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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
urmărește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se 
indică actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele 
preluate ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul 
dorește să o modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt 
evidențiate cu caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de 
fragmente sunt semnalate prin simbolul [...].
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

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

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2011)0609),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 46 litera (d), articolul 149, articolul 
153 alineatul (2) litera (a) și articolul 175 al treilea paragraf din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C7-0318/2011),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizul motivat prezentat de către Parlamentul Suediei în cadrul 
Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care 
se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 23 februarie 20121,

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din [...]2,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și 
avizele Comisiei pentru bugete, Comisiei pentru control bugetar, Comisiei pentru 
industrie, cercetare și energie, Comisiei pentru dezvoltare regională și Comisiei pentru 
drepturile femeii și egalitatea de gen (A7-0000/2012),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. subliniază că pachetul financiar indicat în cadrul propunerii legislative ar trebui considerat 
ca fiind orientativ și ar trebui definitivat odată ce se ajunge la un acord în privința cadrului 
financiar multianual pentru perioada 2014-2020;

3. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

4. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 

                                               
1 JO C… /Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
2 JO C… /Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
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parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul 1
Propunere de regulament
Titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Propunere de REGULAMENT AL 
PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 
CONSILIULUI de instituire a unui 
program al Uniunii Europene pentru
progres social și ocuparea forței de 
muncă și de modificare a Deciziei nr. 
283/2010/UE

Or. en

Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În conformitate cu Comunicarea 
Comisiei „A budget for Europe 2020” (Un 
buget pentru Europa 20204), care 
recomandă raționalizarea și simplificarea 
instrumentelor de finanțare ale Uniunii și 
orientarea acestora atât către plusul de 
valoare pe care îl aduc Uniunii, cât și către 
impact și rezultate, prezenta decizie 
instituie un program al Uniunii Europene 
pentru schimbări sociale și inovare socială 
(denumit în continuare „programul”) care 
să permită continuarea și dezvoltarea 
activităților desfășurate în temeiul Deciziei 
nr. 1672/2006/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 24 octombrie 
2006 de stabilire a Programului comunitar 
pentru ocuparea forței de muncă și 
solidaritate socială – Progress5, al 
Regulamentului (UE) nr. 492/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 

(1) În conformitate cu Comunicarea 
Comisiei „A budget for Europe 2020” (Un 
buget pentru Europa 2020), care 
recomandă raționalizarea și simplificarea 
instrumentelor de finanțare ale Uniunii și 
orientarea acestora atât către plusul de 
valoare pe care îl aduc Uniunii, cât și către 
impact și rezultate, prezenta decizie 
instituie un program al Uniunii Europene 
pentru progres social și ocuparea forței de 
muncă (denumit în continuare
„programul”) care să permită continuarea 
și dezvoltarea activităților desfășurate în 
temeiul Deciziei nr. 1672/2006/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 24 octombrie 2006 de stabilire a 
Programului comunitar pentru ocuparea 
forței de muncă și solidaritate socială –
Progress, al Regulamentului (UE) 
nr. 492/2011 al Parlamentului European și 
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din 5 aprilie 2011 privind libera circulație a 
lucrătorilor în cadrul Uniunii6 și al Deciziei 
2003/8/CE a Comisiei din 23 decembrie 
2002 de punere în aplicare a 
Regulamentului (CEE) nr. 1612/68 al 
Consiliului cu privire la compensarea 
ofertelor și cererilor de locuri de muncă7 și 
al Deciziei nr. 283/2010/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 25 martie 2010 de instituire a unui 
instrument european de microfinanțare 
Progress pentru ocuparea forței de muncă 
și incluziune socială8 (denumit în 
continuare „instrument”).

al Consiliului din 5 aprilie 2011 privind 
libera circulație a lucrătorilor în cadrul
Uniunii și al Deciziei 2003/8/CE a 
Comisiei din 23 decembrie 2002 de punere 
în aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 
1612/68 al Consiliului cu privire la 
compensarea ofertelor și cererilor de locuri 
de muncă și al Deciziei nr. 283/2010/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 25 martie 2010 de instituire a unui 
instrument european de microfinanțare 
Progress pentru ocuparea forței de muncă 
și incluziune socială (denumit în continuare
„instrument”).

Or. en

Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Platforma europeană împotriva sărăciei 
și excluziunii sociale și inițiativele 
strategice pentru inovare ale Uniunii 
consideră inovarea socială ca un instrument 
puternic pentru a soluționa problemele 
sociale generate de îmbătrânirea populației, 
sărăcie, șomaj, noile modele de organizare 
a muncii și noile stiluri de viață și pentru a 
răspunde așteptărilor cetățenilor în ceea ce 
privește justiția socială, educația și 
asistența medicală. Programul ar trebui să 
susțină acțiuni destinate să accelereze 
inovarea socială în domenii de politică
care intră în domeniul său de acțiune și 
țin de sectorul public, privat și terțiar,
ținând seama în mod corespunzător de 
rolul autorităților regionale și locale. În 
special, acesta ar trebui să contribuie la 
identificarea, evaluarea și dezvoltarea de 
soluții inovatoare și practici prin 
experimentare socială pentru a furniza 
statelor membre o asistență mai eficientă 
în reformarea piețelor muncii și a 

(4) Platforma europeană împotriva sărăciei 
și excluziunii sociale și inițiativele 
strategice pentru inovare ale Uniunii 
consideră inovarea socială ca un instrument 
puternic pentru a soluționa problemele 
sociale generate de îmbătrânirea populației, 
sărăcie, șomaj, noile modele de organizare 
a muncii și noile stiluri de viață și pentru a 
răspunde așteptărilor cetățenilor în ceea ce 
privește justiția socială, educația și 
asistența medicală. Programul ar trebui să 
susțină acțiuni destinate să accelereze 
inovarea socială ca răspuns la nevoile 
sociale care nu sunt satisfăcute sau care 
sunt satisfăcute insuficient, în ceea ce 
privește combaterea sărăciei și a 
excluziunii sociale, promovarea unui 
nivel ridicat al calității locurilor de muncă 
și a unor condiții de muncă decente, 
garantarea unei protecții sociale adecvate 
și care să prevină sărăcia, precum și 
îmbunătățirea condițiilor de muncă,
ținând seama în mod corespunzător de 
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politicilor de protecție socială ale 
acestora. De asemenea, programul ar 
trebui să acționeze ca un catalizator pentru 
parteneriatele transnaționale și crearea de 
rețele între actorii publici, privați și din 
sectorul terțiar, precum și pentru sprijinirea 
implicării lor în elaborarea și punerea în 
aplicare a unor abordări noi în vederea 
satisfacerii nevoilor sociale presante și 
soluționării problemelor sociale.

rolul autorităților regionale și locale. De 
asemenea, programul ar trebui să acționeze 
ca un catalizator pentru parteneriatele 
transnaționale și crearea de rețele între 
actorii publici, privați și din sectorul terțiar, 
precum și pentru sprijinirea implicării lor 
în elaborarea și punerea în aplicare a unor 
abordări noi în vederea satisfacerii nevoilor 
sociale presante și soluționării problemelor 
sociale.

Or. en

Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În special, programul ar trebui să 
contribuie la identificarea, evaluarea și 
dezvoltarea de soluții și practici 
inovatoare prin experimentarea politicilor 
sociale pentru a ajuta statele membre să 
sporească eficiența piețelor lor ale muncii 
și să își îmbunătățească în continuare 
politicile de protecție socială și de 
incluziune, după caz. Experimentarea 
politicilor sociale se referă la testarea în 
practică, pe bază de proiecte, a inovațiilor 
sociale. Aceasta permite strângerea de 
dovezi cu privire la fezabilitatea 
inovațiilor sociale. Ideile de succes ar 
trebui aplicate la scară mai largă, cu 
sprijin financiar din Fondul Social 
European (FSE), dar și din alte surse. 
Experiența demonstrează că proiectele de 
experimentare a politicilor sociale au 
deseori o durată între trei și cinci ani și 
includ o mare varietate de actori de toate 
dimensiunile. Acolo unde există, centrele 
naționale de informare cu privire la 
experimentarea politicilor sociale 
funcționează ca un ghișeu unic aflat la 
dispoziția tuturor părților interesate și 
sprijină crearea și dezvoltarea de rețele și 
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parteneriate.

Or. en

Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) În conformitate cu Strategia Europa 
2020, programul ar trebui să urmărească o 
abordare coerentă pentru promovarea
locurilor de muncă de înaltă calitate și 
lupta împotriva excluziunii sociale și a 
sărăciei. Punerea în aplicare a programului 
ar trebui raționalizată și simplificată, în 
special printr-un set de dispoziții comune 
care includ, printre altele, obiectivele 
generale, tipologia acțiunilor, 
monitorizarea și dispozițiile privind 
evaluarea. Programul ar trebui să se 
concentreze asupra proiectelor cu o valoare 
adăugată clară pentru UE. Acesta ar trebui 
să ofere sprijin atât proiectelor mici și 
mijlocii, cât și proiectelor mari. Pentru a 
atinge masa critică și a reduce sarcina 
administrativă, permițând însă totodată  
accesul unor părți interesate, precum 
organizațiile neguvernamentale mici, 
programul ar trebui să sprijine crearea și 
dezvoltarea de rețele și parteneriate. De 
asemenea, ar trebui să se utilizeze mai mult 
opțiunile de simplificare a costurilor
(finanțări cu sume forfetare și la rate fixe), 
în special pentru implementarea 
programelor de mobilitate. Programul ar 
trebui să servească drept ghișeu unic pentru 
furnizorii de microfinanțări, acordând 
finanțare pentru microcredite, dezvoltarea 
capacităților și asistență tehnică. În cele din 
urmă, programul ar trebui să prevadă 
flexibilitate bugetară prin constituirea unei 
rezerve care urmează a fi alocată în fiecare 
an în funcție de prioritățile politice stabilite 
în comun de Parlamentul European și 
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Consiliu.

Or. en

Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 7
Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 8
Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 9
Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(11) În conformitate cu articolele 45 și 46 
din TFUE, Regulamentul (UE) nr. 
492/2011 prevede dispoziții destinate să 
asigure libera circulație a lucrătorilor, prin 
intermediul unei colaborări strânse între 
statele membre și cu Comisia. EURES ar 
trebui să promoveze o mai bună 
funcționare a piețelor muncii, stimulând 
mobilitatea geografică transnațională
voluntară a lucrătorilor, sprijinind 
serviciile de consiliere, de orientare și de 
plasare la nivel național și transfrontalier
pentru lucrătorii mobili și angajatori, 
contribuind astfel la realizarea obiectivelor 
strategiei Europa 2020. În niciun caz 
Comisia nu trebuie să joace însă rolul 
unui serviciu de ocupare a forței de 
muncă.

Or. en

Amendamentul 10
Propunere de regulament
Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Planurile de mobilitate specifice ar
trebui să sprijine numai acele activități de 
recrutare care generează locuri de muncă 
de înaltă calitate, asigurând salarii și 
condiții de muncă adecvate și decente pe 
baza unor contracte colective sau a unor 
salarii minime. Activitățile EURES 
esențiale, cum ar fi consilierea și 
informarea solicitanților de locuri de 
muncă, precum și proiectele de tipul 
parteneriatelor transfrontaliere EURES 
ar trebui promovate în continuare. În 
plus, ar trebui să se acorde o atenție 
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specială posibilelor efecte negative ale 
mobilității geografice specifice în ceea ce 
privește lucrătorii calificați, problemă 
cunoscută sub denumirea de „exod de 
creiere”.

Or. en

Amendamentul 11
Propunere de regulament
Considerentul 12b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12b) În numeroase regiuni de frontieră, 
parteneriatele transfrontaliere EURES 
reprezintă un instrument important 
pentru dezvoltarea unei adevărate piețe 
europene a forței de muncă. În cadrul 
parteneriatelor transfrontaliere EURES 
participă cel puțin două state membre sau 
un stat membru și o altă țară participantă, 
astfel că acestea au un evident caracter 
orizontal și o valoare adăugată la nivelul 
Uniunii. Prin urmare, parteneriatele 
transfrontaliere EURES ar trebui să fie 
sprijinite în continuare prin activități 
orizontale ale Uniunii, care ar putea fi 
completate de resurse naționale sau de 
FSE.

Or. en

Amendamentul 12
Propunere de regulament
Considerentul 12c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12c) În cadrul evaluării activităților 
EURES ar trebui să se țină seama de 
criterii calitative și cantitative. Prin 
urmare, Comisia, statele membre și 
partenerii sociali ar trebui să dezvolte 
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indicatori comuni pentru a evalua 
calitatea locurilor de muncă și condițiile 
de muncă în cazul locurilor de muncă 
EURES. Întrucât plecarea unui lucrător 
dintr-un stat membru înseamnă sosirea 
unui lucrător într-un alt stat membru, în 
funcție de condițiile în permanentă 
schimbare de pe piața forței de muncă și 
de modelele de mobilitate aferente, 
evaluarea ar trebui să se axeze nu numai 
pe intrările și ieșirile din fiecare țară, ci și 
asupra cifrelor agregate la nivelul 
Uniunii. În plus, consilierea nu duce 
neapărat la rezultate măsurabile în 
termeni de mobilitate sau de plasări ale 
forței de muncă.

Or. en

Amendamentul 13
Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 14
Propunere de regulament
Considerentul 14a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Persoanele care doresc să înființeze 
sau să dezvolte o microîntreprindere ar 
trebui să poată beneficia de programe de 
mentorat și de formare care să completeze 
sprijinul acordat sub formă de 
microfinanțare.

Or. en

Amendamentul 15
Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 16
Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

Or. en

Amendamentul 17
Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(18) În conformitate cu articolul 3 
alineatul (3) din TUE și articolul 8 din 
TFUE, programul ar trebui să promoveze 
egalitatea dintre femei și bărbați în cadrul 
tuturor activităților sale prin integrarea 
dimensiunii de gen și, după caz, prin 
acțiuni specifice pentru promovarea 
ocupării și incluziunii sociale a femeilor. 
În conformitate cu articolul 10 din TFUE, 
programul ar trebui să sprijine integrarea în 
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discriminării. toate activitățile sale a obiectivelor de luptă 
împotriva discriminării. Trebuie efectuate 
monitorizări și evaluări periodice pentru a 
evalua modul în care sunt abordate în 
activitățile programului aspectele care țin 
de egalitatea de gen și de lupta împotriva 
discriminării.

Or. en

Amendamentul 18
Propunere de regulament
Considerentul 18a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Programul comunitar pentru 
ocuparea forței de muncă și solidaritate 
socială – Progress (Programul Progress) 
a inclus secțiuni referitoare la 
„Combaterea discriminării și diversitatea” 
și „Egalitatea de șanse între femei și 
bărbați” care urmează să fie continuate și 
dezvoltate mai departe în cadrul 
programului Drepturi și cetățenie. În 
plus, evaluarea Programului Progress la 
mijlocul perioadei a subliniat necesitatea 
unor eforturi suplimentare și a unor noi 
inițiative cu privire la egalitate și 
combaterea discriminării. Prin urmare, 
este deosebit de important ca aceste 
aspecte să rămână în centrul tuturor 
inițiativelor și acțiunilor relevante 
acoperite de program. Egalitatea de șanse 
și combaterea discriminării nu sunt doar 
chestiuni juridice, ci și provocări 
fundamentale pentru societate.

Or. en

Amendamentul 19
Propunere de regulament
Considerentul 19
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(19) În conformitate cu articolul 9 din
TFUE și cu obiectivele Strategiei Europa 
2020, programul ar trebui să contribuie la 
asigurarea unui nivel ridicat de locuri de
muncă de înaltă calitate, garantarea unei 
protecții sociale adecvate și lupta împotriva
sărăciei și excluziunii sociale.

Or. en

Amendamentul 20
Propunere de regulament
Considerentul 19a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19a) Programul ar trebui să completeze 
alte programe ale Uniunii, recunoscând 
în același timp că fiecare instrument ar 
trebui să funcționeze în conformitate cu 
propriile proceduri specifice. Astfel, 
aceleași costuri eligibile nu ar trebui să 
primească dublă finanțare. Pentru ca 
finanțarea Uniunii să aducă valoare 
adăugată și să aibă un impact substanțial, 
ar trebui dezvoltate sinergii strânse între 
program, alte programe ale Uniunii și 
fondurile structurale, în special FSE.

Or. en

Amendamentul 21
Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Pentru a asigura o comunicare mai 
eficientă către publicul larg și sinergii mai 

(20) Pentru a asigura o comunicare mai 
eficientă către publicul larg și sinergii mai 
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puternice între acțiunile de comunicare 
întreprinse la inițiativa Comisiei, resursele 
alocate activităților de informare și 
comunicare în conformitate cu prezentul 
regulament contribuie, de asemenea, la
comunicarea orizontală a priorităților
politice ale Uniunii Europene în măsura în 
care au legătură cu obiectivele generale ale 
prezentului regulament.

puternice între acțiunile de comunicare 
întreprinse la inițiativa Comisiei, resursele 
alocate activităților de informare și 
comunicare în conformitate cu prezentul 
regulament contribuie, de asemenea, la
furnizarea de informații cu privire la 
prioritățile politice ale Uniunii Europene în 
măsura în care au legătură cu obiectivele 
generale ale prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 22
Propunere de regulament
Considerentul 20a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20a) Programul ar trebui să fie 
monitorizat, evaluat și, după caz, adaptat 
sau modificat.

Or. en

Amendamentul 23
Propunere de regulament
Considerentul 23a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 24
Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 25
Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Competențele de executare 
referitoare la acțiunile desfășurate în 
cadrul axei Progress a programului ar 
trebui exercitate în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie.

(25) Competențele de executare ar trebui 
conferite Comisiei în vederea asigurării 
unor condiții uniforme de punere în 
aplicare a prezentului regulament. 
Respectivele competențe ar trebui 
exercitate în conformitate cu Regulamentul
(UE) nr. 182/2011 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 16 februarie 
2011 de stabilire a normelor și principiilor 
generale privind mecanismele de control de 
către statele membre al exercitării 
competențelor de executare de către 
Comisie.
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Or. en

Amendamentul 26
Propunere de regulament
Considerentul 25a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 27
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 28
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) „Întreprindere socială” înseamnă o 
întreprindere al cărei scop principal este 
mai degrabă de a atinge obiective sociale
decât de a genera profit pentru proprietarii, 
membrii și acționarii săi. Aceasta operează 
pe piață producând bunuri și servicii într-
un mod antreprenorial și inovator și în 
principal reinvestește surplusurile pentru
promovarea în continuare a obiectivelor 
sale sociale. Este administrată într-un mod 
responsabil și transparent, implicându-i pe 
lucrători, clienți și părțile interesate vizate 
de activitățile sale economice.

Or. en

Amendamentul 29
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) „Inovarea socială” înseamnă 
intervenții noi care au un caracter social 
atât din punctul de vedere al scopului 
urmărit, cât și din punctul de vedere al 
mijloacelor folosite și care oferă 
răspunsuri mai eficace, eficiente, durabile 
și/sau corecte la nevoile sociale care nu 
sunt satisfăcute sau care sunt satisfăcute 
insuficient, în ceea ce privește combaterea 
sărăciei și a excluziunii sociale, 
promovarea unui nivel ridicat al calității 
locurilor de muncă și a unor condiții de 
muncă decente, garantarea unei protecții 
sociale adecvate și care să prevină 
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sărăcia, precum și îmbunătățirea 
condițiilor de muncă, contribuind astfel la 
progresul social. 
Inovarea socială este bazată pe dovezi și 
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 30
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en
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Amendamentul 31
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 32
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) Axa EURES, care sprijină activitățile 
desfășurate de rețeaua EURES, împreună 
cu partenerii sociali și alte părți interesate,
pentru a dezvolta activitățile de schimburi 
de informații și diseminare și alte forme de 
cooperare, cum ar fi parteneriatele 
transfrontaliere, precum și consilierea 
individuală și furnizarea de informații 
solicitanților de locuri de muncă, 
lucrătorilor mobili și angajatorilor, în 
vederea promovării mobilității geografice
voluntare a lucrătorilor în condiții 
echitabile și pentru a contribui la un nivel 
ridicat de locuri de muncă de înaltă 
calitate;

Or. en
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Amendamentul 33
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) Axa Microfinanțare și antreprenoriat 
social, care facilitează accesul la finanțare
și crește disponibilitatea acesteia pentru 
potențialii antreprenori, în special șomeri, 
persoanele excluse social și vulnerabile, 
precum și pentru microîntreprinderile 
existente și întreprinderile sociale.

Or. en

Amendamentul 34
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Dispozițiile comune prevăzute la 
articolele 1-14 și actele delegate și 
competențele de executare, precum și 
dispozițiile finale stabilite la articolele 
26a-29, după caz, se aplică celor trei axe 
stabilite la alineatul (1) literele (a), (b) și
(c), și fiecărei secțiuni i se aplică, de 
asemenea, dispoziții specifice.

Or. en

Amendamentul 35
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să încurajeze adeziunea la obiectivele 
Uniunii în domeniul social, al ocupării 
forței de muncă și al condițiilor de muncă 
în rândul principalilor responsabili politici 
europeni și naționali, precum și în rândul 

(a) să încurajeze adeziunea la obiectivele 
Uniunii în domeniul ocupării forței de 
muncă, al protecției și incluziunii sociale, 
al combaterii sărăciei și al îmbunătățirii
condițiilor de muncă în rândul principalilor 
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altor părți interesate pentru a determina 
realizarea unor acțiuni concrete și 
coordonate, atât la nivelul Uniunii, cât și la 
nivelul statelor membre;

responsabili politici europeni și naționali,
al partenerilor sociali, precum și al 
organizațiilor societății civile și 
organismelor publice, pentru a atinge 
obiectivele sociale ale Strategiei Europa 
2020 și pentru a determina realizarea unor 
acțiuni concrete și coordonate, atât la 
nivelul Uniunii, cât și la nivelul statelor 
membre;

Or. en

Amendamentul 36
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 37
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) să promoveze mobilitatea geografică a 
lucrătorilor și să stimuleze oportunitățile de 
ocupare a forței de muncă prin dezvoltarea 

(d) să promoveze mobilitatea geografică
voluntară a lucrătorilor în condiții 
echitabile și să stimuleze oportunitățile de 
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piețelor europene ale muncii, deschise și 
accesibile tuturor;

ocupare a forței de muncă prin dezvoltarea 
piețelor europene ale muncii de înaltă 
calitate, deschise și accesibile tuturor;

Or. en

Amendamentul 38
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 39
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) să combată sărăcia și excluziunea 
socială prin sprijinirea activităților 
partenerilor sociali, organizațiilor 
neguvernamentale, întreprinderilor 
sociale și organismelor publice, punându-
se un accent deosebit pe inovarea socială 
și experimentarea politicilor sociale;

Or. en
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Amendamentul 40
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera eb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(eb) să îmbunătățească cunoașterea și 
înțelegerea situației din statele membre și 
din alte țări participante prin analiza, 
evaluarea și monitorizarea atentă a 
politicilor.

Or. en

Amendamentul 41
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În vederea îndeplinirii acestor 
obiective, programul urmărește:

(2) În vederea îndeplinirii acestor 
obiective, programul:

Or. en

Amendamentul 42
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) promovează egalitatea între femei și 
bărbați prin integrarea dimensiunii de 
gen, implementarea unor acțiuni concrete 
pentru promovarea egalității de gen și
combaterea discriminării pe motive de 
sex, rasă sau origine etnică, religie sau 
convingeri, handicap, vârstă sau orientare 
sexuală;

Or. en
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Amendamentul 43
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) promovează un nivel ridicat de locuri 
de muncă de înaltă calitate, garantează o 
protecție socială adecvată și decentă și 
luptă împotriva sărăciei și excluziunii 
sociale.

Or. en

Amendamentul 44
Propunere de regulament
Articolul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4a
Principiul parteneriatului

Pentru a asigura că programul 
îndeplinește nevoile și cerințele 
beneficiarilor și pentru a promova buna 
guvernare, învățarea reciprocă și 
inovarea socială, Comisia și statele 
membre aplică principiul parteneriatului 
pe întreaga durată a programului. În 
acest scop, Comisia și statele membre se 
asigură că partenerii sociali și 
organizațiile societății civile care sunt 
implicate direct sau indirect în 
implementarea activităților programului 
sunt consultate regulat și incluse în 
procesul decizional legat de dezvoltarea, 
monitorizarea implementării și evaluarea 
programului și a axelor acestuia.
Se alocă o cantitate suficientă de resurse 
financiare pentru aplicarea efectivă a 
principiului parteneriatului, precum și 
pentru activitățile de consolidare a 
capacităților și competențelor partenerilor 
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sociali și ale organizațiilor societății civile 
care sunt implicate direct sau indirect în 
implementarea activităților programului.

Or. en

Amendamentul 45
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Creditele financiare pentru punerea în 
aplicare a programului pentru perioada 
cuprinsă între 1 ianuarie 2014 și 31 
decembrie 2020 se ridică la [1 006,10
milioane EUR].

Or. en

Justificare

Pachetul financiar total a fost crescut cu 5%, ceea ce este conform cu Rezoluția PE din 8 
iunie 2011 privind investiția în viitor: un nou cadru financiar multianual pentru o Europă 
competitivă, sustenabilă și favorabilă incluziunii (raport SURE). Cu toate acestea, pachetul 
financiar ar trebui considerat ca fiind orientativ și ar trebui finalizat doar în momentul în 
care se ajunge la un acord cu privire la cadrul financiar multianual.

Amendamentul 46
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) 56% pentru axa Progress, din care cel 
puțin 50% se alocă protecției sociale, 
incluziunii sociale și reducerii și 
prevenirii sărăciei, iar cel puțin 10%
pentru combaterea șomajului în rândul 
tinerilor; cel puțin 25% din bugetul 
aferent acestei axe se alocă pentru
promovarea experimentării politicilor
sociale; finanțarea este disponibilă atât 
pentru proiectele mici și mijlocii, cât și
pentru proiectele mari;
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Or. en

Amendamentul 47
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) 15% pentru axa EURES; (b) 19% pentru axa EURES, din care cel 
puțin 40% se alocă programelor de 
mobilitate specifice, cel puțin 20% se 
alocă parteneriatelor transfrontaliere, iar 
cel puțin 15% formării și calificării 
personalului EURES;

Or. en

Amendamentul 48
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) 20% pentru axa Microfinanțare și 
antreprenoriat social, din care cel puțin 
45% se alocă microfinanțării și cel puțin 
45% antreprenoriatului social.

Or. en

Amendamentul 49
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Restul de 5% vor fi împărțiți între axe în 
fiecare an în funcție de prioritățile politice 
stabilite în comun de Parlamentul 
European și Consiliu pe baza unei 
propuneri din partea Comisiei.
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Or. en

Amendamentul 50
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Competența de a adopta acte delegate 
se conferă Comisiei în conformitate cu 
articolul 26a referitor la alocarea de 
fonduri pentru axe, utilizând rezerva de 
5%, și anual pentru secțiuni individuale 
din cadrul axelor, ținând seama în mod 
corespunzător de prioritățile politice în 
domeniile acoperite de program.

Or. en

Amendamentul 51
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Cel mult 2% din pachetul financiar 
menționat la alineatul (1) se atribuie
pentru punerea în aplicare a programului, 
în scopul de a acoperi, de exemplu, 
cheltuielile legate de asistența tehnică 
și/sau administrativă, traduceri, licitații, 
reuniuni ale experților, comunicarea în 
avantajul comun al Comisiei și al 
beneficiarilor.

Or. en

Amendamentul 52
Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – punctul 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) colectarea de date și statistici, ținând 
seama de criterii calitative și cantitative,
elaborarea de metodologii comune, 
clasificări, indicatori și valori de referință;

Or. en

Amendamentul 53
Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) anchete, studii, analize și rapoarte, 
inclusiv prin finanțarea rețelelor de experți;

(b) anchete, studii, analize și rapoarte, 
inclusiv prin finanțarea rețelelor și 
dezvoltarea expertizei legate de prioritățile 
tematice;

Or. en

Amendamentul 54
Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – punctul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) evaluări și analize de impact; (c) evaluări și analize de impact calitative 
și cantitative, inclusiv acțiuni necesare 
pentru a transpune bunele practici și 
experimentele în politici sociale obișnuite;

Or. en

Amendamentul 55
Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – punctul 1 – litera da (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) monitorizarea progreselor din statele 
membre și din alte țări participante cu 
privire la prioritățile-cheie în domeniul 
ocupării forței de muncă, protecției și 
incluziunii sociale și combaterii sărăciei 
în conformitate cu obiectivele Strategiei 
Europa 2020, precum și îmbunătățirea 
condițiilor de muncă;

Or. en

Amendamentul 56
Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – punctul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) conceperea și punerea în practică a 
experimentării sociale ca metodă de testare 
și evaluare a soluțiilor inovatoare în 
vederea dezvoltării acestora;

(e) conceperea și punerea în practică a 
experimentării politicilor sociale ca metodă 
de testare și evaluare a soluțiilor inovatoare 
în vederea dezvoltării acestora;

Or. en

Amendamentul 57
Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – punctul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) schimburi specifice și strategice și 
diseminare de bune practici, abordări 
inovatoare și experiență, evaluări inter 
pares, evaluare comparativă și învățare 
reciprocă la nivel european la nivelul 
factorilor politici și al altor părți 
interesate pentru a îmbunătăți 
cunoștințele și pentru a realiza progrese 
în îndeplinirea obiectivelor Uniunii în 
ceea ce privește promovarea unui nivel 
ridicat de locuri de muncă de calitate, 
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garantarea unei protecții sociale adecvate 
și decente, combaterea excluziunii sociale 
și a sărăciei și îmbunătățirea condițiilor 
de muncă;

Or. en

Amendamentul 58
Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – punctul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 59
Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – punctul 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) sprijin pentru implicarea activă a 
tuturor actorilor relevanți în urmărirea 
priorităților deja convenite ale Uniunii, 
cum ar fi incluziunea activă, combaterea 
lipsei de adăpost și excluziunea de pe 
piața locuințelor, sărăcia în rândul 
copiilor, sărăcia energetică și sărăcia în 
rândul migranților și al minorităților 
etnice.

Or. en

Amendamentul 60
Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – punctul 3 – litera b



PE483.795v01-00 36/70 PR\894606RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 61
Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – punctul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) consolidarea capacităților 
organizațiilor partenerilor sociali;

Or. en

Amendamentul 62
Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – punctul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) consolidarea capacităților și costurile 
operaționale ale parteneriatelor 
transfrontaliere EURES;

Or. en

Amendamentul 63
Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – punctul 3 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 64
Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – punctul 3 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) finanțarea observatorilor la nivel 
european;

(e) finanțarea observatorilor la nivel 
european, interregional și transfrontalier, 
inclusiv în ceea ce privește prioritățile 
tematice cheie;

Or. en

Amendamentul 65
Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Acțiuni de promovare a mobilității 
persoanelor în Uniune pe o bază 
echitabilă:

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

Or. en

Amendamentul 66
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 67
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Programul completează alte 
programe ale Uniunii, ținând seama în 
același timp că fiecare instrument 
funcționează în funcție de propriile 
proceduri specifice. Aceleași costuri 
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eligibile nu primesc finanțare dublă și 
între program, alte programe ale Uniunii 
și fondurile structurale, în special FSE, se 
dezvoltă sinergii puternice.

Or. en

Amendamentul 68
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Activitățile sunt coerente cu alte 
acțiuni ale Uniunii și complementare 
acestora, în domenii precum dialogul 
social, justiția și drepturile fundamentale, 
combaterea discriminării, egalitatea de 
gen, educația, formarea profesională și 
politica în domeniul tineretului, 
cercetarea și inovarea, antreprenoriatul, 
sănătatea, extinderea și relațiile externe, 
precum și în politica economică generală.

Or. en

Amendamentul 69
Propunere de regulament
Articolul 9 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia stabilește relații cu comitetele 
care au de a face cu politici, instrumente 
și acțiuni relevante pentru program cu
scopul de a le informa corespunzător și 
periodic cu privire la modul în care 
decurge punerea în aplicare a programului.

Comisia stabilește legăturile necesare cu 
Comisia pentru ocuparea forței de muncă, 
Comisia pentru protecția socială, 
Comitetul consultativ pentru siguranță și 
protecția sănătății la locul de muncă,  
Comitetul consultativ pentru libera 
circulație a lucrătorilor în scopul de a le 
consulta și informa corespunzător și 
periodic cu privire la modul în care 
decurge punerea în aplicare a programului

Comisia va informa, de asemenea, alte 
comisii care se ocupă de politici, 
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instrumente și acțiuni relevante pentru 
program. 
După caz, Comisia stabilește o cooperare 
periodică și structurată între comitetul 
consultativ strategic menționat la articolul 
26d, comitetul menționat la articolul 26f 
și comitetele de monitorizare instituite 
pentru alte politici, instrumente și acțiuni 
relevante. 

Or. en

Amendamentul 70
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Comisia și statele membre se asigură 
că activitățile de informare și comunicare 
legate de program duc la o mai bună 
vizibilitate a acestuia și aduc mai aproape 
de cetățeni axele programului: Progress, 
EURES și Microfinanțarea și 
antreprenoriatul social.

Or. en

Amendamentul 71
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Activitățile de comunicare contribuie, 
de asemenea, la comunicarea orizontală a 
priorităților politice ale Uniunii Europene, 
în măsura în care au legătură cu obiectivele 
generale ale prezentului regulament.

(2) Activitățile de comunicare furnizează, 
de asemenea,  informații cu privire la 
prioritățile politice ale Uniunii Europene, 
în măsura în care au legătură cu obiectivele 
generale ale prezentului regulament.

Or. en
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Amendamentul 72
Propunere de regulament
Articolul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Pentru a monitoriza cu regularitate 
programul și a aduce ajustările necesare 
priorităților sale politice și de finanțare, 
Comisia întocmește rapoarte de 
monitorizare calitative și cantitative 
anuale și le trimite Parlamentului 
European și Consiliului. Rapoartele se 
transmit, spre informare, Comitetului 
Economic și Social European și 
Comitetului Regiunilor. Rapoartele 
anuale de monitorizare prezintă rezultatele 
programului și conțin informații cu privire 
la impactul și sustenabilitatea axelor sale, 
inclusiv, atunci când este cazul, numărul 
total de persoane asistate, plasate și/sau 
încă angajate, precum și 
microîntreprinderile și întreprinderile 
sociale aflate încă în activitate la sfârșitul 
perioadei de sprijin, și informații privind 
compatibilitatea cu alte instrumente 
financiare ale Uniunii, în special FSE.
Rapoartele anuale de monitorizare 
prezintă, de asemenea, măsura în care 
activitățile din cadrul acestuia au abordat 
aspecte care țin de egalitatea de gen și de 
lupta împotriva discriminării, inclusiv 
aspectele privind accesibilitatea.

Or. en

Amendamentul 73
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Dacă o evaluare realizată în 
conformitate cu articolul 19 din Decizia 
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nr. 1672/2006/CE sau articolul 9 din 
Decizia nr. 283/2010/UE sau evaluarea 
menționată la alineatul (1) de la prezentul 
articol indică deficiențe majore ale 
programului, Comisia are în vedere 
prezentarea Parlamentului European și 
Consiliului a unei propuneri care să 
includă modificări corespunzătoare ale 
programului.

Or. en

Amendamentul 74
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Înainte de prezentarea unei 
propuneri de prelungire a programului 
dincolo de 2020, Comisia prezintă 
Parlamentului European, Consiliului, 
Comitetului Economic și Social European 
și Comitetului Regiunilor o evaluare a 
punctelor forte și punctelor slabe ale 
conceptului programului pentru perioada 
2014-2020.

Or. en

Amendamentul 75
Propunere de regulament
Titlul II

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dispoziții specifice Dispoziții specifice axelor programului

Or. en
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Amendamentul 76
Propunere de regulament
Articolul 14a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 14a
Secțiuni tematice

Axa Progress include următoarele 
secțiuni tematice:
(a) ocuparea forței de muncă;
(b) protecția socială, incluziunea socială 
și reducerea și prevenirea sărăciei;
(c) condițiile de muncă;
(d) experimentarea politicii sociale, ca o 
secțiune transversală.

Or. en

Amendamentul 77
Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 78
Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 79
Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) să furnizeze sprijin financiar 
responsabililor politici pentru testarea 
reformelor politicilor sociale și a politicilor 
în domeniul pieței muncii, atunci când este 
necesar, pentru a asigura o protecție 
socială decentă și corespunzătoare, 
incluziunea socială, reducerea sărăciei, o 
proporție importantă de locuri de muncă 
de calitate și condiții de muncă mai bune, 
să dezvolte capacitatea actorilor principali 
de a elabora și de a pune în practică 
experimentarea politicii sociale și să 
faciliteze accesul la informațiile și 
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competențele corespunzătoare;

Or. en

Amendamentul 80
Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 81
Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 82
Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) organizații neguvernamentale, în 
special cele din Uniune;

(e) organizații neguvernamentale la toate 
nivelurile politice;
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Or. en

Amendamentul 83
Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În scopul punerii în aplicare a 
programului, Comisia stabilește 
cooperarea cu Fundația Europeană de 
Formare, Centrul european pentru 
dezvoltarea formării profesionale, Agenția 
Europeană pentru Sănătate și Securitate 
în Muncă, Fundația Europeană pentru 
îmbunătățirea condițiilor de viață și de 
muncă.

Or. en

Amendamentul 84
Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia poate să coopereze cu 
organizații internaționale, în special cu 
Consiliul Europei, OCDE, OIM și cu 
Banca Mondială.

(3) Comisia poate să coopereze cu 
organizații internaționale, în special cu 
Consiliul Europei, OCDE, OIM și alte 
organisme ale Organizației Națiunilor 
Unite și cu Banca Mondială.

Or. en

Amendamentul 85
Propunere de regulament
Articolul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 17 eliminat
Competențele de executare conferite 
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Comisiei
(1) Următoarele măsuri necesare pentru 
punerea în aplicare a axei Progress se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 18 
alineatul (3).
(a) planurile de lucru multianuale care 
stabilesc prioritățile de politică și 
finanțare pe termen mediu;
(b) planurile de lucru anuale, care includ 
criteriile pentru selecția beneficiarilor în 
urma unor cereri de propuneri.
(2) Toate celelalte măsuri necesare pentru 
punerea în aplicare a axei Progress se 
adoptă în conformitate cu procedura 
consultativă prevăzută la articolul 18 
alineatul (2).

Or. en

(A se vedea amendamentul la articolul 26e)

Amendamentul 86
Propunere de regulament
Articolul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 18 eliminat
Comitetul
(1) Comisia este asistată de un comitet. 
Respectivul comitet este un comitet în 
sensul Regulamentului (UE) nr. 
182/2011.
(2) În cazul în care se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 4 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.
(3) În cazul în care se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Or. en
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(A se vedea amendamentul la articolul 26f)

Amendamentul 87
Propunere de regulament
Articolul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 19 eliminat
Măsuri tranzitorii
Acțiunile inițiate înainte de 1 ianuarie 
2014 pe baza Deciziei 1672/2006/CE 
(secțiunile 1, 2 și 3 menționate la articolul 
3 din decizia menționată) continuă să fie 
reglementate de decizia respectivă. În 
ceea ce privește aceste acțiuni, comitetul 
menționat la articolul 13 din decizia 
respectivă se înlocuiește cu comitetul 
prevăzut la articolul 18 din prezentul 
regulament.

Or. en

(A se vedea amendamentul la articolul 26g.)

Amendamentul 88
Propunere de regulament
Articolul 19a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 19a
Secțiuni tematice

Axa EURES include următoarele secțiuni 
tematice:
(a) servicii de informare, consiliere și de 
plasare a forței de muncă pentru 
lucrătorii mobili și angajatori;
(b) programe de mobilitate specifice;
(c) cooperare transnațională, sectorială și 
transfrontalieră;
(d) evaluarea activităților și plasărilor, ca
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o secțiune transversală.

Or. en

Amendamentul 89
Propunere de regulament
Articolul 20 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) să se asigure că informațiile și 
consilierea privind ofertele și cererile de 
locuri de muncă și toate informațiile 
aferente, cum ar fi condițiile de viață și de 
muncă, inclusiv legislația socială, dreptul 
muncii și contractele colective în vigoare, 
precum și posibilitățile de a dobândi noi 
competențe, sunt transparente pentru 
potențialii solicitanți și angajatori;  acest 
lucru se realizează prin schimbul și 
difuzarea acestor informații la nivel 
transnațional, interregional și 
transfrontalier, precum și prin consiliere 
individuală;

Or. en

Amendamentul 90
Propunere de regulament
Articolul 20 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

posturile acolo unde au fost identificate 
lipsuri pe piața muncii și/sau să ajute 
anumite grupuri de lucrători cum sunt 
tinerii.

Or. en

Amendamentul 91
Propunere de regulament
Articolul 20a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 20a
Acțiuni specifice

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

Or. en

Amendamentul 92
Propunere de regulament
Articolul 20b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 20b
Programe specifice de mobilitate 

(1) Programele de mobilitate specifice pot 
fi concepute pentru grupuri specifice de 
lucrători, anumite sectoare, ocupații, țări 
sau grupuri de țări, ori de câte ori se 
identifică o necesitate economică clară, 
iar recrutarea la nivelul Uniunii ar putea 
oferi valoare adăugată, de exemplu în 
domeniul locurilor de muncă vacante 
neocupate și a locurilor de muncă într-un 
segment restrâns al pieței pentru care s-
au constatat dificultăți de recrutare. 
Comitetul consultativ pentru libera 
circulație a lucrătorilor este consultat în 
mod periodic cu privire la aceste 
programe.
(2) Programele de mobilitate specifice se 
bazează pe principiul „mobilității 
echitabile”, respectând pe deplin normele 
muncii aplicabile și cerințele legale. În 
consecință, programele asigură plasarea 
în locuri de muncă de înaltă calitate cu 
salarii și condiții de muncă 
corespunzătoare și decente, pe baza 
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contractelor colective și/sau salariilor 
minime.
(3) Organizațiile de aplicare care oferă 
servicii solicitanților de locuri de muncă 
și angajatorilor în cadrul programelor de 
mobilitate specifice sunt selectate în 
cadrul unei cereri deschise de propuneri 
la care pot participa serviciile de ocupare 
a forței de muncă, cu condiția ca acestea 
să respecte principiul mobilității 
echitabile. 
(4) În temeiul dispozițiilor articolului 11 
alineatul (2), cererea de propuneri 
definește tipul măsurilor de sprijin oferite 
în cadrul programelor de mobilitate 
specifice și include sprijin financiar 
limitat solicitanților de locuri de muncă și 
angajatorilor, care însoțesc serviciile puse 
la dispoziție în cadrul programelor de
mobilitate specifice.
(5) Stimulentele financiare pentru 
angajatori se utilizează pentru măsurile 
de integrare și calificare ale noilor 
angajați, în timp ce stimulentele 
financiare pentru angajați sunt destinate 
să acopere costurile de tranziție, cum ar fi 
costuri legate de deplasări, cazare și 
cursuri de limbă.
(6) Comisia asigură o coordonare solidă a 
programelor de mobilitate specifice și 
respectarea deplină a dreptului și 
normelor muncii aplicabile.

Or. en

Amendamentul 93
Propunere de regulament
Articolul 20c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 20c
Monitorizarea exodului de competență
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Pentru detectarea și prevenirea efectelor 
negative ale mobilității geografice în 
fiecare stat membru sau în sectoare 
economice specifice, Comisia 
monitorizează periodic modelele de 
mobilitate, în special în cazul lucrătorilor 
calificați. În eventualitatea apariției de 
distorsiuni pe piața muncii, Comisia ia în 
considerare prezentarea Parlamentului 
European și Consiliului a unor propuneri 
pentru contracararea unor astfel de 
evoluții.

Or. en

Amendamentul 94
Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Accesul la axa EURES este deschis 
tuturor organismelor, actorilor și 
instituțiilor publice și private, desemnate 
de un stat membru sau de Comisie, care 
îndeplinesc condițiile de participare la 
rețeaua EURES, în conformitate cu Decizia 
2003/8/CE19 a Comisiei. Aceste organisme 
și organizații includ în special:

(2) Accesul la axa EURES este deschis 
tuturor organismelor, actorilor și 
instituțiilor desemnate de un stat membru 
sau de Comisie, care îndeplinesc condițiile 
de participare la rețeaua EURES, în 
conformitate cu Decizia 2003/8/CE19 a 
Comisiei. Aceste organisme și organizații 
includ în special:

Or. en

Amendamentul 95
Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en
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Amendamentul 96
Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) organizații sociale partenere și alte 
părți interesate.

(c) organizații sociale partenere;

Or. en

Amendamentul 97
Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) autoritățile regionale și locale, 
organizațiile partenerilor sociali și alte 
organizații regionale și locale care 
participă la parteneriate transfrontaliere.

Or. en

Amendamentul 98
Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Comisia instituie un sistem de 
acreditare și monitorizare pentru a 
asigura respectarea de către toți 
participanții a principiilor EURES în 
general și a principiului mobilității 
echitabile în special.

Or. en

Amendamentul 99
Propunere de regulament
Articolul 21a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 21a
Secțiuni tematice

Axa Microfinanțare și antreprenoriat 
social include următoarele secțiuni 
tematice:
(a) microfinanțare pentru grupuri 
vulnerabile și microîntreprinderi;
(b) antreprenoriatul social.

Or. en

Amendamentul 100
Propunere de regulament
Articolul 22 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) microîntreprinderile, în special în 
economia socială, precum și cele care 
angajează persoane vulnerabile care se 
află într-o situație defavorizată pe piața 
muncii;

Or. en

Amendamentul 101
Propunere de regulament
Articolul 22 – paragraful 1 – punctul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Sprijin în înființarea și dezvoltarea 
microîntreprinderilor beneficiare ale 
microfinanțării, în special prin punerea la 
dispoziție de programe de mentorat și 
formare însoțitoare.

Or. en
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Amendamentul 102
Propunere de regulament
Articolul 22 – paragraful 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

3. Sprijinirea dezvoltării pieței de investiții 
sociale și facilitarea accesului la finanțare 
al întreprinderilor sociale, prin punerea la 
dispoziție a capitalului propriu, cvasi-
capitalului, instrumentelor de împrumut 
și subvențiilor în valoare de până la 
[500 000 EUR] pentru întreprinderile 
sociale a căror cifră de afaceri anuală nu 
depășește 50 de milioane de euro sau al 
căror bilanț anual nu depășește 43 de 
milioane de euro și care nu sunt 
organisme de plasament colectiv.

Or. en

Amendamentul 103
Propunere de regulament
Articolul 22 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Concomitent cu urmărirea obiectivelor 
stabilite la prezentul articol, Comisia se 
asigură că microfinanțarea și sprijinul 
acordat antreprenoriatului social 
contribuie la o proporție importantă de 
locuri de muncă de calitate și la condiții 
bune de muncă.

Or. en

Amendamentul 104
Propunere de regulament
Articolul 22 – paragraful 1b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a se asigura complementaritatea, 
aceste acțiuni vor fi strâns coordonate cu 
cele întreprinse în cadrul politicii de 
coeziune și la nivel național. Astfel de 
acțiuni vizează să stimuleze oferta de 
garanții, contracaranții, de capital 
propriu și de finanțare a împrumuturilor.

Or. en

Amendamentul 105
Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 106
Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) microfinanțări pentru persoane și 
microîntreprinderi;

(a) microfinanțări pentru persoane și 
microîntreprinderi; și/sau

Or. en

Amendamentul 107
Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Comisia se asigură că axa este 
accesibilă, fără discriminare, unor 
organisme foarte variate, publice și 
private, din statele membre.

Or. en

Amendamentul 108
Propunere de regulament
Articolul 24 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu excepția acțiunilor comune, creditele 
financiare alocate axei Microfinanțare și 
antreprenoriat social acoperă costul întreg 
al acțiunilor implementate prin intermediul 
instrumentelor financiare, inclusiv plata 
obligațiilor către intermediarii financiari, 
cum sunt pierderile din garanții, 
comisioanele de gestionare ale instituțiilor 
financiare internaționale care gestionează 
contribuția Uniunii, precum și orice alte 
costuri eligibile.

Contribuția financiară Cu excepția 
acțiunilor comune, creditele financiare 
alocate axei Microfinanțare și 
antreprenoriat social acoperă costul întreg 
al acțiunilor implementate prin intermediul 
instrumentelor financiare, inclusiv plata 
obligațiilor către intermediarii financiari, 
cum sunt pierderile din garanții, 
comisioanele de gestionare ale instituțiilor 
financiare care gestionează contribuția 
Uniunii, precum și orice alte costuri 
eligibile.

Or. en

Amendamentul 109
Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru a pune în aplicare instrumentele 
și subvențiile menționate la articolul 6 
alineatul (5), Comisia poate să încheie 
acorduri cu entitățile menționate la 
articolul 55 alineatul (1) litera (b) punctele 
(iii) și (iv) din Regulamentul 
nr. XXX/2012 [Regulament financiar nou 

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

2012] privind normele financiare aplicabile 
bugetului anual al Uniunii și în special cu 
Banca Europeană de Investiții și cu Fondul 
european de investiții. Acele acorduri 
prevăd dispoziții detaliate pentru 
executarea sarcinilor încredințate 
instituțiilor financiare respective, precum 
dispozițiile care precizează necesitatea de a 
asigura adiționalitatea și coordonarea cu 
instrumentele financiare ale Uniunii și cele 
naționale existente și de a repartiza în mod 
echilibrat resursele între statele membre și 
alte țări participante. Instrumentele 
financiare, cum sunt garanțiile și 
contragaranțiile,  instrumentele de 
capitaluri proprii și instrumentele de debit 
pot fi furnizate printr-un fond care poate 
fi cofinanțat de instituții financiare sau 
prin reconversia directă a fondurilor 
programului în instrumente financiare 
precum garanțiile.

Or. en

Amendamentul 110
Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Fondul furnizează capital propriu 
fondurilor naționale și regionale și 
finanțare directă persoanelor, 
microîntreprinderilor și/sau 
întreprinderilor sociale. Garanțiile 
contribuie la reducerea riscului legat de 
furnizarea de capital propriu și de 
împrumuturi persoanelor, 
microîntreprinderilor și/sau 
întreprinderilor sociale la nivel național și 
regional. 

Or. en
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Amendamentul 111
Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 112
Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Acordurile menționate la alineatul (1) 
din prezentul articol prevăd obligația 
instituțiilor financiare internaționale de a 
reinvesti resursele și veniturile, inclusiv 
dividendele și rambursările, în acțiunile 
menționate la articolul 6 alineatul (5) 
pentru o perioadă de zece ani de la data 
începerii programului.

(2) Acordurile menționate la alineatul (1) 
din prezentul articol prevăd obligația 
instituțiilor financiare de a reinvesti 
resursele și veniturile, inclusiv dividendele 
și rambursările, în acțiunile menționate la 
articolul 6 alineatul (5) pentru o perioadă 
de zece ani de la data începerii 
programului.

Or. en

Amendamentul 113
Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) La expirarea acordurilor încheiate cu 
instituțiile financiare internaționale sau 
după încetarea perioadei alocate pentru 
investițiile efectuate de structurile de 
investiții specializate, veniturile și sumele 

(4) La expirarea acordurilor încheiate cu 
instituțiile financiare sau după încetarea 
perioadei alocate pentru investițiile 
efectuate de structurile de investiții 
specializate, veniturile și sumele restante 
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restante datorate Uniunii se plătesc în 
bugetul general al Uniunii.

datorate Uniunii se plătesc în bugetul 
general al Uniunii.

Or. en

Amendamentul 114
Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Instituțiile financiare internaționale și, 
după caz, administratorii de fonduri încheie 
acorduri scrise cu organismele publice și 
private menționate la articolul 23. Aceste 
acorduri prevăd obligațiile furnizorilor 
publici și privați de a utiliza resursele puse 
la dispoziție în cadrul axei Microfinanțare 
și antreprenoriat social în conformitate cu 
obiectivele stabilite la articolul 22 și de a 
furniza informații pentru redactarea 
rapoartelor anuale prevăzute la articolul 26.

(5) Instituțiile financiare și, după caz, 
administratorii de fonduri încheie acorduri 
scrise cu organismele publice și private 
menționate la articolul 23. Aceste acorduri 
prevăd obligațiile furnizorilor publici și 
privați de a utiliza resursele puse la 
dispoziție în cadrul axei Microfinanțare și 
antreprenoriat social în conformitate cu 
obiectivele stabilite la articolul 22 și de a 
furniza informații pentru redactarea 
rapoartelor anuale prevăzute la articolul 26.

Or. en

Amendamentul 115
Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

social, crearea de locuri de muncă și 
caracterul durabil al sprijinului acordat 
întreprinderilor.

Or. en

Amendamentul 116
Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 117
Propunere de regulament
Titlul IIa (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Titlul IIa
Competențe delegate, competențe de 
executare și dispoziții finale

Or. en

Amendamentul 118
Propunere de regulament
Articolul 26a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 26a
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Delegarea de competențe Comisiei
Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 26b 
în ceea ce privește alocarea de fonduri în 
favoarea axelor programului, utilizând 
rezerva de 5%, și a secțiunilor individuale 
din cadrul axelor, anual, astfel cum se 
menționează la articolul 5 alineatul (2a).  

Or. en

Amendamentul 119
Propunere de regulament
Articolul 26b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 26b
Exercitarea delegării de competențe

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

Or. en

Amendamentul 120
Propunere de regulament
Articolul 26c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 26c
Punerea în aplicare a programului

Pentru punerea în aplicare a 
programului, Comisia adoptă planuri de 
lucru multianuale și programe de lucru 
anuale.
Planurile de lucru multianuale și 
programele de lucru anuale acoperă toate 
cele trei axe ale programului.

Or. en

Justificare

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



PR\894606RO.doc 65/70 PE483.795v01-00

RO

Amendamentul 121
Propunere de regulament
Articolul 26d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 26d
Comitetul consultativ strategic

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

Or. en

Amendamentul 122
Propunere de regulament
Articolul 26e (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 26e
Competențele de executare conferite 

Comisiei
(1) Următoarele măsuri necesare pentru 
punerea în aplicare a programului se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 26f 
alineatul (3):
(a) planurile de lucru multianuale;
(b) planurile de lucru anuale.
(2) Toate celelalte măsuri necesare pentru 
punerea în aplicare a programului se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
consultare prevăzută la articolul 26f 
alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 123
Propunere de regulament
Articolul 26f (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 26f
Comitetul

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

Or. en
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Amendamentul 124
Propunere de regulament
Articolul 26g (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 26g
Măsuri tranzitorii

Acțiunile menționate la articolele 4, 5 și 6 
din Decizia nr. 1672/2006/CE, care au 
fost inițiate înainte de 1 ianuarie 2014, 
continuă să fie reglementate de decizia 
respectivă. În ceea ce privește aceste 
acțiuni, Comisia este asistată de comitetul 
menționat la articolul 26f din prezentul 
regulament.

Or. en

Amendamentul 125
Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia efectuează o evaluare finală 
specifică a axei Microfinanțare și 
antreprenoriat social cel târziu în termen de 
un an de la expirarea acordurilor cu 
instituțiile financiare internaționale.

(2) Comisia efectuează o evaluare finală 
specifică a axei Microfinanțare și 
antreprenoriat social cel târziu în termen de 
un an de la expirarea acordurilor cu 
instituțiile financiare.

Or. en
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EXPUNERE DE MOTIVE

„Programul pentru schimbări sociale și inovare socială” propus de Comisia Europeană 
cuprinde într-un nou program trei programe deja existente - Progress, EURES și Instrumentul 
de microfinanțare.

Prin actualul instrument de finanțare PROGRESS se sprijină dezvoltarea și coordonarea 
politicii UE în domeniul ocupării forței de muncă, protecției sociale și incluziunii sociale, 
condițiilor de muncă, combaterii discriminării și egalității de șanse între femei și bărbați. 
PROGRESS finanțează activități analitice, activități în domeniile învățării reciproce, 
sensibilizării și diseminării, precum și ajutoare financiare acordate principalilor actori.

EURES se concentrează asupra mobilității transfrontaliere a lucrătorilor. Rolul rețelei EURES 
este furnizarea de informații, consiliere și servicii de plasare (coordonarea ofertelor și 
cererilor de muncă) lucrătorilor mobili și angajatorilor, precum și în general tuturor cetățenilor 

care vor să beneficieze de dreptul de liberă circulație. »EURES joacă un rol important, în 
special în regiunile de frontieră europene, în ceea ce privește plasarea și acordarea de asistență 
pentru soluționarea oricărui tip de probleme care pot apărea pentru lucrători și angajatori în 
contextul locurilor de muncă transfrontaliere.

Instrumentul de microfinanțare PROGRESS a fost instituit în 2010 și facilitează accesul la 
microcredite, pentru înființarea și promovarea microîntreprinderilor. Instrumentul nu 
finanțează microîntreprinderile în mod direct, ci permite finanțatorilor de microcredite 
selecționați să acorde un număr mai mare de credite.

Cu propunerea sa de a reuni începând cu 2014 cele trei programe, Comisia își stabilește un 
obiectiv greșit. În loc să optimizeze și să eficientizeze cele trei programe individuale, reunirea 
acestora va duce la slăbirea măsurilor și obiectivelor. Nu este realizată o conexiune între 
conținutul celor trei instrumente. Deși în partea I se formulează dispoziții comune, se fac în 
același timp referiri explicite la trei subprograme separate.

Raportoarea este de părere că reunirea celor trei programe, cu excepția unei simplificări de 
gestionare pentru Comisia Europeană, nu aduce nicio valoare adăugată directă cetățenilor 
europeni.

Juxtapunerea obiectivelor și conținutului celor trei subprograme dă impresia, la prima vedere, 
că elemente importante de conținut precum promovarea unui nivel ridicat de ocupare a forței 
de muncă, garantarea unei protecții sociale adecvate, lupta împotriva excluziunii sociale și a 
sărăciei și îmbunătățirea condițiilor de muncă nu dețin un rol central.

În continuare, se constată că propunerea Comisiei rămâne extrem de vagă în foarte multe 
aspecte, ceea ce oferă Comisiei Europene o marjă de acțiune considerabilă pentru punerea în 
aplicare și structurarea programului. Raportoarea consideră foarte importantă soluționarea 
acestor deficiențe. Trebuie să fie clar care este destinația mijloacelor de finanțare în valoare de 
aproape un miliard de euro și felul în care vor fi structurate programele.
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Pe lângă aceasta, raportoarea consideră că propunerea de regulament privind programul 
trebuie să țină seama de o serie întreagă de probleme specifice care sunt prezentate în cele ce 
urmează:

1. Un program care sprijină politica ocupării forței de muncă și politica socială din statele 
Uniunii Europene ar trebui să aibă un titlu potrivit. Un program destinat schimbărilor sociale 
nu îndeplinește acest obiectiv, deoarece îi lipsesc orientările. „Schimbările sociale” nu 
reprezintă un concept cu o conotație pozitivă, dat fiind faptul că descrie schimbări atât 
pozitive, cât și negative în cadrul societății. Obiectivele progresului social și ale ocupării 
forței de muncă trebuie, prin urmare, ancorate clar deja în titlu.

2. Una din prioritățile propunerii Comisiei o constituie inovarea socială și experimentarea 
socială. Comisia fixează chiar un procent de 17%, în cadrul subprogramului Progress, pentru 
finanțarea experimentării sociale. Cu toate acestea, nici inovarea socială, nici experimentarea 
socială nu sunt definite în mod clar. Prin urmare, raportoarea propune definirea inovării 
sociale și a experimentării sociale în program, precum și stabilirea unui raport clar cu 
domeniile ocupării forței de muncă, incluziunii sociale și combaterii sărăciei.

3. Un program de sprijinire a politicii ocupării forței de muncă și a politicii sociale trebuie să 
implice partenerii sociali și organizațiile societății civile la toate nivelurile. Acesta este 
motivul pentru care raportoarea solicită introducerea clară în program a principiului de 
parteneriat. Raportoarea propune introducerea unui comitet consultativ strategic la nivel 
european. Alcătuit din reprezentanți ai Comisiei, statelor membre, partenerilor sociali și ai 
organizațiilor neguvernamentale, acest comitet ar trebui să sprijine Comisia în punerea în 
aplicare, monitorizarea și evaluarea programului la nivelul Uniunii Europene.

4. Programului îi este alocată suma de 958,10 milioane de euro. În conformitate cu Rezoluția 
Parlamentului European din 8 iunie 2011 referitoare la un nou cadru financiar multianual 
pentru o Europă competitivă, sustenabilă și favorabilă incluziunii, raportoarea propune 
mărirea bugetului total cu 5%. Într-o perioadă de criză economică și de necesitate de 
consolidare în statele membre, programele sociale și de ocupare a forței de muncă capătă o 
importanță centrală.

Pentru adaptarea distribuirii procentelor între cele trei subprograme la noul context, 
raportoarea propune o redistribuire minimă, precum și domenii prioritare concrete.

Subprogramul Progress ar trebui să asigure în continuare că cea mai mare parte a finanțării 
este alocată domeniilor incluziunii sociale, protecției sociale și combaterii sărăciei. Având 
în vedere problemele din ce în ce mai mari cu care se confruntă tinerii pe piața muncii și 
șomajul în creștere în rândul tinerilor, raportoarea propune, de asemenea, ca cel puțin 10% să 
fie utilizate pentru combaterea șomajului în rândul tinerilor. Raportoarea salută faptul că 
Comisia a rezervat o cotă experimentării sociale și propune mărirea acestei cote pentru 
finanțarea mai multor proiecte concrete.

În ceea ce privește subprogramul EURES, ar trebui să se asigure finanțarea programelor de 
mobilitate specifice, parteneriatelor transfrontaliere, precum și a formării și calificării 
personalului EURES.



PE483.795v01-00 70/70 PR\894606RO.doc

RO

În ceea ce privește subprogramul Microfinanțare și antreprenoriat social, trebuie să se 
garanteze finanțarea corespunzătoare a ambelor instrumente.  
5. Subprogramul Progress primește cea mai mare parte a finanțării și ar trebui să sprijine 
realizarea obiectivelor Uniunii Europene în domeniul ocupării forței de muncă și în domeniul 
social. Prin urmare, raportoarea propune ca legătura dintre ocuparea forței de muncă, 
condițiile de muncă, protecția socială, incluziunea socială și combaterea sărăciei să devină 
mai clară.

6. În ceea ce privește subprogramul EURES, Comisia propune modificări importante. În 
timp ce finanțarea măsurilor orizontale se înscrie în cadrul programului, măsurile EURES la 
nivel național ar urma, în viitor, să fie finanțate prin Fondul social european (FSE).

Raportoarea regretă că, în cadrul programului, Comisia nu prevede nicio finanțare a 
parteneriatelor transfrontaliere EURES. Consilierea lucrătorilor mobili și a angajatorilor din 
regiunile de frontieră capătă, într-o Europă din ce în ce mai integrată, o importanță centrală.

Pentru garantarea finanțării parteneriatelor transfrontaliere și după 2013, raportoarea propune 
includerea acestor parteneriate în domeniul de acțiune al programului EURES. În ceea ce 
privește programele de mobilitate specifice ale Comisiei, care concretizează conceptul de 
plasare a forței de muncă în funcție de cerere și ofertă, ar trebui să existe reguli clare în ceea 
ce privește „mobilitatea echitabilă”.

7. Nici subprogramul Microfinanțare și antreprenoriat social nu prezintă o configurație 
specifică. Raportoarea salută modificarea propusă de Comisie de a oferi în viitor finanțare și 
întreprinderilor sociale. Cu toate acestea, trebuie să existe proceduri și reguli clare de alocare 
a resurselor financiare în domeniul antreprenoriatului social. La alocarea de microcredite 
membrilor grupurilor vulnerabile și microîntreprinderilor trebuie să se asigure solicitanților 
asistența și sprijinul necesare dobândirii autonomiei lor.


