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Amendamentul 1

Proiect de decizie
Considerentul 3

Proiectul Consiliului Amendamentul

(3) În concluziile sale din 17 decembrie 
1999 privind întărirea cooperării în vederea 
modernizării și îmbunătățirii protecției 
sociale2, Consiliul a aprobat propunerea 
Comisiei vizând punerea în aplicare a unui 
mecanism de cooperare consolidată, definit 
de grupul de înalți funcționari, în vederea 
aplicării acestei acțiuni. Consiliul a 
subliniat că acest tip de cooperare ar trebui 
să acopere toate formele de protecție 
socială și, după caz, să ajute statele 
membre să îmbunătățească și să 
consolideze sistemele lor de protecție 
socială, în conformitate cu prioritățile lor 
naționale. Consiliul a mai reamintit faptul 
că organizarea și finanțarea protecției 
sociale țin de competența statelor membre 
și a aprobat cele patru obiective generale 
identificate de Comisie în cadrul mizei 
globale pe care o reprezintă modernizarea 
sistemelor de protecție socială, și anume: 
asigurarea atractivității muncii din punct de 
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modernizării și îmbunătățirii protecției 
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mecanism de cooperare consolidată, definit 
de grupul de înalți funcționari, în vederea 
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socială și, după caz, să ajute statele 
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consolideze sistemele lor de protecție 
socială, în conformitate cu prioritățile lor 
naționale. Consiliul a mai reamintit faptul 
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vedere financiar și garantarea unui venit, 
asigurarea securității pensiilor și a 
durabilității sistemelor de pensii, 
promovarea incluziunii sociale și 
asigurarea unei asistențe medicale de înaltă 
calitate și durabile; a subliniat, de 
asemenea, faptul că principiul egalității 
între femei și bărbați trebuie să fie integrat 
în toate acțiunile care vizează realizarea 
acestor patru obiective. De asemenea, 
Consiliul a recunoscut că aspectele 
financiare sunt comune tuturor acestor 
obiective.

vedere financiar și garantarea unui venit, 
asigurarea securității pensiilor și a 
durabilității sistemelor de pensii, 
promovarea incluziunii sociale și 
asigurarea unei asistențe medicale de înaltă 
calitate și durabile pentru toată lumea; a 
subliniat, de asemenea, faptul că principiul 
egalității între femei și bărbați trebuie să fie 
integrat în toate acțiunile care vizează 
realizarea acestor patru obiective. De 
asemenea, Consiliul a recunoscut că 
aspectele financiare sunt comune tuturor 
acestor obiective.
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(7) În concluziile sale din iunie 2013, 
Consiliul European a afirmat că 
dimensiunea socială a UEM ar trebui 
consolidată. Ca primă etapă, este important 
să se monitorizeze și să se ia în 
considerare, în mai mare măsură, situația 
socială și de pe piața forței de muncă din 
UEM, în special prin utilizarea 
indicatorilor sociali și referitori la ocuparea 
forței de muncă adecvați în cadrul 
semestrului european. Este, de asemenea, 
importantă asigurarea unei mai bune 
coordonări a politicilor din domeniul 
ocupării forței de muncă și din cel social, 
respectându-se pe deplin, totodată, 
competențele naționale.

(7) În concluziile sale din iunie 2013, 
Consiliul European a afirmat că 
dimensiunea socială a UEM ar trebui 
consolidată. Ca primă etapă, este important 
să se monitorizeze și să se ia în 
considerare, în mai mare măsură, situația 
socială și de pe piața forței de muncă din 
UEM, în special prin utilizarea 
indicatorilor sociali și referitori la ocuparea 
forței de muncă adecvați în cadrul 
semestrului european. Este, de asemenea, 
importantă asigurarea unei mai bune 
coordonări a politicilor din domeniile 
ocupării forței de muncă, social și socio-
economic, respectându-se pe deplin, 
totodată, competențele naționale.


