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Amendamentul 5
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, 
Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina
în numele Grupului GUE/NGL

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
Considerentul J

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât proporția persoanelor 
expuse riscului de sărăcie sau de 
excluziune socială (AROPE) se ridică la 
22,5 % și întrucât, deși acest procent se 
situează sub nivelurile din perioada 
anterioară crizei, obiectivul principal al 
Strategiei Europa 2020 de reducere a ratei 
AROPE cu 20 de milioane este încă 
departe de a fi atins; întrucât rata AROPE 
pentru copii continuă să scadă, dar este în 
continuare inacceptabil de ridicată; întrucât 
rata AROPE pentru copiii din familiile 
monoparentale este de două ori mai mare 
decât media pentru copii în general; 
întrucât existența unor niveluri ridicate ale 
inegalității reduce producția economică și 
potențialul de creștere durabilă;

J. întrucât proporția persoanelor 
expuse riscului de sărăcie sau de 
excluziune socială (AROPE) se ridică la 
22,5 % și întrucât, deși acest procent se 
situează sub nivelurile din perioada 
anterioară crizei, obiectivul principal al 
Strategiei Europa 2020 de reducere a ratei 
AROPE cu 20 de milioane este încă 
departe de a fi atins; întrucât peste 100 de 
milioane de persoane se supuneau 
riscului de sărăcie sau de excluziune 
socială încă în 2007; întrucât rata AROPE 
pentru copii continuă să scadă, dar este în 
continuare inacceptabil de ridicată; întrucât 
rata AROPE pentru copiii din familiile 
monoparentale este de două ori mai mare 
decât media pentru copii în general; 
întrucât existența unor niveluri ridicate ale 
inegalității reduce producția economică și 
potențialul de creștere durabilă;
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Amendamentul 6
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, 
Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina
în numele Grupului GUE/NGL

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 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. constată că UE suferă în continuare 
de probleme structurale ce necesită atenție; 
recunoaște că măsurile de austeritate nu 
sunt potrivite pentru soluționarea durabilă a 
acestor probleme; subliniază necesitatea 
crucială de a stimula cererea internă prin 
promovarea investițiilor publice și private, 
prin promovarea unor reforme structurale 
echilibrate din punct de vedere social și 
economic care să reducă inegalitățile și să 
promoveze locuri de muncă de calitate și 
favorabile incluziunii, creșterea durabilă, 
investițiile sociale și consolidarea bugetară 
responsabilă, contribuind astfel la un traseu 
favorabil către îmbunătățirea coeziunii și 
un mediu de convergență socială 
ascendentă pentru întreprinderi și serviciile 
publice, cu scopul de a crea mai multe 
locuri de muncă de calitate concomitent cu 
echilibrarea dimensiunilor sociale și 
economice; subliniază că aceste priorități 
nu vor fi atinse decât dacă investițiile în 
capitalul uman vor fi considerate prioritare 
în cadrul unei strategii comune;

18. constată că UE suferă în continuare 
de probleme structurale ce necesită atenție; 
recunoaște că măsurile de austeritate nu 
sunt potrivite pentru soluționarea durabilă a 
acestor probleme; solicită, în acest sens, ca 
investițiile realizate în locuri de muncă de 
calitate, în protecția socială și în 
incluziunea socială să nu fie luate în 
considerare la calculul deficitelor în 
contextul Pactului de stabilitate și de 
creștere; subliniază necesitatea crucială de 
a stimula cererea internă prin promovarea 
investițiilor publice și private, prin 
promovarea unor reforme structurale 
echilibrate din punct de vedere social și 
economic care să reducă inegalitățile și să 
promoveze locuri de muncă de calitate și 
favorabile incluziunii, creșterea durabilă, 
investițiile sociale și consolidarea bugetară 
responsabilă, contribuind astfel la un traseu 
favorabil către îmbunătățirea coeziunii și 
un mediu de convergență socială 
ascendentă pentru întreprinderi și serviciile 
publice, cu scopul de a crea mai multe 
locuri de muncă de calitate concomitent cu 
echilibrarea dimensiunilor sociale și 
economice; subliniază că aceste priorități 
nu vor fi atinse decât dacă investițiile în 
capitalul uman vor fi considerate prioritare 
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în cadrul unei strategii comune;
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Amendamentul 7
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, 
Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina
în numele Grupului GUE/NGL

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 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. invită Comisia și toate statele 
membre să inițieze și/sau să consolideze 
reglementarea noilor forme de muncă; în 
acest context, își exprimă îngrijorarea cu 
privire la includerea lucrătorilor atipici și a 
lucrătorilor independenți, care adesea nu au 
acces deplin la sistemul de protecție 
socială; invită Comisia și statele membre 
să elaboreze și să promoveze măsuri care 
și-au dovedit eficacitatea în ceea ce 
privește reducerea muncii nedeclarate și 
care permit recunoașterea drepturilor în 
materie de muncă ale lucrătorilor și 
îngrijitorilor la domiciliu, precum și 
îmbunătățirea condițiilor de muncă;

21. invită Comisia și toate statele 
membre să inițieze și/sau să consolideze 
reglementarea noilor forme de muncă; în 
acest context, își exprimă îngrijorarea cu 
privire la includerea lucrătorilor atipici și a 
lucrătorilor independenți, care adesea nu au 
acces deplin la sistemul de protecție 
socială; invită Comisia și statele membre 
să elaboreze și să promoveze măsuri care 
și-au dovedit eficacitatea în ceea ce 
privește reducerea muncii nedeclarate și 
care permit recunoașterea drepturilor în 
materie de muncă ale lucrătorilor și 
îngrijitorilor la domiciliu, precum și 
îmbunătățirea condițiilor de muncă; invită 
statele membre și Comisia să interzică 
contractele cu zero ore de lucru;
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