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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

În cadrul pachetului legislativ pentru perioada 2014-202, Comisia a propus un proiect de 
regulament care instituie noul program al Uniunii Europene pentru schimbări sociale și 
inovare socială (denumit în continuare „programul”). 

Regulamentul de instituire a noului program a fost inclus în pachetul de cheltuieli aferente 
rubricii 1 (Creștere inteligentă și favorabilă incluziunii) din noul cadru financiar multianual 
2014-2020.
Programul este destinat să contribuie la punerea în aplicare a Strategiei Europa 2020 și la 
realizarea obiectivelor sale în materie de dezvoltare inteligentă și durabilă și de integrare 
socială printr-o serie de măsuri, în special activități de analiză, acțiuni în domeniul învățării 
reciproce, susținerea principalelor entități însărcinate să realizeze obiectivele programului, 
promovarea mobilității lucrătorilor în cadrul Uniunii și susținerea microîntreprinderilor. 
Aceste măsuri urmăresc să favorizeze un nivel ridicat de ocupare a forței de muncă, să 
garanteze o acoperire socială adecvată, să combată excluderea socială și sărăcia și să 
îmbunătățească condițiile de muncă.  
Comisia propune regruparea a trei instrumente deja existente – programul Progress, 
programul EURES și instrumentul de microfinanțare Progress pentru ocuparea forței de 
muncă și incluziune socială – în cadrul unui program unic pentru schimbări sociale și inovare 
socială. 
Obiectivul programului comunitar Progress pentru ocuparea forței de muncă și solidaritate 
socială, creat în 2006, este de a susține politica UE de ocupare a forței de muncă, 
supraveghind politicile din acest domeniu, favorizând învățarea reciprocă, dezvoltând 
instrumente și metode statistice, susținând principalii actori, creând rețele și desfășurând 
acțiuni de sensibilizare. Principalii beneficiari ai acestor fonduri sunt autoritățile locale și 
regionale, partenerii sociali și organizațiile neguvernamentale.
Rețeaua serviciilor europene de ocupare a forței de muncă (EURES) a fost creată în 2002. 
Rețeaua își propune să favorizeze mobilitatea geografică a lucrătorilor europeni. EURES 
susține crearea unor parteneriate transfrontaliere care constituie atât o platformă de contact 
între serviciile publice și partenerii sociali, cât și o sursă de consiliere pentru probleme legate 
de drepturile și obligațiile lucrătorilor.

Instrumentul de microfinanțare Progress pentru ocuparea forței de muncă și incluziune 
socială, creat în 2010, facilitează accesul la un ajutor sub formă de microcredit pentru 
persoanele defavorizate în ceea ce privește accesul la piața tradițională a creditelor (persoane 
fără loc de muncă amenințate cu excluderea socială) și pentru persoanele care doresc să își 
înființeze o întreprindere sau își dezvolte o întreprindere existentă. Instrumentul de 
microfinanțare nu acordă resurse financiare direct antreprenorilor, dar permite instituțiilor de 
microfinanțare stabilite în statele membre ale Uniunii să acorde mai ușor împrumuturi 
întreprinzătorilor care doresc să își creeze propria întreprindere sau să dezvolte o întreprindere 
deja existentă.
Regulamentul de instituire a noului program al Uniunii Europene pentru schimbări sociale și 
inovare socială ar trebui să intre în vigoare la data la care expiră programele existente, adică 1 
ianuarie 2014 programul urmând să fie finalizat la 31 decembrie 2020. 
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Comisia a propus ca pentru punerea în aplicare a programului pentru perioada cuprinsă 
între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2020 să fie alocate credite financiare în valoare de 
958,19 milioane EUR.
Raportorul consideră că Comisia nu demonstrează valoarea adăugată creată prin regruparea 
celor trei programe existente. 
În plus, Comisia nu a stabilit o linie de demarcație între măsurile prevăzute în cadrul noului 
program și măsurile de sprijin propuse în cadrul fondurilor ce țin de politica de coeziune 
(FSE, FEDER) și nu a garantat o coordonare eficace între ele. Acest lucru ocazionează 
redundanțe în anumite regiuni. De asemenea, domeniul de aplicare al sprijinului oferit de noul 
program în ceea ce privește elaborarea și realizarea unor programe de experimentare socială 
în cadrul axei Progress se suprapune cu domeniul de aplicare în materie de inovare socială 
prevăzut în propunerea de regulament privind Fondul social european. În plus,  sunt prevăzute 
măsuri de sprijin pentru întreprinderile sociale și în Regulamentul de funcționare al FEDER. 
Ținând seama de aceste elemente, este indispensabil să se definească în mod clar modul în 
care noul instrument va fi integrat în dispozitivele complementare din domeniul politicii de 
coeziune. 

Deși consacră 17% din axa Progress promovării de proiecte de experimentare socială, 
Comisia nu precizează care sunt obiectivele specifice în domeniul inovării sociale și al 
experimentării sociale. Raportorul sugerează mai multă flexibilitate pentru plafonul de 
finanțare impus de Comisie pentru proiectele de experimentare socială și subliniază că 
obiectivele de inovare socială nu vor putea fi realizate decât în cooperare cu sistemele sociale 
naționale, și nu înlocuindu-le. Ar trebui organizată o largă dezbatere politică înainte de a 
adopta orice altă abordare în materie. 
În contextul economic actual, dintre cele trei instrumente, microcreditarea este cel care 
permite, în cea mai mare măsură, obținerea de rezultate concrete. Întreprinderile mici și 
microîntreprinderile reprezintă aproape 99% dintre întreprinderile nou-create în Europa, o 
treime dintre ele fiind create de persoane aflate în șomaj. Prin urmare, ar trebui nu doar să fie 
majorat procentajul microcreditelor în bugetul noului program, ci și să fie subliniat rolul lor 
esențial în combaterea excluderii. 
În această perioadă de criză economică și de disciplină bugetară strictă pentru statele membre, 
raportorul se opune creșterii costurilor administrative [articolul 5 alineatul (3)] și creării unei 
rezerve bugetare de 5% pentru care Comisia nu a definit clar modul de redistribuire. 

Având în vedere rolul regiunilor și orașelor în punerea în aplicare a noului program, este 
necesar să se sublinieze cât este de important ca aceste entități să fie implicate în toate fazele 
operaționale de punere în aplicare a programului.
Ar trebui, de asemenea, să se acorde prioritate alinierii acțiunilor desfășurate în cadrul 
EURES la nevoile tinerilor, în rândul cărora șomajul se ridică la 20%. Raportorul regretă că 
trebuie să atragă atenția asupra faptului că lipsește o evaluare a eficacității programului 
EURES și a datelor referitoare la numărul de persoane care și-au găsit un loc de muncă grație 
acestui program. 

AMENDAMENTE
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Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și 
afaceri sociale, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 4a (nou)  

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Metoda deschisă de coordonare, ca 
instrument care și-a dovedit flexibilitatea 
și eficacitatea operațională în domeniile 
politicii sociale, ar trebui să fie utilizată 
de o manieră globală în domeniile de 
interes pentru statele membre. Prin 
urmare, ea ar trebui să fie utilizată într-o 
mai mare măsură pentru a crește 
eficacitatea programului. 

Or. pl

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 11 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(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 
serviciile publice de ocupare a forței de 
muncă 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 
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2020. Europa 2020. Ar trebui subliniat faptul că 
Comisia nu poate îndeplini funcțiile unui 
serviciu de ocupare a forței de muncă.

Or. pl

Amendamentul 3

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) 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, 
în special facilitând procesarea 
administrativă a microfinanțării și 
oferindu-le viitorilor întreprinzători 
posibilitatea de a asista la seminare de 
informare adecvate, 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.

Or. pl

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 19 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) În conformitate cu articolul 9 din (19) În conformitate cu articolul 9 din 
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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.

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. Pentru a simplifica sistemul de 
gestiune, a pune în aplicare acțiunile 
programului și a genera cu adevărat 
valoare adăugată, este indispensabil ca 
noul instrument să fie clar integrat în 
dispozitivele complementare din cadrul 
politicii de coeziune (FSE, FEDER).

Or. pl

Amendamentul 5

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 limitele competențelor 
sale și în conformitate cu principiul 
subsidiarității, astfel cum este prevăzut la 
articolul 5 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană. În conformitate cu principiul 
proporționalității, astfel cum este prevăzut 
la respectivul articol, și ținând seama de 
structura instituțională a statelor membre, 
prezentul regulament nu depășește ceea ce 
este necesar pentru atingerea acestor 
obiective.

Or. pl
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Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 22a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22a) Obiectivele programului pot fi 
realizate de o manieră eficace printr-o 
implicare maximă a regiunilor și a 
orașelor în toate etapele operaționale, de 
la realizare la punerea în aplicare. Actorii 
regionali ar trebui să participe încă din 
faza de planificare și alocare a fondurilor. 
Dat fiind că se numără azi printre cei mai 
importanți actori, inclusiv în domeniul 
politicii sociale, regiunile pot contribui la 
dezvoltarea unor inovări sociale de 
avangardă. 

Or. pl

Amendamentul 7

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 un impact social, și nu să 
genereze un profit pentru proprietarii și 
acționarii săi. Orice formă de partajare a 
beneficiilor întreprinderii sociale între 
acționari este inacceptabilă.
Întreprinderea socială operează pe piață 
producând bunuri, prestând servicii de 
utilitate publică și prestând servicii într-un 
mod antreprenorial și inovator, ținând 
seama – în funcție de natura activității ei 
– de specificul regiunii, precum și 
utilizând resursele locale și surplusurile în 
principal pentru atingerea unor scopuri 
sociale. Este administrată într-un mod 
responsabil și transparent, implicându-i pe 
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lucrători, clienți și părțile interesate vizate 
de activitățile sale economice.

Or. pl

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) Axa Microfinanțare și antreprenoriat 
social, care facilitează accesul 
antreprenorilor la finanțare, în special al
persoanelor celor mai îndepărtate de piața 
muncii, al șomerilor și al victimelor 
excluderii sociale, precum și al 
microîntreprinderilor care vor să își 
dezvolte activitatea și al întreprinderilor 
sociale;

Or. pl

Amendamentul 9

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 în Uniune;

(d) să promoveze mobilitatea geografică a 
lucrătorilor și să stimuleze oportunitățile de 
ocupare a forței de muncă prin dezvoltarea 
unor piețe ale muncii deschise, echitabile, 
de bună calitate și accesibile tuturor în 
Uniune;

Or. pl
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Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) să direcționeze acțiunile din cadrul 
programului către tineri, o categorie 
afectată în mod deosebit de criză, și către 
șomerii pe termen lung. 

Or. pl

Amendamentul 11

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 se 
recomandă statelor membre să consacre:

- 18% pentru politica de ocupare a forței 
de muncă;
- 24% pentru protecția socială și 
integrarea socială;
- 8% pentru condițiile de muncă.
Maximum 15% din axa Progress și 
diversele sale secțiuni se alocă pentru 
promovarea experimentării sociale ca
metodă de testare și pentru evaluarea 
soluțiilor inovatoare în vederea dezvoltării 
acestora; 

Or. pl
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Amendamentul 12

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) 25% pentru axa Microfinanțare și 
antreprenoriat social.

Or. pl

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Restul de 5% vor fi împărțiți între axe în 
fiecare an în funcție de prioritățile 
politice.

eliminat

Or. pl

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia poate folosi creditele 
menționate la alineatul (1) pentru a finanța 
asistența tehnică și/sau administrativă, în 
special în legătură cu auditul, 
externalizarea traducerilor, reuniunile 
experților și activitățile de informare și 
comunicare în avantajul comun al Comisiei 
și al beneficiarilor.

(3) Comisia poate folosi cel mult 1,5% din
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.

Or. pl



PE487.706v01-00 12/14 PA\898595RO.doc

RO

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) evaluări și analize de impact; (c) evaluări, în special analize ale 
impactului cantitativ și calitativ;

Or. pl

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 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 
lucrătorilor 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.

Or. pl

Amendamentul 17

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 
din cadrul Fondului social european (FSE)
și în domenii precum dialogul social, 

(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
finanțate în cadrul politicii de coeziune, în 
special din Fondul social european (FSE)



PA\898595RO.doc 13/14 PE487.706v01-00

RO

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.

și din Fondul european de dezvoltare 
regională (FEDER).

Or. pl

Amendamentul 18

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Coerența și complementaritatea sunt 
asigurate, de asemenea, printr-o implicare 
decisivă a autorităților locale și regionale 
în punerea în aplicare a programului.  

Or. pl

Amendamentul 19

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, 
celor naționale și celor regionale 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. pl
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Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 22 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Facilitarea accesului la microfinanțare 
și creșterea disponibilității acesteia pentru:

(1) reducerea la minimum a obstacolelor 
și a sarcinilor administrative pentru a 
spori accesul la microfinanțare și
disponibilitatea acesteia pentru:

Or. pl

Amendamentul 21

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 provocată de acordarea de 
credite cu rate foarte ridicate ale dobânzii 
și în condiții care antrenează 
insolvabilitatea întreprinderilor.

Or. pl


