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9.3.2015 A8-0043/4 

Amendamentul 4 
Laura Agea, Rolandas Paksas, Tiziana Beghin 
în numele Grupului EFDD 
 

Raport A8-0043/2015 
Sergio Gutiérrez Prieto 
Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aspecte legate de ocuparea 

forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pentru 2015 
2014/2222(INI) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 78 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

78. salută apelul Președintelui Comisiei 
Europene adresat statelor membre, de a 
introduce un salariu minim în vederea 

reducerii sărăciei în UE; invită Comisia să 
propună o inițiativă care să promoveze 
introducerea venitului minim în statele 
membre; subliniază faptul că 
responsabilitatea stabilirii nivelului 
venitului minim revine fiecărui stat 
membru și că acest nivel ar trebui să 
corespundă situației socioeconomice din 
țara în cauză; 

78. salută apelul Președintelui Comisiei 
Europene adresat statelor membre, de a 
introduce un salariu minim în vederea 

reducerii sărăciei în UE; invită statele 
membre să garanteze accesul pe piața 
muncii și accesul la un ajutor pentru venit 
adecvat pentru membrii cei mai 
vulnerabili ai societății; invită Comisia să 
prezinte o propunere pentru sisteme de 
venit minim la nivel european care ar 
contribui la un nivel mai ridicat de 
convergență între statele membre și la 
îndeplinirea obiectivului de reducere a 
sărăciei al Strategiei Europa 2020; 

Or. en 



 

AM\1053286RO.doc  PE552.216v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 
9.3.2015 A8-0043/5 

Amendamentul 5 
Laura Agea, Rolandas Paksas, Tiziana Beghin 
în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0043/2015 
Sergio Gutiérrez Prieto 
Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aspecte legate de ocuparea 
forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pentru 2015 

2014/2222(INI) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 79 (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  79. subliniază necesitatea de a garanta de 
urgență un regim universal privind 
venitul minim la nivel UE și de a prezenta 
o propunere de stabilire a unor standarde 
minime și a unor norme privind venitul 
minim la nivel european; invită Comisia 
să legitimeze o politică a UE privind 
salariul minim care ar contribui, prin 
consolidarea salariilor minime, la 
stabilizarea evoluției salariilor în UE și la 
prevenirea dumpingului salarial reciproc; 

Or. en 
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9.3.2015 A8-0043/6 

Amendamentul 6 
Laura Agea, Rolandas Paksas, Tiziana Beghin 
în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0043/2015 
Sergio Gutiérrez Prieto 
Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aspecte legate de ocuparea 
forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pentru 2015 

2014/2222(INI) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 47 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

47. amintește că salariile decente sunt 
importante nu numai pentru coeziunea 
socială, ci și pentru menținerea unei 
redresări robuste și a unei economii 
productive; invită Comisia să investigheze 
impactul produs de introducerea de către 
unele state membre a salariilor minime în 

contextul reducerii inegalităților salariale; 
invită Comisia să organizeze o conferință 
privind crearea unui cadru european pentru 
salariile minime; 

47. reamintește că salariile minime ar 
trebui să joace un rol cheie în lupta 
împotriva sărăciei și că ar trebui să 
garanteze că veniturile din muncă sunt 
suficiente pentru evitarea sărăciei și astfel 
că, cel puțin din punct de vedere monetar, 
locurile de muncă reprezintă cu adevărat 
cea mai bună protecție împotriva sărăciei; 
invită Comisia să investigheze impactul 
produs de introducerea de către unele state 
membre a salariilor minime în contextul 
reducerii inegalităților salariale; invită 

Comisia să organizeze o conferință privind 
crearea unui cadru european pentru 
salariile minime; 

Or. en 
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9.3.2015 A8-0043/7 

Amendamentul 7 
Laura Agea, Rolandas Paksas, Tiziana Beghin 
în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0043/2015 
Sergio Gutiérrez Prieto 
Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aspecte legate de ocuparea 
forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pentru 2015 

2014/2222(INI) 

Propunere de rezoluție 
Considerentul O (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  O. întrucât lipsa unor scheme de protecție 
socială adecvate, cum ar fi cetățenia și 
schemele privind venitul minim, conduc 
la creșterea sărăciei și excluziunii sociale; 

Or. en 
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9.3.2015 A8-0043/8 

Amendamentul 8 
Laura Agea, Rolandas Paksas, Tiziana Beghin 
în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0043/2015 
Sergio Gutiérrez Prieto 
Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aspecte legate de ocuparea 
forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pentru 2015 

2014/2222(INI) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 55 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

55. salută scăderea ratelor șomajului în 
rândul tinerilor, dar subliniază că acestea 

înregistrează în continuare niveluri 
îngrijorătoare și că nu se bazează în mod 

obligatoriu pe locurile de muncă net create; 
subliniază faptul că și insecuritatea locului 
de muncă și subangajarea au crescut și că 

43% dintre tineri se găsesc în situația de a 
munci în condiții precare, cu contracte cu 
normă redusă impusă sau forțați să lucreze 
ca PFA; 

55. salută scăderea ratelor șomajului în 
rândul tinerilor în anumite state membre, 
dar subliniază că acestea înregistrează în 
continuare niveluri îngrijorătoare și că nu 

se bazează în mod obligatoriu pe locurile 
de muncă net create; subliniază faptul că și 
insecuritatea locului de muncă și 

subangajarea au crescut și că 43% dintre 
tineri se găsesc în situația de a munci în 
condiții precare, cu contracte cu normă 
redusă impusă sau forțați să lucreze ca 
PFA; 

Or. en 

 
 


