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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 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, acordând finanțare pentru 
microcredite, dezvoltarea capacităților, 
îmbunătățiri și modernizare tehnologice 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.

Or. pt
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Justificare

Finanțarea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii 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. 

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. pt

Justificare

Este necesar să se garanteze că mișcarea și circulația libere ale lucrătorilor au loc ca 
opțiune voluntară și nu ca urmare a șomajului sau a altor probleme sociale.

Amendamentul 3

Proiect de rezoluție legislativă
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) 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. De asemenea, este 
important ca creditul oferit să fie adecvat 
pentru modernizarea și îmbunătățirile 
tehnologice necesare pentru păstrarea 
lichidității și a independenței 
microîntreprinderilor și ale 
întreprinderilor mici și mijlocii.

Or. pt

Justificare

Finanțarea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii 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, deoarece este important să se 
asigure lichiditatea și independența microîntreprinderilor și ale întreprinderilor mici și 
mijlocii. 

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) În conformitate cu articolele 8 și 10 
din Tratat, programul ar trebui să sprijine 
integrarea în toate activitățile sale a 
obiectivelor de egalitate de gen și de luptă 
împotriva discriminării. Trebuie efectuate 

(Nu privește versiunea în limba română.)  
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monitorizări și evaluări periodice pentru a 
evalua modul în care sunt abordate în 
activitățile programului aspectele care țin 
de egalitatea de gen și de lupta împotriva 
discriminării.

Or. pt

Justificare

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să încurajeze adeziunea la obiectivele 
Uniunii în domeniul social, al ocupării 
forței de muncă și al condițiilor de muncă 
în rândul principalilor responsabili politici 
europeni și naționali, precum și în rândul 
altor părți interesate pentru a determina 
realizarea unor acțiuni concrete și 
coordonate, atât la nivelul Uniunii, cât și la 
nivelul statelor membre;

(a) să promoveze strategii, în rândul 
principalilor responsabili politici europeni 
și naționali, precum și în rândul altor părți 
interesate, cu scopul de a spori nivelul de 
ocupare a forței de muncă și de a 
salvgarda drepturile sociale și în materie 
de muncă pentru a determina realizarea 
unor acțiuni concrete și coordonate, atât la 
nivelul Uniunii, cât și la nivelul statelor 
membre;

Or. pt

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) să sprijine dezvoltarea unor sisteme 
publice adecvate, accesibile și eficiente de 
protecție socială și a piețelor muncii și să 
faciliteze reforma politică, prin promovarea 
unei bune guvernări, a învățării reciproce și 
a inovării sociale;
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Amendamentul 7

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 garanteze posibilitatea de mobilitate
geografică a lucrătorilor, care să nu fie 
impusă de șomaj sau de alte probleme 
sociale, și să stimuleze oportunitățile de 
ocupare a forței de muncă prin drepturi 
sociale și în materie de muncă accesibile 
tuturor;

Or. pt

Justificare

Este necesar să se garanteze că mișcarea și circulația libere ale lucrătorilor au loc ca 
opțiune voluntară și nu ca urmare a șomajului sau a altor probleme sociale.

Amendamentul 8

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 
independenței acestora.

Or. pt
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Amendamentul 9

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) să încurajeze crearea de locuri de 
muncă însoțite de drepturi și anticiparea 
și dezvoltarea de competențe noi pentru 
locuri de muncă noi și de bună calitate, 
prin legarea politicilor sociale și a celor 
din domeniul ocupării forței de muncă de 
politicile industriale și structurale care 
sprijină tranziția spre o economie cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon și 
eficientă din punctul de vedere al utilizării 
resurselor.

Or. pt

Amendamentul 10

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;

Or. pt

Justificare

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

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – litera c



PA\893553RO.doc 9/9 PE483.686v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. pt

Justificare

Una dintre principalele probleme întâmpinate în momentul înființării și în timpul funcționării 
microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii este dificultatea obținerii de 
finanțare, motiv pentru care propunem consolidarea axei pentru microfinanțare.


