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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Încă de la crearea Comunității Europene, Fondul social european (FSE) a contribuit la 
convergența nivelurilor de dezvoltare ale diverselor regiuni. După ce țările din Europa Centrală 
și de Est s-au alăturat UE, FSE a jucat un rol important în ceea ce privește reducerea costurilor 
sociale ale transformării în țările post-comuniste. 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 mare în această perioadă de criză, 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. 

În acest scop, propun introducerea unui grad mai mare de flexibilitate în dispozițiile 
regulamentului pentru a permite fiecărei țări să acționeze pentru remedierea propriilor probleme 
socio-economice.  Acest lucru se referă, printre altele, la dispozițiile privind beneficiarii vizați ai 
fondului și la solicitarea ca regulamentul să nu introducă restricții inflexibile cu privire la lista 
grupurilor sociale cărora li se poate adresa fondului. 

În ceea ce privește promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei, trebuie remarcat 
faptul că există o nevoie clară de a sprijini femeile aflate într-o situație dificilă cu privire la 
locul de muncă, dat fiind că sunt persoanele cele mai expuse sărăciei, și de a sprijini părinții 
singuri, în special mamele care-și cresc singure copiii, pentru a favoriza reconcilierea vieții 
profesionale cu viața 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 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) FSE ar trebui să contribuie la realizarea 
Strategiei Europa 2020, asigurând o mai 
mare concentrare a sprijinului pentru 
prioritățile Uniunii Europene. FSE ar 
trebui, în special, să își intensifice sprijinul 
în favoarea combaterii excluziunii sociale 
și a sărăciei, prin asigurarea unei alocări 
minime. În conformitate cu nivelul de 

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

domeniu ar trebui să fie destinate în 
continuare sprijinirii femeilor, dat fiind 
că sunt cele mai expuse riscului sărăciei.
În conformitate cu nivelul de dezvoltare al 
regiunilor care beneficiază de sprijin, 
alegerea și numărul priorităților de 
investiții susținute din FSE ar trebui, de 
asemenea, limitate.

Or. pl

Amendamentul 2

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 implementarea reformelor, în 
special în domeniile ocupării forței de 
muncă, educației și politicilor sociale. 

(3) Beneficiarii FSE sunt persoane aflate 
în situații socioprofesionale 
dezavantajate, cum ar fi șomerii pe termen 
lung sau persoanele care se confruntă cu 
excluziunea socială. Statele membre 
definesc grupurile sociale marginalizate 
care să fie vizate de FSE în calitate de 
beneficiari potențiali. De asemenea, FSE 
acordă sprijin întreprinderilor, sistemelor și 
structurilor, pentru a facilita adaptarea 
acestora la noile provocări și pentru a 
promova buna guvernanță și 
implementarea reformelor, în special în 
domeniile ocupării forței de muncă, 
educației și politicilor sociale.

Or. pl

Amendamentul 3

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

reconcilierea vieții profesionale cu cea de 
familie;

Or. pl

Amendamentul 4

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 unici pe piața 
muncii, sprijinindu-i să își reconcilieze 
viața profesională cu cea de familie, 
ținând seama, în același timp, de faptul că 
majoritatea semnificativă a părinților 
singuri din Europa sunt femei;

Or. pl

Amendamentul 5

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 accesibile, durabile 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; 

Or. pl


