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6.3.2019 A8-0162/2

Amendamentul 2
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz
în numele Grupului PPE

Raport A8-0162/2019
Marian Harkin
Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice:  aspecte legate de ocuparea 
forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pentru 2019
(2018/2120(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază faptul că obiectivele și 
angajamentele sociale ale UE sunt la fel de 
importante ca obiectivele sale economice; 
subliniază că necesitatea de a investi în 
dezvoltarea socială nu reprezintă doar o 
garanție pentru realizarea creșterii 
economice și a convergenței, ci trebuie să 
fie, de asemenea, un obiectiv în sine; salută 
faptul că a fost recunoscută importanța 
pilonului social și nevoia de întărire a 
dimensiunii sociale a UE, precum și nevoia 
de a trata inegalitățile dintre regiuni și din 
cadrul acestora; invită Comisia și statele 
membre să consolideze drepturile sociale 
prin punerea în aplicare a Pilonului 
european al drepturilor sociale (PEDS), 
astfel încât să se creeze o dimensiune 
socială reală a UE, inclusiv prin luarea în 
considerare a studiilor recente și prin 
îmbunătățirea vizibilității și impactului 
politic al tabloului de bord al principalilor 
indicatori sociali și de ocupare a forței de 
muncă, dând curs totodată tuturor 
recomandărilor pe țară, inclusiv celor care 
vizează acțiuni reformatoare în sensul unei 
Uniuni mai sustenabile din punct de vedere 
social, economic și ecologic; invită 
Comisia să utilizeze cele 20 de principii ale 
PEDS ca repere pentru evaluarea 
succesului realizat de țări în integrarea 
angajamentului lor față de acest pilon în 

2. subliniază faptul că obiectivele și 
angajamentele sociale ale UE sunt la fel de 
importante ca obiectivele sale economice; 
subliniază că necesitatea de a investi în 
dezvoltarea socială nu reprezintă doar o 
garanție pentru realizarea creșterii 
economice și a convergenței, ci trebuie să 
fie, de asemenea, un obiectiv în sine; salută 
faptul că a fost recunoscută importanța 
pilonului social și nevoia de întărire a 
dimensiunii sociale a UE, precum și nevoia 
de a trata inegalitățile dintre regiuni și din 
cadrul acestora; invită Comisia și statele 
membre să consolideze drepturile sociale 
prin punerea în aplicare a Pilonului 
european al drepturilor sociale (PEDS), 
astfel încât să se creeze o dimensiune 
socială reală a UE, inclusiv prin luarea în 
considerare a studiilor recente și prin 
îmbunătățirea vizibilității și impactului 
politic al tabloului de bord al principalilor 
indicatori sociali și de ocupare a forței de 
muncă, dând curs totodată tuturor 
recomandărilor pe țară, inclusiv celor care 
vizează acțiuni reformatoare în sensul unei 
Uniuni mai sustenabile din punct de vedere 
social, economic și ecologic; invită 
Comisia să utilizeze cele 20 de principii ale 
PEDS ca repere pentru evaluarea 
succesului realizat de țări în integrarea 
angajamentului lor față de acest pilon în 
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politicile lor economice, precum și să-și 
îmbunătățească capacitatea de monitorizare 
a situației sociale; subliniază faptul că 
aspectele legate de muncă și aspectele 
sociale ar trebui să fie puse pe picior de 
egalitate cu cele economice în cadrul 
procedurii privind dezechilibrele 
macroeconomice;

politicile lor economice, precum și să-și 
îmbunătățească capacitatea de monitorizare 
a situației sociale; subliniază că indicatorii 
privind ocuparea forței de muncă ar trebui 
puși pe picior de egalitate cu 
raționamentele de ordin economic, 
permițându-le astfel să ducă la efectuarea 
unor analize aprofundate și la adoptarea 
unor măsuri de corecție în statele membre 
în care acest lucru este necesar;

Or. en
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Amendamentul 3
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz
în numele Grupului PPE

Raport A8-0162/2019
Marian Harkin
Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aspecte legate de ocuparea 
forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pentru 2019
(2018/2120(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 40

Propunerea de rezoluție Amendamentul

40. subliniază că trebuie să se acorde 
acces universal la pensii la retragerea din 
activitate și la pensii pentru limită de vârstă 
care să fie publice, bazate pe solidaritate 
și adecvate; recunoaște provocările cu care 
se confruntă statele membre pentru a 
consolida sustenabilitatea sistemelor de 
pensii, dar subliniază importanța asigurării 
în continuare a solidarității în cadrul 
sistemelor de pensii; consideră că cel mai 
bun mod de a asigura pensii sustenabile, 
sigure și corespunzătoare pentru femei și 
bărbați este de a crește rata globală de 
ocupare a forței de muncă și de a crea mai 
multe locuri de muncă de calitate pentru 
toate vârstele, de a îmbunătăți condițiile de 
muncă și de angajare și de a rezerva 
fondurile publice suplimentare necesare 
pentru aceasta; consideră că reforma 
sistemelor de pensii ar trebui să se 
concentreze, printre altele, pe vârsta 
efectivă de pensionare și să reflecte 
tendințele pieței muncii, ratele natalității, 
situația în materie de sănătate și de 
bunăstare, condițiile de muncă și raportul 
dependenței economice; consideră că 
aceste reforme trebuie să țină seama și de 
situația a milioane de muncitori din 
Europa, în special a femeilor, a tinerilor și 
a persoanelor care desfășoară activități 

40. subliniază că accesul universal la 
pensii la retragerea din activitate și la 
pensii pentru limită de vârstă trebuie să fie 
asigurat pentru toți; recunoaște 
provocările cu care se confruntă statele 
membre pentru a consolida sustenabilitatea 
sistemelor de pensii, dar subliniază 
importanța asigurării în continuare a 
solidarității în cadrul sistemelor de pensii; 
consideră că unul dintre cele mai bune 
moduri de a asigura pensii sustenabile, 
sigure și corespunzătoare pentru femei și 
bărbați este de a crește rata globală de 
ocupare a forței de muncă și de a crea mai 
multe locuri de muncă de calitate pentru 
toate vârstele, de a îmbunătăți condițiile de 
muncă și de angajare și de a completa 
pensiile legale cu sisteme de pensii 
ocupaționale, complementare și private; 
consideră că reforma sistemelor de pensii 
ar trebui să se concentreze, printre altele, 
pe vârsta efectivă de pensionare și să 
reflecte tendințele pieței muncii, ratele 
natalității, situația în materie de sănătate și 
de bunăstare, condițiile de muncă și 
raportul dependenței economice; consideră 
că aceste reforme trebuie să țină seama și 
de situația a milioane de muncitori din 
Europa, în special a femeilor, a tinerilor și 
a persoanelor care desfășoară activități 
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independente, care sunt afectați de 
formele atipice, nesigure de angajare, de 
perioade de șomaj involuntar și de munca 
cu program redus;

independente;

Or. en
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Amendamentul 4
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz
în numele Grupului PPE

Raport A8-0162/2019
Marian Harkin
Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aspecte legate de ocuparea 
forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pentru 2019
(2018/2120(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 43

Propunerea de rezoluție Amendamentul

43. este de părere că politica de 
coeziune, ca una din principalele politici de 
investiții ale Uniunii Europene, și-a 
dovedit eficacitatea în ceea ce privește 
sporirea coeziunii sociale și reducerea 
inegalităților; încurajează statele membre 
să utilizeze pe deplin fondurile disponibile 
pentru punerea în aplicare a Pilonului 
european al drepturilor sociale;

43. este de părere că politica de 
coeziune, ca una din principalele politici de 
investiții ale Uniunii Europene, și-a 
dovedit eficacitatea în ceea ce privește 
sporirea coeziunii sociale și reducerea 
inegalităților; încurajează statele membre 
să utilizeze pe deplin fondurile disponibile; 
salută alinierea mai exactă a semestrului 
european la politica de coeziune;

Or. en


