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AMENDAMENTE

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

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) FSE ar trebui să contribuie la realizarea 
Strategiei Europa 2020, asigurând o mai 
mare concentrare a sprijinului pentru 
prioritățile Uniunii Europene. FSE ar 
trebui, în special, să își intensifice sprijinul 
în favoarea combaterii excluziunii sociale 
și a sărăciei, prin asigurarea unei alocări 
minime destinate acestui scop. În 
conformitate cu nivelul de dezvoltare al 
regiunilor care beneficiază de sprijin, 
alegerea și numărul priorităților de 
investiții susținute din FSE ar trebui, de 
asemenea, limitate.

(7) FSE ar trebui să contribuie la realizarea 
Strategiei Europa 2020, asigurând o mai 
mare concentrare a sprijinului pentru 
prioritățile Uniunii Europene în domeniile 
ocupării forței de muncă, educației, 
incluziunii sociale și combaterii sărăciei, 
precum și pentru măsurile care au ca scop 
îmbunătățirea capacității instituționale, 
care necesită fonduri adecvate, suficiente 
pentru atingerea acestor obiective. FSE ar 
trebui, în special, să își intensifice sprijinul 
în favoarea combaterii excluziunii sociale 
și a sărăciei, prin asigurarea unei alocări 
minime destinate acestui scop. În 
conformitate cu nivelul de dezvoltare al 
regiunilor care beneficiază de sprijin, 
alegerea și numărul priorităților de 
investiții susținute din FSE ar trebui, de 
asemenea, limitate. Cu toate acestea, 
concentrarea tematică ar trebui să fie 
suficient de flexibilă pentru a permite 
adaptarea intervențiilor FSE la nevoile și 
caracteristicile specifice ale fiecărui stat 
membru și ale fiecărei regiuni. 

Or. es

Justificare

FSE ar trebui să contribuie la Strategia 2020 în cadrul celor patru obiective tematice 
atribuite.
Concentrarea tematică propusă de Comisie ar trebui să fie însoțită de flexibilitate în așa fel 
încât intervențiile FSE să poată fi adaptate la nevoile fiecărui stat membru și regiune, 
asigurând astfel utilizarea mai eficientă a resurselor.
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Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Implementarea eficientă și efectivă a 
acțiunilor sprijinite din FSE depinde de 
buna guvernanță și de parteneriatul dintre 
toți actorii teritoriali și socioeconomici 
relevanți, în special partenerii sociali și 
organizațiile neguvernamentale. Prin 
urmare, este necesar ca statele membre să 
încurajeze participarea partenerilor sociali 
și a organizațiilor neguvernamentale în
implementarea FSE.

(9) Implementarea eficientă și efectivă a 
acțiunilor sprijinite din FSE depinde de 
buna guvernanță și de parteneriatul dintre 
toți actorii teritoriali și socioeconomici 
relevanți, în special colectivitățile locale și 
regionale, partenerii sociali și organizațiile 
neguvernamentale. Prin urmare, este 
necesar ca statele membre să încurajeze
atât participarea colectivităților locale, cât 
și a celor regionale, a partenerilor sociali 
și a organizațiilor neguvernamentale în
procesul de elaborare și implementare a
FSE.

Or. es

Justificare

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

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) FSE promovează niveluri ridicate de 
ocupare a forței de muncă și de calitate a
locurilor de muncă, sprijină mobilitatea 
geografică și profesională a lucrătorilor, 
facilitează adaptarea acestora la schimbare, 
încurajează un nivel ridicat de educație și 
formare, promovează egalitatea între femei 
și bărbați, egalitatea de șanse și 
nediscriminarea, îmbunătățește incluziunea 
socială și combate sărăcia, contribuind 
astfel la realizarea priorităților Uniunii 
Europene în ceea ce privește consolidarea 

(1) FSE promovează niveluri ridicate de 
ocupare a forței de muncă și crearea de
locuri de noi locuri de muncă, 
îmbunătățește calitatea locurilor de muncă
în toate aspectele sale, sprijină mobilitatea 
geografică și profesională a lucrătorilor, 
facilitează adaptarea acestora la
schimbările tehnologice și la evoluțiile de 
pe piața muncii, încurajează un nivel 
ridicat de educație și formare, garantează
egalitatea între femei și bărbați, egalitatea 
de șanse și nediscriminarea, îmbunătățește 
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coeziunii economice, sociale și teritoriale. incluziunea socială și combate sărăcia, 
contribuind astfel la realizarea priorităților 
Uniunii Europene în ceea ce privește 
consolidarea coeziunii economice, sociale 
și teritoriale. FSE își menține ca principiu 
general la baza tuturor acțiunilor sale 
reducerea inegalităților sociale și a 
disparităților în ceea ce privește ocuparea 
forței de muncă la nivel național, regional 
și local. 

Or. es

Justificare

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

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Beneficiarii FSE sunt persoane, 
inclusiv grupuri dezavantajate, cum ar fi 
șomerii pe termen lung, persoanele cu
handicap, migranții, minoritățile etnice, 
comunitățile marginalizate și persoanele 
care se confruntă cu excluziunea socială.
De asemenea, FSE acordă sprijin 
întreprinderilor, sistemelor și structurilor, 
pentru a facilita adaptarea acestora la noile 
provocări și pentru a promova buna 
guvernanță și implementarea reformelor, în 
special în domeniile ocupării forței de 
muncă, educației și politicilor sociale.

(3) Beneficiarii FSE sunt persoane, 
inclusiv grupuri dezavantajate, cum ar fi 
șomerii, în special șomerii pe termen lung,
tinerii, femeile, lucrătorii în vârstă,
persoanele cu dizabilități, migranții, 
minoritățile etnice, comunitățile 
marginalizate și persoanele care se 
confruntă cu excluziunea socială. De 
asemenea, FSE acordă sprijin 
întreprinderilor, sistemelor și structurilor, 
pentru a facilita adaptarea acestora la noile 
provocări și pentru a promova buna 
guvernanță și implementarea reformelor, în 
special în domeniile ocupării forței de 
muncă, educației și politicilor sociale.

Or. es
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Justificare

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

Amendamentul 5

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) integrare durabilă pe piața muncii a 
tinerilor care nu au un loc de muncă, nu 
urmează studii sau cursuri de formare 
profesională;

(ii) integrare activă, sustenabilă și durabilă 
pe piața muncii a tinerilor, în special a 
tinerilor care nu au un loc de muncă și nu 
urmează studii sau cursuri de formare 
profesională;

Or. es

Justificare

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

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – litera a – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) egalitate între femei și bărbați și 
reconcilierea vieții profesionale cu cea 
privată;

(iv) egalitate efectivă între femei și bărbați 
și reconcilierea vieții profesionale cu cea 
privată și de familie;

Or. es

Justificare

FSE ar trebui să promoveze egalitatea efectivă între femei și bărbați și reconcilierea vieții 
profesionale cu cea privată și de familie.
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Amendamentul 7

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(v) adaptarea lucrătorilor, a întreprinderilor 
și a antreprenorilor la schimbările 
tehnologice și la schimbările survenite pe 
piața muncii, prin aplicarea unor măsuri 
active și preventive, în special în regiunile 
afectate de restructurarea întreprinderilor 
și a sectoarelor și de închiderea sau 
mutarea întreprinderilor;

Or. es

Justificare

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

Amendamentul 8

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Justificare

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

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) efectuarea de investiții în domeniul 
educației, al formării competențelor și al 
învățării pe tot parcursul vieții, într-un 
mod adaptat la nevoile și caracteristicile 
individuale ale grupurilor în cauză, prin

Or. es

Justificare

FSE ar trebui să încerce să se asigure că efectuarea de investiții în domeniul educației, al 
formării competențelor și al învățării pe tot parcursul vieții reflectă nevoile și caracteristicile 
individuale ale grupurilor în cauză, asigurându-se astfel utilizarea mai eficientă a resurselor.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera b – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) reducerea ratei de părăsire timpurie a 
școlii și promovarea accesului egal la 
învățământ preșcolar, primar și secundar de 
bună calitate;

(i) prevenirea și reducerea ratei
abandonului școlar și promovarea 
accesului egal la învățământ preșcolar, 
primar și secundar de bună calitate;

Or. es

Justificare

FSE ar trebui să prevină și să reducă fenomenul abandonului școlar în vederea reducerii 
șomajului în rândul tinerilor și pentru a se asigura că toți cetățenii beneficiază de formarea 
profesională minimă necesară, promovând continuitatea educației și reintegrarea în 
educație.
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Amendamentul 11

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) creșterea accesului la învățarea pe tot 
parcursul vieții, actualizarea competențelor 
și a aptitudinilor forței de muncă și
sporirea relevanței pe piața muncii a 
educației și a sistemelor de formare;

(iii) creșterea accesului la învățarea pe tot 
parcursul vieții, actualizarea competențelor 
și a aptitudinilor forței de muncă și
asigurarea compatibilității dintre 
sistemele de educație și formare și nevoile 
și evoluției de pe piața de muncă, prin 
stimularea educației antreprenoriale și
măsuri de facilitare a tranziției dintre 
educație, formare profesională și acces la 
locurile de muncă, acordând o atenție 
deosebită formării tinerilor, a șomerilor 
pe termen lung și a muncitorilor mai 
vârstnici, în așa fel încât aceștia să poată 
beneficia de o îmbătrânire activă și să își 
poată păstra locurile de muncă;

Or. es

Justificare

FSE ar trebui să contribui la asigurarea compatibilității dintre sistemele de educație și 
formare și nevoile de pe piața de muncă, acordând o atenție deosebită tranziției dintre 
educație, formarea profesională și accesul la locurile de muncă, precum și nevoilor anumitor 
grupuri mai dezavantajate, cum ar fi tinerii, șomerii pe termen lung și muncitorii mai 
vârstnici.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera c – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) incluziune activă; (i) incluziunea socială și profesională 
activă a grupurilor celor mai 
dezavantajate;

Or. es
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Justificare

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

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera c – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) integrarea comunităților marginalizate, 
cum ar fi romii;

(ii) integrarea socială și profesională 
deplină a comunităților marginalizate, cum 
ar fi romii;

Or. es

Justificare

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

Amendamentul 14

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iia) integrarea socială și profesională a 
lucrătorilor migranți;

Or. es

Justificare
FSE ar trebui să își focalizeze acțiunile în jurul integrării sociale și profesionale a grupurilor 
celor mai dezavantajate.
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Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera d – punctul i – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Această prioritate de investiții este 
aplicabilă doar pe întreg teritoriul statelor 
membre care au cel puțin o regiune NUTS 
de nivel 2, astfel cum este definită la 
articolul 82 alineatul (2) litera (a) din 
Regulamentul (UE) nr. […] sau în statele 
membre eligibile pentru sprijinul acordat 
din Fondul de coeziune.

Această prioritate de investiții este 
aplicabilă doar pe întreg teritoriul statelor 
membre care au cel puțin o regiune NUTS 
de nivel 2, astfel cum este definită la 
articolul 82 alineatul (2) litera (a) din 
Regulamentul (UE) nr. […], în statele 
membre eligibile pentru sprijinul acordat 
din Fondul de coeziune sau în statele 
membre în care șomajul înregistrează 
niveluri ridicate, în vederea creării de 
acțiuni care contribuie la crearea de 
locuri de muncă prin îmbunătățirea 
capacității instituționale și asigurarea 
unei administrații publice și a unor 
servicii publice eficiente. 

Or. es

Justificare

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

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

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

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Justificare

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

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) în ceea ce privește regiunile mai puțin 
dezvoltate, statele membre concentrează 
50% din suma alocată din FSE fiecărui 
program operațional în vederea îndeplinirii 
a cel mult șase priorități de investiții 
stabilite la articolul 3 alineatul (1).

Or. es
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Justificare

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

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Implicarea partenerilor sociali și a altor 
părți interesate, în special organizații 
neguvernamentale, în implementarea 
programelor operaționale, astfel cum se 
prevede la articolul 5 din Regulamentul
(UE) nr. […], poate lua forma unor 
granturi globale, astfel cum sunt definite la 
articolul 113 alineatul (7) din 
Regulamentul (UE) nr. […]. Într-un astfel 
de caz, programul operațional precizează 
componenta programului vizată de grantul 
global, inclusiv alocarea financiară 
indicativă pentru fiecare axă prioritară a 
componentei respective.

(1) Implicarea autorităților locale și 
regionale și a partenerilor sociali și a altor 
părți interesate, în special organizații 
neguvernamentale, în implementarea 
programelor operaționale, astfel cum se 
prevede la articolul 5 din Regulamentul
(UE) nr. […], poate lua forma asistenței 
tehnice acordate în temeiul articolelor 108 
și 109 din Regulamentul (UE) nr. […]  și 
a unor granturi globale, astfel cum sunt 
definite la articolul 113 alineatul (7) din 
Regulamentul (UE) nr. […]. Într-un astfel 
de caz, programul operațional precizează 
componenta programului vizată de grantul 
global, inclusiv alocarea financiară 
indicativă pentru fiecare axă prioritară a 
componentei respective.

Or. es

Justificare

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

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În scopul de a încuraja participarea (2) În scopul de a încuraja participarea 
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adecvată a partenerilor sociali la acțiunile
sprijinite din FSE, autoritățile care 
gestionează un program operațional într-o 
regiune, astfel cum este definită la
articolul 82 alineatul (2) litera (a) din 
Regulamentul (UE) nr. […], sau în state 
membre eligibile pentru sprijinul acordat 
din Fondul de coeziune, se asigură că o 
sumă corespunzătoare din resursele FSE 
este alocată acțiunilor de consolidare a 
capacităților, sub formă de cursuri de 
formare, măsuri de colaborare în rețea și 
consolidare a dialogului social, precum și 
activităților întreprinse în comun de 
partenerii sociali.

adecvată a partenerilor sociali la
pregătirea, implementarea, monitorizarea 
și evaluarea programelor sprijinite din 
FSE în conformitate cu articolul 5 din 
Regulamentul (UE) nr. […], autoritățile 
care gestionează un program operațional se 
asigură că sunt alocate resurse din FSE
acțiunilor de consolidare a capacităților, 
sub formă de cursuri de formare, măsuri de 
colaborare în rețea și consolidare a 
dialogului social, precum și activităților 
întreprinse în comun de partenerii sociali.

Or. es

Justificare

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

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În scopul de a încuraja participarea 
adecvată și accesul organizațiilor 
neguvernamentale la acțiunile sprijinite 
din FSE, în special în domeniile 
incluziunii sociale, egalității între bărbați și 
femei și egalității de șanse, autoritățile care 
gestionează un program operațional într-o 
regiune, astfel cum este definită la 
articolul 82 alineatul (2) litera (a) din 
Regulamentul (UE) nr. […], sau în state 
membre eligibile pentru sprijinul acordat 
din Fondul de coeziune, se asigură că o 
sumă corespunzătoare din resursele FSE 
este alocată consolidării capacităților 
organizațiilor neguvernamentale.

(3) În scopul de a încuraja participarea 
adecvată a organizațiilor neguvernamentale 
la pregătirea, implementarea, 
monitorizarea și evaluarea programelor
sprijinite de FSE și accesul lor la acestea 
în conformitate cu articolul 5 din
Regulamentul (UE) nr. […], în special în 
domeniile incluziunii sociale, egalității 
între bărbați și femei și egalității de șanse, 
autoritățile care gestionează un program 
operațional se asigură că sunt alocate 
resurse din FSE acțiunilor de consolidare 
a capacităților pentru organizațiile
neguvernamentale.
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Or. es

Justificare

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

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În mod similar, participarea 
autorităților locale mai mici, mai ales a 
celor din zone mai puțin populate și 
rurale la pregătirea, implementarea, 
monitorizarea și evaluarea programelor 
sprijinite de FSE în conformitate cu 
articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 
[…], autoritățile care gestionează un 
program operațional se asigură se asigură 
că o sumă corespunzătoare din resursele 
FSE este alocată consolidării 
capacităților pentru autoritățile locale.

Or. es

Justificare

FSE ar trebui să prevadă participarea autorităților locale mai mici, mai ales a celor din zone 
mai puțin populate și rurale la pregătirea, implementarea, monitorizarea și evaluarea 
programelor sprijinite de FSE.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre și Comisia asigură 
promovarea egalității între bărbați și femei 
prin acordarea unei importanțe de prim 
ordin acestui aspect, astfel cum se prevede 

Statele membre și Comisia asigură 
promovarea egalității între bărbați și femei 
prin acordarea unei importanțe de prim 
ordin acestui aspect, astfel cum se prevede 
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la articolul 7 din Regulamentul (UE) nr. 
[…], și prin anumite acțiuni punctuale 
specifice, astfel cum se prevede la articolul 
3 alineatul (1) litera (a) punctul (iv), în 
special în scopul creșterii participării
durabile a femeilor la ocuparea forței de 
muncă și a creșterii numărului de femei 
angajate, al reducerii segregării bazate pe 
apartenența de sex pe piața muncii, al 
combaterii stereotipurilor aferente 
apartenenței de sex în domeniul educației 
și formării și al promovării reconcilierii 
vieții profesionale a bărbaților și a femeilor 
cu viața privată.

la articolul 7 din Regulamentul (UE) nr. 
[…], și prin anumite acțiuni punctuale 
specifice, astfel cum se prevede la articolul 
3 alineatul (1) litera (a) punctul (iv), în 
special în scopul creșterii reale și de 
durată a participării femeilor pe piața 
muncii, mai ales în urma perioadelor de 
maternitate și de îngrijire a persoanelor 
aflate în grija lor, al reducerii segregării 
bazate pe apartenența de sex pe piața 
muncii și a diferențierii salariale pe 
criterii de gen, al combaterii stereotipurilor
de gen în domeniul educației și formării și 
al asigurării reconcilierii vieții 
profesionale a bărbaților și a femeilor cu 
viața privată și de familie, cu un accent 
deosebit asupra îngrijirii persoanelor 
aflate în grijă și asupra creării de centre 
de îngrijire a copiilor la locul de muncă.

Or. es

Justificare

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

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre și Comisia promovează 
egalitatea de șanse pentru toți, inclusiv 
accesibilitatea pentru persoanele cu 
handicap, prin acordarea unei importanțe 
de prim ordin principiului nediscriminării, 
astfel cum se prevede la articolul 7 din 
Regulamentul (UE) nr. […], precum și prin 
acțiuni specifice în cadrul priorităților de 
investiții, astfel cum sunt definite la 
articolul 3 și, în special, la articolul 3 

Statele membre și Comisia promovează
combaterea discriminării, acceptarea 
diversității și egalitatea de șanse pentru 
toți, inclusiv accesibilitatea pentru 
persoanele cu handicap, prin acordarea 
unei importanțe de prim ordin principiului 
nediscriminării, astfel cum se prevede la 
articolul 7 din Regulamentul (UE) nr. […], 
precum și prin acțiuni specifice în cadrul 
priorităților de investiții, astfel cum sunt 
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alineatul (1) litera (c) punctul (iii). Astfel 
de acțiuni vizează persoanele expuse 
riscului de discriminare și persoanele cu
handicap, în vederea creșterii participării 
acestora pe piața muncii, a consolidării 
incluziunii sociale a acestora, a reducerii 
inegalităților în ceea ce privește nivelul de 
educație și starea de sănătate și a facilitării 
tranziției de la asistența instituționalizată la 
cea acordată la nivelul comunității.

definite la articolul 3 și, în special, la 
articolul 3 alineatul (1) litera (c) punctul
(iii). Astfel de acțiuni vizează persoanele
care se confruntă cu acte de discriminare, 
mai ales în cazuri de discriminare 
multiplă, persoanele expuse riscului de 
discriminare și persoanele cu dizabilități, 
în vederea creșterii participării acestora pe 
piața muncii, a consolidării incluziunii 
sociale a acestora, a reducerii inegalităților 
în ceea ce privește nivelul de educație și 
starea de sănătate și a facilitării tranziției 
de la asistența instituțională la cea acordată 
la nivelul comunității.

Or. es

Justificare

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

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cadrul programelor lor operaționale, 
statele membre identifică teme pentru 
inovare socială, care corespund nevoilor 
lor specifice.

(2) În cadrul programelor lor operaționale, 
statele membre identifică, în cooperare cu 
partenerii lor din rândul autorităților 
locale și regionale și cu participarea 
tuturor părților interesate, teme pentru 
inovare socială, care corespund nevoilor 
lor specifice și nevoilor regionale 
specifice.

Or. es

Justificare

Autoritățile locale și regionale trebuie să participe, împreună cu toate celelalte părți 
interesate, la selectarea temelor pentru inovare socială. 
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Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia facilitează consolidarea 
capacităților în materie de inovare socială, 
în special prin sprijinirea învățării 
reciproce, crearea de rețele de colaborare și 
diseminarea bunelor practici și 
metodologii.

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

Or. es

Justificare

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

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot selecta teme de 
cooperare transnațională pe baza unei liste 
propuse de către Comisie și aprobate de 
către Comitetul FSE.

(2) Statele membre pot selecta teme de 
cooperare transnațională de pe o listă 
prevăzută în anexa II la prezentul 
regulament, fără ca aceasta să excludă 
orice altă temă care ar putea fi 
considerată utilă.

Or. es

Justificare

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

Amendamentul 28

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În vederea maximizării sprijinului 
din FSE și în conformitate cu articolele 
174 și 349 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, 
programele operaționale acordă atenție 
regiunilor și teritoriilor defavorizate, cum 
ar fi regiunile ultraperiferice, regiunile 
nordice și regiunile insulare, de munte și 
transfrontaliere, precum și zonele urbane 
sărace, zonele rurale în declin și zonele 
afectate în mod deosebit de relocalizarea 
întreprinderilor.  

Or. es

Justificare

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

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

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

Amendamentul 30

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. es

Justificare

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

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În temeiul articolului 32 din 
Regulamentul (UE) nr. […], FSE poate 
sprijini acțiuni și politici care fac parte din 
domeniul său de aplicare prin intermediul 
unor instrumente financiare, cum ar fi 
scheme de partajare a riscului, participații 
și creanțe, fonduri de garantare, fonduri de 
participare și fonduri de acordare 

(1) În temeiul articolului 32 din 
Regulamentul (UE) nr. […], FSE poate 
sprijini acțiuni și politici care fac parte din 
domeniul său de aplicare prin intermediul 
unor instrumente financiare, cum ar fi 
scheme de partajare a riscului, participații 
și creanțe, fonduri de garantare, fonduri de 
participare, fonduri de acordare 
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împrumuturi. împrumuturi și microcredite.

Or. es

Justificare

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


