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AMENDAMENTE 

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale îi prezintă Comisiei pentru bugete, 

care este comisie competentă, următoarele amendamente: 

Amendamentul  1 

în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ea (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ea. întrucât există o legătură între 

programarea fondurilor Uniunii și 

semestrul european și recomandările 

specifice fiecărei țări relevante; întrucât 

fondurile Uniunii sunt destinate 

îndeplinirii obiectivelor prevăzute la 

articolul 174 din TFUE în vederea 

consolidării coeziunii economice, sociale 

și teritoriale a Uniunii și a reducerii 

disparităților dintre nivelurile de 

dezvoltare ale diferitelor regiuni; 

Amendamentul  2 

în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. subliniază, de asemenea, importanța 

principiilor orizontale care ar trebui să stea 

la baza CFM și a tuturor politicilor conexe 

ale UE; reafirmă, în acest context, poziția 

sa, potrivit căreia UE trebuie să își 

îndeplinească angajamentul de a fi 

precursor în ceea ce privește punerea în 

aplicare a obiectivelor de dezvoltare 

durabilă (ODD) ale ONU și regretă lipsa 

unui angajament clar și vizibil în acest sens 

în propunerile referitoare la CFM; solicită, 

prin urmare, să se depună eforturi pentru 

integrarea ODD în toate politicile și 

inițiativele UE din următorul CFM; 

subliniază, de asemenea, că eliminarea 

discriminării este vitală pentru îndeplinirea 

angajamentelor UE privind o Europă 

incluzivă și regretă faptul că în politicile 

5. subliniază, de asemenea, importanța 

principiilor orizontale care ar trebui să stea 

la baza CFM și a tuturor politicilor conexe 

ale UE; reafirmă, în acest context, poziția 

sa, potrivit căreia UE trebuie să își 

îndeplinească angajamentul de a fi 

precursor în ceea ce privește punerea în 

aplicare a obiectivelor de dezvoltare 

durabilă (ODD) ale ONU și regretă lipsa 

unui angajament clar și vizibil în acest sens 

în propunerile referitoare la CFM; solicită, 

prin urmare, să se depună eforturi pentru 

integrarea ODD în toate politicile și 

inițiativele UE din următorul CFM; 

subliniază, de asemenea, importanța 

realizării pilonului european al 

drepturilor sociale pentru a crea o Europă 

socială solidă și subliniază că eliminarea 
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UE, astfel cum au fost prezentate în cadrul 

propunerilor privind CFM, nu au fost 

integrate angajamente privind respectarea 

egalității de gen și mecanisme pentru 

integrarea perspectivei de gen; subliniază 

totodată poziția sa, potrivit căreia, după 

adoptarea Acordului de la Paris, 

cheltuielile pentru politicile ce vizează 

schimbările climatice ar trebui să fie 

majorate în mod semnificativ în comparație 

cu actualul CFM și să atingă pragul de 

30 % cât mai curând posibil și, cel târziu, 

până în 2027; 

discriminării este vitală pentru îndeplinirea 

angajamentelor UE privind o Europă 

incluzivă și regretă faptul că în politicile 

UE, astfel cum au fost prezentate în cadrul 

propunerilor privind CFM, nu au fost 

integrate angajamente privind respectarea 

egalității de gen și mecanisme pentru 

integrarea perspectivei de gen; subliniază 

totodată poziția sa, potrivit căreia, după 

adoptarea Acordului de la Paris, 

cheltuielile pentru politicile ce vizează 

schimbările climatice ar trebui să fie 

majorate în mod semnificativ în comparație 

cu actualul CFM și să atingă pragul de 

30 % cât mai curând posibil și, cel târziu, 

până în 2027; 

Amendamentul  3 

în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

4. își declară, în plus, opoziția față de 

orice reducere a nivelului aferent 

politicilor-cheie ale UE, cum ar fi politica 

de coeziune a UE și politica agricolă 

comună (PAC); se opune îndeosebi 

oricăror reduceri radicale care vor avea un 

impact negativ asupra naturii și 

obiectivelor acestor politici, cum ar fi 

reducerile propuse pentru Fondul de 

coeziune sau pentru Fondul european 

agricol pentru dezvoltare rurală; se opune, 

în acest context, propunerii de a reduce 

finanțarea acordată Fondului social 

european, în ciuda domeniului de aplicare 

extins al acestuia și a integrării inițiativei 

„Locuri de muncă pentru tineri” în 

domeniul său de aplicare; 

4. își declară, în plus, opoziția față de 

orice reducere a nivelului aferent 

politicilor-cheie ale UE, cum ar fi politica 

de coeziune a UE și politica agricolă 

comună (PAC); se opune îndeosebi 

oricăror reduceri radicale care vor avea un 

impact negativ asupra naturii și 

obiectivelor acestor politici, cum ar fi 

reducerile propuse pentru Fondul de 

coeziune sau pentru Fondul european 

agricol pentru dezvoltare rurală; se opune, 

în acest context, propunerii de a reduce 

finanțarea acordată Fondului social 

european plus, în ciuda domeniului de 

aplicare extins al acestuia și a integrării 

inițiativei „Locuri de muncă pentru tineri” 

în domeniul său de aplicare, a Fondului de 

ajutor european pentru cele mai 

defavorizate persoane, a Programului 

pentru ocuparea forței de muncă și 

inovare socială și a programului în 

domeniul sănătății ; 
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Amendamentul  4 

în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 5a. subliniază că legătura propusă 

între programarea fondurilor structurale, 

obiectivele de politică ale acestora și 

semestrul european, în special 

recomandările specifice fiecărei țări, ar 

trebui clarificată și ar trebui să țină 

seama de dimensiunea locală și 

regională; solicită instituirea unor 

mecanisme eficiente de programare a 

fondurilor UE, în special a FSE +, care să 

pună în aplicare principiile și drepturile 

pilonului european al drepturilor sociale, 

inclusiv prin asigurarea unor resurse 

financiare ambițioase, precum și 

sinergiile necesare între fondurile 

Uniunii; 

 

Amendamentul  5 

în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 vi  

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

14vi. dublarea resurselor pentru 

combaterea șomajului în rândul tinerilor (în 

cadrul programului actual privind inițiativa 

„Locuri de muncă pentru tineri”); 

14vi. dublarea resurselor pentru 

combaterea șomajului în rândul tinerilor în 

cadrul FSE + (în cadrul programului 

actual privind inițiativa „Locuri de muncă 

pentru tineri”), asigurând în același timp 

eficacitatea și valoarea adăugată a 

acestuia; 

 

Amendamentul  6 

în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 a (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 15a. insistă asupra necesității de a 

accelera lupta împotriva șomajului în 

rândul tinerilor; este însă preocupat de 

faptul că integrarea inițiativei „Locuri de 

muncă pentru tineri” în FSE + ar putea 

reduce nivelurile de angajament al 

statelor membre și nivelul resurselor care 

vizează direct tinerii; 

 

Amendamentul  7 

în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 16a. subliniază necesitatea de a 

îmbunătăți instrumentele Uniunii pentru 

a aborda incluziunea socială și integrarea 

pe piața muncii a resortisanților țărilor 

terțe; solicită, în acest scop, sinergii mai 

bune între fondurile Uniunii și resurse 

adecvate; subliniază importanța 

soluționării problemelor urbane și locale 

specifice ale migrației, prin facilitarea 

accesului la finanțare pentru orașe, 

autorități locale și regionale, parteneri 

sociali, actori socioeconomici și 

organizațiile societății civile care 

elaborează și pun în aplicare proiecte în 

acest domeniu; 
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INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ 

Data adoptării 9.10.2018    

 
 


