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AMENDAMENTE

Comisia pentru dezvoltare regională 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 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 ar trebui să îmbunătățească șansele 
de angajare, să promoveze crearea de 
locuri de muncă sustenabile și de înaltă 
calitate, să sprijine integrarea lucrătorilor 
pe piața muncii și adaptarea lor 
schimbările care survin pe aceasta, 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 TFUE. Astfel, FSE ar trebui să 
contribuie la coeziunea economică, socială 
și teritorială, în conformitate cu articolele 
174, 349 și articolul 355 alineatul (1) din 
TFUE. În conformitate cu articolul 9 din 
tratat, FSE ar trebui să țină seama, la 
conceperea și executarea politicilor și 
acțiunilor sale, de cerințele privind 
promovarea unui nivel ridicat al ocupării 
forței de muncă, garantarea unei protecții 
sociale corespunzătoare, combaterea 
excluziunii sociale și a sărăciei, precum și 
de cerințele privind un nivel ridicat de 
educație, de formare profesională și de 
protecție a sănătății umane.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 4
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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 
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.

(4) Uniunea Europeană se confruntă cu 
provocări structurale și demografice
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 trebui să aibă ca obiectiv
crearea și promovarea locurilor de muncă
sustenabile și de înaltă calitate și 
sprijinirea mobilității lucrătorilor, 
efectuarea de investiții în domeniul 
educației formale și informale, al 
cercetării, al formării competențelor și al 
învățării pe tot parcursul vieții, 
promovarea incluziunii sociale și 
combaterea sărăciei și discriminării.
Pentru promovarea unei funcționări
integratoare a piețelor muncii, prin
facilitarea mobilității geografice și 
profesionale a lucrătorilor în cadrul 
statelor membre și la nivel transnațional, 
FSE ar trebui să sprijine serviciile 
europene pentru ocuparea forței de muncă
(EURES) pentru ca acestea să joace un 
rol mai activ în identificarea 
oportunităților de angajare, împreună cu 
instituțiile publice și private, 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
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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, ar trebui 
îmbunătățită eficiența administrației 
publice la nivel național și regional și 
capacitatea acesteia de a acționa într-o 
chestiune activă, 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 toate
regiunile și statele membre, în vederea 
stimulării creșterii economice și a
promovării șanselor de angajare.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În același timp, este esențial să se 
sprijine dezvoltarea și competitivitatea 
întreprinderilor mici și mijlocii europene și 
să se asigure că, prin dobândirea de 
competențe adecvate și prin fructificarea 
oportunităților de învățare pe tot parcursul 
vieții, oamenii se pot adapta noilor
provocări, cum ar fi trecerea la o economie 
bazată pe cunoaștere, agenda digitală și 
tranziția către o economie cu emisii scăzute 
de dioxid de carbon și mai eficientă din 
punct de vedere energetic. Prin urmărirea 
principalelor sale obiectivelor tematice, 
FSE ar trebui să contribuie la abordarea 
acestor provocări. În acest context, FSE ar 
trebui să susțină tranziția forței de muncă 
spre competențe și locuri de muncă mai 
ecologice, în special în sectoarele 
eficientizării utilizării energiei, energiei 
regenerabile și transporturilor durabile, 
luând în considerare intențiile Uniunii de a 
majora la cel puțin 20% procentul din 
bugetul UE alocat pentru aducerea în prim-

(6) În același timp, este esențial să se 
sprijine înființarea, dezvoltarea și 
competitivitatea diferitelor tipuri de 
întreprinderi, îndeosebi a întreprinderilor 
mici și mijlocii și a întreprinderilor 
sociale și ale economiei sociale, cu scopul 
de a crea locuri de muncă sustenabile, de 
înaltă calitate și de a asigura că, prin 
dobândirea de competențe adecvate și prin 
fructificarea oportunităților de învățare pe 
tot parcursul vieții, oamenii se pot adapta
la condițiile sociale și economice în 
schimbare și la noile provocări, cum ar fi 
trecerea la o economie bazată pe 
cunoaștere, agenda digitală și tranziția 
către o economie cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon și mai eficientă din punct 
de vedere energetic. Prin urmărirea 
principalelor sale obiectivelor tematice, 
FSE ar trebui să contribuie la abordarea 
acestor provocări. În acest context, FSE ar 
trebui să susțină tranziția forței de muncă 
spre competențe și locuri de muncă mai 
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plan a aspectelor legate de climă, reunind 
contribuții din diferite domenii de politici.

ecologice, în special în sectoarele 
eficientizării utilizării energiei, energiei 
regenerabile și transporturilor durabile, 
luând în considerare intențiile Uniunii de a 
majora la cel puțin 20% procentul din 
bugetul UE alocat pentru aducerea în prim-
plan a aspectelor legate de climă, reunind 
contribuții din diferite domenii de politici.

Amendamentul 5

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 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.

(7) FSE ar trebui să contribuie la realizarea 
Strategiei Europa 2020, asigurând o mai 
mare concentrare a sprijinului pentru 
prioritățile Uniunii Europene în domeniile 
ocupării forței de muncă, educației, 
incluziunii sociale și combaterii sărăciei, 
precum și pentru măsurile care au ca scop 
îmbunătățirea capacității instituționale, 
cu o finanțare suficientă pentru realizarea 
lor. FSE ar trebui, în special, să își 
intensifice sprijinul în favoarea combaterii
active și eficace a 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. Cu toate acestea, 
concentrarea tematică ar trebui să fie 
suficient de flexibilă pentru a permite 
adaptarea intervențiilor FSE la cerințele 
individuale ale statelor membre și ale 
regiunilor. 

Justificare

FSE ar trebui să contribuie la Strategia 2020 în cadrul celor patru obiective tematice 
atribuite.
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Concentrarea tematică propusă de Comisie ar trebui să fie însoțită de flexibilitate în așa fel 
încât intervențiile FSE să poată fi adaptate la nevoile fiecărui stat membru și regiune, 
asigurând astfel utilizarea mai eficace a resurselor.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Implementarea 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 implementarea FSE.

(9) Implementarea eficientă și efectivă a 
acțiunilor sprijinite din FSE depinde de 
buna guvernanță și de parteneriatul dintre 
toți actorii teritoriali și socioeconomici 
relevanți, în special de participarea 
autorităților locale și regionale, a 
partenerilor sociali și a organizațiilor
neguvernamentale. Prin urmare, este 
necesar ca statele membre să implice și să 
ajute autoritățile locale și regionale, 
partenerii sociali și organizațiile 
neguvernamentale, dacă este nevoie cu 
măsuri de consolidare a capacităților, în 
procesul de concepere și implementare a 
programelor FSE.

Justificare

Și autoritățile locale și regionale ar trebui să participe la procedurile legate de elaborarea și 
implementarea FSE.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Luând în considerare faptul că, 
pentru a asigura ocuparea forței de 
muncă și coeziunea socială, este necesară 
o abordare integrată și holistică, FSE ar 
trebui să sprijine crearea de parteneriate 
transsectoriale, transnaționale, bazate pe 
teritorii și de programe aferente acestora.
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Amendamentul 8

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 
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.

(10) Statele membre și Comisia se asigură
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 luării în considerare a 
aspectului apartenenței la unul dintre sexe 
în toate dimensiunile și în pregătirea, 
punerea în aplicare, monitorizarea și 
evaluarea programelor în mod prompt și 
consecvent, asigurându-se, în același timp, 
că sunt întreprinse acțiuni specifice de 
promovare a egalității între femei și 
bărbați.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Dat fiind faptul că inovarea socială 
face obiectul mai multor programe, ar 
trebui adoptate măsuri pentru evitarea 
suprapunerii sau a dublei finanțări a 
acelorași activități și inițiative. În plus, 
întrucât anumite activități desfășurate în 
cadrul FSE cu administrare comună se 
suprapun în parte cu cele ale 
Programului pentru schimbări sociale și 
inovare socială, aflat sub administrare 
directă, ar trebui adoptate măsuri pentru 
evitarea repetării sau a dublei finanțări a 
activităților cu regim de administrare 
diferit.

Amendamentul 10
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Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Mobilizarea părților interesate 
regionale și locale este necesară pentru 
implementarea Strategiei Europa 2020 și 
realizarea obiectivelor sale principale.
Pactele teritoriale, inițiativele locale pentru 
ocuparea forței de muncă și incluziune 
socială, strategiile de dezvoltare locală 
gestionate de comunități și strategiile de 
dezvoltare urbană durabilă pot fi utilizate și 
susținute pentru a implica mai activ
autoritățile regionale și locale, orașele, 
partenerii sociali și organizațiile
neguvernamentale în implementarea 
programelor.

(14) Implicarea activă a părților interesate 
regionale și locale este necesară pentru 
implementarea Strategiei Europa 2020 și 
realizarea obiectivelor sale principale.
Principiul guvernanței pe mai multe 
niveluri presupune că pactele teritoriale, 
inițiativele locale pentru ocuparea forței de 
muncă și incluziune socială, strategiile de 
dezvoltare locală gestionate de comunități 
și strategiile de dezvoltare urbană durabilă 
pot fi utilizate și susținute pentru a implica
în cadrul parteneriatului mai activ și mai  
fructuos acele autorități regionale și 
locale, orașe, parteneri sociali și
organizații neguvernamentale în
pregătirea, monitorizarea, implementarea
și administrarea programelor care 
reprezintă nivelul teritorial în cauză.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Statele membre și regiunile ar trebui 
încurajate să genereze un efect de 
multiplicare al FSE prin intermediul unor 
instrumente financiare pentru a sprijini, de 
exemplu, studenții, crearea de locuri de 
muncă, mobilitatea lucrătorilor, 
incluziunea socială și antreprenoriatul 
social.

(17) Statele membre și regiunile ar trebui 
încurajate să genereze un efect de 
multiplicare al FSE prin intermediul unor 
instrumente financiare pentru a sprijini, de 
exemplu, studenții, persoanele în vârstă,
crearea de locuri de muncă, mobilitatea 
lucrătorilor, incluziunea socială a 
persoanelor dezavantajate și 
antreprenoriatul social. Aceasta ar trebui 
să contribuie la creșterea eficacității 
acțiunilor și să completeze acțiuni ale 
altor instrumente UE cum ar fi 
Programul pentru schimbări sociale și 
inovare socială, FEG și FEDER. 
Acordarea de granturi ar trebui să 
constituie însă menținută pentru a utiliza 
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combinația de finanțare cea mai potrivită 
pentru nevoile naționale, regionale și 
locale.

Amendamentul 12

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, crearea de 
locuri de muncă și contribuie la 
îmbunătățirea calității locurilor de muncă, 
sprijină mobilitatea geografică și 
profesională a lucrătorilor, încurajează un 
nivel ridicat de educație și formare
profesională a acestora și facilitează 
adaptarea lor la schimbările de pe piața 
muncii și evoluțiile acesteia, printre altele 
la cele legate de întreprinderi și sistemele 
de producție. De asemenea, acesta 
contribuie la consolidarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale a Uniunii, 
la combaterea sărăciei și excluziunii 
sociale, garantează egalitatea între femei 
și bărbați, egalitatea de șanse și 
nediscriminarea și promovează încadrarea 
în muncă a tinerilor. Eliminarea 
inegalităților sociale și a disparităților pe 
piața muncii la nivel național, regional și 
local trebuie să fie un principiu călăuzitor
al tuturor acțiunilor sale.

Justificare
FSE ar trebui să includă între obiectivele sale crearea de locuri de muncă de calitate și 
adaptarea lucrătorilor la schimbările tehnologice și la evoluțiile de pe piața muncii. FSE 
trebuie să garanteze și egalitatea de gen. 
Ar trebui menționate explicit aspectele sale integratoare și reducerea inegalităților sociale și 
a disparităților în ceea ce privește ocuparea forței de muncă ca principii de bază ale 
acțiunilor sale.

Amendamentul 13
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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, 
inclusiv grupuri dezavantajate, cum ar fi 
șomerii, în special bărbații și femeile 
aflate în șomaj pe termen lung, tinerii, 
lucrătorii cu vârsta peste 54 de ani,
persoanele cu handicap, lucrătorii 
necalificați, migranții, solicitanții de azil,
minoritățile etnice, comunitățile 
marginalizate și persoanele care se 
confruntă cu excluziunea socială, 
indiferent de vârsta lor. De asemenea, FSE 
acordă sprijin lucrătorilor, întreprinderilor
și antreprenorilor, precum și 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.

Justificare

FSE ar trebui să acorde o atenție deosebită grupurilor dezavantajate, care ar trebui să 
includă șomerii, tinerii, femeile și lucrătorii în vârstă.

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 și 
persoanele inactive și dezavantajate, cum 
ar fi persoanele cu handicap, inclusiv 
inițiative locale de ocupare a forței de 
muncă, precum și sprijin pentru mobilitatea 
lucrătorilor;

Amendamentul 15
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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 activă, incluzivă și durabilă 
pe piața muncii a tinerilor, în special a 
celor care nu au un loc de muncă și nu 
urmează studii sau cursuri de formare 
profesională și promovarea mobilității 
tinerilor în Europa;

Justificare

FSE ar trebui să promoveze integrarea activă și durabilă pe piața muncii a tinerilor, 
acordând o atenție deosebită tinerilor care nu au un loc de muncă și nu urmează studii sau 
cursuri de formare profesională.

Amendamentul 16

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) activitate independentă, antreprenoriat 
și înființare de întreprinderi;

(iii) activitate independentă, antreprenoriat 
și înființare și dezvoltare de întreprinderi, 
în special de microîntreprinderi și IMM-
uri, sprijinite prin consultanță tehnică și 
orientare către activități economice 
sustenabile, inclusiv transferul de 
întreprinderi între IMM-uri;

Amendamentul 17

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 efectivă între femei și bărbați
pe piața muncii și în ceea ce privește 
avansarea în carieră și reconcilierea vieții 
profesionale cu cea privată și de familie;
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Justificare

FSE ar trebui să promoveze egalitatea efectivă între femei și bărbați și reconcilierea vieții 
profesionale cu cea privată și de familie.

Amendamentul 18

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(v) adaptarea la schimbare a lucrătorilor, a 
întreprinderilor și a antreprenorilor;

(v) adaptarea lucrătorilor, a întreprinderilor 
și a antreprenorilor, în special a IMM-
urilor și microîntreprinderilor, la 
schimbările sustenabile, tehnologice, de 
pe piața muncii, demografice, sociale și 
economice prin măsuri active și 
preventive axate, printre altele, pe regiuni 
în care au loc restructurări ale 
întreprinderilor și sectoarelor afectate de 
tranziția industrială;

Justificare

ESF ar trebui să promoveze și să prevadă adaptarea lucrătorilor, a întreprinderilor și a 
antreprenorilor la schimbările tehnologice și la schimbările de pe piața muncii. Această 
măsură este deosebit de utilă în regiunile afectate de restructurarea întreprinderilor și a 
sectoarelor și de închiderea sau mutarea întreprinderilor. 

Amendamentul 19

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(vi) îmbătrânire activă și în condiții bune 
de sănătate prin îmbunătățirea condițiilor
de muncă și de trai, a mediului și a 
sănătății lor, inclusiv a activităților fizice 
favorabile sănătății și a sporturilor pentru 
amatori;
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Amendamentul 20

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(vii) modernizarea și consolidarea 
instituțiilor de pe piața muncii, inclusiv 
acțiuni pentru îmbunătățirea mobilității 
transnaționale a lucrătorilor;

(vii) modernizarea și consolidarea 
instituțiilor de pe piața muncii, inclusiv 
acțiuni pentru îmbunătățirea mobilității 
transnaționale a lucrătorilor prin 
integrarea transfrontalieră a piețelor 
muncii, recunoașterea aptitudinilor și 
calificărilor profesionale și consolidarea 
activităților rețelelor EURES;

Justificare

FSE ar trebui să promoveze îmbunătățirea mobilității transnaționale a lucrătorilor prin 
integrarea transfrontalieră a piețelor muncii, recunoașterea aptitudinilor și calificărilor 
profesionale și consolidarea activităților rețelelor EURES.

Amendamentul 21

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(vii) 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;

(vii) acces la locuri de muncă și servicii de 
ocupare a forței 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;

Amendamentul 22

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

educației moderne și de calitate, al 
formării competențelor și al învățării pe tot 
parcursul vieții prin:

Amendamentul 23

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
abandonului școlar și promovarea 
accesului egal la învățământ preșcolar, 
primar și secundar de bună calitate;

Justificare

FSE ar trebui să prevină și să reducă fenomenul abandonului școlar în vederea reducerii 
șomajului în rândul tinerilor și pentru a se asigura că toți cetățenii beneficiază de formarea 
profesională minimă necesară, promovând continuitatea educației și reintegrarea în 
educație.

Amendamentul 24

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) crearea și consolidarea unei formări 
a tinerilor orientată spre practică și 
economie, prin intermediul sistemelor de 
formare duale, care combină în mod 
semnificativ conținuturile teoretice ale 
cursurilor cu cele practice;

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera b – punctul ii
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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, prin utilizarea unor sisteme de 
predare moderne, în vederea creșterii 
participării și a nivelului de educație care 
să permită, printre altele, adaptarea la 
nevoile de pe piața muncii;

Justificare

Actualmente există numeroase calificări care nu sunt utile pentru găsirea unei oportunități de 
angajare, motiv pentru care este esențial ca formarea să fie adaptată la cerințele pieței. 
Există țări în care unele calificări sunt slab reprezentate în anumite domenii și alte țări în 
care acestea sunt excedentare, fapt care sprijină mobilitatea la nivel european.

Amendamentul 26

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 relevanței pe piața muncii a
educației și a sistemelor de formare;

(iii) creșterea accesului la învățarea pe tot 
parcursul vieții, actualizarea competențelor
profesionale și a aptitudinilor forței de 
muncă și asigurarea compatibilității dintre 
sistemele de educație și formare și nevoile 
și evoluțiile de pe piața muncii, prin 
stimularea educației și măsuri de facilitare
a tranziției dintre educație, formare 
profesională și acces la locurile de 
muncă, acordând o atenție deosebită 
formării tinerilor și uceniciei acestora, 
șomerilor pe termen lung și lucrătorilor 
mai vârstnici;

Amendamentul 27

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

(i) incluziune activă; (i) incluziune activă pe plan social și pe 
piața muncii a tuturor, în special a 
grupurilor celor mai dezavantajate, prin 
promovarea participării pe piața muncii și 
prin combaterea sărăciei și a excluziunii;

Justificare

FSE ar trebui să promoveze incluziunea socială și integrarea pe piața muncii a grupurilor 
celor mai dezavantajate.

Amendamentul 28

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 
deplină a comunităților marginalizate, cum 
ar fi romii, persoanele cu handicap și alte 
grupuri dezavantajate;

Justificare

FSE ar trebui să își focalizeze acțiunile în jurul integrării sociale și profesionale a grupurilor 
celor mai dezavantajate.

Amendamentul 29

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iia) integrarea socială și profesională a 
lucrătorilor migranți;

Justificare
FSE ar trebui să își focalizeze acțiunile în jurul integrării sociale și profesionale a 
lucrătorilor migranți.
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Amendamentul 30

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) promovarea strategiilor de dezvoltare 
locală elaborate la nivelul comunității;

Amendamentul 31

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 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. […], în statele 
membre eligibile pentru sprijinul acordat 
din Fondul de coeziune sau în statele 
membre în care șomajul înregistrează 
niveluri ridicate, în vederea stabilirii unor 
acțiuni care contribuie la crearea de 
locuri de muncă prin îmbunătățirea 
capacității instituționale și asigurarea 
unei administrații publice și a unor 
servicii publice eficiente.

Justificare

FSE ar trebui să includă posibilitatea ca statele membre în care șomajul înregistrează 
niveluri ridicate să aloce resurse pentru îmbunătățirea capacității instituționale și 
eficientizarea administrației publice în vederea reformării și îmbunătățirii reglementării și 
gestionării serviciilor publice și, astfel, în scopul de a contribui la crearea de locuri de 
muncă.

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera d – punctul ii 
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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, cum ar fi partenerii sociali și 
organizațiile neguvernamentale, care își 
desfășoară activitatea în domeniul ocupării 
forței de muncă, al educației formale și 
informale, al formării profesionale și al 
politicilor sociale, precum și pacte 
sectoriale și teritoriale în vederea 
mobilizării în favoarea realizării de 
reforme la nivel național, regional și local.

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) sprijinirea trecerii la o economie cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon, 
rezistentă la 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, rezistentă la schimbările 
climatice, eficientă din punct de vedere al 
utilizării resurselor și al energiei 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 verzi în sectoarele 
legate de mediu și de energie;

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) creșterea competitivității 
întreprinderilor mici și mijlocii, prin 
promovarea adaptabilității întreprinderilor 
și a lucrătorilor, precum și prin sporirea 
investițiilor în capitalul uman.

(d) creșterea competitivității și a 
dezvoltării sustenabile a 
microîntreprinderilor și a întreprinderilor 
mici și mijlocii, printre altele a
întreprinderilor cooperative, a 
întreprinderilor economiei sociale și a
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întreprinderilor sociale, prin sporirea 
investițiilor în capitalul uman și prin 
promovarea adaptabilității 
întreprinderilor, lucrătorilor și 
managerilor pentru a face față noilor 
provocări ale societății.

Amendamentul 35

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 concentrate 
asupra abordării provocărilor identificate
cu ajutorul autorităților regionale și 
locale 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.

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în ceea ce privește regiunile mai 
dezvoltate, statele membre concentrează
80% din suma alocată din FSE fiecărui 
program operațional în vederea îndeplinirii 
a cel mult patru priorități de investiții 
stabilite la articolul 3 alineatul (1);

(a) în ceea ce privește regiunile mai 
dezvoltate, statele membre concentrează
70% din suma alocată din FSE fiecărui 
program operațional în vederea îndeplinirii 
a cel mult șase priorități de investiții 
stabilite la articolul 3 alineatul (1).

Justificare

Amendamentul urmărește să asigure o anumită flexibilitate în ceea ce privește sumele care 
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pot fi alocate fiecărui program operațional, pentru a permite regiunilor să lucreze mai 
eficient în domenii în care necesitatea se resimte cel mai mult.

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în ceea ce privește regiunile de 
tranziție, statele membre concentrează 70%
din suma alocată din FSE fiecărui program 
operațional în vederea îndeplinirii a cel 
mult patru priorități de investiții stabilite la 
articolul 3 alineatul (1);

(b) în ceea ce privește regiunile de 
tranziție, statele membre concentrează 60%
din suma alocată din FSE fiecărui program 
operațional în vederea îndeplinirii a cel 
mult șase priorități de investiții stabilite la 
articolul 3 alineatul (1);

Justificare

Amendamentul urmărește să asigure o anumită flexibilitate în ceea ce privește sumele care 
pot fi alocate fiecărui program operațional, pentru a permite regiunilor să lucreze mai 
eficient în domenii în care necesitatea se resimte cel mai mult.

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în ceea ce privește regiunile mai puțin 
dezvoltate, statele membre concentrează
60% din suma alocată din FSE fiecărui 
program operațional în vederea îndeplinirii 
a cel mult patru priorități de investiții 
stabilite la articolul 3 alineatul (1).

(c) în ceea ce privește regiunile mai puțin 
dezvoltate și regiunile al căror PIB pe cap 
de locuitor în perioada 2007-2013 
reprezintă mai puțin de 75 % din PIB-ul 
mediu al UE-25, dar care sunt în prezent 
eligibile în categoria regiunilor de 
tranziție sau în categoria regiunilor mai 
dezvoltate, statele membre concentrează
50 % din suma alocată fiecărui program 
operațional în vederea îndeplinirii a cel 
mult șase priorități de investiții stabilite la 
articolul 3 alineatul (1).

Justificare

Amendamentul urmărește să asigure o anumită flexibilitate în ceea ce privește sumele care 
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pot fi alocate fiecărui program operațional, pentru a permite regiunilor să lucreze mai 
eficient în domenii în care necesitatea se resimte cel mai mult.

Amendamentul 39

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) 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.

(1) Implicarea autorităților locale și 
regionale și a 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 asistenței 
tehnice acordate în temeiul articolelor 108 
și 109 din Regulamentul (UE) nr. […] și a
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.

Autoritățile care gestionează un program 
operațional se asigură că o sumă 
corespunzătoare din resursele FSE este 
alocată consolidării capacităților micilor 
autorităților locale.

Justificare

FSE trebuie să încurajeze participarea autorităților locale și regionale, a partenerilor sociali 
și a altor părți interesate și, în special, a organizațiilor neguvernamentale la implementarea 
programelor operaționale, prin granturi globale și asistență tehnică.

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În scopul de a încuraja participarea (2) În scopul de a încuraja participarea 
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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.

adecvată a partenerilor sociali la 
pregătirea, implementarea, monitorizarea 
și gestionarea programelor sprijinite din 
FSE în conformitate cu articolul 5 din 
Regulamentul (UE) nr. […], autoritățile 
care gestionează un program operațional 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.

Justificare

Sprijinirea participării partenerilor sociali la măsurile sprijinite de FSE nu trebuie să se 
limiteze la cele mai sărace regiuni sau la cele eligibile pentru finanțarea coeziunii, ci trebuie 
să includă toate statele membre și regiunile UE.

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3

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 la pregătirea, 
implementarea, monitorizarea și 
gestionarea programelor sprijinite de FSE,
în mod deosebit prin intermediul 
măsurilor de impact și în conformitate cu 
articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 
[…], în special în domeniile incluziunii 
sociale, egalității între bărbați și femei și 
egalității de șanse, autoritățile care 
gestionează un program operațional se 
asigură că o sumă corespunzătoare din 
resursele FSE este alocată consolidării 
capacităților și colaborării în rețea a 
organizațiilor neguvernamentale.
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Justificare

Sprijinirea participării organizațiilor neguvernamentale la măsurile sprijinite de FSE nu 
trebuie să se limiteze la cele mai sărace regiuni sau la cele eligibile pentru finanțarea 
coeziunii, ci trebuie să includă toate statele membre și regiunile UE.

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6a
Pentru asigurarea utilizării eficiente a 
resurselor din FSE și a faptului că se 
obțin beneficiile preconizate, trebuie 
dezvoltat un sistem care să simplifice 
chestiunile procedurale și administrative 
pentru partenerii sociali și ONG-uri.

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1

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 

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 eliminării segregării 
bazate pe apartenența de sex pe piața 
muncii, care afectează femeile, mai ales în 
urma perioadelor de maternitate și de 
îngrijire a persoanelor aflate în grija lor, 
al reducerii discriminării bazate pe 
apartenența de sex pe piața muncii și al 
eliminării diferenței de remunerare între 
femei și bărbați, al combaterii 
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cu viața privată. stereotipurilor aferente apartenenței de sex 
în domeniul educației și formării și al 
asigurării reconcilierii vieții profesionale a 
bărbaților și a femeilor cu viața privată și 
de familie, prin intermediul unor măsuri 
precum  facilitarea accesului la servicii de 
îngrijire a copiilor și a persoanelor aflate 
în grijă, precum și abordarea problemei 
feminizării sărăciei prin promovarea 
repartizării egale a responsabilităților de 
îngrijire între bărbați și femei.
Statele membre garantează promovarea 
egalității de gen și a egalității de șanse în 
pregătirea, punerea în aplicare, 
monitorizarea, gestionarea și evaluarea 
programelor operaționale. 

Justificare

FSE ar trebui să promoveze participarea reală și de durată a femeilor pe piața muncii prin 
măsuri care să încurajeze integrarea lor pe piața muncii, în special în urma perioadelor de 
maternitate și de îngrijire a persoanelor aflate în grija lor, și să asigure reconcilierea vieții 
profesionale cu cea personală și de familie. O atenție deosebită trebuie acordată reducerii 
diferențelor salariale dintre bărbați și femei.

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 1

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 

Statele membre și Comisia promovează 
combaterea discriminării, acceptarea 
diversității și 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 
care se confruntă cu acte de discriminare, 
mai ales în cazuri de discriminare 
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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.

multiplă, persoanele expuse riscului de 
discriminare și persoanele cu handicap, în 
vederea creșterii participării acestora pe 
piața muncii, în special a îmbunătățirii 
accesului lor 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.

Justificare

FSE nu trebuie să prevadă numai măsuri de promovare a egalității de șanse, ci și măsuri de 
combatere a discriminării și de acceptare a diversității. O atenție specială trebuie acordată 
grupurilor de persoane care se confruntă cu situații de discriminare multiplă. 

Amendamentul 45

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, evaluării și 
aplicării la scară largă a soluțiilor 
inovatoare, inclusiv a unor soluții 
ascendente, pentru a răspunde nevoilor 
sociale.

Amendamentul 46

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, în cooperare cu 
partenerii lor din rândul autorităților 
locale și regionale și cu participarea 
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tuturor părților interesate, teme pentru 
inovare socială, care corespund nevoilor 
lor specifice și nevoilor regionale 
specifice.

Justificare

Autoritățile locale și regionale trebuie să participe, împreună cu toate celelalte părți 
interesate, la selectarea temelor pentru inovare socială. 

Amendamentul 47

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 
diseminarea bunelor practici și 
metodologii.

(3) Comisia Europeană, împreună cu 
statele membre, facilitează consolidarea 
capacităților în materie de inovare socială, 
în special prin sprijinirea învățării 
reciproce, crearea de rețele de colaborare și 
diseminarea bunelor practici și 
metodologii. De asemenea, Comisia se 
asigură că măsurile de inovare socială în 
temeiul FSE sunt coerente cu cele 
întreprinse în cadrul Programului UE 
pentru schimbări sociale și inovare 
socială și complementare acestora.

Justificare

În vederea consolidării capacităților în domeniul inovării sociale și a utilizării eficiente a 
resurselor, măsurile promovate de către FSE trebuie să fie coerente cu cele întreprinse în 
cadrul Programului UE pentru schimbări sociale și inovare socială și complementare 
acestora.

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 10 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cooperare transnațională Cooperare transfrontalieră, transnațională 
și interregională
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Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre sprijină cooperarea 
transnațională în scopul promovării 
învățării reciproce, sporind, astfel, 
eficacitatea politicilor susținute din FSE. 
Cooperarea transnațională implică 
parteneri din cel puțin două state membre.

(1) Statele membre asigură cooperarea 
transfrontalieră, transnațională și 
interregională în scopul promovării 
învățării reciproce, sporind, astfel, 
eficacitatea politicilor susținute din FSE. 
Cooperarea transnațională implică 
parteneri, dintre cei menționați la 
articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 
[…], din cel puțin două state membre.

Amendamentul 50

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) Statele membre pot selecta teme de 
cooperare transfrontalieră, transnațională 
și interregională pe baza unei liste propuse 
de către Comisie după consultarea 
organizațiilor societății civile și a 
autorităților locale și regionale și aprobate 
de către Comitetul FSE, ținând cont de 
specificitățile locale și nevoile zonelor 
vizate.

Justificare

Trebuie să se ajungă cât mai aproape posibil de un consens cu privire la lista temelor pentru 
cooperare transnațională și să se urmărească cel mai ridicat nivel de consecvență între 
temele transnaționale selectate și obiectivele tematice ale diferitelor programe operaționale.

Amendamentul 51
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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 
implementare 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 
transfrontalieră, transnațională și 
interregională 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 
implementare 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. 
Cooperarea transfrontalieră, 
transnațională și interregională sprijinită 
de FSE ar trebui să fie aliniată cu 
prevederile Regulamentului (UE) nr. [...] 
[CTE], pentru a asigura coordonarea 
între fonduri, așa cum prevede respectivul 
regulament.

Amendamentul 52

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prin derogare de la articolul 87 
alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 
[…], programele operaționale pot stabili
axe prioritare pentru implementarea 
inovării sociale și a cooperării 
transnaționale, astfel cum se prevede la 
articolele 9 și 10.

(1) Prin derogare de la articolul 87 
alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 
[…], programele operaționale ar trebui să 
stabilească axe prioritare pentru 
implementarea inovării sociale și a 
cooperării transnaționale, astfel cum se 
prevede la articolele 9 și 10.

Justificare

Trebuie să se stimuleze aplicarea inovării sociale și cooperarea transnațională în cadrul 
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abordărilor programelor operative.

Amendamentul 53

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prin derogare de la articolul 110 
alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 
[…], rata maximă de cofinanțare prevăzută 
pentru axele prioritare se majorează cu 
zece puncte procentuale, dar nedepășind 
100%, în cazul în care o axă prioritară 
vizează în întregime inovarea socială sau 
cooperarea transnațională ori o combinație 
a celor două.

(2) Prin derogare de la articolul 110 
alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 
[…], rata maximă de cofinanțare prevăzută 
pentru axele prioritare se majorează cu 
zece puncte procentuale, dar nedepășind 
100%, în cazul în care o axă prioritară 
vizează în întregime inovarea socială sau 
cooperarea transnațională ori o combinație 
a celor două, atunci când este vorba de 
programe gestionate de organizații 
neguvernamentale sau de parteneri 
sociali.

Amendamentul 54

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) După caz, în vederea maximizării 
eficienței sprijinului FSE, programele 
operaționale țin seama de zonele 
enumerate la articolul 174, la articolul 
349 și la articolul 355 alineatul (1) din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene. 

Justificare

FSE ar trebui să acorde o atenție specială regiunilor defavorizate, în conformitate cu 
articolele 174 și 349 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. 

Amendamentul 55
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Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) la consolidarea educației și a 
formării, în special în rândul tinerilor;

Amendamentul 56

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 ar trebui, în special, să sprijine
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. […].

Amendamentul 57

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) În regiunile afectate în mod deosebit 
de evoluția demografică și în care rata 
șomajului în rândul tinerilor se află sub 
8%, FSE poate fi folosit pentru inițiative 
care încurajează reîncadrarea în muncă a 
persoanelor de peste 60 de ani.

Justificare

Scopul pe termen lung al măsurilor finanțate de FSE este întotdeauna acela de a aduce 
oamenii pe piața muncii (pentru prima dată). Acest lucru nu se aplică întotdeauna 
persoanelor aflate aproape de pensionare. Această formulare dorește să asigure faptul că și 
persoanele în vârstă pot beneficia de măsurile FSE. Ar trebui acordată o atenție deosebită 
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situației demografice speciale a regiunilor. Necesitatea investiției în lucrători vârstnici poate 
fi explicată prin scăderea ponderii tinerilor din rândul populației lucrătoare sau printr-o rată 
persistentă, comparabil scăzută, a șomajului în rândul tinerilor. Acest lucru poate fi admis în 
cazul în care rata medie regională a șomajului în rândul tinerilor se află sub 8%.

Amendamentul 58

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Completând intervențiile FEDR, astfel 
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.

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

Justificare

La abordarea tipurilor specifice de teritorii nu trebuie omise zonele rurale și cele mai puțin 
populate. În conformitate cu articolul 7 din Regulamentul FEDER, ar trebui stabilit un nivel 
minim de 5% pentru dezvoltarea locală.

Amendamentul 59

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Cel puțin 5% din resursele FSE 
atribuite la nivel național sunt alocate 
acțiunilor integrate în favoarea dezvoltării 
locale durabile, care au fost delegate 
municipalităților în vederea gestionării 
lor în cadrul investițiilor teritoriale 
integrate menționate la articolul 99 din 
Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDC].
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Justificare

La abordarea tipurilor specifice de teritorii nu trebuie omise zonele rurale. În conformitate 
cu articolul 7 din Regulamentul FEDER, ar trebui stabilit un nivel minim de 5% pentru 
dezvoltarea locală.

Amendamentul 60

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) obligațiile autorităților referitoare la 
program în ceea ce privește gestionarea, 
controlul și auditul operațiunii sunt 
îndeplinite de către autoritățile 
responsabile de programul în cadrul căruia 
operațiunea respectivă este susținută sau 
acestea încheie acorduri cu autoritățile din 
statul membru în care operațiunea este 
implementată, sub rezerva îndeplinirii 
condițiilor prevăzute la alineatul (2) litera 
(a) și a obligațiilor în ceea ce privește 
gestionarea, controlul și auditul operațiunii.

(b) obligațiile autorităților referitoare la 
program în ceea ce privește gestionarea, 
controlul și auditul operațiunii sunt 
îndeplinite de către autoritățile 
responsabile de programul în cadrul căruia 
operațiunea respectivă este susținută sau 
acestea încheie acorduri cu autoritățile din 
statul membru în care operațiunea este 
implementată, sub rezerva îndeplinirii 
condițiilor prevăzute la alineatul (2) litera 
(a) și a obligațiilor în ceea ce privește 
gestionarea, controlul și auditul operațiunii. 
În limita a 5% din bugetul programului 
operațional FSE, cheltuielile din cadrul 
unor astfel de operațiuni sunt eligibile în 
afara Uniunii cu condiția ca acestea să se 
refere la cercetare și inovare, educație și 
formare și doar dacă sunt efectuate și 
plătite în conformitate cu normele statului 
membru și ale UE aplicabile programului 
operațional. În cazul în care un program 
este finanțat prin mai multe fonduri, în 
conformitate cu articolul 87 alineatul (1) 
din Regulamentul (UE) nr. [...]/2012 
[RDC], nivelul maxim de 5% se 
calculează pe baza sumei alocate 
programului din partea FSE.

Amendamentul 61

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Granturile rambursate pe baza 
costurilor eligibile ale operațiunilor, 
determinate prin finanțare forfetară, 
baremurile standard pentru costurile 
unitare și sumele forfetare, astfel cum se 
prevede la articolul 57 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. […], pot fi 
calculate de la caz la caz prin trimitere la 
un proiect de buget convenit ex ante de 
către autoritatea de management, în cazul 
în care finanțarea publică nu depășește 
100 000 EUR.

(3) Granturile rambursate pe baza 
costurilor eligibile ale operațiunilor, 
determinate prin finanțare forfetară, 
baremurile standard pentru costurile 
unitare și sumele forfetare, astfel cum se 
prevede la articolul 57 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. […], pot fi 
calculate de la caz la caz prin trimitere la 
un proiect de buget convenit ex ante de 
către autoritatea de management, în cazul 
în care cofinanțarea UE nu depășește 
100 000 EUR.

Amendamentul 62

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Granturile în cazul cărora finanțarea 
publică nu depășește 50 000 EUR se 
acordă sub formă de sume forfetare sau de 
baremuri standard pentru costuri unitare în 
conformitate cu alineatul (1) sau cu 
articolul 57 din Regulamentul (UE) nr. 
[…], cu excepția operațiunilor care 
beneficiază de sprijin în cadrul unei 
scheme de ajutor de stat.

(4) Granturile în cazul cărora cofinanțarea 
UE nu depășește 50 000 EUR se acordă 
sub formă de sume forfetare sau de 
baremuri standard pentru costuri unitare în 
conformitate cu alineatul (1) sau cu 
articolul 57 din Regulamentul (UE) nr. 
[…], cu excepția operațiunilor care 
beneficiază de sprijin în cadrul unei 
scheme de ajutor de stat.

Amendamentul 63

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 

(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 
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și creanțe, fonduri de garantare, fonduri de 
participare și fonduri de acordare 
împrumuturi.

și creanțe, fonduri de garantare, fonduri de 
participare, fonduri de acordare de 
împrumuturi, microcredite și 
microfacilități.

Justificare

Trebuie pusă la dispoziție opțiunea de a sprijini măsuri și politici prin utilizarea de 
microcredite.

Amendamentul 64

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Actele delegate sunt elaborate în 
cooperare cu reprezentanții europeni ai 
partenerilor menționați la articolul 5 din 
regulamentul privind dispozițiile comune, 
în consultare cu Comitetul FSE.

Amendamentul 65

Propunere de regulament
Anexa 1 – punctul 1 – paragraful 1 – subpunctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

șomeri, inclusiv șomeri pe termen lung; șomeri, inclusiv șomeri pe termen lung, 
prezentându-se date separate privind 
vârsta, sexul și persoanele cu handicap;

Amendamentul 66

Propunere de regulament
Anexa 1 – punctul 1 – paragraful 1 – subpunctul 13a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

persoane din zonele rurale.
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Amendamentul 67

Propunere de regulament
Anexa 1 – punctul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Persoane cu calificări specifice 
învățământului și formării profesionale

Amendamentul 68

Propunere de regulament
Anexa 1 – punctul 1 – paragraful 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste date privind participanții care iau 
parte la o operațiune sprijinită din FSE 
trebuie furnizate în rapoartele anuale de 
implementare, astfel cum se prevede la 
articolul 44 alineatele (1) și (2) și la 
articolul 101 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. […]. Toate datele 
trebuie defalcate în funcție de sex.

Aceste date privind participanții care iau 
parte la o operațiune sprijinită din FSE 
trebuie furnizate în rapoartele anuale de 
implementare, astfel cum se prevede la 
articolul 44 alineatele (1) și (2) și la 
articolul 101 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. […]. Toate datele 
trebuie defalcate în funcție de sex, pentru a 
prezenta intervențiile asupra bărbaților și 
a femeilor.

Amendamentul 69

Propunere de regulament
Anexa 1 – punctul 3 – subpunctul 4 – liniuța 3 (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- numărul femeilor angajate în sectorul 
MINT (matematică, informatică, științe 
naturale și tehnologie) la încetarea 
calității de participant.

Amendamentul 70
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Propunere de regulament
Anexa 1 – punctul 3 – subpunctul 4 – liniuța 7 (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- numărul participanților din grupurile 
defavorizate implicați în activități de 
educație sau formare sau care obțin 
calificări sau sunt încadrați în muncă la 
încetarea calității de participant.

Amendamentul 71

Propunere de regulament
Anexa 1 – punctul 3 – subpunctul 4 – liniuța 9 (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- ponderea participanților cu handicap 
care dispun de un loc de muncă în urma 
acordării sprijinului.

Amendamentul 72

Propunere de regulament
Anexa 1 – punctul 3 – subpunctul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- numărul participanților care nu mai 
primesc venitul minim sau alte beneficii 
după participarea lor.

Amendamentul 73

Propunere de regulament
Anexa 1 – punctul 3 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste date trebuie furnizate în rapoartele 
anuale de implementare, astfel cum se 
prevede la articolul 44 alineatele (1) și (2) 
și la articolul 101 alineatul (1) din 

Aceste date trebuie furnizate în rapoartele 
anuale de implementare, astfel cum se 
prevede la articolul 44 alineatele (1) și (2) 
și la articolul 101 alineatul (1) din 
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Regulamentul (UE) nr. […]. Toate datele 
trebuie defalcate în funcție de sex.

Regulamentul (UE) nr. […]. Toate datele 
trebuie defalcate în funcție de sex, pentru a 
prezenta intervențiile asupra bărbaților și 
a femeilor.

Amendamentul 74

Propunere de regulament
Anexa 1 – punctul 4 – subpunctul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

· persoane care au un loc de muncă la 6 
luni după încetarea calității de participant;

· persoane care au un loc de muncă la 9 
luni după încetarea calității de participant;

Amendamentul 75

Propunere de regulament
Anexa 1 – punctul 4 – subpunctul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

· lucrători care desfășoară o activitate 
independentă la 6 luni după încetarea 
calității de participant;

· lucrători care desfășoară o activitate 
independentă la 9 luni după încetarea 
calității de participant;

Amendamentul 76

Propunere de regulament
Anexa 1 – punctul 4 – subpunctul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

· persoane a căror situație pe piața muncii 
s-a îmbunătățit la 6 luni după încetarea 
calității de participant.

· persoane a căror situație pe piața muncii 
s-a îmbunătățit la 9 luni după încetarea 
calității de participant.

Amendamentul 77
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Propunere de regulament
Anexa 1 – punctul 4 – subpunctul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

· participanți care nu mai primesc 
prestații sociale la 9 luni de la participare.

Amendamentul 78

Propunere de regulament
Anexa 1 – punctul 4 – subpunctul 3 – liniuța 10 (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- numărul femeilor angajate în sectorul 
MINT (matematică, informatică, științe 
naturale și tehnologie) la 9 luni după 
încetarea calității de participant;

Amendamentul 79

Propunere de regulament
Anexa 1  – punctul 4 – subpunctul 3 – liniuța 11 (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- numărul participanților cu handicap 
care dispun de un loc de muncă la 9 luni 
după acordarea sprijinului;

Amendamentul 80

Propunere de regulament
Anexa 1  – punctul 4 – subpunctul 3 – liniuța 15 (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- reducerea numărului cazurilor de 
discriminare înregistrate de organismul 
sau organismele desemnate pentru 
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promovarea egalității de tratament. 

Amendamentul 81

Propunere de regulament
Anexa 1 – punctul 4 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste date trebuie furnizate în rapoartele 
anuale de implementare, astfel cum se 
prevede la articolul 44 alineatul (4) din 
Regulamentul (UE) nr. […]. Datele trebuie 
colectate pe baza unui eșantion 
reprezentativ de participanți în cadrul 
fiecărei axe prioritare. Valabilitatea internă 
a eșantionului ar trebui asigurată astfel 
încât datele să poată fi generalizate la nivel 
de axă prioritară. Toate datele trebuie 
defalcate în funcție de sex.

Aceste date trebuie furnizate în rapoartele 
anuale de implementare, astfel cum se 
prevede la articolul 44 alineatul (4) din 
Regulamentul (UE) nr. […]. Datele trebuie 
colectate pe baza unui eșantion 
reprezentativ de participanți în cadrul 
fiecărei axe prioritare. Valabilitatea internă 
a eșantionului ar trebui asigurată astfel 
încât datele să poată fi generalizate la nivel 
de axă prioritară. Toate datele trebuie 
defalcate în funcție de sex, pentru a 
prezenta intervențiile asupra bărbaților și 
a femeilor.



AD\905698RO.doc 41/41 PE486.225v03-00

RO

PROCEDURĂ

Titlu Fondul social european și abrogarea Regulamentului (CE) nr. 
1081/2006

Referințe COM(2011)0607 – C7-0327/2011 – 2011/0268(COD)

Comisie competentă în fond
       Data anunțului în plen

EMPL
25.10.2011

Aviz emis de către
       Data anunțului în plen

REGI
25.10.2011

Raportor/Raportoare pentru aviz:
       Data numirii

María Irigoyen Pérez
21.6.2011

Examinare în comisie 23.11.2011 25.1.2012 28.2.2012 19.3.2012

26.4.2012 8.5.2012

Data adoptării 21.6.2012

Rezultatul votului final +:
–:
0:

36
1
6

Membri titulari prezenți la votul final François Alfonsi, Catherine Bearder, Jean-Paul Besset, Victor 
Boștinaru, John Bufton, Alain Cadec, Salvatore Caronna, Nikos 
Chrysogelos, Ryszard Czarnecki, Francesco De Angelis, Rosa Estaràs 
Ferragut, Brice Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva 
Hyusmenova, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Constanze Angela 
Krehl, Petru Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír 
Maňka, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Miroslav 
Mikolášik, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Monika Smolková, Ewald 
Stadler, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, 
Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Membri supleanți prezenți la votul final Antonello Antinoro, Cornelia Ernst, Pat the Cope Gallagher, Jens Geier, 
Lena Kolarska-Bobińska, James Nicholson, Ivari Padar, Vilja Savisaar-
Toomast, Elisabeth Schroedter, Patrice Tirolien


