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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 REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 
privind Fondul social european și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006,
(COM(2011)0607 – C7-0327/2011 – 2011/0268(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2011)0607),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 164 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C7-0327/2011),

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

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 22 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 
dezvoltare regională, Comisiei pentru cultură și educație, precum și Comisiei pentru 
drepturile femeii și egalitatea de gen (A7-0000/2012),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. 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;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

                                               
1 JO C… /Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
2 JO C… /Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
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Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Consiliul European din 17 iunie 2010 a 
lansat apelul ca toate politicile comune, 
inclusiv politica de coeziune, să sprijine 
Strategia Europa 2020 pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii. Pentru a se asigura alinierea 
deplină a FSE la obiectivele acestei 
strategii, în special în ceea ce privește 
ocuparea forței de muncă, educația și

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

formarea și combaterea excluziunii 
sociale, FSE ar trebui să sprijine statele 
membre în implementarea recomandărilor 
Consiliului privind orientările generale 
referitoare la politicile economice ale 
statelor membre și ale Uniunii, precum și a 
deciziilor Consiliului privind orientările 
pentru politicile de ocupare a forței de 
muncă ale statelor membre, adoptate în 
conformitate cu articolul 121 alineatul (2)
și articolul 148 alineatul (4) din tratat. De 
asemenea, el ar trebui să susțină punerea în 
aplicare a inițiativelor emblematice, „O 
agendă pentru noi competențe și locuri de 
muncă”, „Tineretul în mișcare” și 
„Platforma europeană de combatere a 
sărăciei și a excluziunii sociale” 
beneficiind de o atenție specială. FSE ar 
trebui, de asemenea, să contribuie la
activitățile desfășurate în cadrul 
inițiativelor „O agendă digitală” și „O 
Uniune a inovării”.

Or. fr

Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Uniunea Europeană se confruntă cu 
provocări structurale generate de 
globalizarea economică, evoluția 
tehnologică, îmbătrânirea crescândă a 
forței de muncă, precum și de carențele tot 
mai accentuate în materie de competențe și 
de forță de muncă în anumite sectoare și 
regiuni. Provocările au fost agravate de 
recenta criză economică și financiară, care 
a determinat creșterea nivelului șomajului, 
afectând în special tinerii și alte grupuri 
vulnerabile, cum ar fi migranții. FSE ar 
trebui să aibă ca obiectiv promovarea 
ocupării forței de muncă și sprijinirea 
mobilității lucrătorilor, efectuarea de 

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

investiții în domeniul educației, al formării 
competențelor și al învățării pe tot 
parcursul vieții, promovarea incluziunii 
sociale și combaterea sărăciei. În 
promovarea unei mai bune funcționări a 
piețelor muncii, prin sporirea mobilității 
geografice transnaționale a lucrătorilor, 
FSE ar trebui, în special, să sprijine 
serviciile europene pentru ocuparea forței 
de muncă (EURES) în ceea ce privește 
recrutarea și serviciile conexe de 
informare, consiliere și orientare la nivel 
național și transfrontalier.

Or. fr

Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Regulamentul (UE) nr. […] prevede (15) Regulamentul (UE) nr. […] prevede 



PR\897949RO.doc 9/30 PE486.203v01-00

RO

că normele privind eligibilitatea 
cheltuielilor trebuie stabilite la nivel 
național, cu anumite excepții în cazul 
cărora este necesar să se prevadă dispoziții 
specifice.

că normele privind eligibilitatea 
cheltuielilor trebuie stabilite la nivel 
național, cu anumite excepții în cazul 
cărora este necesar să se prevadă dispoziții 
specifice pentru fiecare fond.

Or. fr

Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Având în vedere rolul fundamental 
al FSE în realizarea obiectivelor 
principale din Strategia „Europa 2020” în 
domeniul social și al ocupării forței de 
muncă, acest fond ar trebui considerat o 
prioritate politică și finanțat ca atare.

Or. fr

Amendamentul 7
Propunere de regulament
Considerentul 18b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. fr

Amendamentul 8
Propunere de regulament
Considerentul 18c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18c) Din punct de vedere științific  și 
empiric, este pe deplin evident că 
reducerea resurselor financiare alocate 
politicilor de sprijinire a dezvoltării 
capitalului uman și a incluziunii sociale 
nu poate decât să producă efecte de 
penalizare suplimentară asupra statelor 
membre aflate în dificultate economică 
sau bugetară, precum și să le reducă 
șansele de redresare pe termen lung; prin 
urmare, în niciun caz nu ar trebui avută 
în vedere suspendarea plăților din FSE în 
funcție de performanța unui stat membru 
în cadrul procesului de guvernanță 
economică a Uniunii.

Or. fr

Amendamentul 9
Propunere de regulament
Articolul 2 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Misiune Misiuni

Or. fr
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Amendamentul 10
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) FSE promovează niveluri ridicate de 
ocupare a forței de muncă și de calitate a 
locurilor de muncă, sprijină mobilitatea 
geografică și profesională a lucrătorilor, 
încurajează un nivel ridicat de educație și 
formare și facilitează adaptarea 
lucrătorilor la schimbările din 
întreprinderi și din sistemele de producție. 
FSE contribuie, de asemenea, la 
consolidarea coeziunii economice, sociale 
și teritoriale a Uniunii, la combaterea 
sărăciei și a excluderii sociale, la 
promovarea egalității între femei și 
bărbați, la egalitatea de șanse și la 
eliminarea tuturor formelor de 
discriminare.

Or. fr

Amendamentul 11
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) FSE își îndeplinește misiunile prin 
sprijinirea statelor membre în îndeplinirea 
priorităților și a obiectivelor principale ale 
Strategiei Europa 2020 pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, cu scopul de a asigura 
consolidarea coeziunii sociale. FSE 
sprijină elaborarea și punerea în aplicare a 
politicilor și a acțiunilor care fac obiectul 
misiunilor sale, ținând seama de orientările 
integrate pentru politicile economice și de 
ocupare a forței de muncă ale statelor 
membre și de recomandările Consiliului 
privind programele naționale de reformă.
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Or. fr

Amendamentul 12
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Beneficiarii FSE sunt persoane. Fondul 
sprijină, în special, persoanele și 
grupurile excluse de pe piața muncii, 
aflate în poziție defavorizată sau 
amenințate de marginalizare pe piața 
muncii, cum ar fi șomerii pe termen lung, 
persoanele cu handicap, migranții, 
minoritățile etnice, comunitățile 
marginalizate și persoanele care se 
confruntă cu excluziunea socială. De 
asemenea, FSE acordă sprijin lucrătorilor, 
întreprinderilor și întreprinzătorilor, 
precum și sistemelor și structurilor, pentru 
a facilita adaptarea acestora la noile 
provocări și pentru a promova buna 
guvernanță și punerea în aplicare a 
reformelor, în special în domeniul 
politicilor sociale, al ocupării forței de
muncă, al educației și al formării 
profesionale inițiale și continue.

Or. fr

Amendamentul 13
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) pentru obiectivul tematic „promovarea 
ocupării forței de muncă și sprijinirea 
mobilității lucrătorilor” prin:

Or. fr
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Amendamentul 14
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera a – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(i) acces la locuri de muncă pentru 
solicitanții de locuri de muncă, mobilizarea 
pentru accesul la locurile de muncă al 
persoanelor inactive sau îndepărtate de 
piața muncii, precum și sprijin pentru 
mobilitatea lucrătorilor;

Or. fr

Amendamentul 15
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 16
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera a – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(iv) egalitate între femei și bărbați în ceea 
ce privește accesul la locuri de muncă și 
avansarea în carieră și reconcilierea vieții 
profesionale cu cea privată;

Or. fr
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Amendamentul 17
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera a – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 18
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera b – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 19
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera b – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(i) prevenirea și reducerea ratei de părăsire 
timpurie a școlii, promovarea accesului 
egal la învățământ preșcolar, primar și 
secundar de bună calitate și reintegrarea 
tinerilor fără calificare prin sprijinirea 
proiectelor personale care le permit 
reluarea parcursului educațional și de 
formare;

Or. fr
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Amendamentul 20
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera b – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(ii) îmbunătățirea calității, a eficienței și a 
deschiderii învățământului terțiar și a celui 
echivalent, crearea unor rețele cuprinzând 
instituțiile de învățământ superior, 
centrele de formare și de cercetare, 
precum și întreprinderile în vederea 
creșterii participării și a nivelului de 
educație;

Or. fr

Amendamentul 21
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera b – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(iii) creșterea accesului, în condiții mai 
echitabile, la învățarea pe tot parcursul 
vieții, validarea experienței dobândite și 
actualizarea competențelor și a 
aptitudinilor forței de muncă, inclusiv în 
vederea garantării îmbătrânirii active a 
lucrătorilor;

Or. fr

Amendamentul 22
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera b – punctul iiia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii a) îmbunătățirea adaptării sistemelor 
de educație și de formare la nevoile pieței 
muncii, în special prin dezvoltarea unor 
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instrumente care să permită anticiparea 
nevoilor în materie de competențe, 
capacitatea de reacție a sistemelor de 
educație și de formare și orientarea 
școlară și profesională;

Or. fr

Amendamentul 23
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera c – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) promovarea incluziunii sociale și 
combaterea sărăciei prin:

(c) pentru obiectivul tematic „promovarea 
incluziunii sociale și combaterea sărăciei”
prin:

Or. fr

Amendamentul 24
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera c – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(ii) integrarea socială și profesională a
comunităților marginalizate, cum ar fi 
romii;

Or. fr

Amendamentul 25
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera c – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(iii) combaterea discriminării pe motive de 
sex, rasă sau origine etnică, religie sau 
convingeri, handicap, vârstă sau orientare 
sexuală, care afectează accesul și 
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participarea echitabilă a victimelor la 
piața muncii;

Or. fr

Amendamentul 26
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera c – punctul v

Textul propus de Comisie Amendamentul

(v) promovarea economiei sociale și a 
întreprinderilor sociale;

(v) promovarea antreprenoriatului social 
și a integrării profesionale în 
întreprinderile sociale și a economiei 
sociale, pentru a facilita accesul tuturor la 
locurile de muncă și la servicii de calitate;

Or. fr

Amendamentul 27
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera c – punctul vi

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 28
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera d – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) pentru obiectivul tematic „creșterea 
capacității instituționale și a eficienței 
administrației publice” prin:

Or. fr
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Amendamentul 29
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera d – punctul i – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Această prioritate de investiții este 
aplicabilă doar în statele membre care pot 
beneficia de sprijinul Fondului de 
coeziune sau, în alte state membre, de 
acțiuni care, deși se pot derula pe întregul 
teritoriu al statului membru respectiv, 
contribuie la consolidarea capacităților 
instituționale și la eficacitatea 
administrațiilor și serviciilor publice în 
beneficiul uneia sau a mai multora dintre 
regiunile sale NUTS de nivel 2, astfel cum
sunt definite la articolul 82 alineatul (2) 
litera (a) din Regulamentul (UE) nr. […] 

Or. fr

Amendamentul 30
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera d – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(ii) consolidarea capacităților pentru părțile 
interesate care își desfășoară activitatea în 
domeniul politicilor sociale, al educației, 
al formării și ocupării forței de muncă, 
inclusiv prin pacte sectoriale, naționale și 
teritoriale și inițiative de dezvoltare locală.

Or. fr

Amendamentul 31
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 32
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 33
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 34
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Odată cu rapoartele anuale de punere în 
aplicare, autoritatea de gestionare transmite 
electronic date structurate pentru fiecare 
prioritate de investiții. Datele se referă la 
clasificarea pe categorii și la indicatorii de 
realizare și de rezultat.

(2) Odată cu rapoartele anuale de punere în 
aplicare, autoritatea de gestionare transmite 
electronic date structurate pentru fiecare 
prioritate de investiții. Datele se referă la 
categoriile de intervenție și la indicatorii 
de realizare și de rezultat.

Or. fr

Amendamentul 35
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Atât timp cât sunt îndeplinite condițiile 
necesare în termeni de garanții în materie 
de solvabilitate și competență, 
participarea partenerilor, astfel cum se 
prevede la articolul 5 din Regulamentul 
(UE) nr. […], în special a partenerilor 
sociali și a organizațiilor 
neguvernamentale, la punerea în aplicare 
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din Regulamentul (UE) nr. […]. Într-un 
astfel de caz, programul operațional 
precizează componenta programului vizată 
de grantul global, inclusiv alocarea 
financiară indicativă pentru fiecare axă 
prioritară a componentei respective.

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

Or. fr

Amendamentul 36
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 37
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) În scopul de a încuraja participarea 
adecvată și accesul organizațiilor 
neguvernamentale, astfel cum se prevede 
la articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 
[…],la acțiunile și la pregătirea, punerea 
în aplicare, controlul și evaluarea 
programelor sprijinite din FSE, îndeosebi 
prin măsuri de impact, în special în 
domeniile incluziunii sociale, egalității 
între bărbați și femei și egalității de șanse, 
autoritățile care gestionează un program 
operațional într-o regiune, astfel cum este 
definită la articolul 82 alineatul (2) litera 
(a) din Regulamentul (UE) nr. […], sau în 
state membre eligibile pentru sprijinul 
acordat din Fondul de coeziune, se asigură 
că o sumă corespunzătoare din resursele 
FSE este alocată consolidării capacităților 
organizațiilor neguvernamentale.

Or. fr

Amendamentul 38
Propunere de regulament
Articolul 7 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Statele membre și Comisia asigură 
promovarea egalității între bărbați și femei 
prin acordarea unei importanțe sistematice 
acestui aspect la toate nivelurile conceperii 
și punerii în aplicare a programelor, astfel 
cum se prevede la articolul 7 din 
Regulamentul (UE) nr. […]. FSE sprijină, 
de asemenea, acțiunile punctuale 
specifice, astfel cum se prevede la articolul 
3 alineatul (1) litera (a) punctul (iv) din 
prezentul regulament, în special în scopul 
creșterii participării durabile a femeilor la 
ocuparea forței de muncă și a creșterii 
numărului de femei angajate, al reducerii 
segregării bazate pe apartenența de sex pe 
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și formării și al promovării reconcilierii 
vieții profesionale a bărbaților și a femeilor 
cu viața privată.

piața muncii, al combaterii stereotipurilor 
de gen în domeniul educației și formării, al 
combaterii reprezentării pe criterii de gen 
a ocupațiilor și domeniilor profesionale, 
al reducerii segregării în funcție de sex și 
al promovării reconcilierii vieții 
profesionale a bărbaților și a femeilor cu 
viața privată.

Or. fr

Amendamentul 39
Propunere de regulament
Articolul 8 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Statele membre și Comisia promovează 
egalitatea de șanse pentru toți fără 
discriminare în funcție de sex, rasă sau 
origine etnică, religie sau convingeri, 
handicap, vârstă sau orientare sexuală,
prin acordarea unei importanțe în mod 
sistematic principiului nediscriminării la 
toate nivelurile, astfel cum se prevede la 
articolul 7 din Regulamentul (UE) nr. […]
În plus, FSE sprijină acțiuni specifice în 
cadrul priorităților de investiții, astfel cum 
sunt definite la articolul 3 din prezentul 
regulament și, în special, la articolul 3 
alineatul (1) litera (c) punctul (iii) care 
vizează eliminarea tuturor formelor de 
discriminare și îmbunătățirea 
accesibilității pentru persoanele cu 
handicap în vederea reducerii inegalităților 
în ceea ce privește nivelul de educație, a 
creșterii participării la piața muncii 
pentru persoanele expuse riscului 
discriminării și a consolidării incluziunii 
lor sociale, inclusiv prin facilitarea 
tranziției de la asistența instituțională la cea 
acordată la nivelul comunității.

Or. fr
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Amendamentul 40
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 41
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 42
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

diseminând și punând în valoare bunele
practici și metodologii.

Or. fr

Amendamentul 43
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot selecta teme de 
cooperare transnațională pe baza unei 
liste propuse de către Comisie și aprobate 
de către Comitetul FSE.

(2) În vederea identificării domeniilor și 
formelor de cooperare transnațională 
care corespund nevoilor lor specifice, 
statele membre pot selecta teme pe baza 
unei liste propuse de către Comisie și 
aprobate de către comitetul FSE prevăzut 
la articolul 163 alineatul (2) din tratat.

Or. fr

Amendamentul 44
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia facilitează cooperarea 
transnațională privind temele prevăzute la 
alineatul (2) prin intermediul învățării 
reciproce și al unor acțiuni coordonate sau 
comune. În special, Comisia utilizează o 
platformă la nivelul UE pentru a facilita 
schimbul de experiență, consolidarea 
capacităților și colaborarea în rețea, 
precum și difuzarea rezultatelor relevante. 
În plus, Comisia dezvoltă un cadru de 
punere în aplicare coordonată, inclusiv 
criterii comune de eligibilitate, tipuri de 
acțiuni și calendarul acestora, precum și 
abordări metodologice comune pentru 
monitorizare și evaluare, în vederea 
facilitării cooperării transnaționale.

(3) Comisia facilitează cooperarea 
transnațională prin intermediul învățării 
reciproce și al unor acțiuni coordonate sau 
comune. În special, Comisia utilizează o 
platformă la nivelul UE pentru a facilita 
realizarea unor parteneriate 
transnaționale, schimbul de experiență, 
consolidarea capacităților și colaborarea în 
rețea, precum și valorificarea și difuzarea 
rezultatelor relevante. În plus, Comisia 
dezvoltă un cadru de punere în aplicare 
coordonată, inclusiv criterii comune de 
eligibilitate, tipuri de acțiuni și calendarul 
acestora, precum și abordări metodologice 
comune pentru monitorizare și evaluare, în 
vederea facilitării cooperării transnaționale.
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Or. fr

Amendamentul 45
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) la inovarea socială și cooperarea 
transnațională, astfel cum se prevede la 
articolele 9 și 10, în cazul în care acestea 
nu sunt reglementate de o axă prioritară 
dedicată.

(b) Nu privește versiunea în limba 
română

Or. fr

Amendamentul 46
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) FSE poate sprijini strategii de 
dezvoltare locală elaborate la nivelul 
comunității, astfel cum se prevede la 
articolul 28 din Regulamentul (UE) nr. 
[…], pacte teritoriale și inițiative locale 
pentru ocuparea forței de muncă, educație 
și incluziune socială, precum și investiții 
teritoriale integrate (ITI), astfel cum se 
prevede la articolul 99 din Regulament 
(UE) nr. […].

(1) FSE poate sprijini strategii de 
dezvoltare locală elaborate la nivelul 
comunității, astfel cum se prevede la 
articolul 28 din Regulamentul (UE) nr. 
[…], pacte teritoriale și inițiative locale 
pentru ocuparea forței de muncă, educație, 
formare și incluziune socială, precum și 
investiții teritoriale integrate (ITI), astfel 
cum se prevede la articolul 99 din 
Regulament (UE) nr. […].

Or. fr

Amendamentul 47
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Completând intervențiile FEDR, astfel (2) Completând intervențiile FEDR, astfel 
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cum se prevede la articolul 7 din 
Regulamentul (UE) nr. [FEDR], FSE poate 
sprijini strategii de dezvoltare urbană 
durabilă prin strategii care stabilesc acțiuni 
integrate pentru abordarea provocărilor 
economice, ecologice și sociale care 
afectează zonele urbane ale orașelor 
enumerate în contractul de parteneriat.

cum se prevede la articolul 7 din 
Regulamentul (UE) nr. [FEDR], FSE poate 
sprijini strategii de dezvoltare urbană 
durabilă, prin prioritățile de investiții 
prevăzute la articolul 3 alineatul (1) din 
prezentul regulament, prin strategii care 
stabilesc acțiuni integrate pentru abordarea 
provocărilor economice, ecologice și 
sociale care afectează zonele urbane ale 
orașelor enumerate în contractul de 
parteneriat.

Or. fr

Amendamentul 48
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În temeiul articolului 32 din 
Regulamentul (UE) nr. […], FSE poate 
sprijini acțiuni și politici care fac parte din 
domeniul său de aplicare prin intermediul 
unor instrumente financiare, cum ar fi 
scheme de partajare a riscului, participații 
și creanțe, fonduri de garantare, fonduri 
de participare și fonduri de acordare 
împrumuturi.

(1) În temeiul articolului 32 din 
Regulamentul (UE) nr. […], FSE poate 
sprijini acțiuni și politici care fac parte din 
domeniul său de aplicare prin intermediul 
unor instrumente financiare.

Or. fr
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EXPUNERE DE MOTIVE

1. Propunerea Comisiei Europene cu privire la Fondul social european (FSE) pentru perioada 
2014-2020 conține progrese importante, care merită să fie susținute de Parlament, pentru a 
ajuta în mod eficient populația europeană să se adapteze la schimbările de pe piața muncii, 
prin cofinanțarea proiectelor de formare și a programelor de sprijinire a ocupării forței de 
muncă: 

 alocarea de fonduri în conformitate cu prioritățile Strategiei Europa 2020; 
 concentrarea tematică și alocarea a 20% din dotările fondului din fiecare stat membru 

incluziunii sociale și combaterii sărăciei;
  o mai bună recunoaștere a rolului partenerilor sociali și a organizațiilor 

neguvernamentale, precum și 
 simplificarea procedurilor

Fondul social european, principalul instrument financiar al Uniunii Europene pentru 
promovarea ocupării forței de muncă, a fost creat în 1957 prin Tratatul de la Roma. De la 
înființarea sa, acest fond sprijină îndeosebi mobilitatea geografică și profesională a 
lucrătorilor.  În această perioadă de criză, coeziunea socială este primordială, concentrând 
investițiile FSE în următoarele domenii: 

1. integrarea socială prin ocuparea forței de muncă; 
2. ridicarea nivelului calificării; 
3. ridicarea nivelului ocupării forței de muncă. 

În perioada 2014-2020, pentru realizarea acestei coeziuni sociale vor trebui aplicate cele patru 
obiective tematice principale ale propunerii Comisiei legate de FSE : „Promovarea ocupării 
forței de muncă și a mobilității profesionale”, „efectuarea de investiții în domeniul educației, 
al formării competențelor și al învățării pe tot parcursul vieții” „promovarea incluziunii 
sociale și combaterea sărăciei” și „consolidarea capacității instituționale și a eficienței 
administrației publice”. 

Este esențial să se acorde sprijin tinerilor, deoarece, la nivelul Uniunii, 21% dintre aceștia sunt 
șomeri, iar numeroși alți tineri părăsesc sistemele de formare fără calificare. Este motivul 
pentru care FSE rămâne instrumentul de integrare socială prin integrare profesională, printr-o 
abordare integrată care sprijină parcursurile personalizate sau generale în vederea atingerii 
obiectivului creării unui număr maxim de locuri de muncă de calitate. În plus, trebuie 
susținută incluziunea socială a persoanelor aflate în șomaj, prin asigurarea accesului la resurse 
și la servicii corespunzătoare.

FSE ar trebui utilizat, de asemenea, ca instrument care să faciliteze anticiparea viitoarelor
necesități în domeniul competențelor, în vederea creșterii, în mod semnificativ, a numărului 
de lucrători înalt calificați de care, în conformitate cu recentele previziuni, Europa va avea 
nevoie într-un viitor apropiat. 

Este indispensabilă recunoașterea mai clară a rolului specific al partenerilor la toate nivelurile 
pentru buna funcționare a proiectelor.  FSE va rămâne fondul indispensabil pentru ocuparea 
forței de muncă și pentru integrarea profesională a europenilor doar prin mobilizarea tuturor 
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părților interesate și asocierea tuturor partenerilor sociali la gestionarea și utilizarea sa la nivel 
european, național și regional sau local, . 

Simplificarea normelor și procedurilor, precum și o abordare pragmatică, constituie soluțiile 
adecvate pentru consolidarea efectului operațiunilor financiare ale FSE. Elementele care 
vizează simplificarea procedurilor administrative includ, în special, recurgerea la sumele 
forfetare și la costurile unitare, pentru a elimina eficient unul dintre principalele obstacole din 
calea accesului întreprinderilor la fond și, prin urmare, pentru a mări gradul de absorbție a 
resurselor disponibile. În special, trebuie simplificată procesarea dosarelor de cerere FSE în 
cazul proiectelor în care susținerea publică estre mai mică de 50 000 de euro. Utilizarea 
eficace a resurselor FSE poate să îmbunătățească în mod considerabil efectul politicilor de 
relansare și să favorizeze crearea unor noi locuri de muncă în Uniunea Europeană. 

Toate aceste obiective vor trebui să facă obiectul unor măsuri cu impact de mai multe ori în 
cursul perioadei de programare, pentru a asigura o bună utilizare a resurselor și eficacitatea 
politicilor adoptate. 

2. FSE, cadrul general al politicii de coeziune

FSE are nevoie de o susținere fermă a cotei minime totale de 25% din bugetul Fondurilor 
structurale și de coeziune.  Statele membre rămân intermediarele de prim ordin pentru toate 
politicile FSE, având în vedere importanța politicilor naționale de ocupare a forței de muncă; 
este necesar să se respecte autonomia statelor membre și să li se acorde libertatea de a 
organiza implementarea programelor, în funcție de propriile structuri. 

În primul rând, trebuie depuse eforturi pentru a ameliora guvernanța FSE, menținând o 
coordonare centralizată a acestuia, luând în considerare mai eficient necesitățile reale de pe 
teren. 

Raționalizarea controalelor pare să fie o necesitate absolută în vederea simplificării existenței 
actorilor locali ai FSE. Acestea trebuie armonizate, interzicându-se practica de supracontrol și
suprimându-se anumite controale inutile. Pentru a facilita controalele, încheierea unor 
„contracte de încredere” între fiecare stat membru și Comisia Europeană ar permite reducerea 
constrângerilor reglementare care împovărează statele membre. Toate statele membre trebuie 
să aibă drept obiectiv comun reducerea termenelor de plată, introducând practica plăților pe 
faze de realizare.  

Sprijinirea actorilor locali ai FSE trebuie să se efectueze prin consolidarea creditelor acordate 
pentru asistența tehnică și prin formarea serviciilor de gestionare a Fondului social european. 

Pentru a crește rata de utilizare a FSE, trebuie create condițiile unei utilizări optime:  

 încurajând toate statele membre să-și regândească prioritățile de finanțare pentru a 
crește eficacitatea FSE; 

 înființând un cec FSE (forfetar) pentru microproiectele destinate unor domenii 
specifice, ale căror rezultate sunt atinse cu ușurință și sunt măsurabile; 

 îmbunătățind comunicarea și schimburile de informații cu responsabilii de proiect; 
 asigurând o sinergie mai bună între FSE și FEDER, astfel cum prevede Regulamentul 

general al Fondurilor de coeziune. 
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Fondul social european sprijină proiecte de care beneficiază populațiile cele mai vulnerabile. 
Dacă dispozițiile în materie de condiționalitate macroeconomică, introduse în proiectul de 
regulament al Comisiei privind dispozițiile comune referitoare la Fonduri, s-ar aplica și în 
cazul FSE, s-ar menține starea de gravă preocupare. Populațiile vulnerabile alor unor țări 
aflate deja în dificultate nu trebuie pedepsite de două ori.


