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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Încă de la crearea Comunității Europene, Fondul social european (FSE) a contribuit la 
convergența nivelurilor de dezvoltare în diferite regiuni. De la aderarea țărilor din Europa 
Centrală și de Est la UE, FSE a avut un rol important în reducerea costurilor transformării în 
țările postcomuniste. FSE este un mecanism important de investiții în capitalul uman al acestei 
regiuni. Fondul oferă sprijin pentru inițiativele de formare care vizează grupurile expuse 
riscurilor de excluziune socială.

Conștienți de faptul că în regiunile mai puțin dezvoltate încă este nevoie de sprijin profesional, 
iar această nevoie este din ce în ce mai pregnantă în condițiile crizei actuale, adoptăm cu 
satisfacție o propunere de a garanta finanțarea FSE pentru viitoarea perioadă de programare 
financiară, inclusiv prin stabilirea unei sume minime ce va fi alocată FSE în cadrul politicii de 
coeziune. 

Propun, însă, introducerea unui grad mai mare de flexibilitate în dispozițiile regulamentului, 
pentru a permite fiecărei țări să acționeze în vederea remedierii propriilor probleme socio-
economice.  Aceasta vizează, inter alia, destinatarii fondurilor, dar și cerința ca regulamentul să 
nu impună restricții inflexibile în privința listei grupurilor sociale eligibile pentru intervenția 
fondului. 

În ceea ce privește promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei, atrag atenția asupra 
faptului că este necesară acordarea unui sprijin specific femeilor în situații dificile din punctul 
de vedere al locului de muncă, întrucât acestea sunt cele mai expuse riscului sărăciei, precum 
și părinților singuri - în principal femei - pentru a le facilita reconcilierea vieții profesionale cu 
cea de familie.  

AMENDAMENTE

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru ocuparea 
forței de muncă și afaceri sociale, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

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 

(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 
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inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii. Pentru a se asigura alinierea 
deplină a FSE la obiectivele acestei 
strategii, în special în ceea ce privește 
ocuparea forței de muncă, educația și 
combaterea excluziunii sociale, FSE ar 
trebui să sprijine statele membre în 
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”.

inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii. Pentru a se asigura alinierea 
deplină a FSE la obiectivele acestei 
strategii, în special în ceea ce privește 
ocuparea forței de muncă, educația și 
combaterea excluziunii sociale, FSE ar 
trebui să sprijine statele membre în 
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”, precum și obiectivele 
stabilite în Carta femeii.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Uniunea Europeană se confruntă cu 
provocări structurale generate de 
globalizarea economică, schimbările 
tehnologice, 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 femeile, tinerii și alte 
grupuri defavorizate, cum ar fi migranții și 
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trebui să aibă ca obiectiv promovarea 
ocupării forței de muncă și sprijinirea 
mobilității lucrătorilor, efectuarea de 
investiții în domeniul educației, al formării 
competențelor și al învățării pe tot 
parcursul vieții, promovarea incluziunii
sociale și combaterea sărăciei. Pentru 
promovarea unei mai bune funcționări a 
piețelor muncii, prin sporirea mobilității 
geografice transnaționale a lucrătorilor, 
FSE ar trebui, în special, să sprijine 
serviciile europene pentru ocuparea forței 
de muncă (EURES) în ceea ce privește 
recrutarea și serviciile conexe de 
informare, consiliere și orientare la nivel 
național și transfrontalier.

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

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) FSE ar trebui să contribuie la realizarea 
Strategiei Europa 2020, asigurând o mai 
mare concentrare a sprijinului pentru 

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

prioritățile Uniunii Europene. FSE ar 
trebui, în special, să își intensifice sprijinul 
în favoarea combaterii excluziunii sociale 
și a sărăciei și să promoveze mai mult 
egalitatea de gen și egalitatea de șanse, 
prin asigurarea unor finanțări minime 
destinate acestui scop. În conformitate cu 
nivelul de dezvoltare al regiunilor care 
beneficiază de sprijin, alegerea și numărul 
priorităților de investiții susținute din FSE 
ar trebui, de asemenea, limitate.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) FSE ar trebui să sprijine tot mai mult 
egalitatea de gen prin investirea în servicii 
de îngrijire, oportunități de angajare 
pentru femei, îmbunătățirea nivelului de 
educare și al abilităților și combaterea 
violenței împotriva femeilor. De 
asemenea, FSE ar trebui să remedieze 
multipla discriminare cu care se 
confruntă, printre altele, femeile 
migrante, femeile de etnie romă, femeile 
cu dizabilități, lesbienele și femeile în 
vârstă.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Statele membre și Comisia ar trebui să 
se asigure că implementarea priorităților 
finanțate din FSE contribuie la promovarea 
egalității între femei și bărbați, în 
conformitate cu articolul 8 din tratat. 
Evaluările efectuate au arătat importanța 

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

luării în considerare a obiectivelor privind
egalitatea de gen în toate dimensiunile 
programelor și a luării unor măsuri
specifice de promovare a egalității de gen.
Statele membre ar trebui să se asigure că 
se efectuează o evaluare a integrării 
dimensiunii de gen la elaborarea 
bugetului pentru toate acțiunile FSE și 
pentru toate finanțate parțial din FSE. 
FSE ar trebui să promoveze 
implementarea politicilor relevante ale 
Uniunii.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Statele membre și Comisia instituie 
egalitatea între femei și bărbați și 
integrarea perspectivei de gen ca principii 
obligatorii pe parcursul diferitelor etape 
de planificare și punere în aplicare a 
fondurilor (perspectiva de gen în analiză, 
obiective comune și indicatori și punerea 
în aplicare, monitorizarea și evaluarea) și 
se asigură că acțiunile principale primesc 
sprijin (structuri) pe durata fiecărei etape 
de punere în aplicare a integrării 
principiului egalității de gen în FSE.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) În conformitate cu articolul 10 din 
tratat, implementarea priorităților finanțate 
din FSE ar trebui să contribuie la 
combaterea discriminării pe motive de sex, 
rasă sau origine etnică, religie sau 
convingeri, handicap, vârstă sau orientare 

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

sexuală, acordând o atenție specială 
persoanelor care se confruntă cu o 
discriminare multiplă. FSE ar trebui să 
sprijine îndeplinirea obligației în temeiul 
Convenției ONU privind drepturile 
persoanelor cu handicap în ceea ce 
privește, inter alia, educația, ocuparea unui 
loc de muncă și accesibilitatea. FSE ar 
trebui, de asemenea, să promoveze 
implementarea politicilor UE relevante și
tranziția de la asistența instituțională la cea 
acordată la nivelul comunității.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(12) Este esențial să se acorde sprijin 
inovării sociale pentru ca politicile să 
răspundă mai bine schimbării sociale, 
precum și să încurajeze și să sprijine 
întreprinderile sociale inovatoare. În 
special, testarea și evaluarea soluțiilor 
inovatoare, luând în considerare faptul că 
rezultatele provenite de la întreprinderile 
sociale necesită adesea o perspectivă pe 
termen lung, înainte de aplicarea acestora 
pe scară largă sunt esențiale pentru 
îmbunătățirea eficienței politicilor și, prin 
urmare, justifică sprijinul specific acordat 
din FSE.

Amendamentul 10

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, 
independența economică a femeilor și a 
bărbaților și reconcilierea vieții 
profesionale cu cea privată a bărbaților și 
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a femeilor;

Amendamentul 11

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iva) combaterea stereotipurilor de gen în 
alegerea carierei și a viitoarei profesii și 
promovarea învățării pe tot parcursul 
vieții;

Amendamentul 12

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) promovarea drepturilor femeii și a 
egalității de gen prin:
(i) îmbunătățirea accesului la un loc de 
muncă și la educație pentru femeile de 
toate vârstele;
(ii) o mai bună furnizare de servicii de 
îngrijire, inclusiv servicii accesibile și de 
înaltă calitate pentru îngrijirea copiilor și 
a persoanelor în vârstă, precum și servicii 
de îngrijire a altor persoane dependente;
(iii) acțiuni în vederea eliminării tuturor 
formelor de violență împotriva femeilor;
(iv) măsuri pentru remedierea și 
eliminarea discriminării multiple cu care 
se confruntă, printre altele, femeile 
migrante, femeile cu dizabilități, femeile 
de etnie romă, lesbienele și femeile în 
vârstă;
(v) promovarea accesului femeilor la 
servicii abordabile de îngrijire a sănătății, 
inclusiv a îngrijirii sănătății sexuale și 
reproductive;
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Amendamentul 13

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 14

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) promovarea incluziunii sociale și 
combaterea sărăciei prin:

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

Amendamentul 15

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) acordarea unui sprijin activ pentru 
integrarea părinților singuri pe piața 
muncii, ajutându-i să își reconcilieze viața 
profesională cu cea de familie și ținând 
seama, în același timp, de faptul că o 
majoritate semnificativă a părinților 
singuri din Europa sunt femei;

Amendamentul 16

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

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

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

Amendamentul 17

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiia) măsuri de acompaniere și sprijin 
relevant, servicii comunitare și de 
îngrijire care cresc șansele de angajare;

Amendamentul 18

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(iv) îmbunătățirea accesului la servicii de 
interes general abordabile, viabile și de 
înaltă calitate, inclusiv asistență medicală, 
servicii sociale și structuri de îngrijire a 
copiilor preșcolari de care să poată 
beneficia și părinții fără loc de muncă; 

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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



PE486.156v03-00 12/15 AD\904820RO.doc

RO

Regulamentul (UE) nr. […]. […].

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 7 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(Nu privește versiunea în limba română).



AD\904820RO.doc 13/15 PE486.156v03-00

RO

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Anexă– punctul 2 – liniuța 1a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- numărul de proiecte care cresc nivelul 
participării sustenabile și al progresului 
femeilor în privința ocupării forței de 
muncă;

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Anexă – punctul 4 – liniuța 3a (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

- statistici care indică o diminuare a 
segregării între genuri pe piața muncii;

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Anexă – punctul 4 – liniuța 3b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- statistici care indică faptul că 
stereotipurile de gen din educație și 
instruire sunt combătute cu succes; 
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