoțită de o strategie coerentă, orientată 
către creștere, a dezvoltării capitalului 
uman. Prin urmare, trebuie procedat 
astfel încât resursele menite îmbunătățirii 
competențelor, creșterii nivelului de 
ocupare a forței de muncă și garantării 
participării tuturor în societate să permită 
acțiuni de o anvergură corespunzătoare, 
în care să se utilizeze minimum 25 % din 
mijloacele financiare alocate politicii de 
coeziune economică, socială și teritorială 
a Uniunii.

Or. fr

Amendamentul 127
Pervenche Berès

Propunere de regulament
Considerentul 18a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Garantarea participării depline a 
tuturor cetățenilor în cadrul societății și 
realizarea de investiții în capitalul uman 
sunt esențiale pentru coeziunea socială. 
Resursele alocate realizării obiectivelor 
Strategiei Europa 2020 în domeniul 
ocupării forței de muncă, al educației și al 
acțiunilor de combatere a sărăciei trebuie 
așadar utilizate în mod eficient, minimum 
25 % din bugetul destinat politicii de 
coeziune a Uniunii fiind alocat Fondului 
social european.

Or. fr

Amendamentul 128
Inês Cristina Zuber

Propunere de regulament
Considerentul 18a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Nu numai fondurile structurale și 
de coeziune, ci și orice politică și acțiune 
a Uniunii trebuie să fie în concordanță cu 
obiectivul de coeziune economică, socială 
și teritorială. Prin urmare, este necesar să 
se țină seama de modul în care aplicarea 
politicilor economice și monetare și a 
politicilor de liberalizare a piețelor interne 
și internaționale se face simțită sub 
aspectul politicii de coeziune și de 
convergență, în special în ceea ce privește 
microîntreprinderile și întreprinderile 
mici și mijlocii din fiecare stat membru.

Or. pt

Amendamentul 129
Inês Cristina Zuber
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Propunere de regulament
Considerentul 18b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18b) Politica regională este un mijloc 
esențial de stimulare a coeziunii 
economice și sociale, deoarece permite 
Uniunii să adopte măsuri capabile să 
atenueze disparitățile dintre regiuni, să 
promoveze convergența reală și să 
stimuleze dezvoltarea, calitatea locurilor 
de muncă și progresul social, de toate 
acestea beneficiind, de asemenea, 
regiunile mai puțin dezvoltate.

Or. pt

Amendamentul 130
Inês Cristina Zuber

Propunere de regulament
Considerentul 18c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18c) FSE își propune să reducă 
discrepanțele în ceea ce privește condițiile 
de viață la nivel de regiuni și state 
membre, în vederea promovării coeziunii 
economice și sociale. Pentru a permite 
FSE să fie utilizat mai ușor de către 
statele membre mai vulnerabile din punct 
de vedere financiar, se impune o revizuire 
a criteriilor de finanțare. 

Or. pt

Amendamentul 131
Inês Cristina Zuber

Propunere de regulament
Considerentul 18d (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(18d) Având în vedere grava criză 
economică și financiară care afectează 
anumite state membre și regiuni ale 
acestora, rata de cofinanțare națională a 
proiectelor sprijinite de FSE ar trebui să 
nu fie mai ridicată de 10 %, pentru a 
permite o utilizare sporită a resurselor 
pentru coeziune.

Or. pt

Amendamentul 132
Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) FSE promovează niveluri ridicate de 
ocupare a forței de muncă și de calitate a 
locurilor de muncă, sprijină mobilitatea 
geografică și profesională a lucrătorilor, 
facilitează adaptarea acestora la schimbare, 
încurajează un nivel ridicat de educație și 
formare, promovează egalitatea între femei 
și bărbați, egalitatea de șanse și 
nediscriminarea, îmbunătățește 
incluziunea socială și combate sărăcia,
contribuind astfel la realizarea priorităților 
Uniunii Europene în ceea ce privește 
consolidarea coeziunii economice, sociale 
și teritoriale.

(1) FSE promovează niveluri ridicate de 
ocupare a forței de muncă și de calitate a 
locurilor de muncă, sprijină mobilitatea 
geografică și profesională a lucrătorilor, 
facilitează adaptarea acestora la schimbare, 
încurajează un nivel ridicat de educație și 
formare, promovează egalitatea între femei 
și bărbați, egalitatea de șanse și 
nediscriminarea, contribuind astfel la 
realizarea priorităților Uniunii Europene în 
ceea ce privește promovarea incluziunii 
sociale, combaterea sărăciei și
consolidarea coeziunii economice, sociale 
și teritoriale.

Or. en

Amendamentul 133
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1



PE489.537v02-00 58/219 AM\904731RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) FSE promovează niveluri ridicate de 
ocupare a forței de muncă și de calitate a 
locurilor de muncă, sprijină mobilitatea 
geografică și profesională a lucrătorilor, 
facilitează adaptarea acestora la 
schimbare, încurajează un nivel ridicat de 
educație și formare, promovează egalitatea 
între femei și bărbați, egalitatea de șanse și 
nediscriminarea, îmbunătățește incluziunea 
socială și combate sărăcia, contribuind 
astfel la realizarea priorităților Uniunii 
Europene în ceea ce privește consolidarea 
coeziunii economice, sociale și teritoriale.

(1) FSE promovează niveluri ridicate de 
ocupare a forței de muncă, crearea de 
locuri de muncă și calitatea locurilor de 
muncă, sprijină mobilitatea geografică și 
profesională voluntară, oferă sprijin în 
favoarea lucrătorilor disponibilizați,
încurajează un nivel ridicat de educație și 
formare, promovează egalitatea între femei 
și bărbați, egalitatea de șanse și 
nediscriminarea, îmbunătățește incluziunea 
socială și combate sărăcia, contribuind 
astfel la realizarea priorităților Uniunii 
Europene în ceea ce privește consolidarea 
coeziunii economice, sociale și teritoriale.

Or. en

Amendamentul 134
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) FSE promovează niveluri ridicate de 
ocupare a forței de muncă și de calitate a 
locurilor de muncă, sprijină mobilitatea 
geografică și profesională a lucrătorilor, 
facilitează adaptarea acestora la 
schimbare, încurajează un nivel ridicat de 
educație și formare, promovează egalitatea 
între femei și bărbați, egalitatea de șanse și 
nediscriminarea, îmbunătățește incluziunea 
socială și combate sărăcia, contribuind 
astfel la realizarea priorităților Uniunii 
Europene în ceea ce privește consolidarea 
coeziunii economice, sociale și teritoriale.

(1) FSE promovează niveluri ridicate de 
ocupare a forței de muncă și de calitate a 
locurilor de muncă, sprijină mobilitatea 
geografică și profesională voluntară a 
lucrătorilor, facilitează anticiparea și 
dezvoltarea de noi aptitudini și
competențe necesare tranziției către o 
dezvoltare durabilă din punct de vedere 
ecologic și social, încurajează un nivel 
ridicat de educație și formare, promovează 
egalitatea între femei și bărbați, egalitatea 
de șanse și nediscriminarea, îmbunătățește 
incluziunea socială și combate sărăcia, 
contribuind astfel la realizarea priorităților 
Uniunii Europene în ceea ce privește 
consolidarea coeziunii economice, sociale 
și teritoriale.
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Or. en

Amendamentul 135
Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) FSE promovează niveluri ridicate de 
ocupare a forței de muncă și de calitate a
locurilor de muncă, sprijină mobilitatea 
geografică și profesională a lucrătorilor, 
facilitează adaptarea acestora la schimbare, 
încurajează un nivel ridicat de educație și 
formare, promovează egalitatea între femei 
și bărbați, egalitatea de șanse și 
nediscriminarea, îmbunătățește incluziunea 
socială și combate sărăcia, contribuind 
astfel la realizarea priorităților Uniunii 
Europene în ceea ce privește consolidarea 
coeziunii economice, sociale și teritoriale.

(1) FSE promovează niveluri ridicate de 
ocupare a forței de muncă și de calitate a 
locurilor de muncă și crearea și păstrarea 
locurilor de muncă de calitate, sprijină 
mobilitatea geografică și profesională 
voluntară a lucrătorilor, facilitează 
adaptarea acestora la schimbare, 
încurajează un nivel ridicat de educație și 
formare, promovează egalitatea între femei 
și bărbați, egalitatea de șanse și 
nediscriminarea, îmbunătățește incluziunea 
socială și combate sărăcia, contribuind 
astfel la realizarea priorităților Uniunii 
Europene în ceea ce privește consolidarea 
coeziunii economice, sociale și teritoriale.

Or. de

Amendamentul 136
Ole Christensen

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) FSE promovează niveluri ridicate de 
ocupare a forței de muncă și de calitate a 
locurilor de muncă, sprijină mobilitatea 
geografică și profesională a lucrătorilor, 
facilitează adaptarea acestora la schimbare, 
încurajează un nivel ridicat de educație și 
formare, promovează egalitatea între femei 
și bărbați, egalitatea de șanse și 

(1) FSE promovează niveluri ridicate de 
ocupare a forței de muncă și de calitate a 
locurilor de muncă, sprijină mobilitatea 
geografică și profesională a lucrătorilor, 
facilitează adaptarea acestora la schimbare, 
încurajează un nivel ridicat de educație și 
formare, favorizând tranziția de la 
educație la încadrarea în muncă pentru 
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nediscriminarea, îmbunătățește incluziunea 
socială și combate sărăcia, contribuind 
astfel la realizarea priorităților Uniunii 
Europene în ceea ce privește consolidarea 
coeziunii economice, sociale și teritoriale.

tineri, promovează egalitatea între femei și 
bărbați, egalitatea de șanse și 
nediscriminarea, îmbunătățește incluziunea 
socială și combate sărăcia, contribuind 
astfel la realizarea priorităților Uniunii 
Europene în ceea ce privește consolidarea 
coeziunii economice, sociale și teritoriale.

Or. en

Amendamentul 137
Heinz K. Becker

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) FSE promovează niveluri ridicate de 
ocupare a forței de muncă și de calitate a 
locurilor de muncă, sprijină mobilitatea 
geografică și profesională a lucrătorilor, 
facilitează adaptarea acestora la schimbare, 
încurajează un nivel ridicat de educație și 
formare, promovează egalitatea între femei 
și bărbați, egalitatea de șanse și 
nediscriminarea, îmbunătățește incluziunea 
socială și combate sărăcia, contribuind 
astfel la realizarea priorităților Uniunii 
Europene în ceea ce privește consolidarea 
coeziunii economice, sociale și teritoriale.

(1) FSE promovează niveluri ridicate de 
ocupare a forței de muncă și de calitate a 
locurilor de muncă, sprijină mobilitatea 
geografică și profesională a lucrătorilor, 
facilitează adaptarea acestora la schimbare, 
încurajează un nivel ridicat de educație și 
formare pe tot parcursul vieții care să se 
adreseze tuturor categoriilor de vârstă, 
promovează egalitatea între femei și 
bărbați, egalitatea de șanse și 
nediscriminarea, îmbunătățește incluziunea 
socială și combate sărăcia, contribuind 
astfel la realizarea priorităților Uniunii 
Europene în ceea ce privește consolidarea 
coeziunii economice, sociale și teritoriale.

Or. de

Amendamentul 138
Lívia Járóka

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) FSE promovează niveluri ridicate de 
ocupare a forței de muncă și de calitate a 
locurilor de muncă, sprijină mobilitatea 
geografică și profesională a lucrătorilor, 
facilitează adaptarea acestora la schimbare, 
încurajează un nivel ridicat de educație și 
formare, promovează egalitatea între femei 
și bărbați, egalitatea de șanse și 
nediscriminarea, îmbunătățește 
incluziunea socială și combate sărăcia, 
contribuind astfel la realizarea priorităților 
Uniunii Europene în ceea ce privește 
consolidarea coeziunii economice, sociale 
și teritoriale.

(1) FSE promovează niveluri ridicate de 
ocupare a forței de muncă și de calitate a 
locurilor de muncă, sprijină mobilitatea 
geografică și profesională a lucrătorilor, 
facilitează adaptarea acestora la schimbare, 
încurajează un nivel ridicat de educație și 
formare, promovează egalitatea între femei 
și bărbați și egalitatea de șanse, 
încurajează eliminarea oricărei forme de 
discriminare, îmbunătățește incluziunea 
socială și combate sărăcia, contribuind 
astfel la realizarea priorităților Uniunii 
Europene în ceea ce privește consolidarea 
coeziunii economice, sociale și teritoriale.

Or. en

Amendamentul 139
Mara Bizzotto

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) FSE își îndeplinește misiunea prin 
sprijinirea statelor membre, a autorităților 
regionale, locale, urbane competente și a 
altor autorități de la nivel local în 
îndeplinirea priorităților și a obiectivelor 
principale pentru o creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii.

Or. en



PE489.537v02-00 62/219 AM\904731RO.doc

RO

Amendamentul 140
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) FSE își îndeplinește misiunea prin 
sprijinirea statelor membre în îndeplinirea 
cel puțin a obiectivelor principale ale 
Strategiei Europa 2020 pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii. FSE sprijină elaborarea și 
punerea în aplicare a politicilor și a 
acțiunilor, ținând seama de conceptul de 
„muncă de calitate” și asigurându-se că 
activitățile sprijinite de FSE contribuie la 
punerea în aplicare a Agendei ONU și
OIM privind munca decentă în toate 
aspectele sale. Toate politicile și acțiunile 
sprijinite de FSE respectă cu strictețe 
standardele internaționale de muncă și 
convențiile OIM și, în special, 
angajamentul de a promova ocuparea 
forței de muncă deplină, productivă și 
liber aleasă, astfel cum prevede Convenția 
OIM nr. 122.

Or. en

Amendamentul 141
Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) FSE își îndeplinește misiunea prin 
sprijinirea statelor membre în îndeplinirea 
priorităților și a obiectivelor principale ale 
Strategiei Europa 2020 pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii. FSE sprijină elaborarea și 
punerea în aplicare a politicilor și a 

(2) FSE își îndeplinește misiunea prin 
sprijinirea statelor membre în îndeplinirea 
priorităților și a obiectivelor principale ale 
Uniunii Europene, permițând o 
flexibilitate suficientă pentru ca statele 
membre să poată remedia propriile 
blocaje specifice în ceea ce privește 
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acțiunilor, ținând seama de orientările 
integrate pentru politicile economice și de 
ocupare a forței de muncă ale statelor 
membre și de recomandările Consiliului 
privind programele naționale de reformă.

realizarea obiectivelor Strategiei 
Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii FSE 
sprijină elaborarea și punerea în aplicare a 
politicilor și a acțiunilor, ținând seama de 
orientările integrate pentru politicile 
economice și de ocupare a forței de muncă 
ale statelor membre și de recomandările 
Consiliului privind programele naționale 
de reformă.

Or. en

Amendamentul 142
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 143
Elisabeth Schroedter

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

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

(3) Beneficiarii FSE sunt persoane, 
inclusiv grupuri dezavantajate, cum ar fi 
șomerii pe termen lung și persoanele cele 
mai îndepărtate de piața forței de muncă, 
persoanele cu handicap, migranții, 
refugiații și solicitanții de azil, persoanele 
fără adăpost și alte grupuri expuse 
riscului de sărăcie, copiii și tinerii, 
persoanele vârstnice, minoritățile etnice, 
comunitățile marginalizate sau expuse 
riscului de marginalizare și persoanele 
care se confruntă cu excluziunea socială 
De asemenea, FSE acordă sprijin 
întreprinderilor, microîntreprinderilor și 
întreprinderilor cooperative care 
promovează interesele membrilor și 
beneficiarilor lor, precum și soluții la 
provocările cu care se confruntă 
societatea și care sunt prezente în 
economia socială. De asemenea, FSE 
acordă sprijin organizațiilor, sistemelor și 
structurilor, pentru a facilita adaptarea 
acestora la noile provocări și pentru a 
promova buna guvernanță și punerea în 
aplicare a reformelor, în special în 
domeniile activităților culturale și socio-
culturale, ocupării forței de muncă, 
educației, nediscriminării și politicilor 
sociale.

Or. en

Amendamentul 144
Mara Bizzotto

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Beneficiarii FSE sunt persoane, 
inclusiv grupuri dezavantajate, cum ar fi 
șomerii pe termen lung, persoanele cu 

(3) Beneficiarii FSE sunt persoane. Fondul 
sprijină, în special, persoanele și 
grupurile excluse sau expuse riscului de a 
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handicap, migranții, minoritățile etnice,
comunitățile marginalizate și persoanele 
care se confruntă cu excluziunea socială. 
De asemenea, FSE acordă sprijin 
întreprinderilor, sistemelor și structurilor, 
pentru a facilita adaptarea acestora la noile 
provocări și pentru a promova buna 
guvernanță și punerea în aplicare a 
reformelor, în special în domeniile ocupării 
forței de muncă, educației și politicilor 
sociale.

fi excluse de pe piața muncii sau din 
sistemul de educație și formare de înaltă 
calitate, precum și persoanele aflate într-o 
situație defavorizată sau expuse riscului 
de marginalizare pe piața muncii, cum ar 
fi șomerii pe termen lung, persoanele cu 
handicap, comunitățile marginalizate și 
persoanele care se confruntă cu 
excluziunea socială. De asemenea, FSE 
acordă sprijin lucrătorilor, întreprinderilor 
și întreprinzătorilor, precum și sistemelor
și structurilor, pentru a facilita adaptarea 
acestora la noile provocări și pentru a 
promova buna guvernanță și punerea în 
aplicare a reformelor, în special domeniile 
ocupării forței de muncă, educației și 
politicilor sociale, precum și al formării 
profesionale inițiale și continue.

Or. it

Amendamentul 145
Andrea Cozzolino

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Beneficiarii FSE sunt persoane, în 
special persoanele și grupurile excluse 
sau expuse riscului de a fi excluse de pe 
piața muncii sau din sistemul de educație 
și formare de înaltă calitate, precum și 
persoanele aflate într-o situație 
defavorizată sau expuse riscului de 
marginalizare pe piața muncii, cum ar fi 
șomerii pe termen lung, persoanele cu 
handicap, migranții, minoritățile, 
comunitățile marginalizate și persoanele 
care se confruntă cu excluziunea socială. 
De asemenea, FSE acordă sprijin 
lucrătorilor, întreprinderilor și 
întreprinzătorilor, precum și sistemelor și 
structurilor, pentru a facilita adaptarea 
acestora la noile provocări și pentru a 
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promova buna guvernanță și punerea în 
aplicare a reformelor, în special în 
domeniile ocupării forței de muncă, 
educației și politicilor sociale, precum și al
formării profesionale inițiale și continue.

Or. it

Amendamentul 146
Lívia Járóka

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Beneficiarii FSE sunt persoane, 
inclusiv grupuri dezavantajate, în special
șomerii pe termen lung și persoanele 
excluse în mod sistematic de pe piața 
muncii, cum ar fi persoanele cu handicap, 
migranții, minoritățile etnice, comunitățile 
marginalizate și persoanele care se 
confruntă cu excluziunea socială sau sunt 
expuse riscului de sărăcie. De asemenea, 
FSE acordă sprijin lucrătorilor,
întreprinderilor și întreprinzătorilor,
precum și sistemelor și structurilor, pentru 
a facilita adaptarea acestora la noile 
provocări și pentru a promova buna 
guvernanță și punerea în aplicare a 
reformelor, în special în domeniile ocupării 
forței de muncă, educației, politicilor 
sociale și formării profesionale inițiale și 
continue.

Or. en

Amendamentul 147
Pervenche Berès

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

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

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

Or. fr

Amendamentul 148
Kinga Göncz

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Beneficiarii FSE sunt persoane, 
inclusiv grupuri dezavantajate, cum ar fi 
șomerii pe termen lung, persoanele cu 
handicap, migranții, minoritățile etnice, 
persoanele și comunitățile marginalizate și 
alte grupuri de persoane care se confruntă 
cu sărăcia și cu excluziunea socială sau 
care sunt expuse acestor riscuri, inclusiv 
copiii, pentru a preveni perpetuarea 
sărăciei de-a lungul generațiilor, și tinerii, 
pentru a soluționa problema șomajului în 
rândul tinerilor. De asemenea, FSE acordă 
sprijin întreprinderilor, sistemelor și 
structurilor, pentru a facilita adaptarea 
acestora la noile provocări și pentru a 
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promova buna guvernanță și punerea în 
aplicare a reformelor, în special în 
domeniile ocupării forței de muncă, 
educației și politicilor sociale.

Or. en

Amendamentul 149
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Beneficiarii FSE sunt persoane, 
inclusiv grupuri dezavantajate, cum ar fi 
șomerii pe termen lung, persoanele cu 
handicap, migranții, solicitanții de azil, 
refugiații, minoritățile etnice, comunitățile 
marginalizate, persoanele fără adăpost și 
alte grupuri de persoane expuse riscului 
de sărăcie și de excluziune socială, 
inclusiv copiii și tinerii. De asemenea, FSE 
acordă sprijin întreprinderilor, sistemelor și 
structurilor, pentru a facilita adaptarea 
acestora la noile provocări și pentru a 
promova buna guvernanță și progresul 
social, în special în domeniile ocupării
forței de muncă, educației și politicilor 
sociale.

Or. en

Amendamentul 150
Ria Oomen-Ruijten

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Beneficiarii FSE sunt persoane, 
inclusiv grupuri dezavantajate, cum ar fi 

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

șomerii pe termen lung, persoanele cu 
handicap, migranții, minoritățile etnice, 
comunitățile marginalizate și persoanele 
care se confruntă cu excluziunea socială. 
De asemenea, FSE acordă sprijin 
întreprinderilor, sistemelor și structurilor, 
pentru a facilita adaptarea acestora la noile 
provocări și pentru a promova buna 
guvernanță și punerea în aplicare a 
reformelor, în special în domeniul ocupării 
forței de muncă, al educației și al
politicilor sociale. În acest context, este 
necesară promovarea învățării pe tot 
parcursul vieții pentru a îmbunătăți 
perspectivele oamenilor care ocupă un loc 
de muncă necalificat.

Or. nl

Amendamentul 151
Nadja Hirsch

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de
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Amendamentul 152
Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 153
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Beneficiarii FSE sunt persoane, 
inclusiv grupuri dezavantajate, cum ar fi 
șomerii pe termen lung, persoanele cu 
handicap, migranții, minoritățile etnice, 
comunitățile marginalizate și persoanele 
care se confruntă cu excluziunea socială. 
De asemenea, FSE acordă sprijin 
întreprinderilor, sistemelor și structurilor, 

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

întreprinderilor, sistemelor și structurilor, 
pentru a facilita adaptarea acestora la noile 
provocări și pentru a promova buna 
guvernanță și punerea în aplicare a 
reformelor, în special în domeniile ocupării 
forței de muncă, educației și politicilor 
sociale.

Or. en

Amendamentul 154
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 155
Jutta Steinruck

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

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

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

Or. de

Amendamentul 156
Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 157
Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 158
Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Beneficiarii FSE sunt persoane, 
inclusiv grupuri dezavantajate, cum ar fi 
șomerii pe termen lung, persoanele cu 
handicap, migranții, minoritățile etnice, 
comunitățile marginalizate și persoanele 
care se confruntă cu excluziunea socială. 
De asemenea, FSE acordă sprijin 
întreprinderilor, sistemelor și structurilor, 
pentru a facilita adaptarea acestora la noile 
provocări și pentru a promova buna 

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

accentuate în materie de competențe, și 
pentru a promova buna guvernanță și 
punerea în aplicare a reformelor, în special 
în domeniile ocupării forței de muncă, 
educației și politicilor sociale.

Or. en

Amendamentul 159
Thomas Mann, Hermann Winkler

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 160
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cadrul obiectivelor tematice 
enumerate mai jos și în conformitate cu
articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. […], 

(1) În cadrul obiectivelor tematice 
enunțate la articolul 9 alineatele (8), (9), 
(10) și (11) din Regulamentul (UE) 
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FSE sprijină următoarele priorități de 
investiții:

nr. [RDC...] și enumerate în consecință 
mai jos, la literele (a), (b), (c) și (d), și în 
conformitate cu misiunea sa, FSE sprijină 
următoarele priorități de investiții:

Or. en

Amendamentul 161
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) promovarea ocupării forței de muncă și 
sprijinirea mobilității lucrătorilor prin:

(a) promovarea unei calități ridicate a 
locurilor de muncă, a muncii decente și de 
calitate prin:

Or. en

Amendamentul 162
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) promovarea ocupării forței de muncă și 
sprijinirea mobilității lucrătorilor prin:

(a) promovarea calității locurilor de muncă 
și sprijinirea mobilității lucrătorilor prin:

Or. en

Amendamentul 163
Kinga Göncz

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera a – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) promovarea ocupării forței de muncă și 
sprijinirea mobilității lucrătorilor prin:

(a) promovarea locurilor de muncă decente
și sprijinirea mobilității lucrătorilor prin:

Or. en

Amendamentul 164
Heinz K. Becker

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(i) acces la locuri de muncă pentru 
solicitanții de locuri de muncă și 
persoanele inactive, inclusiv inițiative 
locale de ocupare a forței de muncă, o 
politică de promovare a flexibilității și a 
competențelor în favoarea 
întreprinderilor, caracterizată prin 
termenul frecvent utilizat de „politică în 
domeniul pieței forței de muncă apropiată 
de întreprinderi” – care, mai presus de 
toate, urmărește valorificarea la 
maximum a potențialului pe care îl oferă 
femeile și lucrătorii în vârstă –, precum și 
sprijin pentru mobilitatea lucrătorilor;

Or. de

Amendamentul 165
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) acces la locuri de muncă pentru 
solicitanții de locuri de muncă și 
persoanele inactive, inclusiv inițiative 

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

sprijin specific șomerilor pe termen lung,
inclusiv inițiative locale de ocupare a forței 
de muncă, precum și sprijin pentru 
mobilitatea voluntară a lucrătorilor;

Or. en

Amendamentul 166
Elisabeth Schroedter

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(i) acces la locuri de muncă pentru 
solicitanții de locuri de muncă, pentru 
șomerii pe termen lung, acordând o 
atenție deosebită persoanelor celor mai 
îndepărtate de piața forței de muncă, și 
persoanele inactive, inclusiv inițiative 
locale de ocupare a forței de muncă, 
precum și sprijin pentru mobilitatea 
voluntară a lucrătorilor;

Or. en

Amendamentul 167
Kinga Göncz

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(i) acces la locuri de muncă de înaltă 
calitate pentru solicitanții de locuri de 
muncă și persoanele inactive, acordând 
sprijin specific șomerilor pe termen lung,
inclusiv inițiative locale de ocupare a forței 
de muncă, precum și sprijin pentru 
mobilitatea lucrătorilor;

Or. en
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Amendamentul 168
Jutta Steinruck

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 169
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

FSE ar trebui nu doar să faciliteze accesul la un loc de muncă, ci și să înzestreze persoanele, 
prin intermediul diferitelor servicii de ocupare a forței de muncă, de exemplu în domeniul 
orientării profesionale și al dezvoltării carierei, cu instrumentele care să îi ajute să caute un 
loc de muncă într-un mod activ și să se adapteze la piețele flexibile ale forței de muncă.
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Amendamentul 170
Riikka Manner

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fi

Amendamentul 171
Elisabeth Morin-Chartier

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 172
Ria Oomen-Ruijten

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

pentru solicitanții de locuri de muncă și 
persoanele inactive (cu referire specială la 
femei și lucrătorii în vârstă), inclusiv 
inițiative locale de ocupare a forței de 
muncă, precum și sprijin pentru mobilitatea 
lucrătorilor;

Or. nl

Amendamentul 173
Elisabeth Morin-Chartier

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) integrare durabilă pe piața muncii a 
tinerilor care nu au un loc de muncă, nu 
urmează studii sau cursuri de formare 
profesională;

(ii) integrare durabilă pe piața muncii a 
tinerilor – în special a celor care nu au un 
loc de muncă, nu urmează studii sau 
cursuri de formare profesională;

Or. fr

Amendamentul 174
Jutta Steinruck

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) integrare durabilă pe piața muncii a 
tinerilor care nu au un loc de muncă, nu 
urmează studii sau cursuri de formare 
profesională;

(ii) integrare durabilă pe piața muncii și în 
structurile de formare a tinerilor care nu 
au un loc de muncă, nu urmează studii sau 
cursuri de formare profesională;

Or. de

Amendamentul 175
Lívia Járóka
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Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) integrare durabilă pe piața muncii a 
tinerilor care nu au un loc de muncă, nu 
urmează studii sau cursuri de formare 
profesională;

(ii) integrare durabilă pe piața muncii a 
tinerilor care nu au un loc de muncă, nu 
urmează studii sau cursuri de formare 
profesională, în special a tinerilor din 
cadrul comunităților marginalizate;

Or. en

Amendamentul 176
Elisabeth Morin-Chartier

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) activitate independentă, antreprenoriat 
și înființare de întreprinderi;

(iii) activitate independentă, antreprenoriat 
și înființarea, dezvoltarea continuă și 
transferul de întreprinderi, în special 
microîntreprinderi și întreprinderi mici;

Or. fr

Amendamentul 177
Elisabeth Schroedter

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) activitate independentă, antreprenoriat 
și înființare de întreprinderi;

(iii) activitate independentă, antreprenoriat 
și înființare de întreprinderi, punând 
accentul pe microîntreprinderi, în special 
din economia socială, precum și pe 
microîntreprinderile care angajează 
persoane expuse riscului de excluziune 
socială și persoane vulnerabile aflate 
într-o situație defavorizată în ceea ce 



PE489.537v02-00 82/219 AM\904731RO.doc

RO

privește accesul la piața de credit 
convențională;

Or. en

Amendamentul 178
Pervenche Berès

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) activitate independentă, antreprenoriat 
și înființare de întreprinderi;

(iii) activitate independentă, antreprenoriat, 
inclusiv, în special, antreprenoriat social,
și înființare de întreprinderi;

Or. fr

Amendamentul 179
Heinz K. Becker

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) activitate independentă, antreprenoriat 
și înființare de întreprinderi;

(iii) activitate independentă, antreprenoriat 
și înființare de întreprinderi, îndeosebi în 
rândul tinerilor;

Or. de

Amendamentul 180
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera a – punctul iv
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) egalitate între femei și bărbați și
reconcilierea vieții profesionale cu cea 
privată;

(iv) reconcilierea vieții profesionale cu cea 
privată și egalitate între femei și bărbați;

Or. en

Amendamentul 181
Elisabeth Schroedter

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) egalitate între femei și bărbați și 
reconcilierea vieții profesionale cu cea 
privată;

(iv) egalitate între femei și bărbați pe piața 
muncii și egalitate în ceea ce privește 
avansarea în carieră, independența 
economică a femeilor și a bărbaților și 
reconcilierea vieții profesionale cu cea 
privată;

Or. en

Amendamentul 182
Pervenche Berès

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) egalitate între femei și bărbați și 
reconcilierea vieții profesionale cu cea 
privată;

(iv) egalitate între femei și bărbați în ceea 
ce privește accesul la un loc de muncă, 
avansarea în carieră și remunerarea, 
precum și reconcilierea vieții profesionale 
cu cea privată și de familie;

Or. fr
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Amendamentul 183
Elisabeth Morin-Chartier

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) egalitate între femei și bărbați și 
reconcilierea vieții profesionale cu cea 
privată;

(iv) egalitate între femei și bărbați în ceea 
ce privește accesul la un loc de muncă, 
formarea profesională internă și 
avansarea în carieră, în special în vederea 
abordării problemei „plafonării” 
carierelor femeilor, și reconcilierea vieții 
profesionale cu cea privată;

Or. fr

Amendamentul 184
Kinga Göncz

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) egalitate între femei și bărbați și 
reconcilierea vieții profesionale cu cea 
privată;

(iv) egalitate între femei și bărbați și 
reconcilierea vieții profesionale cu cea 
privată și de familie;

Or. en

Amendamentul 185
Jutta Steinruck

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) egalitate între femei și bărbați și 
reconcilierea vieții profesionale cu cea 
privată;

(iv) egalitate între femei și bărbați și 
reconcilierea vieții profesionale cu cea 
privată și de familie, inclusiv prin 
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formarea cu timp parțial de competențe 
pentru părinții singuri;

Or. de

Amendamentul 186
Elisabeth Schroedter

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iva) măsuri asociate și sprijin relevant, 
servicii comunitare și de asistență care 
sporesc oportunitățile de angajare;

Or. en

Amendamentul 187
Inês Cristina Zuber

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(v) adaptarea la schimbare a lucrătorilor, 
a întreprinderilor și a antreprenorilor;

eliminat

Or. pt

Amendamentul 188
Thomas Mann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(v) adaptarea la schimbare a lucrătorilor, a 
întreprinderilor și a antreprenorilor;

(v) echitate și solidaritate între generații, 
abordarea schimbărilor demografice și
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adaptarea la schimbare a lucrătorilor, a 
întreprinderilor și a antreprenorilor;

Or. de

Amendamentul 189
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(v) adaptarea la schimbare a lucrătorilor, a 
întreprinderilor și a antreprenorilor;

(v) adaptarea la schimbare a lucrătorilor, a 
întreprinderilor și a antreprenorilor, 
asociată tranziției către o dezvoltare 
durabilă din punct de vedere ecologic și 
social;

Or. en

Amendamentul 190
Lívia Járóka

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(v) adaptarea la schimbare a lucrătorilor, a 
întreprinderilor și a antreprenorilor;

(v) adaptarea la schimbare a lucrătorilor, a 
întreprinderilor și a antreprenorilor și 
asigurarea accesului la o formare 
profesională de calitate;

Or. en

Amendamentul 191
Elisabeth Morin-Chartier

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

(v) adaptarea la schimbare a lucrătorilor, a 
întreprinderilor și a antreprenorilor;

(v) adaptarea la schimbare a lucrătorilor, a 
întreprinderilor și a antreprenorilor, cu 
referire specială la IMM-uri și 
microîntreprinderi;

Or. fr

Amendamentul 192
Elisabeth Schroedter

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(va) măsuri active privind forța de muncă, 
sub forma unui pachet coordonat de 
servicii personalizate, destinat să faciliteze 
integrarea pe piața muncii a lucrătorilor 
disponibilizați;

Or. en

Amendamentul 193
Mara Bizzotto

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(vi) îmbunătățirea calității locurilor de 
muncă, a condițiilor și a mediului de 
muncă, a sănătății și a siguranței la locul 
de muncă, precum și sprijinirea 
îmbătrânirii active a lucrătorilor 
vârstnici;

Or. it
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Amendamentul 194
Elisabeth Morin-Chartier

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(vi) îmbunătățirea calității locurilor de 
muncă, a condițiilor de muncă, a 
mediului de muncă și a sănătății la locul 
de muncă, precum și sprijinirea 
lucrătorilor în vederea promovării 
îmbătrânirii active;

Or. fr

Amendamentul 195
Andrea Cozzolino

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(vi) îmbunătățirea calității locurilor de 
muncă, a condițiilor și a mediului de 
muncă, a sănătății și a siguranței la locul 
de muncă, precum și sprijinirea 
îmbătrânirii active și în condiții bune de 
sănătate;

Or. it

Justificare

Pentru a atinge standarde înalte în ceea ce privește siguranța la locul de muncă, este necesar 
un angajament explicit, care reprezintă o condiție esențială pentru îmbătrânirea activă.

Amendamentul 196
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera a – punctul vi
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(vi) îmbătrânire activă și în condiții bune 
de sănătate pentru lucrători, prin 
îmbunătățirea condițiilor și a mediului de 
muncă, a sănătății la locul de muncă, 
precum și prin acțiuni de promovare a 
lucrătorilor vârstnici; 

Or. en

Amendamentul 197
Thomas Mann, Hermann Winkler, Dieter-Lebrecht Koch

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(vi) îmbătrânire și viață activă și în condiții 
bune de sănătate, prin activități fizice și 
sporturi populare;

Or. de

Amendamentul 198
Heinz K. Becker

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(vi) îmbătrânire activă și în condiții bune 
de sănătate ca proces al vieții;

Or. de

Amendamentul 199
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst



PE489.537v02-00 90/219 AM\904731RO.doc

RO

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(vii) modernizarea și consolidarea 
instituțiilor de pe piața muncii, inclusiv 
acțiuni pentru îmbunătățirea mobilității
transnaționale a lucrătorilor;

(vii) eliminarea treptată a locurilor de 
muncă precare și sprijinirea mobilității
sociale ascendente spre locuri de muncă 
permanente, stabile și sigure;

Or. en

Amendamentul 200
Elisabeth Schroedter

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(vii) modernizarea și consolidarea 
instituțiilor de pe piața muncii, inclusiv
acțiuni pentru îmbunătățirea mobilității 
transnaționale a lucrătorilor;

(vii) modernizarea și consolidarea 
organizațiilor de pe piața muncii, 
promovarea parteneriatelor, a pactelor și 
a inițiativelor prin crearea de rețele între 
factorii interesați relevanți, cum ar fi 
partenerii sociali și organizațiile 
neguvernamentale de la nivel 
transnațional, regional și local, în vederea 
consolidării incluziunii pe piața muncii, 
sprijinirea unor acțiuni pentru
îmbunătățirea mobilității transnaționale a 
lucrătorilor și pentru îmbunătățirea 
serviciilor de informare, de consiliere 
profesională și de plasare a forței de 
muncă pentru angajatori și lucrătorii 
mobili, indiferent de statutul acestora;

Or. en

Amendamentul 201
Kinga Göncz

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera a – punctul vii
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(vii) modernizarea și consolidarea 
instituțiilor de pe piața muncii, inclusiv 
acțiuni pentru îmbunătățirea mobilității 
transnaționale a lucrătorilor;

(vii) modernizarea și consolidarea 
instituțiilor de pe piața muncii, a serviciilor 
publice și private de ocupare a forței de 
muncă, inclusiv acțiuni pentru 
îmbunătățirea mobilității transnaționale a 
lucrătorilor;

Or. en

Amendamentul 202
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 203
Inês Cristina Zuber

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(viia) îmbunătățirea condițiilor de muncă 
(igiena, siguranța și sănătatea la locul de 
muncă, modelele de lucru), relațiile 
contractuale stabile, nivelurile salariale 
adecvate și un program de lucru 
compatibil cu viața de familie;

Or. pt
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Amendamentul 204
Elisabeth Morin-Chartier

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) pentru obiectivul tematic „Efectuarea
de investiții în domeniul educației, al 
formării profesionale, al dobândirii 
competențelor și al învățării pe tot 
parcursul vieții” prin:

Or. fr

Amendamentul 205
Nadja Hirsch

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) efectuarea de investiții în domeniul 
educației și al formării, al cooperării din 
partea serviciilor de învățământ și de 
bunăstare a tinerilor, al formării 
competențelor și al învățării pe tot 
parcursul vieții prin:

Or. de

Amendamentul 206
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

educației, al dezvoltării sau al actualizării
competențelor relevante și al învățării pe 
tot parcursul vieții prin:

Or. fr

Amendamentul 207
Elisabeth Schroedter

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 208
Kinga Göncz

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(i) reducerea și prevenirea abandonului 
școlar și promovarea accesului egal la 
programe de dezvoltare preșcolare, la
învățământ primar și secundar de înaltă
calitate, precum și promovarea 
oportunităților de învățare informală și 
neformală;

Or. en

Amendamentul 209
Elisabeth Schroedter
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Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera b – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 210
Lívia Járóka

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 211
Pervenche Berès

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(i) reducerea numărului tinerilor care 
abandonează școala și promovarea 
accesului egal la învățământ preșcolar, 
primar și secundar de bună calitate;

Or. fr
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Amendamentul 212
Kinga Göncz

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(ii) îmbunătățirea calității, a eficienței și a 
deschiderii învățământului terțiar și a celui
echivalent în vederea creșterii participării 
și a nivelului de educație și promovarea 
accesului egal pentru categoriile sociale 
defavorizate;

Or. en

Amendamentul 213
Elisabeth Schroedter

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(ii) îmbunătățirea calității, a eficienței și a 
accesului la structurile de formare 
profesională și terțiară în vederea creșterii 
participării și a nivelului de educație;

Or. en

Amendamentul 214
Elisabeth Morin-Chartier

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 215
Jutta Steinruck

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(iii) creșterea accesului nediscriminatoriu
la învățarea pe tot parcursul vieții, 
actualizarea competențelor și a 
aptitudinilor forței de muncă și sporirea 
relevanței pe piața muncii a educației și a 
sistemelor de formare; pentru aceasta, ar 
trebui să se ia în considerare:
- acțiuni de reducere a deficitului de 
lucrători calificați din domeniul 
comercial și necomercial al economiei 
sociale prin formare continuă și atragerea 
tinerilor înspre profesii specifice 
economiei sociale;
- proiecte inovatoare în materie de 
formare;
- servicii de plasament pentru formare în 
toate sectoarele, inclusiv în economia 
socială;
- măsuri de încurajare a accesului 
simplificat la formare în sectorul 
asistenței; 

Or. de

Amendamentul 216
Kinga Göncz

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

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

(iii) creșterea accesului la învățarea pe tot 
parcursul vieții, actualizarea competențelor 
și a aptitudinilor forței de muncă și sporirea 
relevanței pe piața muncii a educației și a 
sistemelor de formare, precum și 
facilitarea tranziției între educație, 
formare profesională și încadrarea în 
muncă;

Or. en

Amendamentul 217
Ole Christensen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(iii) creșterea accesului la învățarea pe tot 
parcursul vieții, actualizarea competențelor
și a aptitudinilor forței de muncă și sporirea 
relevanței pe piața muncii a educației și a 
sistemelor de formare, prin înființarea și 
dezvoltarea ulterioară a structurilor și a 
cadrelor necesare sistemelor de învățare 
duale;

Or. en

Justificare

Conform statisticilor, sistemele de învățare duale prezintă rate semnificativ mai scăzute ale 
abandonului școlar și ale șomajului în rândul tinerilor, întrucât aceste sisteme pot contribui 
la creșterea capacității de inserție profesională a tinerilor. Ar trebui alocate fonduri pentru a 
acoperi costurile inițiale suportate de statele membre care, în cadrul propriilor programe 
naționale de reformă, au decis să înființeze și să dezvolte ulterior sisteme de învățare duale.

Amendamentul 218
Nadja Hirsch
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Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera b – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(iii) creșterea accesului la învățarea pe tot 
parcursul vieții, acordarea de sprijin în 
găsirea unui prim loc de muncă și măsuri 
care să însoțească formarea profesională 
inițială practică, actualizarea 
competențelor și a aptitudinilor forței de 
muncă și sporirea relevanței pe piața 
muncii a educației și a sistemelor de 
formare;

Or. de

Amendamentul 219
Heinz K. Becker

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(iii) creșterea accesului la învățarea pe tot 
parcursul vieții, actualizarea competențelor 
și a aptitudinilor forței de muncă și sporirea 
relevanței pe piața muncii a educației și a 
sistemelor de formare, pentru toate 
categoriile de vârstă, de la tineri la 
vârstnici;

Or. de

Amendamentul 220
Elisabeth Schroedter

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

parcursul vieții, actualizarea și reconversia
competențelor și a aptitudinilor 
persoanelor și consolidarea învățării 
informale și neformale a acestora, 
precum și sporirea relevanței pe piața 
muncii a sistemelor de formare; 
promovarea tranziției între educație, 
formare profesională și încadrarea în 
muncă;

Or. en

Amendamentul 221
Sylvana Rapti

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(iii) creșterea accesului la învățarea pe tot 
parcursul vieții, actualizarea competențelor 
și a aptitudinilor forței de muncă și sporirea 
relevanței pe piața muncii a educației și a 
sistemelor de formare, precum și 
elaborarea de formule pentru tranziția 
între educație, formare profesională și 
accesul la un loc de muncă;

Or. en

Amendamentul 222
Marian Harkin

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(iii) creșterea accesului la învățarea pe tot 
parcursul vieții, actualizarea competențelor 
și a aptitudinilor forței de muncă și sporirea 
relevanței pe piața muncii a educației și a 
sistemelor de formare, precum și 
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elaborarea de formule pentru tranziția 
între educație, formare profesională și 
accesul la un loc de muncă;

Or. en

Amendamentul 223
Elisabeth Morin-Chartier

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(iii) creșterea accesului mai echitabil la 
învățarea pe tot parcursul vieții, 
acreditarea învățării prin experiență 
practică, în special pentru persoanele care 
lucrează ca voluntari, și actualizarea 
competențelor și a aptitudinilor forței de 
muncă, inclusiv pentru a oferi lucrătorilor 
oportunități de îmbătrânire activă;

Or. fr

Amendamentul 224
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(iii) creșterea accesului la învățarea pe tot 
parcursul vieții, actualizarea competențelor 
și a aptitudinilor forței de muncă și sporirea 
relevanței pe piața muncii a educației și a 
sistemelor de formare, inclusiv prin 
crearea de parteneriate între instituțiile de 
învățământ și formare și mediul de 
afaceri;

Or. fr
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Amendamentul 225
Pervenche Berès

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(iii) creșterea accesului la învățarea pe tot 
parcursul vieții, actualizarea competențelor 
și a aptitudinilor forței de muncă și sporirea 
relevanței pe piața muncii a educației și a 
sistemelor de formare, în special prin 
crearea și dezvoltarea de sisteme de 
învățare;

Or. fr

Amendamentul 226
Inês Cristina Zuber

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(iii) creșterea accesului la învățarea pe tot 
parcursul vieții, actualizarea competențelor 
și a aptitudinilor forței de muncă;

Or. pt

Amendamentul 227
Elisabeth Morin-Chartier

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

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

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

Or. fr

Amendamentul 228
Ria Oomen-Ruijten

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(iii) dezvoltarea capacității de inserție 
profesională și a adaptabilității 
lucrătorilor prin creșterea accesului la 
învățarea pe tot parcursul vieții, 
actualizarea competențelor și a 
aptitudinilor forței de muncă și sporirea 
relevanței pe piața muncii a educației și a 
sistemelor de formare;

Or. nl

Amendamentul 229
Elisabeth Morin-Chartier

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(iii) creșterea accesului la învățarea pe tot 
parcursul vieții, actualizarea competențelor 
și a aptitudinilor forței de muncă și sporirea 
relevanței pe piața muncii a educației și a 
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sistemelor de formare; sistemelor de formare, precum și crearea 
de mecanisme care să faciliteze tranziția 
de la instruire și formare profesională la 
încadrarea în muncă;

Or. fr

Amendamentul 230
Heinz K. Becker

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiia) dobândirea de competențe în rândul 
lucrătorilor vârstnici la locul de muncă 
pentru a se evita șomajul crescut la 
această categorie de vârstă și pentru a 
încuraja pensionarea la o vârstă mai 
târzie prin prelungirea vieții profesionale.

Or. de

Amendamentul 231
Jutta Steinruck

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiia) legături mai bune între sistemele de 
educație și de formare, pe de o parte, și 
piața muncii, pe de altă parte, pentru a 
îmbunătăți competențele printr-o 
abordare mai direcționată și pentru a 
identifica cererea de lucrători bine 
calificați a piețelor de forță de muncă 
moderne, precum și pentru a facilita 
învățarea pe tot parcursul vieții, în special 
prin dezvoltare continuă, reformă și 
extinderea unui sistem de formare dual.
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Or. de

Amendamentul 232
Nadja Hirsch

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiia) sprijin în favoarea unor măsuri de 
atragere a unei noi generații spre 
formarea profesională și duală și a unor 
măsuri care să garanteze că acest sistem 
și calificările profesionale conexe vor fi 
mai ferm ancorate și dezvoltate la nivel 
european; 

Or. de

Amendamentul 233
Nadja Hirsch, Marian Harkin

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiia) îmbunătățirea aptitudinilor și a 
competențelor prin intermediul 
activităților sportive;

Or. en

Amendamentul 234
Elisabeth Morin-Chartier

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera b – punctul iiia (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiia) o abordare orientată spre viitor a 
profesiilor și a nevoilor de formare și un 
acces sporit și mai echitabil la contracte 
în funcție de domeniul profesional și 
teritoriu, pentru a răspunde nevoilor reale 
în mod mai eficient;

Or. fr

Amendamentul 235
Heinz K. Becker

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) sprijinirea creării sau a dezvoltării 
ulterioare a unui sistem dual de formare 
profesională.

Or. de

Amendamentul 236
Elisabeth Schroedter

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) incluziune activă; (i) incluziune;

Or. en

Amendamentul 237
Anthea McIntyre
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Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) promovarea incluziunii sociale și 
combaterea sărăciei prin:

eliminată

(i) incluziune activă;
(ii) integrarea comunităților 
marginalizate, cum ar fi romii;
(iii) combaterea discriminării pe motive de 
sex, rasă sau origine etnică, religie sau 
convingeri, handicap, vârstă sau orientare 
sexuală;
(iv) creșterea accesului la servicii 
accesibile, durabile și de înaltă calitate, 
inclusiv asistență medicală și servicii 
sociale de interes general;
(v) promovarea economiei sociale și a 
întreprinderilor sociale;
(vi) strategii de dezvoltare locală elaborate 
la nivelul comunității;

Or. en

Justificare

Sfera FSE nu ar trebui extinsă, ci ar trebui să se conformeze articolului 162 din TFUE.

Amendamentul 238
Elisabeth Schroedter

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) promovarea incluziunii sociale și 
combaterea sărăciei prin:

(c) promovarea incluziunii sociale,
combaterea sărăciei și a discriminării prin:

Or. en
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Amendamentul 239
Jutta Steinruck

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) incluziune activă; (i) incluziune activă; în acest sens, trebuie 
avute în vedere următoarele obiective:
(a) integrarea socioprofesională a 
persoanelor obișnuite cu statutul de șomer 
pe termen lung și care au perspective 
extrem de pesimiste în ceea ce privește 
încadrarea în muncă;
(b) integrarea socioprofesională a 
tinerilor defavorizați în plan personal și
social, în cadrul unei abordări favorabile 
incluziunii în ceea ce privește prevenirea 
și combaterea sărăciei;
(c) integrarea socioprofesională a 
femeilor care se află în șomaj pe termen 
lung și integrarea socioprofesională a 
persoanelor excluse, aparținând tuturor 
categoriilor de vârstă, care se confruntă 
cu probleme sociale deosebite, cum ar fi 
persoanele fără adăpost, delincvenții etc.;
(d) integrarea socioprofesională a 
persoanelor aflate în șomaj care au 
probleme de sănătate, în special a 
persoanelor care suferă de boli cronice, 
boli mentale sau adicții;
(e) măsuri de promovare a sănătății;
(f) formare în materie de competențe 
necesare în viața de zi cu zi.

Or. de

Amendamentul 240
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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

(i) incluziune activă; (i) incluziune activă;

- abordări integrate de incluziune activă a 
persoanelor cu vârstă de muncă, care să 
susțină parcursuri globale, personalizate 
în vederea incluziunii, a calității muncii și 
a participării sociale (prin măsuri de 
integrare și reintegrare socială și 
comunitară), și care să contribuie la 
asigurarea unui venit minim adecvat și 
accesul la servicii de calitate și la piețe de 
muncă favorabile incluziunii.
- adoptarea unei abordări bazate pe ciclul 
de viață pentru a asigura acordarea de 
asistență integrată în vederea reducerii 
sărăciei și a excluziunii sociale a copiilor 
și a persoanelor vârstnice.

Or. en

Amendamentul 241
Kinga Göncz

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) incluziune activă; (i) incluziune activă:

abordări integrate de incluziune activă a 
persoanelor cu vârstă de muncă, care să 
susțină parcursuri globale, personalizate 
în vederea incluziunii, a calității muncii și 
a participării sociale (prin măsuri de 
integrare și reintegrare socială și 
comunitară), și care să contribuie la 
asigurarea unui venit minim adecvat și 
accesul egal la servicii de calitate și la 
piețe de muncă favorabile incluziunii.
asigurarea acordării de asistență 
integrată pentru a reduce sărăcia și 
excluziunea socială a copiilor și a 
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persoanelor vârstnice.

Or. en

Amendamentul 242
Thomas Mann, Hermann Winkler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) incluziune activă; (i) incluziunea activă a tuturor 
persoanelor, atât prin măsuri destinate să 
faciliteze găsirea unui loc de muncă, cât 
și prin eforturi susținute de combatere a 
sărăciei, a discriminării și a excluziunii; 

Or. de

Amendamentul 243
Mara Bizzotto

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) incluziune activă; (i) incluziunea activă a persoanelor
excluse sau expuse riscului de a fi excluse 
de pe piața muncii;

Or. it

Amendamentul 244
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera c – punctul ia (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) combaterea sărăciei în rândul 
persoanelor expuse acestui risc, indiferent 
de vârsta acestora, punând accentul pe 
prevenirea și identificarea precoce;

Or. en

Amendamentul 245
Elisabeth Schroedter

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ib) promovarea drepturilor și a 
bunăstării copiilor, în vederea protejării 
copiilor expuși riscurilor și combaterii 
sărăciei în rândul copiilor;

Or. en

Amendamentul 246
Elisabeth Schroedter

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ic) promovarea îmbătrânirii active fără 
sărăcie, în special în ceea ce privește 
femeile;

Or. en

Amendamentul 247
Lívia Járóka
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Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera c – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(ii) integrarea socio-economică complexă
a comunităților marginalizate, cum ar fi 
romii;

Or. en

Amendamentul 248
Mara Bizzotto

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(ii) integrarea comunităților marginalizate;

Or. en

Amendamentul 249
Elisabeth Schroedter

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) combaterea discriminării pe motive de 
sex, rasă sau origine etnică, religie sau 
convingeri, handicap, vârstă sau orientare 
sexuală;

(iii) combaterea tuturor formelor de 
discriminare pe motive de sex, rasă sau 
origine etnică, religie sau convingeri, 
handicap, vârstă, orientare sexuală sau 
identitate de gen;

Or. en

Amendamentul 250
Kinga Göncz
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Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera c – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) combaterea discriminării pe motive de 
sex, rasă sau origine etnică, religie sau 
convingeri, handicap, vârstă sau orientare 
sexuală;

(iii) combaterea discriminării pe motive de 
sex, rasă sau origine etnică, religie sau 
convingeri, handicap, vârstă sau orientare 
sexuală și asigurarea egalității de șanse;

Or. en

Amendamentul 251
Kinga Göncz

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(iv) măsuri destinate ruperii ciclului 
sărăciei și promovării participării active a 
copiilor și a tinerilor în societate, de 
exemplu, prin sporirea accesului la 
servicii publice accesibile, durabile și de 
înaltă calitate, inclusiv asistență medicală, 
învățământ primar și servicii de îngrijire a 
copiilor, sprijin familial, învățământ de 
stat favorabil incluziunii sociale;

Or. en

Amendamentul 252
Inês Cristina Zuber

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(iv) creșterea accesului la servicii publice –
deținute sau administrate de stat, cu 
implicarea democratică a beneficiarilor 
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sociale de interes general; lor – în domenii esențiale pentru 
bunăstare, inclusiv sănătate, educație, 
justiție, apă, locuințe, transport și 
asistență în favoarea copiilor și a 
vârstnicilor;

Or. pt

Amendamentul 253
Mara Bizzotto

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera c – litera iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(iv) creșterea accesului la servicii 
accesibile, durabile și de înaltă calitate 
pentru grupurile-țintă vizate de politica de 
incluziune socială;

Or. it

Amendamentul 254
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(iv) creșterea accesului la servicii 
accesibile, durabile și de înaltă calitate, 
inclusiv asistență medicală și, mai exact,
crearea de platforme europene și de 
proiecte pilot care să crească gradul de 
conștientizare a inițiativelor privind 
e-sănătatea (telemedicină, telemonitorizare)
și servicii sociale de interes general;

Or. fr
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Amendamentul 255
Thomas Mann, Hermann Winkler, Dieter-Lebrecht Koch

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 256
Elisabeth Schroedter

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 257
Marian Harkin

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 258
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(v) promovarea economiei sociale și a 
întreprinderilor sociale;

(v) promovarea economiei sociale și a 
serviciilor sociale de interes general, 
inclusiv servicii publice;

Or. en

Amendamentul 259
Elisabeth Schroedter

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(v) promovarea economiei sociale și a 
întreprinderilor sociale;

(v) promovarea economiei sociale și a 
întreprinderilor sociale, precum și a 
sectoarelor creative și socio-culturale și a 
organizațiilor cooperative și 
neguvernamentale;

Or. en

Amendamentul 260
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

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

(v) promovarea economiei sociale și a 
întreprinderilor sociale;

(v) promovarea economiei sociale, a 
întreprinderilor sociale și a RSI, inclusiv 
prin crearea unei etichete sociale;

Or. fr

Amendamentul 261
Lívia Járóka

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(v) promovarea economiei sociale și a 
întreprinderilor sociale;

(v) promovarea antreprenoriatului social, 
a economiei sociale și a întreprinderilor 
sociale;

Or. en

Amendamentul 262
Heinz K. Becker

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(v) promovarea economiei sociale și a 
întreprinderilor sociale;

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

Or. de

Amendamentul 263
Pervenche Berès

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

(v) promovarea economiei sociale și a 
întreprinderilor sociale;

(v) promovarea economiei sociale și 
favorabile incluziunii și a întreprinderilor 
sociale;

Or. fr

Amendamentul 264
Jutta Steinruck

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(vi) strategii de dezvoltare locală elaborate 
la nivelul comunității; în acest sens, ar 
trebui avute în vedere următoarele: (a) 
strategii de combatere a izolării și a 
excluziunii; (b) disponibilitatea 
facilităților sociale care pot contribui la 
surmontarea excluziunii sociale; (c) 
strategii de ameliorare a situației 
îngrijitorilor și a părinților unici; (d) 
sprijin în favoarea serviciilor de 
proximitate;

Or. de

Amendamentul 265
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(via) măsuri destinate ruperii ciclului 
sărăciei, cum ar fi sprijin familial, acces 
la servicii de înaltă calitate și promovarea 
participării copiilor în societate;
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Or. en

Amendamentul 266
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera d – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) creșterea capacității instituționale și a 
eficienței administrației publice prin:

(d) creșterea capacității instituționale și a 
eficienței și a gradului de implicare a
administrației publice și promovarea 
consolidării capacităților pentru 
partenerii sociali, organizațiile 
neguvernamentale, autoritățile regionale 
și locale și alți factori interesați, în special 
partenerii menționați la articolul 5 din 
Regulamentul (UE) nr. [RDC...],prin:

Or. en

Amendamentul 267
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera d – punctul i – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) efectuarea de investiții în capacitatea 
instituțională și în eficiența administrațiilor 
și a serviciilor publice în perspectiva
realizării de reforme, a unei mai bune 
legiferări și a bunei guvernanțe;

(i) efectuarea de investiții în capacitatea 
instituțională și în eficiența administrațiilor 
și a serviciilor publice, inclusiv la nivel 
local și regional, în perspectiva realizării 
de reforme, a unei mai bune legiferări și a 
creșterii capacității acestora în domeniul
bunei guvernanțe;

Or. en

Amendamentul 268
Mara Bizzotto
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Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera d – punctul i – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Această prioritate de investiții este 
aplicabilă doar pe întreg teritoriul statelor
membre care au cel puțin o regiune NUTS 
de nivel 2, astfel cum este definită la 
articolul 82 alineatul (2) litera (a) din 
Regulamentul (UE) nr. […] sau în statele 
membre eligibile pentru sprijinul acordat 
din Fondul de coeziune.

Această prioritate de investiții este 
aplicabilă doar în statele membre eligibile 
pentru sprijinul din Fondul de coeziune 
sau în statele membre care au una sau mai 
multe regiuni NUTS de nivel 2, astfel cum 
se prevede la articolul 82 alineatul (2) 
litera (a) din Regulamentul (UE) nr. […].
Acțiunile care, deși contribuie la 
consolidarea capacităților instituționale și 
la creșterea eficacității administrației și a 
serviciilor publice în aceste regiuni, sunt 
realizate pe întreg teritoriul statului 
membru în cauză pot fi întreprinse în 
statele membre respective. 

Or. it

Amendamentul 269
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera d – punctul ia(nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) efectuarea de investiții în capacitatea 
instituțională la nivel local și regional în 
perspectiva realizării de reforme și a 
creșterii capacității acestora în domeniul 
bunei guvernanțe;

Or. en

Amendamentul 270
Elisabeth Schroedter

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

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

(ii) consolidarea capacităților pentru părțile 
interesate, în special pentru partenerii 
sociali și organizațiile neguvernamentale, 
inclusiv organizațiile socio-culturale și de 
protecție a mediului, în ceea ce privește 
punerea în aplicare a programelor 
operaționale care își desfășoară activitatea 
în domeniul care ocupării forței de muncă, 
al educației și al politicilor sociale și 
socio-culturale, precum și pacte sectoriale 
și teritoriale în vederea mobilizării în 
favoarea realizării de reforme la nivel 
național, regional și local.

Or. en

Amendamentul 271
Elisabeth Morin-Chartier

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(ii) consolidarea capacităților pentru părțile 
interesate, în special a partenerilor 
menționați la articolul 5 din regulamentul 
general, care își desfășoară activitatea în 
domeniul ocupării forței de muncă, al 
educației și al politicilor sociale și în 
materie de formare profesională, continuă 
și pe tot parcursul vieții, precum și pacte 
sectoriale și teritoriale în vederea 
mobilizării în favoarea realizării de 
reforme la nivel național, regional și local.

Or. fr

Amendamentul 272
Andrea Cozzolino
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Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera d – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. it

Justificare

Trebuie atrasă atenția asupra rolului învățării pe tot parcursul vieții, în special având în 
vedere incertitudinile care apar ca urmare a schimbărilor profunde care se petrec în acest 
moment pe piața muncii.

Amendamentul 273
Kinga Göncz

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 274
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst
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Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera d – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 275
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera d – punctul iia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iia) investiții în principiul parteneriatului 
și în consolidarea capacităților pentru 
partenerii menționați la articolul 5 din 
Regulamentul (UE) nr. [RDC...], pentru a 
garanta implicarea și participarea acestor 
parteneri la pregătirea, punerea în 
aplicare, monitorizarea și evaluarea 
programelor și a operațiunilor.

Or. en

Amendamentul 276
Mara Bizzotto

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera d – punctul iia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iia) crearea de capacități pentru pacte 
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teritoriale și inițiative locale, în vederea 
promovării dimensiunii teritoriale a FSE;

Or. it

Amendamentul 277
Elisabeth Morin-Chartier

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera d – punctul iia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iia) consolidarea capacităților 
instituționale ale partenerilor menționați 
la articolul 5 din regulamentul general și 
sprijinirea acțiunilor destinate punerii în
aplicare a regulamentului;

Or. fr

Amendamentul 278
Pervenche Berès

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) sprijinirea trecerii la o economie cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon, 
rezistentă la schimbările climatice, 
eficientă din punct de vedere al utilizării 
resurselor și durabilă din punct de vedere 
ecologic, prin reforma sistemelor de 
educație și formare, adaptarea 
competențelor și a calificărilor, 
perfecționarea forței de muncă și crearea 
de noi locuri de muncă în sectoarele legate 
de mediu și de energie;

(a) sprijinirea trecerii la o economie cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon, 
rezistentă la schimbările climatice, 
eficientă din punct de vedere al utilizării 
resurselor și durabilă din punct de vedere 
ecologic, prin îmbunătățirea sistemelor de 
educație și formare, adaptarea 
competențelor și a calificărilor, 
perfecționarea forței de muncă și crearea 
de noi locuri de muncă în sectoarele legate 
de mediu și de energie;

Or. fr
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Amendamentul 279
Elisabeth Morin-Chartier

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) sprijinirea trecerii la o economie cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon, 
rezistentă la schimbările climatice, 
eficientă din punct de vedere al utilizării 
resurselor și durabilă din punct de vedere 
ecologic, prin reforma sistemelor de 
educație și formare, adaptarea 
competențelor și a calificărilor, 
perfecționarea forței de muncă și crearea 
de noi locuri de muncă în sectoarele legate 
de mediu și de energie;

(a) sprijinirea trecerii la o economie cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon, 
rezistentă la schimbările climatice, 
eficientă din punct de vedere al utilizării 
resurselor și durabilă din punct de vedere 
ecologic, prin reforma sistemelor de 
educație și formare, adaptarea conduitei, a
competențelor și a calificărilor, 
perfecționarea forței de muncă și crearea 
de noi locuri de muncă în sectoarele legate 
de mediu și de energie;

Or. fr

Amendamentul 280
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) consolidarea cercetării, a dezvoltării 
tehnologice și a inovării, inclusiv a 
rețelelor inovatoare din sectorul 
socio-cultural și creativ, prin dezvoltarea 
studiilor postuniversitare, formarea 
cercetătorilor, activități de colaborare în 
rețea și parteneriate între instituții de 
învățământ superior, centre de cercetare și 
tehnologice și întreprinderi;

Or. en

Amendamentul 281
Elisabeth Morin-Chartier
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Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 282
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) creșterea contribuției întreprinderilor 
mici și mijlocii la realizarea unei 
dezvoltări durabile din punct de vedere 
ecologic și social, prin promovarea 
adaptabilității întreprinderilor și a 
lucrătorilor, precum și prin sporirea 
investițiilor în noile aptitudini și 
competențe.

Or. en

Amendamentul 283
Inês Cristina Zuber

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

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

(d) creșterea competitivității 
întreprinderilor mici și mijlocii și sporirea 
investițiilor în capitalul uman.

Or. pt

Amendamentul 284
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) creșterea competitivității 
microîntreprinderilor și a întreprinderilor 
mici și mijlocii, prin promovarea 
adaptabilității întreprinderilor și a 
lucrătorilor, prin sporirea investițiilor în 
capitalul uman și prin consolidarea pieței 
muncii favorabile incluziunii, inclusiv a 
accesibilității persoanelor cu handicap, 
prin perfecționarea programelor de 
învățare și formare pentru IMM-uri, 
îndeosebi pentru tineri, prin promovarea 
întreprinderilor, a sistemelor și a 
structurilor cooperative care oferă soluții 
la provocările cu care se confruntă 
societatea.

Or. en

Amendamentul 285
Nadja Hirsch

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

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

(d) creșterea competitivității 
întreprinderilor mici și mijlocii, prin 
promovarea adaptabilității întreprinderilor 
și a lucrătorilor, precum și prin sporirea 
investițiilor în capitalul uman și sprijinirea 
organismelor care oferă cursuri de 
formare profesională practică.

Or. de

Amendamentul 286
Elisabeth Morin-Chartier

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) consolidarea competitivității și a 
dezvoltării pe termen lung a
întreprinderilor mici și mijlocii, prin 
promovarea adaptabilității întreprinderilor, 
a cadrelor superioare de conducere și a 
lucrătorilor, precum și prin sporirea 
investițiilor în capitalul uman, inclusiv în 
formarea tinerilor, și prin sisteme de 
învățare.

Or. fr

Amendamentul 287
Mara Bizzotto

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) De asemenea, FSE poate oferi 
finanțare pentru asistență tehnică, în 
conformitate cu articolul 52 din 
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Regulamentul [...] [RDC].

Or. it

Amendamentul 288
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Statele membre asigură că strategia și 
acțiunile prevăzute în programele 
operaționale sunt coerente și concentrate 
asupra abordării provocărilor pe care le 
implică tranziția la o dezvoltare durabilă 
din punct de vedere ecologic și social, 
pentru a contribui la realizarea cel puțin a 
obiectivelor principale ale Strategiei 
Europa 2020 privind ocuparea forței de 
muncă, educația și reducerea sărăciei.

Or. en

Amendamentul 289
Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Statele membre se asigură că strategia 
și acțiunile prevăzute în programele 
operaționale sunt coerente și concentrate 
asupra realizării obiectivelor principale 
ale Strategiei Europa 2020 privind 
ocuparea forței de muncă, educația și 
reducerea sărăciei, inclusiv asupra
abordării provocărilor conexe identificate 
în cadrul programelor naționale de reformă 
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Strategiei Europa 2020 privind ocuparea 
forței de muncă, educația și reducerea 
sărăciei.

și al recomandărilor relevante ale 
Consiliului, formulate în temeiul 
articolului 148 alineatul (4) din tratat.

Or. en

Amendamentul 290
Kinga Göncz

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Statele membre se asigură că strategia 
și acțiunile prevăzute în programele 
operaționale sunt coerente și concentrate 
asupra abordării provocărilor identificate în 
cadrul programelor naționale de reformă, 
al propriilor strategii naționale destinate 
combaterii sărăciei și a excluziunii 
sociale, cum ar fi strategiile naționale de 
integrare a romilor, strategiile naționale 
pentru persoanele cu handicap, strategiile 
naționale de ocupare a forței de muncă, 
strategiile pentru educație etc., și al 
recomandărilor relevante ale Consiliului, 
formulate în temeiul articolului 148 
alineatul (4) din tratat, pentru a contribui la 
realizarea obiectivelor principale ale 
Strategiei Europa 2020 privind ocuparea 
forței de muncă, educația și reducerea 
sărăciei.

Or. en

Amendamentul 291
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 292
Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Jan Kozłowski, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 293
Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Cerința privind cel puțin 20 % poate deforma proiectarea programului și ar reduce 
flexibilitatea statelor membre de a lua decizii bazate pe o evaluare temeinică a evidenței 
necesităților, pentru a genera creștere economică și locuri de muncă.

Amendamentul 294
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) În fiecare stat membru, cel puțin 30 %
din totalul resurselor FSE sunt alocate 
obiectivului tematic „promovarea 
incluziunii sociale și combaterea sărăciei” 
prevăzut la articolul 9 alineatul (9) din 
Regulamentul (UE) nr. […].

Prioritatea de investiții „Incluziune 
activă” este inclusă în toate programele 
operaționale. Înaintea elaborării 
contractelor de parteneriat și a 
programelor operaționale, Comisia oferă 
orientări cu privire la modul în care FSE 
ar trebui să îndeplinească obiectivul de 
reducere a sărăciei prin intermediul unor 
abordări integrate și bazate pe incluziune 
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socială.

Or. en

Amendamentul 295
Kinga Göncz

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Înaintea elaborării contractelor de 
parteneriat și a programelor operaționale, 
Comisia și statele membre elaborează în 
comun orientări cu privire la modul în 
care FSE ar trebui să îndeplinească 
obiectivul de reducere a sărăciei prin 
intermediul unor abordări integrate și 
bazate pe incluziune socială.
Pentru a realiza progrese pe calea 
realizării obiectivului de reducere a 
sărăciei și pentru a garanta o 
monitorizare reală a acestui obiectiv, 
statele membre vor fi obligate să alinieze 
indicatorii utilizați în programul 
operațional al FSE cu cei ai MDC sociale. 
Statele membre prezintă anual, în cadrul 
programelor naționale de reformă bazate 
pe rapoartele sociale naționale și pe 
strategiile naționale de integrare a 
romilor, rapoarte privind inițiativele 
întreprinse la nivel național în temeiul 
FSE pentru a contribui la realizarea 
obiectivului de reducere a sărăciei.

Or. en
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Amendamentul 296
Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) În fiecare stat membru, cel puțin 20 % 
din totalul resurselor FSE sunt alocate 
obiectivului tematic „promovarea 
incluziunii sociale și combaterea sărăciei” 
prevăzut la articolul 9 alineatul (9) din 
Regulamentul (UE) nr. […]. Prioritatea de 
investiții „Incluziune activă” este inclusă 
în toate programele operaționale (PO). 
Înaintea elaborării contractelor de 
parteneriat și a programelor operaționale, 
Comisia va oferi orientări cu privire la 
modul în care FSE ar trebui să 
îndeplinească obiectivul de reducere a 
sărăciei prin intermediul unor abordări 
integrate și bazate pe incluziune socială.

Or. en

Amendamentul 297
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Prin derogare, în cazuri justificate 
corespunzător, prioritățile de investiții 
menționate la articolul 5 alineatul (9) din 
Regulamentul (UE) nr. [...] [FEDER] 
sunt incluse în cele 20 de procente din 
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totalul resurselor FSE.

Or. pl

Justificare

Având în vedere necesitățile specifice existente în anumite state membre și regiuni, sunt 
necesare proceduri mai flexibile capabile să concentreze resurse în favoarea unor acțiuni 
destinate combaterii excluziunii sociale și a sărăciei. Întrucât pot fi realizate investiții în 
acest domeniu și în cadrul FEDER, pragul de 20 % ar trebui să se aplice atât pentru 
cheltuielile FSE cât și pentru cheltuielile FEDER.

Amendamentul 298
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 299
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

(a) în ceea ce privește regiunile mai 
dezvoltate, statele membre concentrează 
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80% din suma alocată din FSE fiecărui 
program operațional în vederea 
îndeplinirii a cel mult patru priorități de 
investiții stabilite la articolul 3 
alineatul (1);
(b) în ceea ce privește regiunile de 
tranziție, statele membre concentrează 
70% din suma alocată din FSE fiecărui 
program operațional în vederea 
îndeplinirii a cel mult patru priorități de 
investiții stabilite la articolul 3 
alineatul (1);
(c) în ceea ce privește regiunile mai puțin 
dezvoltate, statele membre concentrează 
60% din suma alocată din FSE fiecărui 
program operațional în vederea 
îndeplinirii a cel mult patru priorități de 
investiții stabilite la articolul 3 
alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 300
Tamás Deutsch

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Statele membre urmăresc realizarea 
concentrării tematice, conform 
următoarelor modalități; în cazuri bine 
întemeiate motivate de nevoi specifice la 
nivel regional și subregional, se pot face 
excepții, statele membre putând devia de 
la aceste modalități pentru a obține mai 
multă flexibilitate:

Or. en

Amendamentul 301
Elisabeth Schroedter, Nadja Hirsch
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Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în ceea ce privește regiunile mai 
dezvoltate, statele membre concentrează 
80 % din suma alocată din FSE fiecărui 
program operațional în vederea 
îndeplinirii a cel mult patru priorități de 
investiții stabilite la articolul 3 
alineatul (1);

(a) în ceea ce privește regiunile mai 
dezvoltate, statele membre concentrează 
cel puțin 80 % din valoarea totală a 
resurselor FSE de la nivel național în 
favoarea obiectivelor tematice stabilite la 
punctele 8, 9 și 10 ale articolului 9 din
Regulamentul (UE) nr. [...]/2012/[RDC].

Or. en

Amendamentul 302
Thomas Mann

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în ceea ce privește regiunile mai 
dezvoltate, statele membre concentrează 
80 % din suma alocată din FSE fiecărui 
program operațional în vederea îndeplinirii 
a cel mult patru priorități de investiții 
stabilite la articolul 3 alineatul (1);

(a) în ceea ce privește regiunile mai 
dezvoltate, statele membre concentrează 
70 % din suma alocată din FSE fiecărui 
program operațional în vederea îndeplinirii 
a cel mult patru priorități de investiții 
stabilite la articolul 3 alineatul (1);

Or. de

Justificare

Concentrarea a 80 % din resurse în favoarea regiunilor mai dezvoltate ar reduce 
flexibilitatea. Cu toate acestea, dat fiind faptul că programele operaționale se derulează pe o 
perioadă de șapte ani și că există discrepanțe mari între regiuni, această flexibilitate este 
deosebit de importantă.

Amendamentul 303
Mara Bizzotto
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Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în ceea ce privește regiunile mai 
dezvoltate, statele membre concentrează 
80 % din suma alocată din FSE fiecărui 
program operațional în vederea îndeplinirii 
a cel mult patru priorități de investiții 
stabilite la articolul 3 alineatul (1);

(a) în ceea ce privește regiunile mai 
dezvoltate, statele membre concentrează 
70 % din suma alocată din FSE fiecărui 
program operațional în vederea îndeplinirii 
a cel mult patru priorități de investiții 
stabilite la articolul 3 alineatul (1);

Or. it

Amendamentul 304
Elisabeth Morin-Chartier

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în ceea ce privește regiunile mai 
dezvoltate, statele membre concentrează 
80 % din suma alocată din FSE fiecărui 
program operațional în vederea îndeplinirii 
a cel mult patru priorități de investiții 
stabilite la articolul 3 alineatul (1);

(a) în ceea ce privește regiunile mai 
dezvoltate, statele membre concentrează 
80 % din suma alocată din FSE fiecărui 
program operațional în vederea îndeplinirii 
a cel mult patru priorități de investiții 
stabilite la articolul 3 alineatul (1), sau 
până la 10 procente ca răspuns la 
anumite necesități teritoriale specifice, cu
condiția ca acestea să fie definite în 
cooperare cu partenerii menționați la 
articolul 5;

Or. fr

Amendamentul 305
Pervenche Berès

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în ceea ce privește regiunile mai 
dezvoltate, statele membre concentrează 
80 % din suma alocată din FSE fiecărui 
program operațional în vederea îndeplinirii 
a cel mult patru priorități de investiții 
stabilite la articolul 3 alineatul (1);

(a) în ceea ce privește regiunile mai 
dezvoltate, statele membre concentrează 
80 % din suma alocată din FSE fiecărui 
program operațional în vederea îndeplinirii 
a cel mult patru priorități de investiții 
stabilite la articolul 3 alineatul (1), cu un 
accent special pe „enclavele de sărăcie” 
subregionale (teritorii, cartiere sau bazine 
de locuri de muncă expuse dificultăților); 

Or. fr

Amendamentul 306
Elisabeth Schroedter, Nadja Hirsch

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în ceea ce privește regiunile de 
tranziție, statele membre concentrează 
70 % din suma alocată din FSE fiecărui 
program operațional în vederea 
îndeplinirii a cel mult patru priorități de 
investiții stabilite la articolul 3 
alineatul (1);

(b) în ceea ce privește regiunile de 
tranziție, statele membre concentrează cel 
puțin 70 % din valoarea totală a 
resurselor FSE de la nivel național în 
favoarea obiectivelor tematice stabilite la 
punctele 8, 9 și 10 ale articolului 9 din
Regulamentul (UE) nr. [...]/2012/[RDC].

Or. en

Amendamentul 307
Mara Bizzotto

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în ceea ce privește regiunile de 
tranziție, statele membre concentrează 
70 % din suma alocată din FSE fiecărui 

(b) în ceea ce privește regiunile de 
tranziție, statele membre concentrează 
60 % din suma alocată din FSE fiecărui 



AM\904731RO.doc 139/219 PE489.537v02-00

RO

program operațional în vederea îndeplinirii 
a cel mult patru priorități de investiții 
stabilite la articolul 3 alineatul (1);

program operațional în vederea îndeplinirii 
a cel mult patru priorități de investiții 
stabilite la articolul 3 alineatul (1);

Or. it

Amendamentul 308
Thomas Mann

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în ceea ce privește regiunile de 
tranziție, statele membre concentrează 
70 % din suma alocată din FSE fiecărui 
program operațional în vederea îndeplinirii 
a cel mult patru priorități de investiții 
stabilite la articolul 3 alineatul (1);

(b) în ceea ce privește regiunile de 
tranziție, statele membre concentrează 
60 % din suma alocată din FSE fiecărui 
program operațional în vederea îndeplinirii 
a cel mult patru priorități de investiții 
stabilite la articolul 3 alineatul (1);

Or. de

Justificare

Concentrarea a 70 % din resurse în favoarea regiunilor de tranziție ar reduce flexibilitatea. 
Cu toate acestea, dat fiind faptul că programele operaționale se derulează pe o perioadă de 
șapte ani și că există discrepanțe mari între regiuni, această flexibilitate este deosebit de 
importantă.

Amendamentul 309
Elisabeth Morin-Chartier

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în ceea ce privește regiunile de 
tranziție, statele membre concentrează 
70 % din suma alocată din FSE fiecărui 
program operațional în vederea îndeplinirii 
a cel mult patru priorități de investiții 
stabilite la articolul 3 alineatul (1);

(b) în ceea ce privește regiunile tranziție, 
statele membre concentrează 70 % din 
suma alocată din FSE fiecărui program 
operațional în vederea îndeplinirii a cel 
mult patru priorități de investiții stabilite la 
articolul 3 alineatul (1), sau până la 10 
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procente ca răspuns la anumite necesități 
teritoriale specifice, cu condiția ca acestea 
să fie definite în cooperare cu partenerii 
menționați la articolul 5;

Or. fr

Amendamentul 310
Elisabeth Schroedter, Nadja Hirsch

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în ceea ce privește regiunile mai puțin 
dezvoltate, statele membre concentrează 
60 % din suma alocată din FSE fiecărui 
program operațional în vederea 
îndeplinirii a cel mult patru priorități de 
investiții stabilite la articolul 3 
alineatul (1).

(c) în ceea ce privește regiunile mai puțin 
dezvoltate, statele membre concentrează 
cel puțin 60 % din valoarea totală a 
resurselor FSE de la nivel național în 
favoarea obiectivelor tematice stabilite la 
punctele 8, 9 și 10 ale articolului 9 din
Regulamentul (UE) nr. [...]/2012/[RDC].

Or. en

Amendamentul 311
Mara Bizzotto

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în ceea ce privește regiunile mai puțin 
dezvoltate, statele membre concentrează 
60 % din suma alocată din FSE fiecărui 
program operațional în vederea îndeplinirii 
a cel mult patru priorități de investiții 
stabilite la articolul 3 alineatul (1).

(c) în ceea ce privește regiunile mai puțin 
dezvoltate, statele membre concentrează 
50 % din suma alocată din FSE fiecărui 
program operațional în vederea îndeplinirii 
a cel mult patru priorități de investiții 
stabilite la articolul 3 alineatul (1).

Or. it
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Amendamentul 312
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în ceea ce privește regiunile mai puțin 
dezvoltate, statele membre concentrează 
60 % din suma alocată din FSE fiecărui 
program operațional în vederea îndeplinirii 
a cel mult patru priorități de investiții 
stabilite la articolul 3 alineatul (1).

(c) în ceea ce privește regiunile mai puțin 
dezvoltate și regiunile al căror PIB pe cap 
de locuitor în perioada 2007-2013 a fost 
mai mic de 75 % din PIB-ul mediu al UE 
dar care sunt în prezent eligibile în cadrul 
tranziției sau se înscriu la categorii de 
regiuni mai dezvoltate, statele membre 
concentrează 60 % din suma alocată din 
FSE fiecărui program operațional în 
vederea îndeplinirii a cel mult cinci
priorități de investiții stabilite la articolul 3 
alineatul (1).

Or. en

Justificare

In order to ensure efficient use and absorption of ESF funds regions whose GDP per capita 
for the 2007- 2013 period was less than 75% of the average GDP of the EU- 25 and who are 
now eligible under the transition or more developed regions category, should, with regards to 
thematic concentration, be treated equally to less developed regions. These regions show very 
often great internal dishomogenity with regards to GDP per capita, have specific investment 
needs and therefore should be given more flexibility regarding operational programmes.In 
order to improve the absorption capacity of the less developed regions they should have the 
possibility to concentrate 60% of the allocation on up to five investment priorities.

Amendamentul 313
Elisabeth Morin-Chartier

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în ceea ce privește regiunile mai puțin 
dezvoltate, statele membre concentrează 
60 % din suma alocată din FSE fiecărui 

(c) în ceea ce privește regiunile mai puțin 
dezvoltate, statele membre concentrează 
60 % din suma alocată din FSE fiecărui 
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program operațional în vederea îndeplinirii 
a cel mult patru priorități de investiții 
stabilite la articolul 3 alineatul (1).

program operațional în vederea îndeplinirii 
a cel mult patru priorități de investiții 
stabilite la articolul 3 alineatul (1), sau 
până la 10 procente ca răspuns la 
anumite necesități teritoriale specifice, cu 
condiția ca acestea să fie definite în 
cooperare cu partenerii menționați la 
articolul 5;

Or. fr

Amendamentul 314
Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 2 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cadrul programelor operaționale, 
statele membre beneficiază de o anumită 
marjă în ceea ce privește stabilirea 
priorităților de investiții.

Or. de

Amendamentul 315
Mara Bizzotto

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 2 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Numărul maxim al priorităților de 
investiții menționate la primul paragraf 
poate crește de la 4 la 6 în cazul în care se 
poate demonstra în mod evident că acest 
lucru va garanta o acoperire mai eficientă 
a nevoilor specifice ale fiecărei regiuni.

Or. it
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Amendamentul 316
Kinga Göncz

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 317
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 318
Elisabeth Schroedter

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

Indicatorii de realizare comuni și specifici 
de program se referă la operațiuni 
implementate parțial sau în totalitate. În 
cazul în care este relevant pentru natura 
operațiunilor susținute, se stabilesc valori-
țintă cuantificate cumulativ pentru anul 
2022. Indicatorii de referință se stabilesc la 
zero.

Indicatorii de realizare materiali și 
nemateriali comuni și specifici de program 
se referă la operațiuni implementate parțial 
sau în totalitate. În cazul în care este 
relevant pentru natura operațiunilor 
susținute, se stabilesc valori-țintă 
cuantificate cumulativ pentru anul 2022. 
Indicatorii de referință se stabilesc la zero.

Or. en

Amendamentul 319
Kinga Göncz

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Comisia elaborează un set de 
indicatori extins și bine fondat care 
prezintă în mod clar domeniile în care 
s-au înregistrat progrese și care 
demonstrează totodată domeniile în care 
utilizarea fondurilor nu a contribuit la 
realizarea scopurilor și a obiectivelor 
Uniunii. Comisia, în cooperare cu statele 
membre, reunește date referitoare la 
diferitele aspecte ale sărăciei și ale 
excluziunii socială, cum ar fi accesul 
inegal la informații, bunuri și servicii, și 
la schimbările necesare în ceea ce privește 
aspectele lor conexe. De asemenea, sunt 
furnizate date defalcate privind situația 
romilor.

Or. en

Amendamentul 320
Anthea McIntyre
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Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 321
Kinga Göncz

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Implicarea partenerilor sociali, în 
special organizații neguvernamentale, în 
programarea, punerea în aplicare și 
evaluarea programelor operaționale, astfel 
cum se prevede la articolul 5 din 
Regulamentul (UE) nr. […], poate lua 
forma unor granturi globale, astfel cum 
sunt definite la articolul 112 alineatul (7)
din Regulamentul (UE) nr. […], sau a 
asistenței tehnice, astfel cum este definită 
la articolele 108 și 109 din 
Regulamentul (UE) nr. [...]. Statele 
membre pun la dispoziția micilor 
ONG-uri sisteme de granturi globale în 
cadrul fiecărui program operațional al 
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FSE. Într-un astfel de caz, programul 
operațional precizează componenta 
programului vizată de grantul global, 
inclusiv alocarea financiară indicativă 
pentru fiecare axă prioritară a componentei 
respective.

În cadrul tuturor programelor
operaționale ale FSE, sunt puse la 
dispoziție resurse aferente asistenței 
tehnice, un sprijin deosebit fiind destinat 
serviciilor de asistență tehnică adresate 
ONG-urilor de la nivel regional și al UE.

Or. en

Amendamentul 322
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Implicarea autorităților locale și 
regionale, a partenerilor sociali și a altor 
părți interesate, în special organizații 
neguvernamentale, în conceperea, punerea 
în aplicare și evaluarea programelor 
operaționale, astfel cum se prevede la 
articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. […], 
poate lua forma unor granturi globale, 
astfel cum sunt definite la articolul 113 
alineatul (7) din Regulamentul (UE) 
nr. […], sau a asistenței tehnice, astfel 
cum este definită la articolele 108 și 109 
din Regulamentul (UE) nr. [...]. Statele 
membre pun la dispoziția micilor 
ONG-uri sisteme de granturi globale în 
cadrul fiecărui program operațional al 
FSE. Într-un astfel de caz, programul 
operațional precizează componenta 
programului vizată de grantul global, 
inclusiv alocarea financiară indicativă 
pentru fiecare axă prioritară a componentei 
respective.
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În cadrul tuturor programelor 
operaționale ale FSE, sunt puse la 
dispoziție resurse aferente asistenței 
tehnice, un sprijin deosebit fiind destinat 
ONG-urilor și serviciilor de asistență 
tehnică de la nivel regional și al UE aflate 
în responsabilitatea autorităților locale și 
regionale cu competențe restrânse.

Or. en

Amendamentul 323
Nadja Hirsch, Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Implicarea autorităților competente 
regionale, locale, urbane și a altor 
autorități de la nivel local, a asociațiilor-
umbrelă care reprezintă nivelul local și 
regional, a partenerilor sociali și a altor 
părți interesate, în special organizații 
neguvernamentale, în conceperea, punerea 
în aplicare, monitorizarea și evaluarea
programelor operaționale, astfel cum se 
prevede la articolul 5 din Regulamentul 
(UE) nr. […], poate lua forma unor 
granturi globale, astfel cum sunt definite la 
articolul 113 alineatul (7) din 
Regulamentul (UE) nr. […]. Într-un astfel 
de caz, programul operațional precizează 
componenta programului vizată de grantul 
global, inclusiv alocarea financiară 
indicativă pentru fiecare axă prioritară a 
componentei respective.

Or. en

Amendamentul 324
Elisabeth Schroedter
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Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Implicarea partenerilor sociali și a altor 
părți interesate, în special organizații 
neguvernamentale interesate, care 
acționează la nivel regional și local, în 
punerea în aplicare a programelor 
operaționale, de asemenea, a partenerilor 
menționați la articolul 5, la literele (a), (b) 
și (c) din Regulamentul (UE) nr. […], 
poate lua forma unor granturi globale, 
astfel cum sunt definite la articolul 113 
alineatul (7) din Regulamentul (UE) 
nr. […]. Într-un astfel de caz, programul 
operațional precizează o componentă a
programului vizată de grantul global, 
inclusiv alocarea financiară indicativă 
pentru fiecare axă prioritară a componentei 
respective.

Or. en

Amendamentul 325
Mara Bizzotto

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Implicarea autorităților regionale, 
locale și urbane competente și a altor 
autorități de la nivel local, a partenerilor 
sociali și a altor părți interesate, în special 
organizații neguvernamentale, în punerea 
în aplicare a programelor operaționale, 
astfel cum se prevede la articolul 5 din 
Regulamentul (UE) nr. […], poate lua 
forma unor granturi globale, astfel cum 
sunt definite la articolul 112 alineatul (7)
din Regulamentul (UE) nr. […]. Într-un 
astfel de caz, programul operațional 
precizează componenta programului vizată 
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componentei respective. de grantul global, inclusiv alocarea 
financiară indicativă pentru fiecare axă 
prioritară a componentei respective.

Or. en

Amendamentul 326
Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 327
Pervenche Berès

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Implicarea partenerilor sociali și a altor 
părți interesate, în special organizații 
neguvernamentale, în punerea în aplicare a
programelor operaționale, astfel cum se 

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

operaționale, astfel cum se prevede la 
articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. […], 
poate lua forma unor granturi globale, 
astfel cum sunt definite la articolul 113 
alineatul (7) din Regulamentul (UE) 
nr. […]. Într-un astfel de caz, programul 
operațional precizează componenta 
programului vizată de grantul global, 
inclusiv alocarea financiară indicativă 
pentru fiecare axă prioritară a componentei 
respective.

Or. fr

Amendamentul 328
Thomas Mann

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În scopul de a încuraja participarea 
adecvată a partenerilor sociali la acțiunile 
sprijinite din FSE, autoritățile care 
gestionează un program operațional într-o 
regiune, astfel cum este definită la 
articolul 82 alineatul (2) litera (a) din 
Regulamentul (UE) nr. […], sau în state 
membre eligibile pentru sprijinul acordat 
din Fondul de coeziune, se asigură că o 
sumă corespunzătoare din resursele FSE 
este alocată acțiunilor de consolidare a 
capacităților, sub formă de cursuri de 
formare, măsuri de colaborare în rețea și 
consolidare a dialogului social, precum și 
activităților întreprinse în comun de 
partenerii sociali.

(2) În scopul de a încuraja participarea 
adecvată a partenerilor sociali la acțiunile 
sprijinite din FSE, autoritățile care 
gestionează un program operațional într-o 
regiune, astfel cum este definită la 
articolul 82 alineatul (2) litera (a) din 
Regulamentul (UE) nr. […], sau în state 
membre eligibile pentru sprijinul acordat 
din Fondul de coeziune, se pot asigura că o 
sumă corespunzătoare din resursele FSE 
este alocată acțiunilor de consolidare a 
capacităților, sub formă de cursuri de 
formare, măsuri de colaborare în rețea și 
consolidare a dialogului social, precum și 
activităților întreprinse în comun de 
partenerii sociali.

Or. de

Amendamentul 329
Anthea McIntyre
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Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În scopul de a încuraja participarea 
adecvată a partenerilor sociali la acțiunile 
sprijinite din FSE, autoritățile care 
gestionează un program operațional într-o 
regiune, astfel cum este definită la 
articolul 82 alineatul (2) litera (a) din 
Regulamentul (UE) nr. […], sau în state 
membre eligibile pentru sprijinul acordat 
din Fondul de coeziune, se asigură că o 
sumă corespunzătoare din resursele FSE 
este alocată acțiunilor de consolidare a 
capacităților, sub formă de cursuri de 
formare, măsuri de colaborare în rețea și 
consolidare a dialogului social, precum și 
activităților întreprinse în comun de 
partenerii sociali.

(2) În scopul de a încuraja participarea 
adecvată a tuturor actorilor relevanți la 
acțiunile sprijinite din FSE, autoritățile 
care gestionează un program operațional 
într-o regiune, astfel cum este definită la 
articolul 82 alineatul (2) litera (a) din 
Regulamentul (UE) nr. […], sau în state 
membre eligibile pentru sprijinul acordat 
din Fondul de coeziune, se asigură că o 
sumă corespunzătoare din resursele FSE 
este alocată acțiunilor de consolidare a 
capacităților, sub formă de cursuri de 
formare, măsuri de colaborare în rețea și 
consolidare a dialogului social, precum și 
activităților întreprinse în comun de actorii 
relevanți, inclusiv partenerii sociali.

Or. en

Amendamentul 330
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În scopul de a încuraja participarea 
adecvată a partenerilor sociali la acțiunile 
sprijinite din FSE, autoritățile care 
gestionează un program operațional într-
o regiune, astfel cum este definită la 
articolul 82 alineatul (2) litera (a) din 
Regulamentul (UE) nr. […], sau în state 
membre eligibile pentru sprijinul acordat 
din Fondul de coeziune, se asigură că o 
sumă corespunzătoare din resursele FSE 
este alocată acțiunilor de consolidare a 
capacităților, sub formă de cursuri de 
formare, măsuri de colaborare în rețea și 
consolidare a dialogului social, precum și 

(2) În scopul de a încuraja participarea 
adecvată a partenerilor sociali la acțiunile 
sprijinite din FSE, autoritățile de 
gestionare se asigură că o sumă 
corespunzătoare din resursele FSE, 
minimum 2 % din totalul resurselor 
disponibile în fiecare stat membru, este 
alocată acțiunilor de consolidare a 
capacităților, sub formă de cursuri de 
formare, măsuri de colaborare în rețea și 
consolidare a dialogului social, precum și 
activităților întreprinse în comun de 
partenerii sociali.
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activităților întreprinse în comun de 
partenerii sociali.

Or. en

Amendamentul 331
Pervenche Berès

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În scopul de a încuraja participarea 
adecvată a partenerilor sociali la acțiunile 
sprijinite din FSE, autoritățile care 
gestionează un program operațional într-o 
regiune, astfel cum este definită la 
articolul 82 alineatul (2) litera (a) din 
Regulamentul (UE) nr. […], sau în state 
membre eligibile pentru sprijinul acordat 
din Fondul de coeziune, se asigură că o 
sumă corespunzătoare din resursele FSE 
este alocată acțiunilor de consolidare a 
capacităților, sub formă de cursuri de 
formare, măsuri de colaborare în rețea și 
consolidare a dialogului social, precum și 
activităților întreprinse în comun de 
partenerii sociali.

(2) În scopul de a încuraja participarea 
adecvată a partenerilor sociali, astfel cum 
se prevede la articolul 5 din Regulamentul 
(UE) nr. […], la acțiunile și la pregătirea, 
punerea în aplicare, monitorizarea și 
evaluarea programelor sprijinite din FSE, 
autoritățile care gestionează un program 
operațional într-o regiune, astfel cum este 
definită la articolul 82 alineatul (2)
literele (a) și (b) din Regulamentul (UE) 
nr. […], sau în state membre eligibile 
pentru sprijinul acordat din Fondul de 
coeziune, se asigură că 2 % din resursele 
FSE sunt alocate acțiunilor de consolidare 
a capacităților, sub formă de cursuri de 
formare, măsuri de colaborare în rețea și 
consolidare a dialogului social, precum și 
activităților întreprinse în comun de 
partenerii sociali.

Or. fr

Amendamentul 332
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În scopul de a încuraja participarea (2) În scopul de a încuraja participarea 
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adecvată a partenerilor sociali la acțiunile 
sprijinite din FSE, autoritățile care 
gestionează un program operațional într-o 
regiune, astfel cum este definită la 
articolul 82 alineatul (2) litera (a) din 
Regulamentul (UE) nr. […], sau în state 
membre eligibile pentru sprijinul acordat 
din Fondul de coeziune, se asigură că o 
sumă corespunzătoare din resursele FSE 
este alocată acțiunilor de consolidare a 
capacităților, sub formă de cursuri de 
formare, măsuri de colaborare în rețea și 
consolidare a dialogului social, precum și 
activităților întreprinse în comun de 
partenerii sociali.

adecvată a partenerilor sociali la acțiunile 
sprijinite din FSE, autoritățile care 
gestionează un program operațional într-o 
regiune, astfel cum este definită la 
articolul 82 alineatul (2) din Regulamentul 
(UE) nr. […], sau în state membre eligibile 
pentru sprijinul acordat din Fondul de 
coeziune, se asigură că o sumă 
corespunzătoare din resursele FSE este 
alocată acțiunilor de consolidare a 
capacităților, sub formă de cursuri de 
formare, măsuri de colaborare în rețea și 
consolidare a dialogului social, precum și 
activităților întreprinse în comun de 
partenerii sociali.

Or. en

Amendamentul 333
Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În scopul de a încuraja participarea 
adecvată a partenerilor sociali la acțiunile 
sprijinite din FSE, autoritățile care 
gestionează un program operațional într-o 
regiune, astfel cum este definită la 
articolul 82 alineatul (2) litera (a) din 
Regulamentul (UE) nr. […], sau în state 
membre eligibile pentru sprijinul acordat 
din Fondul de coeziune, se asigură că o 
sumă corespunzătoare din resursele FSE 
este alocată acțiunilor de consolidare a 
capacităților, sub formă de cursuri de 
formare, măsuri de colaborare în rețea și 
consolidare a dialogului social, precum și 
activităților întreprinse în comun de 
partenerii sociali.

(2) În scopul de a încuraja participarea 
adecvată a partenerilor sociali la acțiunile 
sprijinite din FSE, autoritățile care 
gestionează un program operațional într-o 
regiune, astfel cum este definită la 
articolul 82 alineatul (2) literele (a) și (b)
din Regulamentul (UE) nr. […], sau în 
state membre eligibile pentru sprijinul 
acordat din Fondul de coeziune, se asigură 
că o sumă corespunzătoare din resursele 
FSE este alocată acțiunilor de consolidare a 
capacităților, sub formă de cursuri de 
formare, măsuri de colaborare în rețea și 
consolidare a dialogului social, precum și 
activităților întreprinse în comun de 
partenerii sociali.

Or. de
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Amendamentul 334
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) În scopul de a încuraja participarea 
adecvată și accesul organizațiilor 
neguvernamentale la acțiunile sprijinite din 
FSE, în special în domeniul incluziunii 
sociale și socio-culturale, al egalității între 
bărbați și femei și al egalității de șanse, 
autoritățile de gestionare asigură că o sumă 
corespunzătoare din resursele FSE, 
minimum 2 % din totalul resurselor 
disponibile în fiecare stat membru, este 
alocată consolidării capacităților și 
colaborării în rețea, în beneficiul
organizațiilor neguvernamentale.

Or. en

Amendamentul 335
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

corespunzătoare din resursele FSE este 
alocată consolidării capacităților 
organizațiilor neguvernamentale.

Or. en

Amendamentul 336
Nadja Hirsch

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) În scopul de a încuraja participarea 
adecvată și accesul organizațiilor 
neguvernamentale, în conformitate cu 
articolul 5 din Regulamentul (UE) 
nr. […], la acțiunile și la pregătirea, 
punerea în aplicare, monitorizarea și 
evaluarea programelor sprijinite din FSE, 
îndeosebi prin măsuri eficiente și, în 
special, în domeniile incluziunii sociale, 
egalității între bărbați și femei și egalității 
de șanse, autoritățile care gestionează un 
program operațional într-o regiune, astfel 
cum este definită la articolul 82 
alineatul (2) literele (a) și (b) din 
Regulamentul (UE) nr. […], sau în state 
membre eligibile pentru sprijinul acordat 
din Fondul de coeziune, se asigură că 2 %
din resursele FSE se alocă consolidării 
capacităților, sub formă de cursuri de 
formare, de măsuri de colaborare în rețea 
și de măsuri comune întreprinse de 
organizațiile neguvernamentale.

Or. de

Amendamentul 337
Martin Kastler

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) În scopul de a încuraja participarea 
adecvată și accesul organizațiilor 
neguvernamentale, în conformitate cu 
articolul 5 din Regulamentul (UE) 
nr. […], la acțiunile și la pregătirea, 
punerea în aplicare, monitorizarea și 
evaluarea programelor sprijinite din FSE, 
îndeosebi prin măsuri eficiente și, în 
special, în domeniile incluziunii sociale, 
egalității între bărbați și femei și egalității
de șanse, autoritățile care gestionează un 
program operațional într-o regiune, astfel 
cum este definită la articolul 82 
alineatul (2) literele (a) și (b) din 
Regulamentul (UE) nr. […], sau în state 
membre eligibile pentru sprijinul acordat 
din Fondul de coeziune, se asigură că 2 %
din resursele FSE se alocă consolidării 
capacităților, sub formă de cursuri de 
formare, de măsuri de colaborare în rețea 
și de măsuri comune întreprinse de 
organizațiile neguvernamentale.

Or. de

Amendamentul 338
Pervenche Berès

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În scopul de a încuraja participarea 
adecvată și accesul organizațiilor 
neguvernamentale la acțiunile sprijinite din 
FSE, în special în domeniile incluziunii 
sociale, egalității între bărbați și femei și 
egalității de șanse, autoritățile care 
gestionează un program operațional într-o 
regiune, astfel cum este definită la 
articolul 82 alineatul (2) litera (a) din 
Regulamentul (UE) nr. […], sau în state 

(3) În scopul de a încuraja participarea 
adecvată și accesul organizațiilor 
neguvernamentale, astfel cum se prevede 
la articolul 5 din Regulamentul (UE) 
nr. […], la acțiunile și la pregătirea, 
punerea în aplicare, monitorizarea și 
evaluarea programelor sprijinite din FSE, 
îndeosebi prin măsuri de impact, în special 
în domeniile incluziunii sociale, egalității 
între bărbați și femei și egalității de șanse, 
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membre eligibile pentru sprijinul acordat 
din Fondul de coeziune, se asigură că o 
sumă corespunzătoare din resursele FSE 
este alocată consolidării capacităților 
organizațiilor neguvernamentale.

autoritățile care gestionează un program 
operațional într-o regiune, astfel cum este 
definită la articolul 82 alineatul (2)
literele (a) și (b) din Regulamentul (UE) 
nr. […], sau în state membre eligibile 
pentru sprijinul acordat din Fondul de 
coeziune, se asigură că 2 % din resursele 
FSE este alocată consolidării capacităților 
organizațiilor neguvernamentale.

Or. fr

Amendamentul 339
Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) În scopul de a încuraja participarea 
adecvată și accesul organizațiilor 
neguvernamentale la acțiunile sprijinite din 
FSE, în special în domeniile incluziunii 
sociale, egalității între bărbați și femei și 
egalității de șanse, autoritățile care 
gestionează un program operațional într-o 
regiune, astfel cum este definită la 
articolul 82 alineatul (2) literele (a) și (b)
din Regulamentul (UE) nr. […], sau în 
state membre eligibile pentru sprijinul 
acordat din Fondul de coeziune, se asigură 
că 2 % din resursele FSE se alocă
consolidării capacităților, sub formă de 
cursuri de formare, de măsuri de 
colaborare în rețea și de măsuri comune 
întreprinse de organizațiile
neguvernamentale.

Or. de

Amendamentul 340
Thomas Mann
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Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) În scopul de a încuraja participarea 
adecvată și accesul organizațiilor 
neguvernamentale la acțiunile sprijinite din 
FSE, în special în domeniul incluziunii 
sociale, al egalității între bărbați și femei și 
al egalității de șanse, autoritățile care 
gestionează un program operațional într-o 
regiune, astfel cum este definită la 
articolul 82 alineatul (2) literele (a) 
(regiunile mai puțin dezvoltate) și (b)
(regiunile de tranziție) din Regulamentul 
(UE) nr. […], sau în state membre eligibile 
pentru sprijinul acordat din Fondul de 
coeziune, se asigură că o sumă 
corespunzătoare din resursele FSE este 
alocată consolidării capacităților, 
cursurilor de formare, măsurilor de 
colaborare în rețea și măsurilor comune 
întreprinse de organizațiile
neguvernamentale.

Or. de

Amendamentul 341
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În scopul de a încuraja participarea 
adecvată și accesul organizațiilor 
neguvernamentale la acțiunile sprijinite din 
FSE, în special în domeniile incluziunii 
sociale, egalității între bărbați și femei și 
egalității de șanse, autoritățile care 
gestionează un program operațional într-o 
regiune, astfel cum este definită la 
articolul 82 alineatul (2) litera (a) din 
Regulamentul (UE) nr. […], sau în state 

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

state membre eligibile pentru sprijinul 
acordat din Fondul de coeziune, se asigură 
că o sumă corespunzătoare din resursele 
FSE este alocată consolidării capacităților 
organizațiilor neguvernamentale.

Or. fi

Amendamentul 342
Lívia Járóka

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) În scopul de a asigura participarea 
adecvată și accesul organizațiilor 
neguvernamentale interesate la acțiunile și 
în pregătirea, punerea în aplicare, 
monitorizarea și evaluarea programelor
sprijinite din FSE, - îndeosebi în beneficiul 
organizațiilor neguvernamentale care 
reprezintă sau apără beneficiarii acestor 
programe - în special în domeniul
incluziunii sociale, al egalității între bărbați 
și femei și al egalității de șanse, autoritățile 
care gestionează un program operațional 
într-o regiune, astfel cum este definită la 
articolul 82 alineatul (2) litera (a) din 
Regulamentul (UE) nr. […], sau în state 
membre eligibile pentru sprijinul acordat 
din Fondul de coeziune, se asigură că o 
sumă corespunzătoare din resursele FSE 
este alocată consolidării capacităților 
organizațiilor neguvernamentale.

Or. en

Amendamentul 343
Kinga Göncz

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) În scopul de a încuraja participarea 
adecvată și accesul organizațiilor 
neguvernamentale la acțiunile sprijinite din 
FSE, în special în domeniul incluziunii 
sociale, al egalității între bărbați și femei și 
al egalității de șanse, autoritățile care 
gestionează un program operațional într-o 
regiune se asigură că o sumă 
corespunzătoare din resursele FSE este 
alocată consolidării capacităților 
organizațiilor neguvernamentale.

Or. en

Amendamentul 344
Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) În scopul de a încuraja participarea 
adecvată și accesul organizațiilor 
neguvernamentale și al partenerilor sociali
la acțiunile sprijinite din FSE, autoritățile 
care gestionează un program operațional 
într-o regiune, astfel cum este definită la 
articolul 82 alineatul (2) literele (a) și (b)
din Regulamentul (UE) nr. […], sau în 
state membre eligibile pentru sprijinul 
acordat din Fondul de coeziune, se asigură 
că o sumă corespunzătoare din resursele 
FSE este alocată activităților de 
consolidare a capacităților organizațiilor 
neguvernamentale.

Or. en



AM\904731RO.doc 161/219 PE489.537v02-00

RO

Amendamentul 345
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 7 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Statele membre și Comisia asigură 
promovarea egalității între bărbați și femei 
prin acordarea unei importanțe de prim 
ordin acestui aspect, astfel cum se prevede 
la articolul 7 din Regulamentul (UE) 
nr. […], și prin anumite acțiuni punctuale 
specifice, în special în scopul creșterii 
participării durabile a femeilor la ocuparea 
forței de muncă și a creșterii numărului de 
femei angajate, al reducerii segregării 
bazate pe apartenența de sex pe piața 
muncii, al combaterii stereotipurilor 
aferente apartenenței de sex în domeniul 
educației și formării și al promovării 
reconcilierii vieții profesionale a bărbaților 
și a femeilor cu viața privată, abordând 
problematica feminizării sărăciei prin 
promovarea unei repartizări egale 
responsabilităților familiale între bărbați 
și femei. Statele membre garantează 
promovarea egalității de gen și a egalității 
de șanse în pregătirea, punerea în 
aplicare, monitorizarea și evaluarea 
programelor operaționale, prin metoda 
evaluării pe baza integrării dimensiunii de 
gen în procedura bugetară. În consecință, 
statele membre permit o participare 
echilibrată a femeilor și a bărbaților în 
gestionarea și punerea în aplicare a 
programelor operaționale la nivel local, 
regional și național și prezintă rapoarte 
asupra progreselor înregistrate în acest 
sens.

Or. en
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Amendamentul 346
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 7 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Statele membre și Comisia asigură 
promovarea egalității între femei și bărbați
prin acordarea unei importanțe de prim 
ordin acestui aspect, astfel cum se prevede 
la articolul 7 din Regulamentul (UE) 
nr. […], integrând perspectiva de gen în 
acțiunile derulate în cadrul tuturor 
priorităților tematice și în toate etapele de 
planificare și punere în aplicare a 
programelor. Statele membre alocă 
finanțare pentru anumite acțiuni punctuale 
specifice, astfel cum se prevede la 
articolul 3 alineatul (1) litera (a) 
punctul (iv) din prezentul regulament, în 
special în scopul creșterii participării 
durabile a femeilor la ocuparea forței de 
muncă și a creșterii numărului de femei 
angajate, al eliminării segregării bazate pe 
apartenența de sex pe piața muncii, al 
combaterii stereotipurilor de gen în 
domeniul educației și formării, abordând 
problematica feminizării sărăciei și 
promovând o repartizare egală a 
responsabilităților familiale între femei și 
bărbați, și al consolidării reconcilierii 
vieții profesionale a femeilor și a
bărbaților cu viața privată.

Or. en

Amendamentul 347
Kinga Göncz

Propunere de regulament
Articolul 7 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Statele membre și Comisia asigură 
promovarea egalității între bărbați și femei 
prin acordarea unei importanțe de prim 
ordin acestui aspect, astfel cum se prevede 
la articolul 7 din Regulamentul (UE) 
nr. […], integrând perspectiva de gen în 
acțiunile derulate în cadrul tuturor 
priorităților tematice. Statele membre 
alocă finanțare pentru anumite acțiuni 
punctuale specifice, astfel cum se prevede 
la articolul 3 alineatul (1) litera (a) 
punctul (iv) din prezentul regulament, în 
special, dar nu exclusiv, în scopul creșterii 
participării durabile a femeilor la ocuparea 
forței de muncă și a creșterii numărului de 
femei angajate, al reducerii segregării 
bazate pe apartenența de sex pe piața 
muncii, al combaterii stereotipurilor de gen 
în domeniul educației și formării, 
abordând problematica feminizării 
sărăciei și promovând o repartizare egală 
a responsabilităților familiale între femei 
și bărbați, și al promovării reconcilierii 
vieții profesionale a bărbaților și a femeilor 
cu viața privată și de familie.

Or. en

Amendamentul 348
Thomas Mann

Propunere de regulament
Articolul 7 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre și Comisia asigură 
promovarea egalității între bărbați și femei 
prin acordarea unei importanțe de prim 
ordin acestui aspect, astfel cum se prevede 
la articolul 7 din Regulamentul (UE) nr. 
[…], și prin anumite acțiuni punctuale 
specifice, astfel cum se prevede la 

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

specifice, astfel cum se prevede la 
articolul 3 alineatul (1) litera (a) 
punctul (iv) din prezentul regulament, în 
special în scopul creșterii participării 
durabile a femeilor la ocuparea forței de 
muncă și a creșterii numărului de femei 
angajate, al reducerii segregării bazate pe 
apartenența de sex pe piața muncii, al 
combaterii stereotipurilor de gen în 
domeniul educației și formării, al 
combaterii reprezentării pe criterii de gen a 
ocupațiilor și domeniilor profesionale, al 
reducerii segregării în funcție de sex și al 
promovării reconcilierii vieții profesionale 
a bărbaților și a femeilor cu viața privată.

Or. de

Amendamentul 349
Kinga Göncz

Propunere de regulament
Articolul 8 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Statele membre și Comisia promovează 
egalitatea de șanse pentru persoanele 
expuse riscului de discriminare pe criterii 
de sex, rasă sau origine etnică, religie sau 
convingeri, handicap, vârstă sau orientare 
sexuală, prin acordarea unei importanțe de 
prim ordin principiului egalității de șanse, 
astfel cum se prevede la articolul 7 din 
Regulamentul (UE) nr. […], precum și prin 
acțiuni specifice în cadrul priorităților de 
investiții, astfel cum sunt definite la 
articolul 3 și, în special, la articolul 3 
alineatul (1) litera (c) punctele (ii) și (iii). 
Astfel de acțiuni vizează persoanele expuse 
riscului de discriminare și persoanele cu 
handicap, în vederea creșterii participării 
acestora pe piața muncii, a consolidării 
incluziunii sociale a acestora, a reducerii 
inegalităților în ceea ce privește nivelul de 
educație, starea de sănătate și accesul la 



AM\904731RO.doc 165/219 PE489.537v02-00

RO

cea acordată la nivelul comunității. servicii publice de înaltă calitate, a 
îmbunătățirii accesibilității pentru 
persoanele cu handicap și a facilitării 
tranziției de la asistența instituționalizată la 
cea acordată la nivelul comunității, precum 
și a prevenirii oricărei forme de 
segregare.

Fondurile FSE nu trebuie cheltuite 
pentru programe care adâncesc și mai 
mult inegalitățile sau segregarea socială 
(adică, prin crearea de servicii care sunt 
inaccesibile pentru majoritatea membrilor 
defavorizați ai unei comunități). Efectul 
investițiilor FSE asupra egalității de 
șanse, a accesului egal și a integrării 
categoriilor marginalizate trebuie să fie 
examinat și raportat în legătură cu orice 
program operațional. Statele membre 
descriu, în propriile rapoarte sociale 
naționale anexate programelor naționale 
de reformă, inițiativele finanțate din FSE 
în ceea ce privește comunitățile 
marginalizate și migranții. În cadrul 
strategiilor naționale de integrare a 
romilor, statele membre descriu 
contribuția FSE la integrarea 
socioeconomică a populației rome și 
prezintă rapoarte anuale asupra 
inițiativelor întreprinse în acest domeniu, 
în cadrul rapoartelor sociale naționale 
anexate programelor naționale de 
reformă.

Or. en

Amendamentul 350
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 8 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre și Comisia promovează 
egalitatea de șanse pentru toți, inclusiv 

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

accesibilitatea pentru persoanele cu 
handicap, prin acordarea unei importanțe 
de prim ordin principiului nediscriminării, 
astfel cum se prevede la articolul 7 din 
Regulamentul (UE) nr. […], precum și prin 
acțiuni specifice în cadrul tuturor
priorităților de investiții relevante, astfel 
cum sunt definite la articolul 3, acordând o 
atenție specială persoanelor care se 
confruntă cu discriminări multiple. Astfel 
de acțiuni vizează persoanele expuse 
riscului de discriminare și persoanele cu 
handicap, în vederea creșterii participării 
acestora pe piața muncii, în special a 
îmbunătățirii accesibilității pieței muncii 
în favoarea persoanelor în cauză, a 
consolidării incluziunii sociale a acestora, a 
reducerii inegalităților în ceea ce privește 
nivelul de educație și starea de sănătate și a 
facilitării tranziției de la asistența 
instituțională la cea acordată la nivelul 
comunității.

Or. en

Amendamentul 351
Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 8 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre și Comisia promovează 
egalitatea de șanse pentru toți, inclusiv 
accesibilitatea pentru persoanele cu 
handicap, prin acordarea unei importanțe 
de prim ordin principiului nediscriminării, 
astfel cum se prevede la articolul 7 din 
Regulamentul (UE) nr. […], precum și 
prin acțiuni specifice în cadrul priorităților 
de investiții, astfel cum sunt definite la 
articolul 3 și, în special, la articolul 3 
alineatul (1) litera (c) punctul (iii). Astfel 
de acțiuni vizează persoanele expuse 
riscului de discriminare și persoanele cu 

Statele membre și Comisia promovează 
egalitatea de șanse pentru toți fără 
discriminare pe criterii de sex, rasă sau 
origine etnică, religie sau convingeri, 
handicap, vârstă sau orientare sexuală, 
prin acordarea unei importanțe de prim 
ordin principiului nediscriminării, astfel 
cum se prevede la articolul 7 din 
Regulamentul (UE) nr. […]. În plus, FSE 
sprijină acțiuni specifice în cadrul 
priorităților de investiții, astfel cum sunt 
definite la articolul 3 din prezentul 
regulament, și în special, la articolul 3 
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handicap, în vederea creșterii participării 
acestora pe piața muncii, a consolidării 
incluziunii sociale a acestora, a reducerii 
inegalităților în ceea ce privește nivelul de 
educație și starea de sănătate și a facilitării 
tranziției de la asistența instituționalizată la 
cea acordată la nivelul comunității.

alineatul (1) litera (c) punctul (iii) Astfel de 
acțiuni vizează persoanele de toate vârstele
expuse riscului de discriminare și 
persoanele cu handicap, în vederea creșterii 
participării acestora pe piața muncii, a 
consolidării incluziunii sociale a acestora, a 
reducerii inegalităților în ceea ce privește 
nivelul de educație și starea de sănătate și a 
facilitării tranziției de la asistența 
instituțională la cea acordată la nivelul 
comunității.

Or. en

Amendamentul 352
Lívia Járóka

Propunere de regulament
Articolul 8 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 353
Inês Cristina Zuber

Propunere de regulament
Articolul 8 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. pt

Amendamentul 354
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 9



AM\904731RO.doc 169/219 PE489.537v02-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

Inovare socială eliminat
(1) FSE promovează inovarea socială în 
toate sectoarele care intră în domeniul 
său de aplicare, astfel cum sunt definite la 
articolul 3 din prezentul regulament, în 
special în scopul testării și aplicării la 
scară largă a soluțiilor inovatoare pentru 
a răspunde nevoilor sociale.
(2) În cadrul programelor lor 
operaționale, statele membre identifică 
teme pentru inovare socială, care 
corespund nevoilor lor specifice.
(3) Comisia facilitează consolidarea 
capacităților în materie de inovare 
socială, în special prin sprijinirea 
învățării reciproce, crearea de rețele de 
colaborare și diseminarea bunelor 
practici și metodologii.

Or. en

Amendamentul 355
Kinga Göncz

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) FSE promovează inovarea socială în 
toate sectoarele care intră în domeniul său 
de aplicare, astfel cum sunt definite la 
articolul 3 din prezentul regulament, în 
special în scopul testării și aplicării la scară 
largă a soluțiilor inovatoare pentru a 
răspunde nevoilor sociale.

(1) FSE promovează inovarea socială în 
toate sectoarele care intră în domeniul său 
de aplicare, astfel cum sunt definite la 
articolul 3 din prezentul regulament, în 
special în scopul testării, al evaluării și 
apoi al aplicării la scară largă a soluțiilor 
inovatoare pozitive, inclusiv soluții 
ascendente, pentru a răspunde nevoilor 
sociale.

Or. en
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Amendamentul 356
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) FSE promovează inovarea socială în 
toate sectoarele care intră în domeniul său 
de aplicare, astfel cum sunt definite la 
articolul 3 din prezentul regulament, în 
special în scopul testării și aplicării la scară 
largă a soluțiilor inovatoare pentru a 
răspunde nevoilor sociale.

(1) FSE promovează inovarea socială în 
toate sectoarele care intră în domeniul său 
de aplicare, astfel cum sunt definite la 
articolul 3 din prezentul regulament, în 
special în scopul testării, al evaluării și al
aplicării la scară largă a soluțiilor 
inovatoare, inclusiv soluții ascendente,
pentru a răspunde nevoilor sociale.

Or. en

Amendamentul 357
Pervenche Berès

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) FSE promovează inovarea socială în 
toate sectoarele care intră în domeniul său 
de aplicare, astfel cum sunt definite la 
articolul 3 din prezentul regulament, în 
special în scopul testării și aplicării la scară 
largă a soluțiilor inovatoare pentru a 
răspunde nevoilor sociale.

(1) FSE promovează inovarea socială în 
toate sectoarele care intră în domeniul său 
de aplicare, astfel cum sunt definite la 
articolul 3 din prezentul regulament, în 
special în scopul testării la nivel local sau 
regional și, ulterior, al aplicării la scară 
largă a soluțiilor inovatoare pentru a 
răspunde nevoilor sociale.

Or. fr

Amendamentul 358
Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) FSE promovează inovarea socială în 
toate sectoarele care intră în domeniul său 
de aplicare, astfel cum sunt definite la 
articolul 3 din prezentul regulament, în 
special în scopul testării și aplicării la scară 
largă a soluțiilor inovatoare pentru a
răspunde nevoilor sociale.

(1) FSE promovează inovarea socială în 
toate sectoarele care intră în domeniul său 
de aplicare, astfel cum sunt definite la 
articolul 3 din prezentul regulament, în 
special în scopul testării, evaluării și 
aplicării la scară largă a soluțiilor 
inovatoare pentru a răspunde nevoilor 
sociale. În vederea realizării obiectivelor 
Strategiei Europa 2020 în domeniul 
ocupării forței de muncă, al educației și al 
eradicării sărăciei, sunt implicate toate 
părțile interesate în implementarea 
soluțiilor, îndeosebi pe baza unei strânse 
cooperări cu partenerii sociali, cu 
organizațiile sociale și cu instituțiile de 
învățământ.

Or. de

Amendamentul 359
Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) „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 condițiilor de 
muncă decente, garantarea unei protecții 
sociale adecvate și care să prevină 
sărăcia, precum și îmbunătățirea 
condițiilor de muncă, contribuind astfel la 
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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.

Or. en

Amendamentul 360
Mara Bizzotto

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) În cadrul programelor lor operaționale, 
statele membre identifică domeniile și 
temele pentru inovare socială care 
corespund nevoilor lor specifice și 
elaborează un plan pentru evaluarea 
testelor efectuate și pentru valorificarea și 
diseminarea rezultatelor obținute.

Or. it

Amendamentul 361
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) În cadrul programelor lor operaționale, 
statele membre identifică teme pentru 
inovare socială, care corespund nevoilor 
lor specifice, inclusiv aspectele referitoare 
la inovarea socio-culturală și care 
corespund acțiunilor altor fonduri FSE, 
îndeosebi FEDER..



AM\904731RO.doc 173/219 PE489.537v02-00

RO

Or. en

Amendamentul 362
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Comisia facilitează consolidarea 
capacităților în materie de inovare socială, 
în special prin sprijinirea învățării 
reciproce, crearea de rețele de colaborare și 
diseminarea bunelor practici și 
metodologii, inclusiv în ceea ce privește 
criteriile comune pentru atribuirea 
etichetelor sociale întreprinderilor.

Or. fr

Amendamentul 363
Mara Bizzotto

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 364
Andrea Cozzolino
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Propunere de regulament
Articolul 10 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cooperare transnațională Cooperare transnațională și interregională

Or. it

Amendamentul 365
Mara Bizzotto

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Statele membre pot sprijini cooperarea 
transnațională în scopul promovării 
învățării reciproce, sporind, astfel, 
eficacitatea politicilor susținute din FSE.

Or. it

Amendamentul 366
Andrea Cozzolino

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. it
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Amendamentul 367
Nadja Hirsch, Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 368
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Statele membre sprijină cooperarea 
transnațională în scopul promovării 
învățării reciproce, sporind, astfel, 
eficacitatea politicilor susținute din FSE. 
Cooperarea transnațională implică 
parteneri din cel puțin două state membre, 
menționați la articolul 5 din 
Regulamentul (UE) nr. [...].

Or. en

Amendamentul 369
Kinga Göncz

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot selecta teme de 
cooperare transnațională pe baza unei liste 
propuse de către Comisie și aprobate de 
către Comitetul FSE.

(2) După consultarea părților interesate 
relevante, inclusiv ONG-uri, statele 
membre pot selecta teme de cooperare 
transnațională pe baza unei liste propuse de 
către Comisie și aprobate de către 
Comitetul FSE.

Or. en

Amendamentul 370
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot selecta teme de 
cooperare transnațională pe baza unei liste 
propuse de către Comisie și aprobate de 
către Comitetul FSE.

(2) După consultarea organizațiilor 
societății civile și a autorităților locale și 
regionale, statele membre pot selecta teme 
de cooperare transnațională pe baza unei 
liste propuse de către Comisie și aprobate 
de către Comitetul FSE.

Or. en

Amendamentul 371
Nadja Hirsch, Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot selecta teme de 
cooperare transnațională pe baza unei liste 
propuse de către Comisie și aprobate de 
către Comitetul FSE.

(2) Statele membre, în cooperare cu 
autoritățile competente regionale, locale, 
urbane și alte autorități, pot selecta teme 
de cooperare transnațională pe baza unei 
liste propuse de către Comisie și aprobate 
de către Comitetul FSE.
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Or. en

Amendamentul 372
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot selecta teme de 
cooperare transnațională pe baza unei liste 
propuse de către Comisie și aprobate de 
către Comitetul FSE.

(2) Statele membre pot selecta teme de 
cooperare transnațională, după consultarea 
partenerilor, pe baza unei liste propuse de 
către Comisie și aprobate de către 
Comitetul FSE.

Or. en

Amendamentul 373
Mara Bizzotto

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot selecta teme de 
cooperare transnațională pe baza unei liste 
propuse de către Comisie și aprobate de 
către Comitetul FSE.

(2) Statele membre, în cooperare cu 
autoritățile competente regionale, locale, 
urbane și alte autorități, pot selecta teme 
de cooperare transnațională pe baza unei 
liste propuse de către Comisie și aprobate 
de către Comitetul FSE.

Or. en

Amendamentul 374
Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot selecta teme de 
cooperare transnațională pe baza unei liste 
propuse de către Comisie și aprobate de 
către Comitetul FSE.

(2) Statele membre pot selecta teme de 
cooperare transnațională pe baza unei liste 
propuse de către Comisie și aprobate de 
către Comitetul FSE și să propună alte 
teme considerate a fi de interes.

Or. en

Amendamentul 375
Mara Bizzotto

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia facilitează cooperarea 
transnațională privind temele prevăzute la 
alineatul (2) prin intermediul învățării 
reciproce și al unor acțiuni coordonate sau 
comune. În special, Comisia utilizează o 
platformă la nivelul UE pentru a facilita 
schimbul de experiență, consolidarea 
capacităților și colaborarea în rețea, 
precum și difuzarea rezultatelor relevante.
În plus, Comisia dezvoltă un cadru de 
punere în aplicare coordonată, inclusiv 
criterii comune de eligibilitate, tipuri de 
acțiuni și calendarul acestora, precum și 
abordări metodologice comune pentru 
monitorizare și evaluare, în vederea 
facilitării cooperării transnaționale.

(3). Comisia facilitează cooperarea 
transnațională prin intermediul învățării 
reciproce și al unor acțiuni coordonate sau 
comune. În special, Comisia utilizează o 
platformă la nivelul UE pentru a facilita 
realizarea unor parteneriate 
transnaționale, schimbul de experiență, 
consolidarea capacităților și colaborarea în 
rețea, precum și valorificarea și difuzarea 
rezultatelor relevante.

Or. it

Amendamentul 376
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia facilitează cooperarea 
transnațională privind temele prevăzute la 
alineatul (2) prin intermediul învățării 
reciproce și al unor acțiuni coordonate sau 
comune. În special, Comisia utilizează o 
platformă la nivelul UE pentru a facilita 
schimbul de experiență, consolidarea 
capacităților și colaborarea în rețea, 
precum și difuzarea rezultatelor relevante. 
În plus, Comisia dezvoltă un cadru de 
punere în aplicare coordonată, inclusiv 
criterii comune de eligibilitate, tipuri de 
acțiuni și calendarul acestora, precum și 
abordări metodologice comune pentru 
monitorizare și evaluare, în vederea 
facilitării cooperării transnaționale.

(3) Comisia facilitează cooperarea 
transnațională privind temele prevăzute la 
alineatul (2) prin intermediul învățării 
reciproce și al unor acțiuni coordonate sau 
comune. În special, Comisia utilizează o 
platformă la nivelul UE pentru a facilita 
schimbul de experiență, consolidarea 
capacităților și colaborarea în rețea, 
precum și difuzarea rezultatelor relevante. 
Statele membre sunt încurajate să creeze 
rețele de incluziune socială la nivel 
transnațional, care să includă părți 
interesate relevante din societatea civilă.
În plus, Comisia dezvoltă un cadru de 
punere în aplicare coordonată, inclusiv 
criterii comune de eligibilitate, tipuri de 
acțiuni și calendarul acestora, precum și 
abordări metodologice comune pentru 
monitorizare și evaluare, în vederea 
facilitării cooperării transnaționale.

Or. en

Amendamentul 377
Riikka Manner

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Obiectivele FSE în materie de 
cooperare transnațională ar trebui 
evaluate în funcție de obiectivele stabilite 
pentru programele de cooperare 
teritorială europeană (CTE), asigurând 
astfel o mai mare eficacitate atât în ceea 
ce privește punerea în aplicare a 
acțiunilor sprijinite din diferitele fonduri, 
cât și sub aspectul alocării regionale.

Or. fi
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Amendamentul 378
Pervenche Berès

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) O parte din cele 20 de procente din 
bugetul FSE alocate „promovării 
incluziunii sociale și combaterii sărăciei” 
se utilizează pentru schimburi de fonduri 
în favoarea unor experimente 
transnaționale de incluziune socială 
adresate categoriilor excluse din societate. 
Aceste experimente se realizează la nivel 
regional, în cadrul unor inițiative care 
implică autorități publice, parteneri 
sociali și asociații de voluntariat din 
regiunile în cauză.

Or. fr

Amendamentul 379
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prin derogare de la articolul 87 
alineatul (1) din Regulamentul (UE) 
nr. […], programele operaționale pot stabili 
axe prioritare pentru punerea în aplicare a 
inovării sociale și a cooperării 
transnaționale, astfel cum se prevede la 
articolele 9 și 10.

(1) Prin derogare de la articolul 87 
alineatul (1) din Regulamentul (UE) 
nr. […], programele operaționale pot stabili 
axe prioritare pentru punerea în aplicare a 
cooperării transnaționale, astfel cum se 
prevede la articolele 9 și 10.

Or. en
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Amendamentul 380
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prin derogare de la articolul 87 
alineatul (1) din Regulamentul (UE) 
nr. […], programele operaționale pot stabili 
axe prioritare pentru punerea în aplicare a 
inovării sociale și a cooperării 
transnaționale, astfel cum se prevede la 
articolele 9 și 10.

(1) Prin derogare de la articolul 87 
alineatul (1) din Regulamentul (UE) 
nr. […], programele operaționale pot stabili 
axe prioritare pentru punerea în aplicare a 
inovării sociale și a cooperării 
transnaționale, astfel cum se prevede la 
articolele 9 și 10.

Prin derogare de la articolul 4 
alineatele (2) și (3), axele prioritare 
dedicate în întregime, în cadrul 
programelor operaționale, inovării sociale 
sau cooperării transnaționale, ori unei 
combinații a celor două, nu sunt incluse 
în resursele FSE totale din fiecare stat 
membru menționate la articolul 4 
alineatul (2), și nici în suma alocată 
fiecărui program operațional, astfel cum 
este menționată la articolul 4 
alineatul (3).

Or. pl

Justificare

Având în vedere cerințele în materie de concentrare tematică enunțate la articolul 4 
alineatele (2) și (3), articolul 11 ar putea rămâne neutilizat. Prin urmare, finanțarea axelor 
prioritare dedicate inovării sociale sau cooperării transnaționale, ori unei combinații a celor 
două, ar trebui să nu intre sub incidența dispozițiilor privind concentrările tematice. 

Amendamentul 381
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prin derogare de la articolul 87 
alineatul (1) din Regulamentul (UE) 
nr. […], programele operaționale pot stabili 
axe prioritare pentru punerea în aplicare a 
inovării sociale și a cooperării 
transnaționale, astfel cum se prevede la 
articolele 9 și 10.

(1) Prin derogare de la articolul 87 
alineatul (1) din Regulamentul (UE) 
nr. […], programele operaționale pot stabili 
axe prioritare pentru punerea în aplicare a 
inovării sociale și a cooperării 
transnaționale, astfel cum se prevede la 
articolele 9 și 10. Acțiunile FSE în 
materie de inovare socială și cooperare 
transnațională pot, de asemenea, să facă 
parte dintr-o axă prioritară de fonduri 
multiple.

Or. en

Amendamentul 382
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prin derogare de la articolul 110 
alineatul (3) din Regulamentul (UE) 
nr. […], rata maximă de cofinanțare 
prevăzută pentru axele prioritare se 
majorează cu zece puncte procentuale, dar 
nedepășind 100 %, în cazul în care o axă 
prioritară vizează în întregime inovarea 
socială sau cooperarea transnațională ori o 
combinație a celor două.

(2) Prin derogare de la articolul 110 
alineatul (3) din Regulamentul (UE) 
nr. […], rata maximă de cofinanțare 
prevăzută pentru axele prioritare se 
majorează cu zece puncte procentuale, dar 
nedepășind 100 %, în cazul în care o axă 
prioritară vizează în întregime cooperarea 
transnațională ori o combinație a celor 
două.

Or. en

Amendamentul 383
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prin derogare de la articolul 110 
alineatul (3) din Regulamentul (UE) 
nr. […], rata maximă de cofinanțare 
prevăzută pentru axele prioritare se 
majorează cu zece puncte procentuale, dar 
nedepășind 100 %, în cazul în care o axă 
prioritară vizează în întregime inovarea 
socială sau cooperarea transnațională ori o 
combinație a celor două.

(2) Prin derogare de la articolul 110 
alineatul (3) din Regulamentul (UE) 
nr. […], rata maximă de cofinanțare 
prevăzută pentru axele prioritare se 
majorează cu zece puncte procentuale, dar 
nedepășind 100 %, în cazul în care o axă 
prioritară vizează în întregime inovarea 
socială sau cooperarea transnațională ori o 
combinație a celor două, sau se face 
trimitere la articolul 6 alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 384
Pervenche Berès

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prin derogare de la articolul 110 
alineatul (3) din Regulamentul (UE) 
nr. […], rata maximă de cofinanțare 
prevăzută pentru axele prioritare se 
majorează cu zece puncte procentuale, dar 
nedepășind 100%, în cazul în care o axă 
prioritară vizează în întregime inovarea 
socială sau cooperarea transnațională ori o 
combinație a celor două.

(2) Prin derogare de la articolul 110 
alineatul (3) din Regulamentul (UE) 
nr. […], rata maximă de cofinanțare 
prevăzută pentru axele prioritare se 
majorează cu zece puncte procentuale, dar 
nedepășind 100 %, în cazul în care o axă 
prioritară vizează în întregime inovarea 
socială sau cooperarea transnațională ori o 
combinație a celor două, sau atunci când 
anumite secțiuni ale unui program sunt 
gestionate direct de partenerii sociali sau 
de organizațiile neguvernamentale.

Or. fr

Amendamentul 385
Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prin derogare de la articolul 110 
alineatul (3) din Regulamentul (UE) 
nr. […], rata maximă de cofinanțare 
prevăzută pentru axele prioritare se 
majorează cu zece puncte procentuale, dar 
nedepășind 100 %, în cazul în care o axă 
prioritară vizează în întregime inovarea 
socială sau cooperarea transnațională ori o 
combinație a celor două.

(2) Prin derogare de la articolul 109 
alineatul (3) din Regulamentul (UE) 
nr. […], rata maximă de cofinanțare 
prevăzută pentru axele prioritare se 
majorează cu zece puncte procentuale, dar 
nedepășind 100 %, în cazul în care o axă 
prioritară vizează în întregime inovarea 
socială sau cooperarea transnațională ori o 
combinație a celor două, sau în cazul unor 
componente ale programelor gestionate 
de organizații neguvernamentale sau de 
parteneri sociali.

Or. en

Amendamentul 386
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) la inovarea socială și cooperarea 
transnațională, astfel cum se prevede la 
articolele 9 și 10, în cazul în care acestea 
nu sunt reglementate de o axă prioritară 
dedicată.

(b) la cooperarea transnațională, astfel cum 
se prevede la articolele 9 și 10, în cazul în 
care acestea nu sunt reglementate de o axă 
prioritară dedicată.

Or. en

Amendamentul 387
Nadja Hirsch, Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) FSE poate sprijini strategii de 
dezvoltare locală elaborate la nivelul 

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

comunității, astfel cum se prevede la 
articolul 28 din Regulamentul (UE) 
nr. […], pacte teritoriale și inițiative locale 
pentru ocuparea forței de muncă, educație 
și incluziune socială, precum și investiții 
teritoriale integrate (ITI), astfel cum se 
prevede la articolul 99 din Regulamentul
(UE) nr. […].

Or. en

Amendamentul 388
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 389
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) FSE poate sprijini strategii de 
dezvoltare locală elaborate la nivelul 
comunității, astfel cum se prevede la 

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

articolul 28 din Regulamentul (UE) 
nr. […], pacte teritoriale și inițiative locale, 
cum ar fi inițiativele socioculturale, 
pentru ocuparea forței de muncă, inclusiv 
ocuparea forței de muncă în rândul 
tinerilor, educație și incluziune socială.
FSE poate fi utilizat ca fond „principal” 
pentru proiectele integrate de incluziune 
socială menționate la articolul 3 litera (c), 
în combinație cu acțiunile și prioritățile 
de investiții ale FEDR. Cel puțin 5 % din 
FSE sprijină investițiile teritoriale 
integrate (ITI), astfel cum se prevede la 
articolul 99 din Regulamentul (UE) nr. […].

Or. en

Amendamentul 390
Kinga Göncz

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Completând intervențiile FEDR, astfel 
cum se prevede la articolul 7 din 
Regulamentul (UE) nr. [FEDR], FSE poate 
sprijini strategii de dezvoltare urbană și 
rurală durabilă prin strategii care stabilesc 
acțiuni integrate pentru abordarea 
provocărilor economice, ecologice și 
sociale care afectează zonele urbane ale 
orașelor și zonele rurale enumerate în 
contractul de parteneriat. Pentru a garanta 
complementaritatea cu FEDER și a 
facilita accesul micilor ONG-uri la 
fondurile structurale, FSE poate fi utilizat 
drept fond principal pentru proiecte 
integrate de incluziune socială, în 
combinație cu infrastructurile sociale și 
serviciile asociate din zonele defavorizate.

Or. en
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Amendamentul 391
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 392
Nadja Hirsch

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Completând intervențiile FEDER, astfel 
cum se prevede la articolul 7 din 
Regulamentul (UE) nr. [FEDER], FSE ar 
trebui să sprijine strategii de dezvoltare 
urbană durabilă prin strategii care stabilesc 
acțiuni integrate pentru abordarea 
provocărilor economice, ecologice și 
sociale care afectează zonele urbane ale 
orașelor enumerate în contractul de 
parteneriat. Acest lucru ar trebui să 
includă posibilitatea de a desemna orașe 
în calitate de organisme intermediare.

Or. en
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Amendamentul 393
Mara Bizzotto

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Completând intervențiile FEDER, astfel 
cum se prevede la articolul 7 din 
Regulamentul (UE) nr. [FEDER], FSE ar 
trebui să sprijine strategii de dezvoltare 
urbană durabilă prin strategii care stabilesc 
acțiuni integrate pentru abordarea 
provocărilor economice, ecologice și 
sociale care afectează zonele urbane ale 
orașelor enumerate în contractul de 
parteneriat. Acest lucru ar trebui să 
includă posibilitatea de a desemna orașe 
drept organisme intermediare.

Or. en

Amendamentul 394
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Conform prevederilor articolului 52 
alineatul (2) din Regulamentul [...] [RDC], 
statele membre alocă un nivel 
corespunzător al alocării financiare 
pentru asistența tehnică a FSE în mod 
direct tuturor partenerilor menționați la 
articolul 5 din Regulamentul [...] [RDC], 
pentru a facilita implicarea și participarea 
acestor parteneri la pregătirea, punerea în 
aplicare, monitorizarea și evaluarea 
programelor și a operațiunilor și pentru a 
sprijini consolidarea capacității lor în 
conformitate cu Codul european de 
conduită privind parteneriatul.
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Or. en

Amendamentul 395
Andrea Cozzolino

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) FSE poate acorda sprijin cheltuielilor 
angajate pentru operațiuni care au loc în 
afara zonei vizate de program, dar pe 
teritoriul Uniunii, sub rezerva îndeplinirii 
următoarelor două condiții:

(2) FSE poate acorda sprijin cheltuielilor 
angajate pentru operațiuni care au loc în 
afara zonei vizate de program, sub rezerva 
îndeplinirii următoarelor două condiții:

Or. it

Amendamentul 396
Nadja Hirsch

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În plus față de metodele prevăzute la 
articolul 57 din Regulamentul (UE) nr. 
[…], Comisia poate rambursa cheltuielile 
efectuate de către statele membre pe baza 
baremurilor standard pentru costuri unitare 
și sume forfetare definite de către Comisie. 
Sumele calculate pe această bază sunt 
considerate drept sprijin public plătit 
beneficiarilor și drept cheltuieli eligibile, în 
sensul aplicării Regulamentului (UE) nr. 
[…]

(1) În plus față de metodele prevăzute la 
articolul 57 din Regulamentul (UE) nr. 
[…], Comisia poate rambursa cheltuielile 
efectuate de către statele membre pe baza 
baremurilor standard pentru costuri unitare 
și sume forfetare definite de către Comisie. 
Costurile unitare și sumele forfetare pot fi 
calculate pe persoană, în funcție de 
numărul real al participanților, și pot fi 
cu până la 20 % mai ridicate sau mai 
scăzute decât cifrele preconizate. Sumele 
calculate pe această bază sunt considerate 
drept sprijin public plătit beneficiarilor și 
drept cheltuieli eligibile, în sensul aplicării 
Regulamentului (UE) nr. […]

Or. de
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Amendamentul 397
Mara Bizzotto

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În acest scop, în conformitate cu 
articolul 16, Comisia are competența de a 
adopta acte delegate privind tipul de 
operațiuni vizate, definițiile baremurilor 
standard pentru costuri unitare și sume 
forfetare, precum și valorile maxime ale 
acestora, care pot fi ajustate conform 
metodelor aplicabile convenite de comun 
acord. 

În acest scop, în conformitate cu 
articolul 16, Comisia are competența de a 
adopta acte delegate privind tipul de 
operațiuni vizate, definițiile baremurilor 
standard pentru costuri unitare și sume 
forfetare, precum și valorile maxime ale 
acestora, care pot fi ajustate conform 
metodelor aplicabile convenite de comun 
acord, luând în considerare în măsura 
cuvenită experiențele dobândite în cadrul 
perioadei de programare anterioare.

Or. it

Amendamentul 398
Mara Bizzotto

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În conformitate cu articolul 57 
alineatul (1) litera (d) și alineatul (4) litera 
(d) din Regulamentul (UE) nr. […], o rată 
fixă de până la 40 % din costurile directe 
de personal eligibile poate fi folosită pentru 
a acoperi restul costurilor eligibile ale unei 
operațiuni.

(2) În conformitate cu articolul 57 
alineatul (1) litera (d) și alineatul (4) litera 
(d) din Regulamentul (UE) nr. […], o rată 
fixă de 40 % din costurile directe de 
personal eligibile poate fi folosită pentru a 
acoperi restul costurilor eligibile ale unei 
operațiuni.

Or. it

Amendamentul 399
Pervenche Berès
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Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Granturile rambursate pe baza 
costurilor eligibile ale operațiunilor, 
determinate prin finanțare forfetară, 
baremurile standard pentru costurile 
unitare și sumele forfetare, astfel cum se 
prevede la articolul 57 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. […], pot fi 
calculate de la caz la caz prin trimitere la 
un proiect de buget convenit ex ante de 
către autoritatea de management, în cazul 
în care finanțarea publică nu depășește 
100 000 EUR.

(3) Granturile rambursate pe baza 
costurilor eligibile ale operațiunilor, 
determinate prin finanțare forfetară, 
baremurile standard pentru costurile
unitare și sumele forfetare, astfel cum se 
prevede la articolul 57 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. […], pot fi 
calculate de la caz la caz prin trimitere la 
un proiect de buget convenit ex ante de 
către autoritatea de management, în cazul 
în care finanțarea publică nu depășește 
200 000 EUR.

Or. fr

Amendamentul 400
Elisabeth Morin-Chartier

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Granturile rambursate pe baza 
costurilor eligibile ale operațiunilor, 
determinate prin finanțare forfetară, 
baremurile standard pentru costurile 
unitare și sumele forfetare, astfel cum se 
prevede la articolul 57 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. […], pot fi 
calculate de la caz la caz prin trimitere la 
un proiect de buget convenit ex ante de 
către autoritatea de management, în cazul 
în care finanțarea publică nu depășește 
100 000 EUR.

(3) Granturile rambursate pe baza 
costurilor eligibile ale operațiunilor, 
determinate prin finanțare forfetară, 
baremurile standard pentru costurile 
unitare și sumele forfetare, astfel cum se 
prevede la articolul 57 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. […], pot fi 
calculate de la caz la caz prin trimitere la 
un proiect de buget convenit ex ante de 
către autoritatea de management, în cazul 
în care valoarea cofinanțării din partea 
Uniunii nu depășește 100 000 EUR.

Or. fr
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Amendamentul 401
Pervenche Berès

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Granturile în cazul cărora finanțarea 
publică nu depășește 50 000 EUR se 
acordă sub formă de sume forfetare sau de 
baremuri standard pentru costuri unitare în 
conformitate cu alineatul (1) sau cu 
articolul 57 din Regulamentul (UE) 
nr. […], cu excepția operațiunilor care 
beneficiază de sprijin în cadrul unei 
scheme de ajutor de stat.

(4) Granturile în cazul cărora finanțarea 
publică nu depășește 100 000 EUR se 
acordă sub formă de sume forfetare sau de 
baremuri standard pentru costuri unitare în 
conformitate cu alineatul (1) sau cu 
articolul 57 din Regulamentul (UE) 
nr. […], cu excepția operațiunilor care 
beneficiază de sprijin în cadrul unei 
scheme de ajutor de stat.

Or. fr

Amendamentul 402
Mara Bizzotto

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Granturile în cazul cărora finanțarea 
publică nu depășește 50 000 EUR se 
acordă sub formă de sume forfetare sau de 
baremuri standard pentru costuri unitare în 
conformitate cu alineatul (1) sau cu 
articolul 57 din Regulamentul (UE) nr. 
[…], cu excepția operațiunilor care 
beneficiază de sprijin în cadrul unei 
scheme de ajutor de stat.

(4) Granturile în cazul cărora finanțarea 
publică nu depășește 50 000 EUR pot fi 
acordate sub formă de sume forfetare sau 
de baremuri standard pentru costuri 
unitare.

Or. it

Amendamentul 403
Elisabeth Morin-Chartier
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Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Granturile în cazul cărora finanțarea 
publică nu depășește 50 000 EUR se 
acordă sub formă de sume forfetare sau de 
baremuri standard pentru costuri unitare în 
conformitate cu alineatul (1) sau cu 
articolul 57 din Regulamentul (UE) 
nr. […], cu excepția operațiunilor care 
beneficiază de sprijin în cadrul unei 
scheme de ajutor de stat.

(4) Granturile în cazul cărora valoarea 
cofinanțării din partea Uniunii nu 
depășește 50 000 EUR se acordă sub formă 
de sume forfetare sau de baremuri standard 
pentru costuri unitare în conformitate cu 
alineatul (1) sau cu articolul 57 din 
Regulamentul (UE) nr. […], cu excepția 
operațiunilor care beneficiază de sprijin în 
cadrul unei scheme de ajutor de stat.

Or. fr

Amendamentul 404
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) În temeiul articolului 32 din 
Regulamentul (UE) nr. […], FSE poate 
sprijini acțiuni și politici care fac parte din 
domeniul său de aplicare prin intermediul 
unor instrumente financiare.

Or. en

Amendamentul 405
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 406
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Comisia are competența de a adopta acte 
delegate, în conformitate cu articolul 16, 
pentru a defini norme și condiții specifice 
privind cererile statelor membre, inclusiv 
plafoane pentru garanții bazate pe 
politici, asigurând, în special, că 
utilizarea lor nu duce la niveluri excesive 
ale datoriei organismelor publice.
Fiecare cerere este evaluată de către
Comisie, iar aceasta aprobă fiecare 
„garanție bazată pe politicile FSE”, cu 
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condiția ca aceasta să intre sub incidența 
programului operațional prevăzut la 
articolul 87 din Regulamentul (UE) 
nr. […] și să fie în conformitate cu 
normele și condițiile specifice stabilite.

Or. en

Justificare

Garanțiile bazate pe politicile FSE prezintă riscul ca sumele din FSE să nu fie utilizate în 
conformitate cu prioritățile de investiții și cu obiectivele tematice ale fondului. De aceea, 
această dispoziție ar trebui eliminată.

Amendamentul 407
Inês Cristina Zuber

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. pt

Amendamentul 408
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) FSE poate fi utilizat pentru a îmbunătăți (2) FSE poate fi utilizat pentru a îmbunătăți 
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accesul la piețele de capital pentru 
organismele publice și private de la nivel 
național și regional responsabile de 
punerea în aplicare a unor acțiuni și politici 
care fac parte din domeniul de aplicare a 
FSE și a programului operațional prin 
„garanții bazate pe politicile FSE”, sub 
rezerva aprobării de către Comisie.

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

Or. en

Amendamentul 409
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 16a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 16a
Dispoziții specifice privind 

condiționalitățile
(1) Articolul 17 alineatul (5) din 
Regulamentul (UE) nr. [...] privind 
condiționalitățile ex ante nu se aplică 
suspendării plăților din partea FSE.
(2) Articolul 21 din Regulamentul (UE) 
nr. [...] privind condiționalitățile asociată 
coordonării politicilor economice ale 
statelor membre nu se aplică suspendării 
plăților din partea FSE.

Or. en

Amendamentul 410
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Anexa 1 – alineatul 1 – paragraful 1 – punctul 1a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

lucrători disponibilizați ca urmare a unei 
grave perturbări a economiei locale, 
regionale sau naționale provocate de o 
criză neașteptată sau în urma unui declin 
rapid înregistrat într-un anumit sector sau 
a delocalizării activităților într-un stat 
care nu este membru al UE**;

Or. en

Amendamentul 411
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Anexa 1 – alineatul 1 – paragraful 1 – punctul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

persoanele inactive și persoanele cele mai 
îndepărtate de piața forței de muncă**;

Or. en

Amendamentul 412
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Anexa 1 – alineatul 1 – paragraful 1 – punctul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

persoane vulnerabile aflate într-o situație
defavorizată în ceea ce privește accesul la 
piața de credit convențională**;

Or. en

Amendamentul 413
Elisabeth Schroedter
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Propunere de regulament
Anexa 1 – alineatul 1 – paragraful 1 – punctul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

persoane cu vârste de sub 25 de ani care 
fie au un loc de muncă, fie urmează studii 
sau cursuri de formare(reconversie 
profesională) în termen de patru luni de 
la abandonarea școlii**;

Or. en

Amendamentul 414
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Anexa 1 – alineatul 1 – paragraful 1 – punctul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

persoane cu vârste de peste 54 de ani care 
suferă de lipsuri materiale severe**;

Or. en

Amendamentul 415
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Anexa 1 – alineatul 1 – paragraful 1 – punctul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

migranți, persoane de origine străină, 
minorități (inclusiv comunități 
marginalizate, cum ar fi romii)**;

migranți, solicitanți de azil, refugiați,
persoane de origine străină, minorități 
(inclusiv comunități marginalizate, cum ar 
fi romii)**;

Or. en
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Amendamentul 416
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Anexa 1 – alineatul 1 – paragraful 1 – punctul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

migranți, persoane de origine străină, 
minorități (inclusiv comunități 
marginalizate, cum ar fi romii)**;

migranți, refugiați, solicitanți de azil,
persoane de origine străină, minorități 
(inclusiv comunități marginalizate, cum ar 
fi romii)**;

Or. en

Amendamentul 417
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Anexa 1 – alineatul 1 – paragraful 1 – punctul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

persoane expuse riscului de sărăcie**;

Or. en

Amendamentul 418
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Anexa 1 – alineatul 1 – paragraful 1 – punctul 12b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

persoane care suferă de lipsuri materiale 
severe**;

Or. en

Amendamentul 419
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst
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Propunere de regulament
Anexa 1 – alineatul 1 – paragraful 1 – punctul 12c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

părinți singuri**;

Or. en

Amendamentul 420
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Anexa 1 – alineatul 1 – paragraful 1 – punctul 12d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

persoane fără adăpost**;

Or. en

Amendamentul 421
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Anexa 1 – alineatul 1 – paragraful 1 – punctul 12e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

persoane care locuiesc în cartierele cele 
mai sărace**;

Or. en

Amendamentul 422
Marian Harkin

Propunere de regulament
Anexa 1 – alineatul 1 – paragraful 1 – punctul 12a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

persoane expuse riscului de sărăcie (cu 
venit mediu)**;

Or. en

Amendamentul 423
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Anexa 1 – alineatul 1 – paragraful 1 – punctul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

persoane expuse riscului de sărăcie**;

Or. en

Amendamentul 424
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Anexa 1 – alineatul 1 – paragraful 1 – punctul 12b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

persoane care suferă de lipsuri materiale 
severe**;

Or. en

Amendamentul 425
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Anexa 1 – alineatul 1 – paragraful 1 – punctul 12c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

persoane cu vârste de sub 18 ani care 
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locuiesc în gospodării ai căror membri 
sunt șomeri pe termen lung**;

Or. en

Amendamentul 426
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Anexa 1 – alineatul 1 – paragraful 1 – punctul 12d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

părinți unici**;

Or. en

Amendamentul 427
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Anexa 1 – alineatul 1 – paragraful 1 – punctul 12e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

persoane fără adăpost**;

Or. en

Amendamentul 428
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Anexa 1 – alineatul 2 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

numărul de proiecte puse în aplicare 
integral sau parțial de parteneri sociali sau 
de organizații neguvernamentale;

numărul de proiecte puse în aplicare 
integral sau parțial de parteneri sociali sau 
de organizații neguvernamentale ori de alte 
părți interesate;
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Or. en

Amendamentul 429
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Anexa 1 – alineatul 2 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

numărul de proiecte care se adresează 
administrațiilor publice sau serviciilor 
publice;

numărul de proiecte care se adresează 
administrațiilor publice sau serviciilor 
publice la nivel național, regional și local;

Or. en

Amendamentul 430
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Anexa 1 – alineatul 2 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

numărul de microîntreprinderi și de 
întreprinderi mici și mijlocii care 
beneficiază de sprijin.

numărul de microîntreprinderi și de 
întreprinderi mici și mijlocii, de 
întreprinderi cooperative și întreprinderi 
din economia socială care beneficiază de 
sprijin.

Or. en

Amendamentul 431
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Anexa 1 – alineatul 2 – punctul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

numărul de proiecte derulate în cartierele 
cele mai sărace;
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Or. en

Amendamentul 432
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Anexa 1 – alineatul 2 – punctul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

numărul de microîntreprinderi și de 
întreprinderi mici și mijlocii, de 
întreprinderi cooperative și întreprinderi 
din economia socială având femei în 
conducere ori în consilii de administrație 
sau de supraveghere;

Or. en

Amendamentul 433
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Anexa 1 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste date trebuie furnizate în rapoartele 
anuale de punere în aplicare, astfel cum se 
prevede la articolul 44 alineatele (1) și (2) 
și la articolul 101 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. […].

Aceste date trebuie furnizate în rapoartele 
anuale de punere în aplicare, astfel cum se 
prevede la articolul 44 alineatele (1) și (2) 
și la articolul 101 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. […]. Toate datele 
fără relevanță specifică în materie de gen 
sunt, de asemenea, defalcate în funcție 
sex.

Or. en

Amendamentul 434
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst
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Propunere de regulament
Anexa 1 – alineatul 3 – punctul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

persoane implicate în activități de 
voluntariat la încetarea calității de 
participant;

Or. en

Amendamentul 435
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Anexa 1 – alineatul 3 – punctul 4b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

persoane care se situează deasupra 
pragului de sărăcie relativă și care au 
depășit lipsurile materiale grave;

Or. en

Amendamentul 436
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Anexa 1 – alineatul 3 – punctul 4c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

procentul participanților și al 
beneficiarilor de servicii aparținând 
categoriilor de persoane defavorizate care 
urmează studii sau cursuri de formare, 
care dobândesc o calificare, care au un 
loc de muncă la încetarea calității de 
participant;

Or. en
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Amendamentul 437
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Anexa 1 – alineatul 3 – punctul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

femei care au în continuare un loc de 
muncă precar;

Or. en

Amendamentul 438
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Anexa 1 – alineatul 3 – punctul 4b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

femei care devin independente din punct 
de vedere economic;

Or. en

Amendamentul 439
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Anexa 1 – alineatul 3 – punctul 4c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

creșterea numărului de femei în 
sectoarele MINT (matematică, 
informatică și tehnologie);

Or. en

Amendamentul 440
Elisabeth Schroedter
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Propunere de regulament
Anexa 1 – alineatul 3 – punctul 4d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

persoane implicate în activități de 
voluntariat la încetarea calității de 
participant;

Or. en

Amendamentul 441
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Anexa 1 – alineatul 3 – punctul 4e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

persoane care se situează deasupra 
pragului de sărăcie relativă;

Or. en

Amendamentul 442
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Anexa 1 – alineatul 3 – punctul 4f (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

persoane care au depășit lipsurile 
materiale grave;

Or. en

Amendamentul 443
Elisabeth Schroedter
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Propunere de regulament
Anexa 1 – alineatul 3 – punctul 4g (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

procentul participanților, al beneficiarilor 
de servicii aparținând categoriilor de 
persoane defavorizate care urmează studii 
sau cursuri de formare, care dobândesc o 
calificare, care au un loc de muncă la 
încetarea calității respective;

Or. en

Amendamentul 444
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Anexa 1 – alineatul 3 – punctul 4h (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

aprecieri ale participanților privind 
valoarea intervenției (sub aspectul 
creșterii bunăstări lor emoționale, al 
dezvoltării propriilor competențe), 
evaluarea procesului de consultare 
asociat intervenției;

Or. en

Amendamentul 445
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Anexa 1 – alineatul 3 – punctul 4i (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

procentul participanților cu handicap 
care au un loc de muncă după ce au 
primit sprijin;

Or. en
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Amendamentul 446
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Anexa 1 – alineatul 3 – punctul 4j (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

procentul participanților cu handicap 
transferați cu succes de la asistența 
instituționalizată la cea acordată la 
nivelul comunității;

Or. en

Amendamentul 447
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Anexa 1 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste date trebuie furnizate în rapoartele 
anuale de punere în aplicare, astfel cum se 
prevede la articolul 44 alineatele (1) și (2) 
și la articolul 101 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. […]. Toate datele 
trebuie defalcate în funcție de sex.

Aceste date trebuie furnizate în rapoartele 
anuale de punere în aplicare, astfel cum se 
prevede la articolul 44 alineatele (1) și (2) 
și la articolul 101 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. […]. Toate datele 
trebuie defalcate în funcție de sex și ar 
trebui să depindă de rezultatul preconizat 
al priorității de investiții și să menționeze 
dacă persoanele sau participanții au 
vârste de sub 25 de ani, între 25 și 54 de 
ani și de peste 54 de ani.

Or. en

Amendamentul 448
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Anexa 1 – alineatul 4 – punctul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

persoane care au un loc de muncă la 6 luni 
după încetarea calității de participant;

persoane care au un loc de muncă cu 
normă întreagă, cu fracțiune de normă și 
care desfășoară o activitate independentă
la 6 luni după încetarea calității de 
participant;

Or. en

Amendamentul 449
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Anexa 1 – alineatul 4 – punctul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

persoane a căror situație pe piața muncii 
s-a îmbunătățit la 6 luni după încetarea 
calității de participant (natura locului de 
muncă - cu normă întreagă sau cu 
fracțiune de muncă, salarii comparativ cu 
nivelul minim sau cu nivelul național, 
natura contractelor de muncă);

Or. en

Amendamentul 450
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Anexa 1 – alineatul 4 – punctul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

persoane care sunt implicate activ în 
comunitate și în rețele sociale;

Or. en
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Amendamentul 451
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Anexa 1 – alineatul 4 – punctul 1c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

persoane care au un loc de muncă cu 
normă întreagă, cu fracțiune de normă și 
care desfășoară o activitate independentă 
la 1 an după încetarea calității de 
participant;

Or. en

Amendamentul 452
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Anexa 1 – alineatul 4 – punctul 1d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

persoane care se situează și care trăiesc 
deasupra pragului de sărăcie relativă la 1 
an după încetarea calității de participant;

Or. en

Amendamentul 453
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Anexa 1 – alineatul 4 – punctul 1e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

persoane care au depășit definitiv lipsurile 
materiale grave la 1 an după încetarea 
calității de participant;

Or. en
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Amendamentul 454
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Anexa 1 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

persoane care au un loc de muncă la 6 luni 
după încetarea calității de participant;

persoane care au un loc de muncă cu 
normă întreagă la 6 luni după încetarea 
calității de participant;

Or. en

Amendamentul 455
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Anexa 1 – alineatul 4 – punctul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

persoane care au un loc de muncă cu 
normă întreagă la 6 luni după încetarea 
calității de participant;

Or. en

Amendamentul 456
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Anexa 1 – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

persoane a căror situație pe piața muncii s-
a îmbunătățit la 6 luni după încetarea 
calității de participant.

persoane a căror situație pe piața muncii 
s-a îmbunătățit la 6 luni după încetarea 
calității de participant (natura locului de 
muncă – cu normă întreagă sau cu 
fracțiune de muncă, salarii comparativ cu 
nivelul minim sau cu nivelul național, 
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natura contractelor de muncă);

Or. en

Amendamentul 457
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Propunere de regulament
Anexa 1 – alineatul 4 – punctul 3 – subpunctul i (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) persoane care au devenit independente 
de beneficiile sociale.

Or. en

Amendamentul 458
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Anexa 1 – alineatul 4 – punctul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

persoane care au un loc de muncă cu 
normă întreagă la 1 an după încetarea 
calității de participant;

Or. en

Amendamentul 459
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Anexa 1 – alineatul 4 – punctul 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

persoane implicate activ în comunitate și 
în rețele sociale
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Or. en

Amendamentul 460
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Anexa 1 – alineatul 4 – punctul 3c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

persoane care au un loc de muncă cu 
fracțiune de normă la 1 an după încetarea 
calității de participant;

Or. en

Amendamentul 461
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Anexa 1 – alineatul 4 – punctul 3d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

persoane care desfășoară o activitate 
independentă la 1 an după încetarea 
calității de participant;

Or. en

Amendamentul 462
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Anexa 1 – alineatul 4 – punctul 3e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

persoane a căror situație pe piața muncii 
s-a îmbunătățit la 1 an după încetarea 
calității de participant;
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Or. en

Amendamentul 463
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Anexa 1 – alineatul 4 – punctul 3f (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

persoane care se situează și care trăiesc 
deasupra pragului de sărăcie relativă la 1 
an după încetarea calității de participant;

Or. en

Amendamentul 464
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Anexa 1 – alineatul 4 – punctul 3g (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

persoane care au depășit definitiv lipsurile 
materiale grave la 1 an după încetarea 
calității de participant;

Or. en

Amendamentul 465
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Anexa 1 – alineatul 4 – punctul 3h (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

femei care au în continuare un loc de 
muncă precar la 1 an după încetarea 
calității de participant;
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Or. en

Amendamentul 466
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Anexa 1 – alineatul 4 – punctul 3i (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

femei independente din punct de vedere 
economic la 1 an după încetarea calității 
de participant;

Or. en

Amendamentul 467
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Anexa 1 – alineatul 4 – punctul 3j (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

procentul persoanelor care nu mai 
beneficiază în prezent de asistență 
instituționalizată comparativ cu numărul 
total inițial înregistrat la începutul 
perioadei de măsurare;

Or. en

Amendamentul 468
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Anexa 1 – alineatul 4 – punctul 3k (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

procentul persoanelor cu vârste de peste 
54 de ani care suferă de lipsuri materiale 
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severe;

Or. en

Amendamentul 469
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Anexa 1 – alineatul 4 – punctul 3l (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

reducerea numărului de cazuri de 
discriminare înregistrate de organismul 
sau organismele desemnat/e pentru 
promovarea egalității de tratament al 
tuturor persoanelor fără discriminare la 
locul de muncă sau în cadrul profesiei și 
rezultatul preconizat al priorității de 
investiții în domenii aflate în afara muncii 
sau a profesiei;

Or. en

Amendamentul 470
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Anexa 1 – alineatul 4 – punctul 3m (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

creșterea numărului de femei în 
sectoarele MINT (matematică, 
informatică și tehnologie) la 1 an după 
încetarea calității de participant;

Or. en

Amendamentul 471
Elisabeth Schroedter
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Propunere de regulament
Anexa 1 – alineatul 4 – punctul 3n (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

procentul participanților cu handicap 
care au un loc de muncă la 1 an după ce 
au primit sprijin;

Or. en

Amendamentul 472
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Anexa 1 – alineatul 4 – punctul 3o (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

procentul persoanelor care nu mai 
beneficiază în prezent de asistență 
instituționalizată comparativ cu numărul 
total inițial înregistrat la începutul 
perioadei de măsurare;

Or. en

Amendamentul 473
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Anexa 1 – alineatul 4 – punctul 3p (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

procentul persoanelor cu vârste de sub 
18 ani care locuiesc în gospodării ai căror 
membri sunt șomeri pe termen lung;

Or. en



AM\904731RO.doc 219/219 PE489.537v02-00

RO

Amendamentul 474
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Anexa 1 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste date trebuie furnizate în rapoartele 
anuale de implementare, astfel cum se 
prevede la articolul 44 alineatul (4) din 
Regulamentul (UE) nr. […]. Datele trebuie 
colectate pe baza unui eșantion 
reprezentativ de participanți în cadrul 
fiecărei axe prioritare. Valabilitatea internă 
a eșantionului ar trebui asigurată astfel 
încât datele să poată fi generalizate la nivel 
de axă prioritară. Toate datele trebuie 
defalcate în funcție de sex.

Aceste date trebuie furnizate în rapoartele 
anuale de implementare, astfel cum se 
prevede la articolul 44 alineatul (4) din 
Regulamentul (UE) nr. […]. Datele trebuie 
colectate pe baza unui eșantion 
reprezentativ de participanți în cadrul 
fiecărei axe prioritare sau subprioritare. 
Valabilitatea internă a eșantionului ar 
trebui asigurată astfel încât datele să poată 
fi generalizate la nivel de axă prioritară sau 
subprioritară. Toate datele trebuie 
defalcate în funcție de sex și ar trebui să 
depindă de rezultatul preconizat al 
priorității de investiții, dacă persoanele 
sau participanții au vârste de sub 
25 de ani, între 25 și 54 de ani și de peste 
54 de ani.

Or. en


