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AMENDAMENTE

Comisia pentru industrie, cercetare și energie 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 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 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.

(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, analiza și dezvoltarea de 
soluții inovatoare și practici prin 
experimentare socială pentru a furniza 
statelor membre o asistență mai eficientă în 
reformarea piețelor muncii, a politicii 
privind întreprinderile și a 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.
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Amendamentul 2

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) 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, încurajând dezvoltarea 
capacităților, ameliorarea și 
modernizarea tehnologiei și acordând 
finanțare pentru microcredite 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.

Justificare

Finanțarea IMM-urilor ar trebui să le permită acestora să ajungă la zi și să se modernizeze 
din punct de vedere tehnologic, astfel încât să facă față dificultăților și obstacolelor cu care 
se confruntă și, mai ales, obstacolelor legate de concentrarea și monopolizarea sectoarelor 
industriale și productive și ale sectorului distribuției. 
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Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Subliniază necesitatea consolidării 
dimensiunii sociale a pieței unice.  Având 
în vedere că este necesar ca piața unică și 
libera circulație a serviciilor să se bucure 
de o mai mare încredere, care poate fi 
obținută prin respectarea drepturilor 
lucrătorilor, trebuie să se garanteze că 
atât drepturile lucrătorilor, cât și 
libertatea de liberă circulație a 
întreprinzătorilor beneficiază de un statut 
egal pe întreg teritoriul Uniunii 
Europene.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Domeniul de aplicare al EURES ar 
trebui extins cu scopul de a dezvolta și de a 
susține programe specifice de mobilitate la 
nivelul Uniunii pentru a ocupa posturile în 
domeniile în care s-au constatat lipsuri. În 
conformitate cu articolul 47 din Tratat, 
programul ar trebui să faciliteze 
mobilitatea în rândul tinerilor lucrători.

(12) Domeniul de aplicare al EURES ar 
trebui extins cu scopul de a dezvolta și de a 
susține programe specifice de mobilitate la 
nivelul Uniunii pentru a ocupa posturile în 
domeniile în care s-au constatat lipsuri.
Având în vedere nivelul ridicat al ratelor 
șomajului în rândul tinerilor și în
conformitate cu articolul 47 din Tratat, 
programul ar trebui să faciliteze în special
mobilitatea în rândul tinerilor lucrători din 
Uniune.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 14
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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) Lipsa 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. De asemenea, este 
important ca creditele acordate să devină 
mai flexibile prin intermediul instituțiilor 
nebancare și să poată răspunde 
necesităților legate de  modernizarea și 
ameliorarea tehnologiei, procese 
necesare, la rândul lor, pentru a proteja 
lichiditățile și independența 
microîntreprinderilor și ale 
întreprinderilor mici și mijlocii.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) „Experimentare socială” înseamnă 
experimente care au drept obiectiv să
ofere răspunsuri novatoare la nevoile 
sociale. Aceasta are loc în contexte 
definite, permițând monitorizarea și 
evaluarea și reducând, astfel, costurile 
sociale, precum și riscurile în materie de 
investiții.

Amendamentul 7
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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 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. Aceasta se 
concentrează pe elaborarea de strategii 
europene comune capabile să aducă 
îmbunătățiri concrete în materie de 
politici sociale și de ocupare a forței de 
muncă, precum și în ceea ce privește 
condițiile de muncă din Europa;

Amendamentul 8

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 
antreprenorilor la finanțare, în special al
persoanelor celor mai îndepărtate de piața 
muncii și al întreprinderilor sociale, în 
special al cooperativelor, al societăților 
mutuale și al microîntreprinderilor.

Amendamentul 9

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 

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

muncii și să faciliteze reforma politică, prin 
promovarea unei bune guvernări, a 
învățării reciproce și a inovării sociale;

Amendamentul 10

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 
piețelor europene ale muncii, deschise și 
accesibile tuturor;

(d) să consolideze piața unică prin 
promovarea mobilității geografice a 
lucrătorilor și să stimuleze oportunitățile de 
ocupare a forței de muncă prin dezvoltarea 
piețelor muncii din Uniune, deschise și 
accesibile tuturor, prin respectarea și 
garantarea liberei circulații și a 
drepturilor lucrătorilor de pe întreg 
teritoriul Uniunii Europene;

Amendamentul 11

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 categoriile 
vulnerabile și microîntreprinderi și prin 
facilitarea accesului la finanțare pentru 
întreprinderile sociale, ca modalitate de 
îmbunătățire a lichidității și de 
consolidare a independenței acestora.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera ea (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) să încurajeze crearea de locuri de 
muncă însoțite de contracte de angajare 
care să acorde drepturi decente, precum și 
anticiparea și dezvoltarea de noi 
competențe care să permită ocuparea 
unor locuri de muncă noi și de bună 
calitate, prin corelarea politicilor sociale 
și a celor din domeniul ocupării forței de 
muncă cu politici industriale și 
structurale care să sprijine tranziția spre o 
economie cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon și eficientă din punctul de vedere 
al utilizării resurselor.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – 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) 50% 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;

Justificare

A se vedea amendamentul la articolul 5 alineatul (2) litera (c).

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) 30% pentru axa Microfinanțare și 
antreprenoriat social.
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Justificare

Una dintre principalele probleme întâmpinate în momentul înființării și în timpul funcționării 
IMM-urilor o constituie dificultățile legate de obținerea finanțărilor, motiv pentru care 
propunem consolidarea axei pentru microfinanțare.

Amendamentul 15

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) 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, asigurând astfel 
consolidarea controlului cheltuielilor.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) evaluări și analize de impact; (c) evaluări și analize de impact
independente;

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 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, identificarea și diseminarea  
bunelor practici, abordări inovatoare și 
experiență, evaluări inter pares, evaluare 
comparativă și învățare reciprocă la nivel 
european;
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Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) evenimente, conferințe și seminarii 
legate de Președinția Consiliului
importante, cu condiția să fie justificate în 
mod corespunzător;

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) organizarea de grupuri de lucru 
compuse din funcționari naționali, pentru a 
monitoriza punerea în aplicare a legislației 
Uniunii;

(c) organizarea de grupuri de lucru 
compuse din funcționari naționali, pentru a 
monitoriza punerea în aplicare în mod 
corespunzător a legislației Uniunii;

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – litera d

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 și alte părți interesate vizate, 
autorități naționale, regionale și locale și 
serviciile de ocupare a forței de muncă;

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia, în cooperare cu statele (1) Comisia, în cooperare cu statele 
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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.

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, în politica economică generală, 
precum și cu nevoile pieței interne, 
consolidând astfel buna funcționare a 
acesteia.

Amendamentul 22

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 anuale 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.
Raportul este publicat și pus la dispoziția 
publicului, pentru a crește transparența 
acestui proces.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la sfârșitul anului 2017, se 
realizează o evaluare intermediară a 

(1) Până la sfârșitul anului 2017, se 
realizează o evaluare intermediară a 
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programului pentru a măsura progresele 
înregistrate în realizarea obiectivelor sale, a 
stabili dacă resursele sale au fost folosite în 
mod eficient și a evalua valoarea adăugată 
a programului la nivelul Uniunii.

programului pentru a măsura progresele 
înregistrate în realizarea obiectivelor sale, a 
stabili dacă resursele sale au fost folosite în 
mod eficient și a evalua valoarea adăugată 
a programului la nivelul Uniunii. După 
această evaluare, raportul este trimis 
Parlamentului European și Consiliului. 
Raportul este publicat și pus la dispoziția 
publicului, pentru a crește transparența 
acestui proces.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cel târziu la doi ani de la expirarea 
programului, Comisia efectuează o 
evaluare ex post a impactului și a valorii 
adăugate la nivelul Uniunii și transmite un 
raport cu privire la evaluarea respectivă 
Parlamentului European, Consiliului, 
Comitetului Economic și Social European 
și Comitetului Regiunilor.

(2) Cel târziu la un an de la expirarea 
programului, Comisia efectuează o 
evaluare ex post independentă a 
impactului și a valorii adăugate la nivelul 
Uniunii și transmite un raport cu privire la 
evaluarea respectivă Parlamentului 
European, Consiliului, Comitetului 
Economic și Social European și 
Comitetului Regiunilor. În urma evaluării, 
Comisia poate propune, în termen de cel 
târziu doi ani de la expirarea 
programului, continuarea acestuia. 
Raportul este publicat și pus la dispoziția 
publicului, pentru a crește transparența 
acestui proces.

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 15 – 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 

(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 
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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;

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 în mod corespunzător a legislației 
Uniunii;

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 15 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) să elaboreze strategii europene 
comune pentru a aduce reale îmbunătățiri 
politicilor sociale și de ocupare a forței de 
muncă, precum și condițiilor de muncă 
din Europa.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) parteneri sociali; (d) parteneri sociali și interese de afaceri 
vizate;

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia poate să coopereze cu țări terțe 
care nu participă la program.
Reprezentanții acestor țări terțe pot 
participa la evenimente de interes comun
(conferințe, ateliere și seminarii) care se 
desfășoară în țările care participă la 
program, iar costurile participării lor pot fi

(4) Comisia poate să coopereze cu țări terțe 
care nu participă la program.
Reprezentanții acestor țări terțe pot 
participa la evenimente de interes comun
(conferințe, ateliere și seminarii) care se 
desfășoară în țările care participă la 
program, iar costurile participării lor pot fi
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acoperite de program. cofinanțate de program.

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) planurile de lucru anuale, care includ 
criteriile pentru selecția beneficiarilor în 
urma unor cereri de propuneri.

(b) planurile de lucru anuale, care includ 
criteriile pentru selecția beneficiarilor în 
urma unor cereri de propuneri. Criteriile de 
selecție a beneficiarilor ar trebui să ia în 
considerare cerințele pieței interne.

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 20 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) informarea completă și în timp util a 
persoanelor care caută un loc de muncă 
într-un alt stat membru cu privire la 
legislația și la condițiile de angajare 
aplicabile.

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru a veni în ajutorul beneficiarilor 
finali și a crea microîntreprinderi 
competitive și viabile, organismele publice 
și private care desfășoară activitățile 
menționate la alineatul (1) litera (a) 
cooperează strâns cu organizațiile care 
reprezentă interesele beneficiarilor finali ai 
microcreditelor și cu organizațiile, în 
special cele sprijinite de FSE, care le oferă 
acestor beneficiari finali programe de 

(2) Pentru a veni în ajutorul beneficiarilor 
finali și a crea microîntreprinderi 
competitive și viabile, organismele publice 
și private care desfășoară activitățile 
menționate la alineatul (1) litera (a) 
cooperează strâns cu organizațiile care 
reprezentă interesele beneficiarilor finali ai 
microcreditelor și cu organizațiile, în 
special cele sprijinite de FSE, care le oferă 
acestor beneficiari finali programe de 
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mentorat și formare. mentorat și formare. Programele de 
formare ar trebui să ia în considerare 
cerințele pieței interne.

Amendamentul 32

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

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

Amendamentul 33

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.
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