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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 
stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 
coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 
din dreapta.

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 
fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 
amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 
proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare. 

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 
text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt 
semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin 
eliminarea sau tăierea textului înlocuit. 
Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 
tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării regulamentului 
Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului social european Plus 
(FSE+) și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1296/2013
(06980/2/2021 – C9-0195/2021 – 2018/0206(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (06980/2/2021 – C9-0195/2021),

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 17 octombrie 
20181,

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 5 decembrie 20182,

– având în vedere poziția sa în primă lectură3 referitoare la propunerea Comisiei 
prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0382),

– având în vedere propunerea modificată a Comisiei (COM(2020)0447),

– având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 
74 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere articolul 67 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru ocuparea forței 
de muncă și afaceri sociale (A9-0197/2021),

1. aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

2. ia act de declarațiile Comisiei anexate la prezenta rezoluție;

3. constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

4. încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele 
Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene;

5. încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat 
îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu 

1 JO C 62, 15.2.2019, p. 165.
2 JO C 86, 7.3.2019, p. 84.
3 Texte adoptate la 4.4.2019, P8_TA(2019)0350.
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Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

6. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.
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ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

Declarația Comisiei cu privire la investițiile FSE+ pentru combaterea sărăciei în rândul 
copiilor

În 2019, în UE existau 18 milioane de copii expuși riscului de sărăcie și de excluziune socială, 
unele state membre înregistrând cifre foarte ridicate în această privință. Pandemia de COVID-19 
și consecințele sale socioeconomice au exacerbat inegalitățile și sărăcia, având un efect mai 
pronunțat asupra acestora. Sărăcia în rândul copiilor este prezentă în mod constant în toate statele 
membre și continuă să fie mai ridicată decât în cazul adulților de vârstă activă. 
Prin urmare, Comisia salută acordul echilibrat care face din FSE+ un instrument decisiv pentru 
abordarea problemei reprezentate de sărăcia în rândul copiilor. Acordul recunoaște necesitatea 
urgentă de a se investi în copii în toate statele membre. 
Comisia va prezenta în curând o propunere privind o garanție pentru copii, cu scopul de a aborda 
această problemă din punct de vedere structural. În momentul programării FSE+, Comisia va face 
tot posibilul pentru a se asigura că statele membre alocă o finanțare adecvată din FSE+ pentru a 
contribui la punerea în aplicare a garanției pentru copii. În plus, aceasta va încuraja statele 
membre să utilizeze și alte instrumente de finanțare ale UE, precum și resursele naționale 
disponibile pentru a sprijini investiții adecvate în acest domeniu. 

Declarația Comisiei cu privire la investițiile FSE+ în ocuparea forței de muncă în rândul 
tinerilor

Comisia subliniază că tinerii au fost afectați în mod disproporționat de criza socioeconomică 
declanșată de pandemia de COVID-19. Din decembrie 2019 până în decembrie 2020, șomajul în 
rândul tinerilor a crescut cu 3 puncte procentuale în UE, numărul tinerilor șomeri ridicându-se la 
peste 3,1 milioane. Comisia reamintește de asemenea că șomajul în rândul tinerilor a fost în mod 
constant și semnificativ mai ridicat decât în rândul populației adulte, cele mai recente cifre arătând 
o diferență de peste 10 puncte procentuale (17,8 % față de 6,6 % în decembrie 2020). 
Comisia salută acordul la care au ajuns colegiuitorii, care recunoaște existența acestei probleme în 
toate statele membre. FSE+ este cel mai important instrument de finanțare al UE pentru punerea 
în aplicare a Garanției pentru tineret consolidate, adoptată recent, precum și a altor măsuri 
relevante din cadrul inițiativei Sprijinirea ocupării forței de muncă în rândul tinerilor. 
În momentul programării FSE+, Comisia va face tot posibilul pentru a se asigura că statele 
membre alocă o finanțare adecvată din FSE+ pentru a pune în aplicare Garanția pentru tineret 
consolidată. În plus, aceasta va încuraja statele membre să utilizeze și alte instrumente de 
finanțare ale UE, precum și resursele naționale disponibile pentru a sprijini investiții adecvate în 
acest domeniu.
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