
 

AM\1173549RO.docx  PE631.631v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

10.1.2019 A8-0461/163 

Amendamentul  163 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Fondul social european Plus (FSE+) 

(COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD)) 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) La nivelul Uniunii, semestrul 

european pentru coordonarea politicilor 

economice este cadrul de identificare a 

priorităților de reformă naționale și de 

monitorizare a punerii în aplicare a 

acestora. Statele membre își elaborează 

propriile strategii de investiții multianuale 

naționale în sprijinul acestor priorități de 

reformă. Respectivele strategii ar trebui să 

fie prezentate împreună cu programele 

naționale de reformă anuale, pentru a 

evidenția și a coordona proiectele de 

investiții prioritare care urmează să fie 

sprijinite prin finanțare națională și/sau 

din partea Uniunii. Acestea ar trebui să 

contribuie, de asemenea, la utilizarea 

fondurilor Uniunii într-un mod coerent și 

la maximizarea valorii adăugate a 

sprijinului financiar care urmează să fie 

primit în special din partea programelor 

sprijinite de Uniune în cadrul Fondului 

european de dezvoltare regională, al 

Fondului de coeziune, al Fondului social 

european Plus, al Fondului european 

pentru pescuit și afaceri maritime, al 

Fondului european agricol pentru 

dezvoltare rurală, al Funcției europene de 

stabilizare a investițiilor și al InvestEU, 

după caz. 

(2) Fondurile structurale ale UE, 

inclusiv FSE+, nu ar trebui să fie supuse 

niciunei forme de condiționalitate politică 

sau economică. Mecanismele reprezintă o 

modalitate ilicită de a controla cheltuielile 

publice ale statelor membre și constituie 

un atac împotriva libertății și 

independenței națiunilor europene. 
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Propunere de regulament 

Considerentul 20 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(20) Având în vedere necesitatea 

continuă de a intensifica eforturile pentru 

a aborda problema gestionării fluxurilor 

de migrație în ansamblul Uniunii, precum 

și pentru a sprijini în mod coerent, 

puternic și consecvent eforturile de 

solidaritate și de partajare a 

responsabilității, FSE+ ar trebui să ofere 

sprijin pentru a promova integrarea 

socioeconomică a resortisanților țărilor 

terțe, în completarea acțiunilor finanțate 

în temeiul Fondului pentru azil și 

migrație. 

eliminat 

Or. en 
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Propunere de regulament 

Considerentul 20 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (20a) Domeniul de aplicare al măsurilor 

de integrare prevăzute de acest fond ar 

trebui să se concentreze asupra 

cetățenilor cu reședință legală pe 

teritoriul unui stat membru. FSE+ nu ar 

trebui în niciun caz să fie utilizat pentru a 

promova, direct sau indirect, noi fluxuri 

de migrație către Uniune. 

Or. en 

Justificare 

Măsurile FSE+ vizează toți resortisanții care au reședința legală în Uniune, indiferent de 

naționalitatea și etnia acestora. Discriminarea pozitivă este un factor de ghetoizare și de 

segregare, care contravine obiectivelor de incluziune socială ale FSE+. 



 

AM\1173549RO.docx  PE631.631v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

10.1.2019 A8-0461/166 

Amendamentul  166 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Fondul social european Plus (FSE+) 

(COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD)) 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 25 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (25a) Condițiile structurale speciale din 

zonele rurale, montane și insulare 

necesită un efort direcționat și specific din 

partea FSE+ pentru ca, în strânsă 

cooperare cu autoritățile naționale, 

regionale și locale, să promoveze 

ocuparea forței de muncă și formarea 

profesională, precum și competitivitatea 

zonelor și să prevină depopularea lor. 

Or. en 
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Propunere de regulament 

Considerentul 26 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(26) Punerea în aplicare eficientă și 

eficace a acțiunilor sprijinite de FSE+ 

depinde de buna guvernanță și de 

parteneriatul dintre toți actorii de la 

nivelurile teritoriale relevante și actorii 

socioeconomici, în special partenerii 

sociali și societatea civilă. Prin urmare, 

este esențial ca statele membre să 

încurajeze participarea partenerilor 

sociali și a societății civile la execuția 

FSE+ în cadrul gestiunii partajate. 

(26) Punerea în aplicare eficientă și 

eficace a obiectivelor FSE+ și accesul la 

resursele sale în statele membre sunt încă 

problematice. Prin urmare, pentru a 

sprijini cu succes tinerii și a combate 

șomajul de lungă durată ,este necesar atât 

să se asigure standarde înalte de 

transparență și răspundere pentru FSE+, 

cât și să se reducă sarcinile birocratice 

care împiedică accesul autorităților 

naționale și IMM-urilor la acest fond. 

Or. en 
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Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 – punctul viii 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(viii) promovarea integrării 

socioeconomice a resortisanților țărilor 

terțe și a comunităților marginalizate, 

cum ar fi romii; 

(viii) promovarea integrării 

socioeconomice a cetățenilor care au 

reședința legală în Uniune; 

Or. en 

 


