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Amendamentul 22
Karima Delli

Propunere de regulament
Titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunere de REGULAMENT AL 
PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 
CONSILIULUI de instituire a unui 
program al Uniunii Europene pentru 
schimbări sociale și inovare socială

Propunere de REGULAMENT AL 
PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 
CONSILIULUI de instituire a unui 
program al Uniunii Europene pentru
progres social, solidaritate, ocuparea 
forței de muncă și inovare socială

Or. en

Amendamentul 23
Karima Delli

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În conformitate cu Comunicarea 
Comisiei „A budget for Europe 2020” (Un 
buget pentru Europa 2020), care 
recomandă raționalizarea și simplificarea 
instrumentelor de finanțare ale Uniunii și 
orientarea acestora atât către plusul de 
valoare pe care îl aduc Uniunii, cât și către 
impact și rezultate, prezenta decizie 
instituie un program al Uniunii Europene 
pentru schimbări sociale și inovare socială 
(denumit în continuare „programul”) care 
să permită continuarea și dezvoltarea 
activităților desfășurate în temeiul Deciziei 
nr. 1672/2006/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 24 octombrie 
2006 de stabilire a Programului comunitar 
pentru ocuparea forței de muncă și 
solidaritate socială – Progress, al 
Regulamentului (UE) nr. 492/2011 al 

(1) În conformitate cu Comunicarea 
Comisiei „A budget for Europe 2020” (Un 
buget pentru Europa 2020), care 
recomandă raționalizarea și simplificarea 
instrumentelor de finanțare ale Uniunii și 
orientarea acestora atât către plusul de 
valoare pe care îl aduc Uniunii, cât și către 
impact și rezultate, prezenta decizie 
instituie un program al Uniunii Europene 
pentru progres social, solidaritate, 
ocuparea forței de muncă și inovare 
socială (denumit în continuare 
„programul”) care să permită continuarea 
și dezvoltarea activităților desfășurate în 
temeiul Deciziei nr. 1672/2006/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 24 octombrie 2006 de stabilire a 
Programului comunitar pentru ocuparea 
forței de muncă și solidaritate socială –
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Parlamentului European și al Consiliului 
din 5 aprilie 2011 privind libera circulație a 
lucrătorilor în cadrul Uniunii și al Deciziei 
2003/8/CE a Comisiei din 23 decembrie 
2002 de punere în aplicare a 
Regulamentului (CEE) nr. 1612/68 al 
Consiliului cu privire la compensarea 
ofertelor și cererilor de locuri de muncă și 
al Deciziei nr. 283/2010/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 25 martie 2010 de instituire a unui 
instrument european de microfinanțare 
Progress pentru ocuparea forței de muncă 
și incluziune socială (denumit în continuare 
„instrument”).

Progress, al Regulamentului (UE) 
nr. 492/2011 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 5 aprilie 2011 privind 
libera circulație a lucrătorilor în cadrul 
Uniunii și al Deciziei 2003/8/CE a 
Comisiei din 23 decembrie 2002 de punere 
în aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 
1612/68 al Consiliului cu privire la 
compensarea ofertelor și cererilor de locuri 
de muncă și al Deciziei nr. 283/2010/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 25 martie 2010 de instituire a unui 
instrument european de microfinanțare 
Progress pentru ocuparea forței de muncă 
și incluziune socială (denumit în continuare 
„instrument”).

Or. en

Amendamentul 24
Karima Delli

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În conformitate cu articolul 148 
alineatul (4) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, Consiliul a 
adoptat, la 21 octombrie 2010, orientări 
pentru politicile de ocupare a forței de 
muncă care, alături de orientările generale 
pentru politicile economice ale statelor 
membre și ale Uniunii, adoptate în 
conformitate cu articolul 121 din Tratat, 
cuprind orientări integrate privind Europa 
2020. Programul ar trebui să contribuie la 
punerea în aplicare a orientărilor integrate 
ale strategiei Europa 2020 și, în special, 
orientările 7, 8 și 10, sprijinind totodată 
punerea în aplicare a inițiativelor 
strategice, acordând o atenție deosebită 
Platformei europene împotriva sărăciei și 
excluziunii sociale, Agendei pentru noi 
competențe și locuri de muncă și inițiativei 

(3) În conformitate cu articolul 148 
alineatul (4) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, Consiliul a 
adoptat, la 21 octombrie 2010, orientări 
pentru politicile de ocupare a forței de 
muncă care, alături de orientările generale 
pentru politicile economice ale statelor 
membre și ale Uniunii, adoptate în 
conformitate cu articolul 121 din Tratat, 
cuprind orientări integrate privind Europa 
2020. Programul ar trebui să contribuie la 
punerea în aplicare a orientărilor integrate 
ale strategiei Europa 2020 și, în special, 
orientările 7, 8 și 10, sprijinind totodată 
punerea în aplicare a inițiativelor 
strategice, acordând o atenție deosebită 
Platformei europene împotriva sărăciei și 
excluziunii sociale, Agendei pentru noi 
competențe și locuri de muncă și inițiativei 
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„Tineretul în mișcare”. „Tineretul în mișcare”, precum și 
inițiativei privind oportunitățile pentru 
tineri.

Or. en

Amendamentul 25
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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 

(4) Platforma europeană împotriva sărăciei 
și excluziunii sociale și inițiativele 
strategice pentru inovare ale Uniunii 
consideră inovarea socială ca un instrument 
puternic – în special în contextul actual al 
crizei economice în UE în ansamblu și în 
regiuni individuale – 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, astfel încât să 
stimuleze, în special, creșterea și 
dezvoltarea echilibrată în regiunile UE. 
De asemenea, programul ar trebui să 
acționeze ca un catalizator pentru 
parteneriatele transnaționale și crearea de 
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sociale. 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.

Or. fr

Amendamentul 26
Karima Delli

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 

(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 la aplicarea lor în 
practică 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 
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în elaborarea și punerea în aplicare a unor 
abordări noi în vederea satisfacerii nevoilor 
sociale presante și soluționării problemelor 
sociale.

implicării lor în elaborarea și punerea în 
aplicare a unor abordări noi în vederea 
satisfacerii nevoilor sociale presante și 
soluționării problemelor sociale.

Or. en

Amendamentul 27
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În special, programul ar trebui să 
contribuie la identificarea, evaluarea și 
dezvoltarea de soluții inovatoare și 
practici prin experimentarea politicilor 
sociale pentru a furniza asistență statelor 
membre în vederea creșterii eficienței 
piețelor muncii ale acestora și a 
îmbunătățirii în continuare a politicilor 
lor de protecție și incluziune socială, după 
caz. Experimentarea politicilor sociale se 
referă la testarea în practică, pe bază de 
proiecte, a inovațiilor sociale. Aceasta 
permite colectarea de dovezi cu privire la 
fezabilitatea inovațiilor sociale. Ideile de 
succes ar trebui să fie urmărite pe scară 
mai largă și ar trebui să beneficieze de 
sprijin financiar din Fondul social 
european (FSE), precum și din alte surse. 
Experiența indică faptul că proiectele de 
experimentare a politicilor sociale 
durează adesea între trei și cinci ani și 
includ o mare varietate de actori de toate 
dimensiunile. Centrele naționale de 
informare cu privire la experimentarea 
politicilor sociale, în cazul în care sunt 
înființate, funcționează ca un ghișeu unic 
pentru toate părțile interesate și sprijină 
crearea și dezvoltarea de rețele și 
parteneriate.

Or. de
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Amendamentul 28
Karima Delli

Propunere de regulament
Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Programul ar trebui să acorde o 
atenție deosebită dimensiunii teritoriale a 
sărăciei și a excluziunii sociale, în special 
inegalităților tot mai mari dintre regiuni 
și din cadrul acestora, dintre regiuni și 
orașe, precum și din orașe și regiunile 
mai mici.

Or. en

Amendamentul 29
Karima Delli

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 

(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 reducă, de asemenea, sarcina 
administrativă pentru beneficiari. 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 
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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.

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.

Or. en

Amendamentul 30
Karima Delli

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Uniunea ar trebui să se doteze cu o bază 
analitică solidă pentru a sprijini elaborarea 
politicilor în domeniul social și al ocupării 
forței de muncă. O astfel de bază de date 
aduce un plus de valoare acțiunilor 
naționale, oferind o dimensiune europeană
și un mijloc de comparație pentru 
culegerea datelor și dezvoltarea 
instrumentelor și metodelor statistice și a 
indicatorilor comuni, cu scopul de a oferi o 
imagine completă a situației în domeniul 
ocupării forței de muncă, al politicii sociale 
și al condițiilor de muncă pe întreg 
teritoriul Uniunii și pentru a asigura 
evaluări de înaltă calitate ale eficienței și 
eficacității programelor și politicilor.

(6) Uniunea ar trebui să se doteze cu o bază 
analitică solidă pentru a sprijini elaborarea 
politicilor în domeniul social și al ocupării 
forței de muncă. O astfel de bază de date 
aduce un plus de valoare acțiunilor 
naționale, oferind o dimensiune europeană 
și un mijloc de comparație pentru 
culegerea datelor și dezvoltarea 
instrumentelor și metodelor statistice și a 
indicatorilor comuni, cu scopul de a oferi o 
imagine completă a situației în domeniul 
ocupării forței de muncă, al politicii sociale 
și al condițiilor de muncă pe întreg 
teritoriul Uniunii și pentru a asigura 
evaluări de înaltă calitate ale eficienței și 
eficacității programelor și politicilor. În 
special, o mai bună înțelegere a 
dimensiunii teritoriale a dezavantajului 
socioeconomic ar putea aduce un plus de 
valoare considerabil eforturilor de a 
dezvolta abordări mai sustenabile și mai 
integrate pentru soluționarea acestei 
probleme.
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Amendamentul 31
Petru Constantin Luhan

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Uniunea se află într-o poziție 
privilegiată pentru a oferi o platformă a 
Uniunii destinată schimburilor de politici și 
învățării reciproce între statele membre în 
domeniul social și al ocupării forței de 
muncă. Cunoașterea politicilor aplicate în 
alte țări și a rezultatelor acestora extinde 
gama de opțiuni pe care le au la dispoziție 
responsabilii politici, determină noi 
evoluții ale politicilor și încurajează 
reforma națională.

(7) Uniunea se află într-o poziție 
privilegiată pentru a oferi o platformă a 
Uniunii destinată schimburilor de politici și 
învățării reciproce între statele membre, 
prin promovarea exemplelor de bună 
practică în domeniul social și al ocupării 
forței de muncă. Cunoașterea politicilor 
aplicate în alte țări și a rezultatelor acestora 
extinde gama de opțiuni pe care le au la 
dispoziție responsabilii politici, determină 
noi evoluții ale politicilor și încurajează 
reforma națională.

Or. ro

Amendamentul 32
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de regulament
Considerentul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) De asemenea, ar trebui să se ia 
măsuri pentru a promova investițiile în 
centre medicale și sociale nu numai 
pentru a reduce inegalitățile și 
discriminarea, ci și pentru a favoriza 
creșterea, bunăstarea și dezvoltarea la 
nivel național, regional și local.

Or. fr
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Amendamentul 33
Karima Delli

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Organizațiile societății civile care 
activează în diverse domenii joacă un rol 
important în atingerea obiectivelor 
programului, participând la procesul de 
elaborare a politicilor și contribuind la 
inovarea socială.

(9) Organizațiile societății civile, inclusiv 
partenerii sociali, joacă un rol-cheie în 
promovarea locurilor de muncă de 
calitate și combaterea excluziunii sociale 
și a sărăciei, dar și în lupta împotriva 
șomajului, astfel încât acestea ar trebui să 
fie implicate îndeaproape în toate 
acțiunile care vizează atingerea 
obiectivelor programului. Organizațiile 
societății civile care activează la diferite 
niveluri ar trebui să fie pe deplin 
implicate pentru a atinge obiectivele
programului. Prin urmare, acestea ar 
trebui să participe la dezvoltarea, 
monitorizarea, evaluarea, testarea în 
practică, diseminarea și învățarea 
reciprocă a noilor politici. Ar trebui să fie 
încheiate parteneriate de înaltă calitate la 
toate nivelurile. Principiul parteneriatului 
ar trebui consolidat și extins ca un 
principiu director pentru toate secțiunile 
programului.

Or. en

Amendamentul 34
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Organizațiile societății civile care 
activează în diverse domenii joacă un rol 
important în atingerea obiectivelor 
programului, participând la procesul de 
elaborare a politicilor și contribuind la 

(9) Organizațiile societății civile care 
activează în diverse domenii joacă un rol 
important în atingerea obiectivelor 
programului, participând la procesul de 
elaborare a politicilor și contribuind la 
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inovarea socială. inovarea socială. În acest sens, un dialog 
continuu ar trebui să fie promovat între 
autoritățile naționale, regionale și locale, 
reprezentanții societății civile și partenerii 
sociali pentru a asigura introducerea 
efectivă a unor acțiuni integrate.

Or. fr

Amendamentul 35
Nuno Teixeira

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, prin 
intermediul unei colaborări strânse între 
statele membre și cu Comisia. EURES ar 
trebui să promoveze o mai bună 
funcționare a piețelor muncii, identificând 
în mod activ oportunitățile de locuri de 
muncă, stimulând mobilitatea geografică 
transnațională a lucrătorilor, în special a 
lucrătorilor tineri, 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

Amendamentul 36
Iosif Matula
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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, 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 
punerea în aplicare a politicilor de 
flexicuritate și la realizarea obiectivelor 
strategiei Europa 2020.

Or. ro

Amendamentul 37
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Considerentul 14

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 

(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, 
în special prin creșterea flexibilității 
formalităților administrative, pentru a 
crește oferta de microfinanțări și a satisface 
cererile celor care au cea mai mare nevoie 
de acestea, și anume șomerii și persoanele 
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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.

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. Comisia ar trebui să 
asigure, de asemenea, că regiunile 
afectate de constrângeri permanente și 
regiunile grav afectate de criză au un 
acces sporit la fondurile europene, care să 
le permită, prin urmare, să acționeze ca 
pârghii pentru creșterea economică, prin 
reducerea constrângerilor cu care acestea 
se confruntă.

Or. pt

Amendamentul 38
Petru Constantin Luhan

Propunere de regulament
Considerentul 14

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. De asemenea întreprinderile mici 
și microîntreprinderile reprezintă 
majoritatea companiilor nou-înființate 
din Uniunea Europeană si 
microcreditarea poate duce în cel mai 
scurt timp la obținerea de valoare 
adăugată si de rezultate concrete. Ca un 
prim pas, în 2010 Parlamentului European 
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și Consiliului instituie instrumentul.

Or. ro

Amendamentul 39
Karima Delli

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Pentru a profita de experiența 
instituțiilor financiare internaționale, în 
special a Grupului Băncii Europene de 
Investiții, Comisia ar trebui să întreprindă 
acțiuni care implică microfinanțarea și 
antreprenoriatul social în mod indirect, 
încredințând sarcinile de execuție a 
bugetului instituțiilor financiare în 
conformitate cu regulamentul financiar. 
Folosirea resurselor Uniunii concentrează 
influența instituțiilor financiare 
internaționale și a altor investitori, 
uniformizează soluțiile și facilitează astfel 
accesul la finanțare a 
microîntreprinderilor, inclusiv a 
persoanelor care desfășoară activități 
independente și a întreprinderilor sociale. 
Prin urmare, Uniunea contribuie la 
dezvoltarea sectorului emergent al 
întreprinderilor sociale și a pieței de 
microfinanțare din Uniune și încurajează 
activitățile transfrontaliere.

(17) Pentru a profita de experiența 
instituțiilor financiare internaționale, în 
special a Grupului Băncii Europene de 
Investiții, Comisia ar trebui să întreprindă 
acțiuni care implică microfinanțarea și 
antreprenoriatul social în mod indirect, 
încredințând sarcinile de execuție a 
bugetului instituțiilor financiare în 
conformitate cu regulamentul financiar. 
Folosirea resurselor Uniunii concentrează 
influența instituțiilor financiare 
internaționale și a altor investitori, 
uniformizează soluțiile și facilitează astfel
accesul la finanțare și extinderea 
microfinanțării pentru grupurile deosebit 
de vulnerabile și pentru tineri. Acest lucru 
sprijină în continuare dezvoltarea 
antreprenoriatului, a economiei sociale și 
a microîntreprinderilor care au o bonitate 
redusă sau insuficientă și nu dispun de 
resurse de capital sau au resurse de 
capital insuficiente și care, prin urmare, 
nu au acces la credite. Prin urmare, 
Uniunea contribuie la dezvoltarea 
sectorului emergent al întreprinderilor 
sociale și a pieței de microfinanțare din 
Uniune și încurajează activitățile 
transfrontaliere.

Or. en
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Amendamentul 40
Karima Delli

Propunere de regulament
Considerentul 17a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) În conformitate cu Strategia 
Europa 2020, programul ar trebui să 
abordeze problema șomajului în rândul 
tinerilor. În ciuda unor semne pozitive de 
redresare în anul 2009, creșterea ocupării 
forței de muncă a fost prea mică pentru a 
reduce considerabil ratele mari ale 
șomajului. Perioadele medii de șomaj s-au 
prelungit, iar cifrele șomajului în rândul 
tinerilor au crescut în numeroase state 
membre, ajungând la peste 40 % în unele 
dintre acestea. Deși situația din statele 
membre diferă considerabil, rata medie a 
șomajului în rândul tinerilor în Uniune 
este de două ori mai mare decât rata 
șomajului în rândul adulților. În plus, 
există disparități regionale majore. În 
special în zonele rurale, rata șomajului în 
rândul tinerilor este în creștere. Tinerilor 
cu vârsta sub 25 de ani ar trebui să li se 
asigure un viitor și ar trebui să li se ofere 
posibilitatea de a juca un rol-cheie, 
contribuind la societatea și la economia 
din Europa, ceea ce are o importanță 
deosebită în contextul actual al crizei.

Or. en

Amendamentul 41
Karima Delli

Propunere de regulament
Considerentul 17b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17b) Abordarea șomajului în rândul 
tinerilor și a precarității locurilor de 



AM\900792RO.doc 17/65 PE488.021v01-00

RO

muncă ocupate de tineri nu numai că ar 
reduce costurile sociale, ci ar promova și 
incluziunea socială. Prin urmare, 
programul ar trebui să acorde o atenție 
deosebită șomajului în rândul tinerilor, 
prin introducerea unei axe Inițiativa 
privind tineretul care să aibă drept scop 
facilitarea trecerii de la educație la un loc 
de muncă și la condiții de muncă decente 
pentru tineri, precum și reducerea 
abandonului școlar.

Or. en

Amendamentul 42
Karima Delli

Propunere de regulament
Considerentul 17c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17c) Instrumentul de microfinanțare ar 
trebui să aibă un impact pe termen lung, 
ar trebui să fie accesibil potențialilor 
beneficiari și să funcționeze ca un 
element proactiv pentru politicile de 
dezvoltare economică și locală. Acțiunile 
care implică microfinanțare și 
antreprenoriat social ar trebui să fie 
însoțite de programe de mentorat și de 
formare pentru a spori la maximum 
șansele de a crea microîntreprinderi 
viabile. În acest scop, o parte fixă a 
bugetului trebuie să fie alocată acestor 
măsuri.

Or. en

Amendamentul 43
Karima Delli

Propunere de regulament
Considerentul 17d (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(17d) Comisia și statele membre ar trebui 
să adopte o abordare bazată pe drepturi în 
domeniul formării și al ocupării forței de 
muncă. Aspectul calitativ al muncii 
decente pentru tineri, inclusiv 
remunerarea stagiilor și a perioadelor de 
ucenicie, nu ar trebui să fie compromis, 
iar standardele de muncă fundamentale și 
alte standarde legate de calitatea muncii, 
cum ar fi timpul de lucru, salariul, 
securitatea socială, sănătatea și siguranța 
la locul de muncă ar trebui să fie aspecte 
esențiale luate în considerare în eforturile 
depuse.

Or. en

Amendamentul 44
Karima Delli

Propunere de regulament
Considerentul 17e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17e) Acțiunile din cadrul programului ar 
trebui să ajute statele membre să creeze 
stimulente eficiente, cum ar fi subvențiile 
pentru ocuparea forței de muncă sau 
contribuția de asigurare pentru tineri, în 
scopul creării unor condiții de trai și de 
muncă decente garantate. Astfel de 
stimulente ar trebui să încurajeze 
angajatorii publici și privați să angajeze și 
să formeze tineri, să investească atât în 
crearea de locuri de muncă de calitate 
pentru tineri, cât și în formarea și 
îmbunătățirea continuă a competențelor 
acestora la locul de muncă, și să sprijine 
antreprenoriatul ca alegere a tinerilor. 
Programul ar trebui să sublinieze, de 
asemenea, rolul special și importanța 
specială a întreprinderilor mici în ceea ce 
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privește formarea, expertiza și know-how-
ul tradițional și să asigure că tinerii au 
acces la microfinanțare. Programul ar 
trebui să faciliteze schimbul de bune 
practici între statele membre în toate 
aceste domenii.

Or. en

Amendamentul 45
Karima Delli

Propunere de regulament
Considerentul 17f (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17f) Acțiunile din cadrul programului ar 
trebui să ajute statele membre și actorii de 
pe piața muncii să pună în aplicare 
„garanția pentru tineret” care asigură că 
tinerii fie sunt încadrați în muncă, fie își 
continuă studiile, fie urmează cursuri de 
(re)calificare în termen de patru luni de la 
absolvirea școlii, în special în cazul 
tinerilor care părăsesc timpuriu școala și 
programele de formare profesională și al 
altor categorii vulnerabile de tineri. 
Programul ar trebui să faciliteze schimbul 
de bune practici între statele membre în 
acest domeniu.

Or. en

Amendamentul 46
Karima Delli

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

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

punerea în aplicare a priorităților sale
contribuie la promovarea egalității de 
șanse între femei și bărbați. Evaluările au 
indicat faptul că este important să se ia în 
considerare genul în toate aspectele 
programului, asigurând în special că se 
întreprind acțiuni specifice pentru a 
promova egalitatea de gen. Ar trebui
efectuate monitorizări și evaluări periodice 
pentru a evalua modul în care sunt abordate 
în activitățile programului aspectele care 
țin de egalitatea de gen.

Or. en

Amendamentul 47
Karima Delli

Propunere de regulament
Considerentul 18a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) În conformitate cu articolul 10 din 
Tratat, programul ar trebui să asigure că 
punerea în aplicare a priorităților sale 
contribuie la combaterea discriminării pe 
motive de sex, rasă sau origine etnică, 
religie sau convingeri, handicap, vârstă 
sau orientare sexuală și respectă 
obligațiile prevăzute în Convenția ONU 
privind drepturilor persoanelor cu 
handicap referitoare, printre altele, la 
educație, muncă, ocuparea forței de 
muncă și accesibilitate. Programul ar 
trebui să contribuie la strategiile Uniunii 
de punere în aplicare a acestor principii. 
Ar trebui efectuate monitorizări și 
evaluări periodice pentru a evalua modul 
în care sunt abordate în activitățile 
programului aspectele care țin de lupta 
împotriva discriminării.

Or. en
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Amendamentul 48
Karima Delli

Propunere de regulament
Considerentul 18b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18b) În conformitate cu articolul 3 din 
Tratat și cu articolul 24 din Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, programul ar trebui să asigure 
protecția drepturilor copiilor.

Or. en

Amendamentul 49
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) În conformitate cu articolul 9 din 
Tratat, programul ar trebui să se asigure că, 
în definirea și punerea în aplicare a 
politicilor și acțiunilor Uniunii, se ține 
seama de cerințele legate de promovarea 
unui nivel înalt de ocupare a forței de 
muncă, de garantarea unei protecții sociale 
adecvate și de lupta împotriva excluziunii 
sociale.

(19) În conformitate cu articolul 9 din 
Tratat, programul ar trebui să se asigure că, 
în definirea și punerea în aplicare a 
politicilor și acțiunilor Uniunii, se ține 
seama de cerințele legate de promovarea 
unui nivel înalt al calității locurilor de 
muncă, de garantarea unei protecții sociale 
adecvate și de lupta împotriva excluziunii 
sociale.

Or. en

Amendamentul 50
Iosif Matula

Propunere de regulament
Considerentul 19
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) În conformitate cu articolul 9 din 
Tratat, programul ar trebui să se asigure că, 
în definirea și punerea în aplicare a 
politicilor și acțiunilor Uniunii, se ține 
seama de cerințele legate de promovarea 
unui nivel înalt de ocupare a forței de 
muncă, de garantarea unei protecții sociale 
adecvate și de lupta împotriva excluziunii 
sociale.

(19) În conformitate cu articolul 9 din 
Tratat, programul ar trebui să se asigure că, 
în definirea și punerea în aplicare a 
politicilor și acțiunilor Uniunii, se ține 
seama de cerințele legate de promovarea 
unui nivel înalt de ocupare a forței de 
muncă, de garantarea unei protecții sociale 
adecvate și de lupta împotriva excluziunii 
sociale; autoritățile locale și regionale ar 
trebui să promoveze institutele de 
cercetare și industrie și să încurajeze și să 
sprijine întreprinderile industriale să 
investească în cercetare și dezvoltare.

Or. ro

Amendamentul 51
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Deoarece obiectivele prezentului 
regulament nu pot fi realizate în mod 
satisfăcător la nivelul statelor membre și 
că, în consecință, având în vedere 
amploarea și efectele lor, pot fi realizate 
mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate 
adopta măsuri, în conformitate cu 
principiul subsidiarității, astfel cum este 
prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană. În conformitate cu 
principiul proporționalității, prevăzut la 
articolul în cauză, prezentul regulament nu 
depășește ceea ce este necesar pentru 
îndeplinirea obiectivelor în cauză.

(21) Deoarece obiectivele prezentului 
regulament nu pot fi realizate în mod 
satisfăcător la nivelul statelor membre și 
că, în consecință, având în vedere 
amploarea și efectele lor, pot fi realizate 
mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate 
adopta măsuri, în conformitate cu 
principiul subsidiarității, astfel cum este 
prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană. În conformitate cu 
principiul proporționalității, prevăzut la 
articolul în cauză, și ținând seama de 
structura instituțională a statelor membre 
și a regiunilor, prezentul regulament nu 
depășește ceea ce este necesar pentru 
atingerea acestor obiective.

Or. pt
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Amendamentul 52
Petru Constantin Luhan

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Deoarece obiectivele prezentului 
regulament nu pot fi realizate în mod 
satisfăcător la nivelul statelor membre și 
că, în consecință, având în vedere 
amploarea și efectele lor, pot fi realizate 
mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate 
adopta măsuri, în conformitate cu 
principiul subsidiarității, astfel cum este 
prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană. În conformitate cu 
principiul proporționalității, prevăzut la 
articolul în cauză, prezentul regulament nu 
depășește ceea ce este necesar pentru 
îndeplinirea obiectivelor în cauză.

(21) Deoarece obiectivele prezentului 
regulament nu pot fi realizate în mod 
satisfăcător la nivelul tuturor statelor 
membre și în special la nivelul regiunilor 
și că, în consecință, având în vedere 
amploarea și efectele lor, pot fi realizate 
mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate 
adopta măsuri, în conformitate cu 
principiul subsidiarității, astfel cum este 
prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană. În conformitate cu 
principiul proporționalității, prevăzut la 
articolul în cauză, prezentul regulament nu 
depășește ceea ce este necesar pentru 
îndeplinirea obiectivelor în cauză.

Or. ro

Amendamentul 53
Iosif Matula

Propunere de regulament
Considerentul 25a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25a) Autoritățile competente ar trebui să 
acorde stimulente financiare pentru 
angajatorii care oferă formare 
persoanelor cu calificări reduse, 
contribuind astfel la inserția acestora pe 
piața muncii.

Or. ro



PE488.021v01-00 24/65 AM\900792RO.doc

RO

Amendamentul 54
Karima Delli

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul regulament instituie un 
program al Uniunii Europene pentru 
schimbări sociale și inovare socială 
(denumit în continuare „programul”) al 
cărui scop este de a contribui la punerea în 
aplicare a strategiei Europa 2020, a 
obiectivelor sale principale și a orientărilor 
integrate, prin acordarea de sprijin 
financiar pentru obiectivele Uniunii 
Europene în materie de promovare a unui 
nivel ridicat de ocupare a forței de muncă, 
garantarea unei protecții sociale adecvate, 
lupta împotriva excluziunii sociale și a 
sărăciei și îmbunătățirea condițiilor de 
muncă.

(1) Prezentul regulament instituie un 
program al Uniunii Europene pentru
progres social, solidaritate, ocuparea 
forței de muncă și inovare socială
(denumit în continuare „programul”) al 
cărui scop este de a contribui la punerea în 
aplicare a strategiei Europa 2020, a 
obiectivelor sale principale, a inițiativelor 
emblematice, a orientărilor integrate și a 
inițiativei privind oportunitățile pentru 
tineri, prin acordarea de sprijin financiar 
pentru obiectivele Uniunii Europene în 
materie de promovare a unui nivel ridicat 
de locuri de muncă de înaltă calitate, 
garantarea unei protecții sociale adecvate și 
decente, lupta împotriva excluziunii sociale 
și a sărăciei, îmbunătățirea condițiilor de 
muncă, a ocupării forței de muncă și a 
situației educaționale a tinerilor.

Or. en

Amendamentul 55
Karima Delli

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „Întreprindere socială” înseamnă o 
întreprindere al cărei obiectiv principal 
este să producă mai degrabă un impact 
social decât un profit general pentru 
proprietarii și acționarii săi. Aceasta 
operează pe piață producând bunuri și 
servicii într-un mod antreprenorial și 
inovator și folosește surplusurile în 

(a) „Întreprindere socială” înseamnă un 
operator din economia socială al cărui 
scop principal este mai degrabă de a atinge 
obiective sociale decât de a genera profit 
pentru proprietarii, membrii și acționarii 
săi. Aceasta operează pe piață producând 
bunuri și servicii într-un mod 
antreprenorial și inovator și în principal
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principal pentru atingerea unor scopuri
sociale. Este administrată într-un mod 
responsabil și transparent, implicându-i pe 
lucrători, clienți și părțile interesate vizate 
de activitățile sale economice.

reinvestește profiturile pentru atingerea
obiectivelor sale sociale. Este administrată 
într-un mod responsabil și transparent, 
implicându-i pe lucrători, clienți și părțile 
interesate vizate de activitățile sale.

Or. en

Amendamentul 56
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „Întreprindere socială” înseamnă o 
întreprindere al cărei obiectiv principal este 
să producă mai degrabă un impact social
decât un profit general pentru proprietarii 
și acționarii săi. Aceasta operează pe piață 
producând bunuri și servicii într-un mod 
antreprenorial și inovator și folosește 
surplusurile în principal pentru atingerea 
unor scopuri sociale. Este administrată 
într-un mod responsabil și transparent, 
implicându-i pe lucrători, clienți și părțile 
interesate vizate de activitățile sale 
economice.

(a) „Întreprindere socială” înseamnă o 
întreprindere al cărei scop principal este 
mai degrabă de a atinge obiectivele sociale
decât de a genera profit pentru proprietarii, 
membrii și acționarii săi. Aceasta operează 
pe piață producând bunuri și servicii într-
un mod antreprenorial și inovator și 
reinvestește surplusurile pentru 
promovarea în continuare a obiectivelor 
sale sociale. Este administrată într-un mod 
responsabil și transparent, implicându-i pe 
lucrători, clienți și părțile interesate vizate 
de activitățile sale economice.

Or. de

Amendamentul 57
Wojciech Michał Olejniczak

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „Întreprindere socială” înseamnă o 
întreprindere al cărei obiectiv principal este 
să producă mai degrabă un impact social 
decât un profit general pentru proprietarii 

(a) „Întreprindere socială” înseamnă o 
întreprindere al cărei obiectiv principal este 
să producă mai degrabă un impact social 
pozitiv decât un profit general pentru 
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și acționarii săi. Aceasta operează pe piață 
producând bunuri și servicii într-un mod 
antreprenorial și inovator și folosește 
surplusurile în principal pentru atingerea 
unor scopuri sociale. Este administrată într-
un mod responsabil și transparent, 
implicându-i pe lucrători, clienți și părțile 
interesate vizate de activitățile sale 
economice.

proprietarii și acționarii săi. Aceasta 
operează pe piață producând bunuri și 
servicii într-un mod antreprenorial și 
inovator și folosește surplusurile în 
principal pentru atingerea unor scopuri 
sociale adecvate, în special în contextul 
nevoilor locale. Este administrată într-un 
mod responsabil și transparent, 
implicându-i pe lucrători, clienți și părțile 
interesate vizate de activitățile sale 
economice.

Or. pl

Amendamentul 58
Jens Nilsson

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „Întreprindere socială” înseamnă o 
întreprindere al cărei obiectiv principal este 
să producă mai degrabă un impact social 
decât un profit general pentru proprietarii 
și acționarii săi. Aceasta operează pe piață 
producând bunuri și servicii într-un mod 
antreprenorial și inovator și folosește 
surplusurile în principal pentru atingerea
unor scopuri sociale. Este administrată într-
un mod responsabil și transparent, 
implicându-i pe lucrători, clienți și părțile 
interesate vizate de activitățile sale 
economice.

(a) „Întreprindere socială” înseamnă o 
întreprindere al cărei obiectiv principal este 
să producă mai degrabă un impact social 
decât un profit general pentru proprietarii 
și acționarii săi. Aceasta operează pe piață 
generând beneficii sociale pentru 
comunitate, producând bunuri și servicii 
de interes general și organizând procesul 
de producție într-un mod democratic și 
participativ prin implicarea părților 
interesate de la nivel intern și a 
comunității în sine. Aceasta operează pe 
piață într-un mod antreprenorial și inovator 
și folosește surplusurile în principal pentru 
atingerea unor scopuri sociale. Este 
administrată într-un mod responsabil și 
transparent.

Or. en

Amendamentul 59
Karima Delli
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Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) „Microfinanțarea” include garanții, 
contragaranții, microcredite, capital propriu 
și cvasi-capital acordate persoanelor și 
microîntreprinderilor;

(d) „Microfinanțarea” include garanții, 
contragaranții, microcredite, capital propriu 
și cvasi-capital acordate persoanelor și 
microîntreprinderilor care au o bonitate 
redusă sau insuficientă și nu dispun de 
resurse de capital sau au resurse de 
capital insuficiente și care, prin urmare, 
nu au acces la credite.

Or. en

Amendamentul 60
Karima Delli

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Programul este alcătuit din următoarele 
trei axe complementare:

(1) Programul este alcătuit din următoarele 
patru axe complementare:

Or. en

Amendamentul 61
Karima Delli

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 

(a) Axa Progress, care sprijină dezvoltarea, 
punerea în aplicare, monitorizarea și 
evaluarea politicilor Uniunii în domeniul 
ocupării forței de muncă, al protecției 
sociale, al incluziunii sociale și a 
legislației în domeniul condițiilor de 



PE488.021v01-00 28/65 AM\900792RO.doc

RO

inovarea bazate pe dovezi, în colaborare cu 
parteneri sociali, organizații ale societății 
civile și alte părți interesate; 

muncă, precum și combaterea sărăciei și 
promovează elaborarea unor politici și 
progresul social bazate pe dovezi, în 
colaborare cu parteneri sociali, organizații 
ale societății civile, autoritățile locale și 
regionale și alte părți interesate;

Or. en

Amendamentul 62
Karin Kadenbach

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 
autoritățile locale și regionale, parteneri 
sociali, organizații ale societății civile și 
alte părți interesate; 

Or. en

Justificare

Atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020 trebuie să se bazeze pe toate nivelurile de 
guvernare responsabile pentru acestea.

Amendamentul 63
Karima Delli

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Axa Microfinanțare și antreprenoriat 
social, care facilitează accesul 

(c) Axa Microfinanțare și antreprenoriat 
social, care contribuie la sporirea 
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antreprenorilor la finanțare, în special a 
persoanelor celor mai îndepărtate de piața 
muncii și a întreprinderilor sociale.

accesului la microfinanțare și a 
disponibilității acesteia pentru persoanele 
care și-au pierdut sau riscă să își piardă 
locul de muncă sau care au dificultăți de 
integrare sau reintegrare pe piața muncii, 
precum și pentru persoanele care se 
confruntă cu amenințarea excluziunii 
sociale sau pentru persoanele vulnerabile, 
aflate într-o situație dezavantajoasă în 
privința accesului la piața de credit 
convențională și pentru 
microîntreprinderile care angajează 
aceste persoane, precum și pentru 
întreprinderile din economia socială.

Or. en

Amendamentul 64
Luís Paulo Alves

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 a 
persoanelor celor mai îndepărtate de piața
muncii și a întreprinderilor sociale, 
acordând o atenție deosebită nevoilor 
specifice ale regiunilor ultraperiferice și 
ale regiunilor celor mai îndepărtate.

Or. pt

Amendamentul 65
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera c
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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 a 
persoanelor celor mai îndepărtate de piața 
muncii, a tinerilor și a întreprinderilor 
sociale.

Or. pt

Amendamentul 66
Karima Delli

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) Axa Inițiativa privind tineretul, care 
ameliorează situația privind încadrarea în 
muncă și situația educațională a tinerilor, 
în special a celor care nu sunt încadrați 
profesional, nu urmează niciun program 
educațional sau de formare.

Or. en

Amendamentul 67
Karima Delli

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Dispozițiile comune prevăzute la 
articolele 1-14 se aplică celor trei axe
stabilite la alineatul (1) literele (a), (b) și
(c), și fiecărei secțiuni i se aplică, de 
asemenea, dispoziții specifice.

(2) Dispozițiile comune prevăzute la 
articolele 1-14 se aplică celor patru axe
stabilite la alineatul (1) literele (a), (b), (c) 
și (ca), și fiecărei secțiuni i se aplică, de
asemenea, dispoziții specifice.

Or. en
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Amendamentul 68
Karin Kadenbach

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 încurajeze adeziunea la obiectivele 
Uniunii în domeniul social, al ocupării 
forței de muncă și al condițiilor de muncă 
în rândul principalilor responsabili politici 
europeni, naționali, regionali și locali, 
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;

Or. en

Justificare

Atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020 trebuie să se bazeze pe toate nivelurile de 
guvernare responsabile pentru acestea. Prin urmare, este esențial să se consolideze 
capacitatea autorităților locale de a sprijini punerea în aplicare a politicilor UE prin 
învățare reciprocă, prezentarea de dovezi și consolidarea capacităților.

Amendamentul 69
Petru Constantin Luhan

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 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, care să genereze 
încredere din partea cetățenilor și a 
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tuturor actorilor implicați;

Or. ro

Amendamentul 70
Karima Delli

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 
adecvate, decente, accesibile și eficiente de 
protecție socială și a piețelor muncii în 
scopul de a asigura incluziunea socială și 
un nivel ridicat de locuri de muncă de 
înaltă calitate și să faciliteze reforma 
politică, atunci când este cazul, prin 
promovarea participării tuturor părților 
interesate relevante, inclusiv a 
organizațiilor neguvernamentale și a 
persoanelor vulnerabile, cum ar fi 
persoanele care suferă de sărăcie și 
excluziune socială, persoanele cu 
handicap, migranții și minoritățile etnice, 
precum și a unei bune guvernări, a 
învățării reciproce și a inovării sociale;

Or. en

Amendamentul 71
Karima Delli

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să modernizeze legislația Uniunii în 
conformitate cu principiile reglementării 
inteligente și să garanteze aplicarea 
efectivă a legislației Uniunii în domeniile 
legate de condițiile de muncă;

(c) să monitorizeze progresul înregistrat 
cu privire la atingerea obiectivelor sociale 
ale Strategiei Europa 2020 și politicile 
UE, precum și legislația Uniunii în 
domeniile legate de condițiile de muncă;
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Or. en

Amendamentul 72
Wojciech Michał Olejniczak

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 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, precum și să ofere 
oportunitățile necesare de recalificare 
lucrătorilor din domeniile și sectoarele 
afectate de restructurare și concedieri în 
masă care rezultă, în special, din efectele 
negative ale globalizării;

Or. pl

Justificare

Acest amendament urmărește să extindă domeniul de aplicare al programului și să realizeze 
sinergia necesară cu dispozițiile Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului 
privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014–2020).

Amendamentul 73
Nuno Teixeira

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 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, acordând o atenție 
deosebită tinerilor care se confruntă cu 
dificultăți grave în găsirea unui loc de 
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muncă;

Or. pt

Amendamentul 74
Karima Delli

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) să combată sărăcia și excluziunea 
socială prin sprijinirea activităților 
organizațiilor societății civile, ale 
partenerilor sociali, ale întreprinderilor 
sociale și ale organizațiilor din economia 
socială, precum și ale organismelor 
publice.

Or. en

Amendamentul 75
Karima Delli

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(eb) să asigure tranziția eficientă de la 
sistemul educațional la un loc de muncă 
decent, să prevină abandonarea timpurie 
a școlii și să promoveze calitatea stagiilor 
și a perioadelor de ucenicie.

Or. en

Amendamentul 76
Karima Delli
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Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să promoveze egalitatea între femei și 
bărbați și să combată discriminarea pe 
motive de sex, rasă sau origine etnică, 
religie sau convingeri, handicap, vârstă sau 
orientare sexuală;

(a) să promoveze egalitatea între femei și 
bărbați prin integrarea dimensiunii de gen 
și prin punerea în aplicare a unor măsuri 
pozitive de promovare a egalității de gen, 
să combată discriminarea pe motive de sex, 
rasă sau origine etnică, religie sau 
convingeri, handicap, vârstă sau orientare 
sexuală și să respecte obligațiile prevăzute 
în Convenția ONU privind drepturile 
persoanelor cu handicap referitoare, 
printre altele, la educație, muncă, 
ocuparea forței de muncă și accesibilitate;

Or. en

Amendamentul 77
Karima Delli

Propunere de regulament
Articolul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4a
Principiul parteneriatului

Pentru a asigura că programul 
îndeplinește nevoile și cerințele 
beneficiarilor și pentru a promova buna 
guvernare, învățarea reciprocă și 
inovarea socială, Comisia și statele 
membre aplică principiul parteneriatului 
pe întreaga durată a programului la toate 
nivelurile sale. În acest scop, Comisia și 
statele membre se asigură că organizațiile 
societății civile, inclusiv partenerii sociali, 
care reprezintă grupuri-țintă ale 
programului, precum și autoritățile locale 
și regionale sunt implicate în luarea 
deciziilor strategice, în dezvoltarea, 
punerea în aplicare, monitorizarea, 
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evaluarea și diseminarea axelor 
programului.
Se alocă suficiente resurse financiare 
pentru a se asigura aplicarea efectivă a 
principiului parteneriatului, precum și 
pentru activitățile de consolidare a 
capacităților și a competențelor 
partenerilor sociali și ale organizațiilor 
societății civile, inclusiv de la nivel local și 
regional, care reprezintă grupurile-țintă 
ale programului.

Or. en

Amendamentul 78
Karima Delli

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – 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) 60 % pentru axa Progress, din care cel 
puțin 50 % se alocă pentru protecția 
socială, incluziunea socială și reducerea 
și prevenirea sărăciei;

Or. en

Amendamentul 79
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – 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) 56 % pentru axa Progress, din care cel 
puțin 50 % se alocă pentru protecția 
socială, incluziunea socială și reducerea 
și prevenirea sărăciei, cel puțin 10 % se 
alocă pentru combaterea șomajului în 
rândul tinerilor și cel puțin 25 % pentru 



AM\900792RO.doc 37/65 PE488.021v01-00

RO

promovarea experimentării politicilor 
sociale; finanțarea este disponibilă atât 
pentru proiectele mici și mijlocii, cât și 
pentru proiectele mari;

Or. de

Amendamentul 80
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – 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) 60 % pentru axa Progress, din care cel 
puțin 15 % se alocă pentru promovarea 
experimentării sociale ca metodă de testare 
și pentru evaluarea soluțiilor inovatoare în 
vederea dezvoltării acestora și 15 % pentru 
politicile de ocupare a forței de muncă în 
rândul tinerilor;

Or. pt

Amendamentul 81
Karima Delli

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) 15 % pentru axa EURES; (b) 20 % pentru axa EURES, din care cel 
puțin 40 % se alocă programelor de 
mobilitate specifice, cel puțin 20 % se 
alocă parteneriatelor transfrontaliere, iar 
cel puțin 15 % formării și calificării 
personalului EURES;

Or. en
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Amendamentul 82
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) 15 % pentru axa EURES; (b) 19 % pentru axa EURES, din care cel 
puțin 40 % se alocă programelor de 
mobilitate specifice, cel puțin 20 % se 
alocă parteneriatelor transfrontaliere, iar 
cel puțin 15 % formării și calificării 
personalului EURES;

Or. de

Amendamentul 83
Karima Delli

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) 15 % pentru axa Microfinanțare și 
antreprenoriat social.

Or. en

Amendamentul 84
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) 20 % pentru axa Microfinanțare și 
antreprenoriat social, din care cel puțin 
45 % se alocă pentru microfinanțare și cel 
puțin 45 % pentru antreprenoriat social.

Or. de
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Amendamentul 85
Karima Delli

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

25 % din bugetul aferent acestui program 
se alocă pentru promovarea 
experimentării politicii sociale și cel puțin 
încă 10 % pentru combaterea șomajului 
în rândul tinerilor și a excluziunii; 
finanțarea este disponibilă atât pentru 
proiectele mici și mijlocii, cât și pentru 
proiectele mari;

Or. en

Amendamentul 86
Karima Delli

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Pe lângă creditele financiare alocate 
menționate la alineatul (1), se finanțează 
axa Inițiativa privind tineretul stabilită la 
articolul 3 alineatul (1) litera (ca). Pentru 
perioada programului cuprinsă între 
1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2020, 
creditele financiare pentru această axă se 
ridică la [XXX] milioane EUR.

Or. en

Justificare

Pentru a aborda nivelurile inacceptabil de ridicate ale șomajului în rândul tinerilor, se 
introduce o nouă axă „Inițiativa privind tineretul”, cu condiția ca finanțarea să poată fi 
asigurată pentru acest obiectiv în cadrul CFM 2014-2020.
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Amendamentul 87
Karin Kadenbach

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) Un procent de cel mult 2 % din 
pachetul financiar menționat la alineatul 
(1) este alocat punerii în aplicare a 
programului pentru acoperirea, de 
exemplu, a cheltuielilor legate de asistența 
tehnică și/sau administrativă, traduceri, 
licitații, reuniunile experților, comunicare 
în avantajul comun al Comisiei și al 
beneficiarilor.

Or. de

Amendamentul 88
Karima Delli

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – punctul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) monitorizarea impactului politicilor 
puse în aplicare asupra grupurilor celor 
mai vulnerabile;

Or. en

Amendamentul 89
Karima Delli

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – punctul 1 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) monitorizarea impactului politicilor 
puse în aplicare asupra îmbunătățirii 



AM\900792RO.doc 41/65 PE488.021v01-00

RO

condițiilor de lucru;

Or. en

Amendamentul 90
Karima Delli

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – punctul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) formarea juriștilor, a politicienilor și a 
consilierilor EURES;

(c) formarea juriștilor, a politicienilor și a 
consilierilor EURES, precum și a actorilor 
din cadrul parteneriatelor transfrontaliere 
EURES;

Or. en

Amendamentul 91
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – punctul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) consolidarea capacităților 
administrațiilor naționale și a serviciilor de 
specialitate responsabile de promovarea 
mobilității geografice desemnate de statele 
membre, precum și a furnizorilor de 
microcredite;

(b) consolidarea capacităților 
administrațiilor regionale, locale și
naționale și a serviciilor de specialitate 
responsabile de promovarea mobilității 
geografice desemnate de statele membre, 
precum și a furnizorilor de microcredite;

Or. en

Justificare

Consolidarea capacităților este esențială pentru sprijinirea eforturilor depuse de autoritățile 
locale și regionale pentru a combate sărăcia și excluziunea. Acest lucru ajută la testarea unor 
noi abordări, la învățarea reciprocă și la schimbul de experiență.
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Amendamentul 92
Petru Constantin Luhan

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – punctul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) consolidarea capacităților 
administrațiilor naționale și a serviciilor de 
specialitate responsabile de promovarea 
mobilității geografice desemnate de statele 
membre, precum și a furnizorilor de 
microcredite;

(b) consolidarea capacităților 
administrațiilor naționale și regionale, 
precum și a serviciilor de specialitate 
responsabile de promovarea mobilității 
geografice desemnate de statele membre, 
precum și a furnizorilor de microcredite;

Or. ro

Amendamentul 93
Karima Delli

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – punctul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) consolidarea capacităților 
organizațiilor sociale partenere, ale 
organizațiilor neguvernamentale și ale 
actorilor din economia socială;

Or. en

Amendamentul 94
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – punctul 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, 
regionali și locali pentru a monitoriza 
punerea în aplicare a legislației Uniunii;
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Or. en

Justificare

Schimburile între administrațiile publice ar trebui să aducă beneficii tuturor nivelurilor de 
guvernare, întrucât numeroase politici publice sunt comune și nu țin doar de competența 
administrațiilor naționale.

Amendamentul 95
Petru Constantin Luhan

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – punctul 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, 
regionali sau locali pentru a monitoriza 
punerea în aplicare a legislației Uniunii;

Or. ro

Amendamentul 96
Karima Delli

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – punctul 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, autorități naționale, regionale 
și locale, organizațiile societății civile și 
organizațiile sociale partenere și serviciile 
de ocupare a forței de muncă;

Or. en

Amendamentul 97
Karin Kadenbach
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Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – punctul 3 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) schimburi de personal între 
administrațiile naționale.

(f) schimburi de personal între 
administrațiile regionale, locale și
naționale.

Or. en

Justificare

Monitorizarea punerii în aplicare a legislației UE trebuie să ia, de asemenea, în considerare 
contextele regionale și locale și, prin urmare, ar trebui să implice reprezentanți ai 
autorităților regionale și locale.

Amendamentul 98
Karima Delli

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Acțiuni de promovare a mobilității 
persoanelor în Uniune, în special crearea
unei platforme digitale multilingve pentru 
compensarea cererilor și ofertelor de locuri 
de muncă și programele de mobilitate 
specifice, destinate să ocupe posturile 
acolo unde au fost identificate lipsuri pe 
piața muncii și/sau să ajute anumite grupuri 
de lucrători cum sunt tinerii.

4. Acțiuni de promovare, ca alternativă, a 
mobilității persoanelor în Uniune și de 
eliminare a obstacolelor din calea 
mobilității cetățenilor care decid să plece 
din statul membru de origine:

(a) informarea și consilierea solicitanților 
de locuri de muncă, a lucrătorilor mobili, 
a lucrătorilor transfrontalieri, precum și a 
organizațiilor care le reprezintă interesele 
și a angajatorilor; formarea celor care 
administrează beneficiile transfrontaliere;
(b) promovarea unei platforme digitale 
multilingve pentru compensarea cererilor și 
ofertelor de locuri de muncă și programele 
de mobilitate specifice, destinate să ocupe 
posturile acolo unde au fost identificate 
lipsuri pe piața muncii și/sau să ajute 
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anumite grupuri de lucrători cum sunt 
tinerii.

Or. en

Amendamentul 99
Alain Cadec

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Acțiuni de promovare a mobilității 
persoanelor în Uniune, în special crearea 
unei platforme digitale multilingve pentru 
compensarea cererilor și ofertelor de locuri 
de muncă și programele de mobilitate 
specifice, destinate să ocupe posturile 
acolo unde au fost identificate lipsuri pe 
piața muncii și/sau să ajute anumite 
grupuri de lucrători cum sunt tinerii.

4. Acțiuni de promovare a mobilității 
persoanelor în Uniune, în special crearea 
unei platforme digitale multilingve pentru 
compensarea cererilor și ofertelor de locuri 
de muncă și programele de mobilitate 
specifice, destinate să ocupe posturile 
acolo unde au fost identificate lipsuri pe 
piața muncii și să ajute anumite grupuri de 
lucrători cum sunt tinerii și persoanele în 
vârstă.

Or. fr

Amendamentul 100
Karima Delli

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Sprijin acordat întreprinderilor sociale și 
pentru microfinanțare, în special prin 
intermediul instrumentelor financiare 
prevăzute în partea I titlul VIII din 
Regulamentul nr. XXX/2012 [Regulament 
financiar nou] privind normele financiare 
aplicabile bugetului anual al Uniunii și prin 
intermediul subvențiilor.

5. Sprijin acordat întreprinderilor sociale și 
pentru microfinanțare și sprijin acordat 
persoanelor a căror bonitate este redusă 
sau insuficientă și care nu dispun de 
resurse de capital sau au resurse de 
capital insuficiente și care, prin urmare, 
nu au acces la credite, în special prin 
intermediul instrumentelor financiare 
prevăzute în partea I titlul VIII din 
Regulamentul nr. XXX/2012 [Regulament 
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financiar nou] privind normele financiare 
aplicabile bugetului anual al Uniunii și prin 
intermediul subvențiilor.

Or. en

Amendamentul 101
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de regulament
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acțiunile eligibile în cadrul programului 
pot fi puse în aplicare concomitent cu alte 
instrumente ale Uniunii, cu condiția ca 
aceste acțiuni să îndeplinească atât 
obiectivele programului, cât și ale altor 
instrumente în cauză.

Acțiunile eligibile în cadrul programului 
pot fi puse în aplicare concomitent cu alte 
instrumente ale Uniunii, în special 
instrumente financiare, cu condiția ca 
aceste acțiuni să îndeplinească atât 
obiectivele programului, cât și ale altor 
instrumente în cauză. În acest sens, trebuie 
să se țină seama de sinergiile cu fondurile 
structurale ale UE, făcând referire în mod 
specific la complementaritatea între 
program și Fondul social european, în 
special în vederea atingerii obiectivului de 
creștere favorabilă incluziunii și de 
eradicare a sărăciei.

Or. fr

Amendamentul 102
Karima Delli

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia, în cooperare cu statele 
membre, se asigură că activitățile 
desfășurate în cadrul programului sunt 
coerente cu alte acțiuni ale Uniunii și 
complementare acestora, în special cu cele 

(1) Comisia, în cooperare cu statele 
membre, în conformitate cu principiul 
parteneriatului, se asigură că activitățile 
desfășurate în cadrul programului sunt 
coerente cu alte acțiuni ale Uniunii și 
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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.

complementare acestora, în special cu cele 
din cadrul Fondului social european (FSE) 
și în domenii precum dialogul social, 
justiția și drepturile fundamentale, 
egalitatea de șanse, educație, formare 
profesională, drepturile și bunăstarea 
copilului și politica în domeniul 
tineretului, politica privind migrația,
cercetare și inovare, antreprenoriat, 
sănătate, condiții de muncă, extindere și 
relații externe, precum și în politica 
economică generală.

Or. en

Amendamentul 103
Karima Delli

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Activitățile care beneficiază de sprijin 
acordat în cadrul programului sunt 
conforme cu legislația Uniunii și cea 
națională, inclusiv cu normele privind 
ajutoarele de stat.

(2) Activitățile care beneficiază de sprijin 
acordat în cadrul programului sunt 
conforme cu legislația Uniunii și cea 
națională, inclusiv cu normele privind 
ajutoarele de stat, și cu convențiile OIM.

Or. en

Amendamentul 104
Karima Delli

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Acțiunile puse în aplicare respectă, 
de asemenea, Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene și 
Convenția ONU privind drepturile 
persoanelor cu handicap.
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Or. en

Amendamentul 105
Alain Cadec

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Rezultatele acțiunilor puse în aplicare 
în cadrul programului sunt comunicate și 
diseminate în mod corespunzător, pentru a 
maximiza impactul, durabilitatea și 
valoarea lor adăugată la nivelul Uniunii.

(1) Rezultatele acțiunilor puse în aplicare 
în cadrul programului sunt comunicate și 
diseminate în mod corespunzător părților 
interesate, pentru a maximiza impactul, 
durabilitatea și valoarea lor adăugată la 
nivelul Uniunii.

Or. fr

Amendamentul 106
Karima Delli

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Până la sfârșitul anului 2017, se 
realizează, în cooperare cu comitetul 
consultativ strategic menționat la 
articolul 26d, o evaluare intermediară a 
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.
Comitetul consultativ strategic menționat 
la articolul 26d este implicat în întregul 
proces de evaluare.

Or. en
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Amendamentul 107
Karima Delli

Propunere de regulament
Articolul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul -1
Secțiuni tematice

Programul de lucru multianual al axei 
Progress ar trebui să sprijine acțiunile 
menționate în cadrul uneia sau al mai 
multora dintre următoarele secțiuni 
tematice:
(a) ocuparea forței de muncă;
(b) protecția socială, incluziunea socială 
și reducerea și prevenirea sărăciei;
(c) condițiile de muncă și sănătatea și 
securitatea la locul de muncă;
În plus, acesta ar trebui să includă 
următoarele priorități orizontale:
(a) experimentarea politicii sociale;
(b) combaterea șomajului în rândul 
tinerilor și excluziunea;
(c) promovarea egalității de șanse între 
femei și bărbați;
(d) combaterea discriminării pe motive de 
sex, rasă sau origine etnică, religie sau 
convingeri, handicap, vârstă sau orientare 
sexuală și respectarea obligațiilor 
prevăzute în Convenția ONU privind 
drepturile persoanelor cu handicap;
(e) protecția drepturilor și a bunăstării 
copiilor.

Or. en

Amendamentul 108
Karima Delli
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Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pe lângă obiectivele generale prevăzute la 
articolul 4, obiectivele specifice ale axei 
Progress sunt:

Pe lângă obiectivele generale prevăzute la 
articolul 4, obiectivele specifice ale axei 
Progress sunt sprijinirea punerii în 
aplicare a Strategiei Europa 2020, a 
Platformei europene împotriva sărăciei și 
a altor inițiative emblematice relevante, 
precum și implicarea în metoda deschisă 
de coordonare socială consolidată 
(„MDC”). Obiectivele specifice sunt:

Or. en

Amendamentul 109
Karima Delli

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să dobândească și să difuzeze informații 
analitice comparative de înaltă calitate 
pentru a se asigura că politicile Uniunii în 
domeniul social și al ocupării forței de 
muncă și legislația în domeniul condițiilor 
de muncă se bazează pe dovezi solide și 
sunt relevante pentru nevoile, problemele 
și condițiile din fiecare stat membru și din 
alte țări participante;

(a) să dobândească și să difuzeze informații 
analitice comparative de înaltă calitate 
pentru a se asigura că politicile Uniunii în 
domeniul ocupării forței de muncă, al 
condițiilor de muncă, al protecției sociale, 
al incluziunii sociale și al combaterii 
discriminării și a discriminării multiple, 
al combaterii sărăciei și a excluziunii de 
pe piața locuințelor, al combaterii 
șomajului și a sărăciei în rândul tinerilor, 
a sărăciei în rândul migranților și al 
minorităților etnice, a sărăciei în rândul 
copiilor, a sărăciei energetice, precum și
legislația în aceste domenii se bazează pe 
dovezi solide și sunt relevante pentru 
nevoile populației, problemele sociale și 
condițiile sociale din fiecare stat membru 
și din alte țări participante;

Or. en
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Amendamentul 110
Karima Delli

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1 – 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 
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;

(b) să faciliteze schimbul de informații 
eficient și cuprinzător, învățarea reciprocă 
și dialogul la nivel european, național și 
internațional, în cadrul strategiei europene 
pentru ocuparea forței de muncă și al 
metodei deschise de coordonare („MDC) 
în domeniul protecției sociale și al 
incluziunii sociale și prin stabilirea de 
rețele între organismele specializate, 
inclusiv partenerii sociali și organizațiile 
societății civile, privind politicile Uniunii 
în domeniul ocupării forței de muncă, al 
protecției sociale și al incluziunii sociale,
legislația în domeniul condițiilor de muncă, 
combaterea discriminării și a 
discriminării multiple, combaterea 
sărăciei și a excluziunii de pe piața 
locuințelor, protecția drepturilor și a 
bunăstării copilului, combaterea 
șomajului și a sărăciei în rândul tinerilor, 
facilitarea integrării migranților și 
îmbunătățirea situației solicitanților de 
azil, cu scopul de a sprijini statele membre 
și alte țări participante în elaborarea 
politicilor și în punerea în aplicare a 
legislației Uniunii;

Or. en

Amendamentul 111
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1 – litera b
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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 
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;

(b) să faciliteze schimbul de informații 
eficient și cuprinzător, învățarea reciprocă 
și dialogul la nivel european, național, 
regional, local și internațional privind 
politicile Uniunii în domeniul social și al 
ocupării forței de 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;

Or. en

Amendamentul 112
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1 – 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 
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;

(b) să faciliteze schimbul de informații 
eficient și cuprinzător, învățarea reciprocă 
și dialogul la nivel european, național, 
regional și internațional privind politicile 
Uniunii în domeniul social și al ocupării 
forței de 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;

Or. pt

Amendamentul 113
Petru Constantin Luhan

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1 – litera b
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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 
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;

(b) să faciliteze schimbul de informații 
eficient și cuprinzător, învățarea reciprocă 
și dialogul la nivel european, național, 
regional și internațional privind politicile 
Uniunii în domeniul social și al ocupării 
forței de 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;

Or. ro

Amendamentul 114
Karima Delli

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) să sprijine implicarea activă a tuturor 
actorilor relevanți în urmărirea 
priorităților Uniunii, care au fost deja 
convenite, cum ar fi incluziunea activă, 
combaterea discriminării și a 
discriminării multiple, a lipsei de adăpost 
și a excluziunii de pe piața locuințelor, a 
sărăciei în rândul copiilor, a sărăciei 
energetice, a sărăciei și a șomajului în 
rândul tinerilor și a sărăciei în rândul 
migranților, îmbunătățirea situației 
solicitanților de azil și a minorităților 
etnice, punerea în aplicare a Strategiei 
europene 2010-2020 pentru persoanele cu 
handicap, punerea în aplicare a 
Convenției Națiunilor Unite privind 
drepturile persoanelor cu handicap, a 
Acțiunii comune în materie de sănătate 
mintală și a Acțiunii comune privind 
inegalitățile în materie de sănătate.

Or. en
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Amendamentul 115
Karima Delli

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) să încurajeze cultura prevenirii în 
domeniul sănătății și securității la locul 
de muncă și să promoveze sănătatea 
mintală și fizică în mediul de lucru;

Or. en

Amendamentul 116
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) să furnizeze organizațiilor Uniunii și 
celor naționale sprijin financiar pentru a le 
stimula capacitatea de a dezvolta, promova 
și susține punerea în aplicare a politicii 
Uniunii în domeniul social și al ocupării 
forței de muncă și a legislației în domeniul 
condițiilor de muncă.

(d) să furnizeze organizațiilor Uniunii și 
celor naționale, regionale și locale sprijin 
financiar pentru a le stimula capacitatea de 
a dezvolta, promova și susține punerea în 
aplicare a politicii Uniunii în domeniul 
social și al ocupării forței de muncă și a 
legislației în domeniul condițiilor de 
muncă.

Or. en

Amendamentul 117
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) să furnizeze organizațiilor Uniunii și (d) să furnizeze organizațiilor naționale și 



AM\900792RO.doc 55/65 PE488.021v01-00

RO

celor naționale sprijin financiar pentru a le 
stimula capacitatea de a dezvolta, promova 
și susține punerea în aplicare a politicii 
Uniunii în domeniul social și al ocupării 
forței de muncă și a legislației în domeniul 
condițiilor de muncă.

regionale din Uniune sprijin financiar 
pentru a le stimula capacitatea de a 
dezvolta, promova și susține punerea în 
aplicare a politicii Uniunii în domeniul 
social și al ocupării forței de muncă și a 
legislației în domeniul condițiilor de 
muncă.

Or. pt

Amendamentul 118
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) organizații neguvernamentale, în 
special cele din Uniune;

(e) organizații neguvernamentale, inclusiv 
cele naționale și cele din Uniune;

Or. de

Amendamentul 119
Karima Delli

Propunere de regulament
Articolul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul -1
Secțiuni tematice

Axa EURES include acțiuni în 
următoarele domenii:
(a) servicii de informare, consiliere și de 
plasare a forței de muncă pentru 
lucrătorii mobili și angajatori;
(b) programe specifice de mobilitate;
(c) cooperare transnațională, sectorială și 
transfrontalieră;
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(d) evaluarea activităților și a plasărilor, 
ca o secțiune transversală;
(e) programul „Primul tău loc de muncă 
EURES” pentru tinerii care solicită locuri 
de muncă.

Or. en

Amendamentul 120
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Articolul 20 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Asigurarea transparenței, pentru 
potențialii solicitanți și angajatori, a 
ofertelor și cererilor de locuri de muncă și 
a tuturor informațiilor aferente acest lucru 
se realizează prin schimbul și difuzarea 
acestor informații la nivel transnațional, 
interregional și transfrontalier, utilizând 
formulare standard de interoperabilitate;

(a) Asigurarea transparenței, pentru 
potențialii solicitanți și angajatori, a 
ofertelor și cererilor de locuri de muncă și 
a tuturor informațiilor aferente acest lucru 
se realizează prin identificarea și 
compilarea continuă a noilor oportunități 
de locuri de muncă la nivel european în 
sectorul public sau privat, promovarea 
schimbului și difuzarea acestor informații 
la nivel transnațional, interregional și 
transfrontalier, utilizând formulare 
standard de interoperabilitate rețeaua 
EURES ar trebui să devină adevăratul 
portal european pentru mobilitatea 
geografică a cetățenilor;

Or. pt

Amendamentul 121
Karima Delli

Propunere de regulament
Articolul 20 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să se asigure că ofertele și cererile de 
locuri de muncă și toate informațiile 

(a) să se asigure că ofertele și cererile de 
locuri de muncă și toate informațiile 
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aferente sunt transparente pentru potențialii 
solicitanți și angajatori; acest lucru se 
realizează prin schimbul și difuzarea 
acestor informații la nivel transnațional, 
interregional și transfrontalier, utilizând 
formulare standard de interoperabilitate;

aferente sunt transparente pentru potențialii 
solicitanți și angajatori și să se ofere 
programe de mentorat pentru a spori 
nivelul de competență al lucrătorilor, în 
special al celor slab calificați; acest lucru 
se realizează prin schimbul și difuzarea 
acestor informații la nivel transnațional, 
interregional și transfrontalier, utilizând 
formulare standard de interoperabilitate;

Or. en

Amendamentul 122
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 20 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să creeze servicii pentru recrutarea și 
plasarea lucrătorilor în câmpul muncii prin 
compensarea ofertelor și cererilor de locuri 
de muncă la nivel european; acest obiectiv 
acoperă toate etapele plasării, de la 
pregătirea în faza anterioară recrutării până 
la asistența ulterioară recrutării în vederea 
integrării cu succes a solicitantului pe piața 
muncii; aceste servicii includ programe 
specifice de mobilitate, destinate să ocupe 
posturile acolo unde au fost identificate 
lipsuri pe piața muncii și/sau să ajute 
anumite grupuri de lucrători cum sunt 
tinerii.

(b) să creeze servicii pentru recrutarea și 
plasarea lucrătorilor în câmpul muncii prin 
compensarea ofertelor și cererilor de locuri 
de muncă la nivel european; acest obiectiv 
acoperă toate etapele plasării, de la 
pregătirea în faza anterioară recrutării până 
la asistența ulterioară recrutării în vederea 
integrării cu succes a solicitantului pe piața 
muncii; aceste servicii includ programe 
specifice de mobilitate, destinate să ocupe 
posturile acolo unde au fost identificate 
lipsuri pe piața muncii și/sau să ajute 
anumite grupuri de lucrători cum sunt 
tinerii, inclusiv minorii (într-o măsură 
foarte mică, totuși).

Or. de

Justificare

Plasarea minorilor în străinătate prin intermediul EURES prezintă probleme, mai ales din 
motive de protecție a tinerilor; în general, responsabilitatea de supraveghere nu este 
reglementată suficient. Întrucât EURES ocupă împreună cu agențiile naționale de ocupare a 
forței de muncă o poziție importantă, menționarea sau concentrarea asupra acestui grup țintă 
specific ar impune crearea unor programe de plasare a minorilor în străinătate. 
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Amendamentul 123
Karima Delli

Propunere de regulament
Articolul 20 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) să creeze un program specific de 
mobilitate a forței de muncă pentru 
recrutarea transnațională și plasarea 
forței de muncă în scopul de a ajuta 
tinerii să își găsească un loc de muncă 
într-un alt stat membru (programul 
„Primul tău loc de muncă EURES”) prin 
compensarea ofertelor și cererilor de 
locuri de muncă la nivelul Uniunii; acest 
obiectiv acoperă toate etapele plasării, de 
la pregătirea în faza anterioară recrutării 
până la asistența ulterioară recrutării în 
vederea integrării cu succes a 
solicitantului pe piața muncii;

Or. en

Amendamentul 124
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 22 – paragraful 1 – punctul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Facilitarea accesului la microfinanțare și 
creșterea disponibilității acesteia pentru:

1. Facilitarea accesului la microfinanțare și 
creșterea disponibilității acesteia, reducând 
în același timp birocrația administrativă,
pentru:

Or. pt

Amendamentul 125
Karima Delli
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Propunere de regulament
Articolul 22 – paragraful 1 – punctul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) persoanele care și-au pierdut sau riscă 
să își piardă locul de muncă sau care au 
dificultăți de integrare sau reintegrare pe 
piața muncii, persoanele care se confruntă 
cu amenințarea excluderii sociale sau cele 
vulnerabile, aflate într-o situație 
dezavantajoasă în privința accesului la 
piața de credit convențională și care doresc 
să deschidă sau să-și dezvolte propria 
microîntreprindere;

(a) persoanele care și-au pierdut sau riscă 
să își piardă locul de muncă sau care au 
dificultăți de integrare sau reintegrare pe 
piața muncii, precum și persoanele care se 
confruntă cu amenințarea excluderii sociale 
sau cele vulnerabile, aflate într-o situație 
dezavantajoasă în privința accesului la 
piața de credit convențională și care doresc 
să deschidă sau să-și dezvolte propria 
microîntreprindere, inclusiv persoanele 
care desfășoară o activitate independentă, 
fără a fi discriminate pe motiv de vârstă;

Or. en

Amendamentul 126
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Articolul 22 – paragraful 1 – punctul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) persoanele care și-au pierdut sau riscă 
să își piardă locul de muncă sau care au 
dificultăți de integrare sau reintegrare pe 
piața muncii, persoanele care se confruntă 
cu amenințarea excluderii sociale sau cele 
vulnerabile, aflate într-o situație 
dezavantajoasă în privința accesului la 
piața de credit convențională și care doresc 
să deschidă sau să-și dezvolte propria 
microîntreprindere;

(a) persoanele care și-au pierdut locul de 
muncă sau care au dificultăți de integrare 
sau reintegrare pe piața muncii, tinerii,
persoanele care se confruntă cu 
amenințarea excluderii sociale sau cele 
vulnerabile, aflate într-o situație 
dezavantajoasă în privința accesului la 
piața de credit convențională și care doresc 
să deschidă sau să-și dezvolte propria 
microîntreprindere;

Or. pt

Amendamentul 127
Karima Delli
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Propunere de regulament
Articolul 22 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) microîntreprinderile, în special cele 
care angajează persoane din categoria celor 
menționate la litera (a);

(b) microîntreprinderile, în special cele din 
economia socială, precum și 
microîntreprinderile care angajează 
persoane din categoria celor menționate la 
litera (a);

Or. en

Amendamentul 128
Karima Delli

Propunere de regulament
Articolul 22 – paragraful 1 – punctul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Pentru a se asigura 
complementaritatea, aceste acțiuni vor fi
strâns coordonate cu cele întreprinse în 
cadrul politicii de coeziune.

Or. en

Amendamentul 129
Karima Delli

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 

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

organizațiile, în special cele sprijinite de 
FSE, care le oferă acestor beneficiari finali 
programe de mentorat și formare.

Or. en

Amendamentul 130
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Organismele publice și private care 
desfășoară activitățile menționate la 
alineatul (1) litera (a) respectă standardele 
înalte în materie de guvernanță, gestionare 
și protecția consumatorilor în conformitate 
cu principiile enunțate în Codul european 
de bună conduită pentru furnizorii de 
microcredite (European Code of Good 
Conduct for Microcredit Provision) și 
caută să evite supraîndatorarea persoanelor 
și a întreprinderilor.

(3) Organismele publice și private care 
desfășoară activitățile menționate la 
alineatul (1) litera (a) respectă standardele 
înalte în materie de guvernanță, gestionare 
și protecția consumatorilor în conformitate 
cu principiile enunțate în Codul european 
de bună conduită pentru furnizorii de 
microcredite (European Code of Good 
Conduct for Microcredit Provision) și 
caută să evite supraîndatorarea persoanelor 
și a întreprinderilor, vizând în schimb 
obținerea unui venit decent din activitatea 
desfășurată.

Or. de

Amendamentul 131
Karima Delli

Propunere de regulament
Articolul 26a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 26a
Secțiuni tematice

Axa Inițiativa privind tineretul pentru 
persoanele sub 25 de ani include acțiuni 
în următoarele domenii:
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(a) prevenirea abandonării timpurii a 
școlii, în special prin reintegrarea în 
programele de formare;
(b) dezvoltarea unor competențe relevante 
pentru piața muncii pentru a apropia mai 
mult domeniul ocupării forței de muncă, 
al educației și al formării;
(c) sprijinirea primei experiențe 
profesionale și a formării la locul de 
muncă pentru a oferi tinerilor 
posibilitatea de a dobândi atât competențe 
relevante, cât și experiență de muncă;
(d) accesul la piața muncii: obținerea 
unui (primului) loc de muncă.

Or. en

Amendamentul 132
Karima Delli

Propunere de regulament
Articolul 26b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 26b
Obiective specifice

Pe lângă obiectivele generale prevăzute la 
articolul 4, obiectivele specifice ale axei 
Inițiativa privind tineretul sunt:
(a) să sprijine crearea unor programe 
inovatoare specifice pentru a combate 
șomajul în rândul tinerilor și să 
promoveze trecerea tinerilor de la sistemul 
educațional la un loc de muncă decent, în 
special în zonele defavorizate și regiunile 
cu o rată a șomajului în rândul tinerilor 
extrem de ridicată; în acest context, o 
atenție deosebită trebuie acordată 
tinerilor cu posibilități reduse, inclusiv 
tinerelor, celor care nu sunt încadrați 
profesional, nu urmează niciun program 
educațional sau de formare și celor care 
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aparțin minorităților etnice, care s-ar 
putea confrunta cu discriminare multiplă;
(b) să sprijine schimbul de bune practici și 
învățarea reciprocă în domeniul 
combaterii șomajului în rândul tinerilor, 
inclusiv posibilitatea de a introduce o 
garanție pentru tineret care ar oferi 
fiecărui tânăr din Europa un loc de 
muncă, posibilitatea de a-și continua 
studiile sau de a urma cursuri de 
calificare în termen de patru luni de la 
absolvirea școlii sau de la intrarea în 
șomaj; să amelioreze calitatea stagiilor și 
a perioadelor de ucenicie și să reducă 
abandonarea timpurie a școlii;
(c) să furnizeze sprijin financiar factorilor 
de decizie politică pentru testarea 
abordărilor legate de politicile sociale și 
politicile din domeniul pieței muncii 
elaborate pentru a combate șomajul în 
rândul tinerilor și pentru a promova 
trecerea tinerilor de la sistemul 
educațional la un loc de muncă decent, să 
amelioreze calitatea stagiilor și a 
perioadelor de ucenicie, să reducă 
abandonarea timpurie a școlii și să facă
accesibile cunoștințele relevante și 
expertiza;
(d) să furnizeze organizațiilor Uniunii și 
celor naționale și regionale sprijin 
financiar pentru a le stimula capacitatea 
de a dezvolta, promova și susține activități 
de combatere a șomajului în rândul 
tinerilor și de promovare a trecerii 
tinerilor de la sistemul educațional la un 
loc de muncă decent, să amelioreze 
calitatea stagiilor și a perioadelor de 
ucenicie, să reducă abandonarea timpurie 
a școlii și să facă accesibile cunoștințele 
relevante și expertiza.

Or. en

Amendamentul 133
Karima Delli
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Propunere de regulament
Articolul 26c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 26c
Participarea

(1) Următoarele țări pot participa la axa 
Inițiativa privind tineretul:
(a) statele membre;
(b) țările membre ale AELS și SEE, în 
conformitate cu dispozițiile Acordului 
SEE;
(c) țările candidate și potențial candidate, 
în conformitate cu principiile generale și 
termenii și condițiile generale prevăzute 
în acordurile-cadru încheiate cu aceste 
țări pentru participarea lor la programele 
Uniunii;
(2) Accesul la axa Inițiativa privind 
tineretul este deschis tuturor 
organismelor, actorilor și instituțiilor 
publice și/sau private, în special:
(a) autorităților naționale, regionale și 
locale;
(b) serviciilor de ocupare a forței de 
muncă;
(c) partenerilor sociali;
(d) organizațiilor de tineret și altor 
organizații neguvernamentale de la toate 
nivelurilor politice;
(e) instituțiilor de învățământ superior și 
institutelor de cercetare;
(f) experților în evaluare și în analiza 
impactului;
(3) În scopul punerii în aplicare a axei 
Inițiativa privind tineretul, Comisia 
stabilește cooperarea cu agențiile UE 
menționate la articolul 16 alineatul (2a). 
De asemenea, Comisia poate stabili 
cooperarea cu organizațiile internaționale 
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menționate la articolul 16 alineatul (3) și 
cu țări terțe care nu participă la program, 
astfel cum se prevede la articolul 16 
alineatul (4).

Or. en

Amendamentul 134
Karima Delli

Propunere de regulament
Capitolul IIIa (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Axa Inițiativa privind tineretul

Or. en


