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Amendamentul 1
Ádám Kósa

Propunere de rezoluție
Referirea 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere obiectivele de 
dezvoltare durabilă (ODD) adoptate de 
liderii mondiali în septembrie 2015 și 
aprobate de Consiliu, care și-a exprimat 
angajamentul de a le pune în aplicare,

— având în vedere obiectivele de 
dezvoltare durabilă (ODD) ale ONU, 
adoptate de liderii mondiali în septembrie 
2015 și aprobate de Consiliu, care și-a 
exprimat angajamentul de a le pune în 
aplicare,

Or. en

Amendamentul 2
Evelyn Regner

Propunere de rezoluție
Referirea 8 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere concluziile 
Consiliului referitoare la economia 
bunăstării1a,

_________________
1a JO C 400, 26.11.2019, p. 9.

Or. en

Amendamentul 3
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, 
Sylvie Brunet

Propunere de rezoluție
Referirea 10 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere concluziile 
Consiliului din 8 iunie 2010 referitoare la 
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„Echitate și sănătate în toate politicile: 
Solidaritate în domeniul sănătății”,

Or. en

Amendamentul 4
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, 
Sylvie Brunet

Propunere de rezoluție
Referirea 10 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere concluziile 
Consiliului din 24 octombrie 2019 
referitoare la economia bunăstării,

Or. en

Amendamentul 5
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, 
Sylvie Brunet

Propunere de rezoluție
Referirea 12 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Comunicarea 
Comisiei din 11 decembrie 2019 privind 
Pactul ecologic european 
[COM(2019)640],

Or. en

Amendamentul 6
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, 
Sylvie Brunet

Propunere de rezoluție
Referirea 16 a (nouă)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere inițiativa OCDE și 
a Comisiei Europene privind ciclul 
„Starea sănătății în UE”,

Or. en

Amendamentul 7
Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Referirea 18 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Rezoluția 
Parlamentului European din 
15 noiembrie 2018 referitoare la serviciile 
de îngrijire în UE pentru îmbunătățirea 
egalității de gen,

Or. en

Amendamentul 8
Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Referirea 27 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Rezoluția sa din 
25 octombrie 2017 referitoare la aspecte 
legate de drepturile fundamentale în ceea 
ce privește integrarea romilor în UE: 
combaterea atitudinilor negative față de 
romi,

Or. en
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Amendamentul 9
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, 
Sylvie Brunet

Propunere de rezoluție
Referirea 27 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Rezoluția sa din 
15 ianuarie 2020 referitoare la Pactul 
ecologic european,

Or. en

Amendamentul 10
Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Referirea 37 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Comunicarea 
Comisiei Europene din 20 februarie 2013 
intitulată „Către investiții sociale pentru 
promovarea creșterii și coeziunii – 
inclusiv implementarea Fondului social 
european pentru perioada 2014-2020” 
[COM(2013)0083] și documentele de 
lucru ale serviciilor Comisiei „Investițiile 
în sănătate” [SWD(2013)0043] și 
„Îngrijirea pe termen lung în contextul 
îmbătrânirii populației – provocări și 
opțiuni politice” [SWD(2013)0041], care 
însoțesc această comunicare,

Or. en

Amendamentul 11
Kira Marie Peter-Hansen

Propunere de rezoluție
Referirea 37 a (nouă)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere documentul de 
lucru al serviciilor Comisiei Europene din 
4 septembrie 2013 „Raport privind 
inegalitățile în materie de sănătate în 
Uniunea Europeană” [SWD(2013)0328],

Or. en

Amendamentul 12
Kira Marie Peter-Hansen

Propunere de rezoluție
Referirea 37 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Comunicarea 
Comisiei din 4 aprilie 2014 privind 
sistemele de sănătate eficace, accesibile și 
reziliente [COM(2014)0215],

Or. en

Amendamentul 13
Kira Marie Peter-Hansen

Propunere de rezoluție
Referirea 37 c (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere concluziile 
Consiliului din 20 iunie 2014 privind 
criza economică și îngrijirile de sănătate,

Or. en

Amendamentul 14
Kira Marie Peter-Hansen
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Propunere de rezoluție
Referirea 37 d (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere concluziile 
Consiliului din 24 octombrie 2019 
referitoare la economia bunăstării,

Or. en

Amendamentul 15
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât rata de ocupare a 
persoanelor cu vârste cuprinse între 20 și 
64 de ani a ajuns la 73,9 % în UE în al 
doilea trimestru al anului 2019, respectiv la 
72,7 % în zona euro;

A. întrucât rata de ocupare a 
persoanelor cu vârste cuprinse între 20 și 
64 de ani a ajuns la 73,9 % în UE în al 
doilea trimestru al anului 2019, respectiv la 
72,7 % în zona euro; întrucât este posibil 
ca rata de ocupare să se apropie de 
obiectivul prevăzut în Strategia Europa 
2020, dar sunt șanse mici să îl atingă; 
întrucât numărul total de ore lucrate a 
atins nivelul din 2008;

Or. en

Amendamentul 16
Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât rata de ocupare a A. întrucât rata de ocupare a 
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persoanelor cu vârste cuprinse între 20 și 
64 de ani a ajuns la 73,9 % în UE în al 
doilea trimestru al anului 2019, respectiv la 
72,7 % în zona euro;

persoanelor cu vârste cuprinse între 20 și 
64 de ani a ajuns la 73,9 % în UE în al 
doilea trimestru al anului 2019, respectiv la 
72,7 % în zona euro; întrucât rata de 
ocupare a grupurilor sociale defavorizate, 
precum persoanele cu handicap, 
persoanele fără adăpost și romii, este cu 
mult mai scăzută;

Or. en

Amendamentul 17
France Jamet

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât rata de ocupare a 
persoanelor cu vârste cuprinse între 20 și 
64 de ani a ajuns la 73,9 % în UE în al 
doilea trimestru al anului 2019, respectiv la 
72,7 % în zona euro;

A. întrucât rata de ocupare a 
persoanelor cu vârste cuprinse între 20 și 
64 de ani a ajuns la 73,9 % în UE în al 
doilea trimestru al anului 2019, respectiv la 
72,7 % în zona euro, cu diferențe 
semnificative între statele membre;

Or. en

Amendamentul 18
Lina Gálvez Muñoz
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât principiul egalității de gen 
este o valoare fundamentală a UE și este 
consacrat la articolul 2 și la articolul 3 
alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea 
Europeană și întrucât articolele 8 și 11 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene și articolul 23 din Carta 
drepturilor fundamentale afirmă clar 
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angajamentul UE față de integrarea 
perspectivei de gen ca instrument de 
eliminare a inegalităților, de promovare a 
egalității de gen și de combatere a 
discriminării în toate politicile și 
activitățile sale;

Or. en

Amendamentul 19
Dennis Radtke

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât, potrivit tabloului de bord 
social care însoțește Pilonul european al 
drepturilor sociale, tendințele sociale și 
cele privind piața muncii în UE rămân în 
continuare pozitive pentru 9 dintre cei 14 
indicatori principali;

Or. en

Amendamentul 20
Dennis Radtke

Propunere de rezoluție
Considerentul Ab (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ab. întrucât ocuparea forței de muncă 
crește în continuare, iar în al treilea 
trimestru al anului 2019 în UE erau 
angajate 241,9 milioane de persoane, 
acesta fiind maximul absolut înregistrat 
vreodată;

Or. en
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Amendamentul 21
Dennis Radtke

Propunere de rezoluție
Considerentul Ac (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ac. întrucât șomajul a atins minimul 
istoric de 6,3 % în al treilea trimestru al 
anului 2019;

Or. en

Amendamentul 22
Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât rata de ocupare a 
persoanelor cu vârste cuprinse între 55 și 
64 de ani a crescut la 58,7 % în 2018; 
întrucât aceștia sunt în continuare factorul 
cel mai important de creștere a ocupării; 
întrucât lipsa unor servicii de îngrijire 
adecvate constituie un obstacol în 
menținerea lucrătorilor mai în vârstă, în 
special a femeilor, pe piața forței de 
muncă;

B. întrucât rata de ocupare a 
persoanelor cu vârste cuprinse între 55 și 
64 de ani a crescut la 58,7 % în 2018; 
întrucât aceștia sunt în continuare factorul 
cel mai important de creștere a ocupării; 
întrucât lipsa unor servicii de îngrijire 
adecvate constituie un obstacol în 
menținerea lucrătorilor mai în vârstă, în 
special a femeilor, pe piața forței de 
muncă; întrucât romii rămân în 
continuare grupul cel mai slab 
reprezentat în cadrul forței de muncă 
ocupate (doar 43 %);

Or. en

Amendamentul 23
Dennis Radtke

Propunere de rezoluție
Considerentul B



PE646.889v01-00 12/103 AM\1197169RO.docx

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât rata de ocupare a 
persoanelor cu vârste cuprinse între 55 și 
64 de ani a crescut la 58,7 % în 2018; 
întrucât aceștia sunt în continuare factorul 
cel mai important de creștere a ocupării; 
întrucât lipsa unor servicii de îngrijire 
adecvate constituie un obstacol în 
menținerea lucrătorilor mai în vârstă, în 
special a femeilor, pe piața forței de 
muncă;

B. întrucât rata de ocupare a 
persoanelor cu vârste cuprinse între 55 și 
64 de ani a crescut la 58,7 % în 2018; 
întrucât aceștia sunt în continuare factorul 
cel mai important de creștere a ocupării; 
întrucât lipsa unor servicii de îngrijire 
adecvate constituie un obstacol în 
menținerea lucrătorilor, în special a 
femeilor, pe piața forței de muncă;

Or. en

Amendamentul 24
Lina Gálvez Muñoz
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât disparitățile de gen 
persistente în UE, cum ar fi disparitatea 
de gen de 11,5 % în ceea ce privește 
ocuparea forței de muncă, de 16 % în 
ceea ce privește remunerarea și de 35,7 % 
în ceea ce privește pensiile, precum și 
subreprezentarea femeilor în sectoarele 
bine plătite – cauzată parțial de faptul că 
numeroase femei trebuie să asigure 
îngrijire informală și să facă muncă la 
domiciliu neremunerată – nu sunt doar 
injuste, ci plasează femeile în situații 
vulnerabile sau precare, cum ar fi sărăcia 
sau excluziunea socială; întrucât 
disparitățile de gen în ceea ce privește 
remunerarea și pensiile sunt mai acute în 
cazul femeilor migrante și al femeilor 
provenite din rândul minorităților etnice, 
care se confruntă cu obstacole 
suplimentare în calea încadrării în muncă 
și cu niveluri mai ridicate de discriminare 
la încadrarea în muncă și la locul de 
muncă; întrucât sunt necesare eforturi 
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urgente pentru eliminarea acestor 
disparități, deoarece ele rămân unele 
dintre principalele obstacole în calea 
realizării egalității de gen și constituie o 
formă inacceptabilă de discriminare de 
gen;

Or. en

Amendamentul 25
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât disparitățile de gen 
persistente în UE, precum diferența între 
rata de ocupare a femeilor și a bărbaților, 
care este de 11,5 %, diferența de 
remunerare între femei și bărbați, care se 
ridică la 16 %, și decalajul de pensii între 
bărbați și femei, care este de 35,7 %, 
subreprezentarea femeilor în sectoarele 
bine plătite, precum și timpul petrecut 
pentru oferirea de îngrijire și efectuarea 
de activități casnice neremunerate, sunt 
nu numai nedrepte, ci plasează femeile în 
situații vulnerabile sau precare, precum 
sărăcia sau excluziunea socială; întrucât 
disparitățile de gen în ceea ce privește 
remunerarea și pensiile sunt mai acute în 
cazul femeilor migrante și al femeilor 
provenite din rândul minorităților etnice, 
care se confruntă și cu obstacole 
suplimentare în calea încadrării în muncă 
și cu niveluri mai ridicate de discriminare 
la încadrarea în muncă și la locul de 
muncă; întrucât sunt necesare eforturi 
urgente pentru eliminarea acestor 
disparități, pentru că ele rămân unul 
dintre principalele obstacole din calea 
realizării egalității de gen și constituie o 
formă inacceptabilă de discriminare de 
gen;
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Or. en

Amendamentul 26
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât creșterea ratei de ocupare 
a forței de muncă a fost însoțită de o 
creștere a formelor de ocupare atipice, 
precare și non-formale, inclusiv a 
contractelor de muncă cu zero ore; 
întrucât, de regulă, lucrătorii aflați într-o 
situație precară nu-și pot exercita 
drepturile, beneficiază într-o mică măsură 
sau chiar deloc de securitate în muncă și 
de protecție socială, sunt expuși unor 
riscuri mai mari pentru sănătate și 
siguranță și obțin venituri insuficiente 
pentru un trai decent;

Or. en

Amendamentul 27
Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât o productivitate 
îmbunătățită este esențială pentru 
menținerea poziției competitive a UE și 
pentru creșterea bunăstării; întrucât ar 
trebui salutate reformele care pot conduce 
la îmbunătățirea productivității, având în 
vedere rezultatele eterogene obținute până 
în prezent, inclusiv ritmul lent al 
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redresării economice, preocupările 
constante din anumite state membre în 
ceea ce privește productivitatea 
comparativ cu concurenții și accentuarea 
fenomenului muncii precare.

Or. en

Amendamentul 28
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Sylvie 
Brunet, Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât, în UE, femeile câștigă în 
medie cu 16 % mai puțin decât bărbații; 
întrucât decalajul de pensii între bărbați 
și femei este de aproximativ 37,2 % în 
UE;

Or. en

Amendamentul 29
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât se preconizează că rata 
demografică de dependență a persoanelor 
vârstnice va crește semnificativ în UE per 
ansamblu în următoarele decenii;

Or. en

Amendamentul 30
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
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Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Propunere de rezoluție
Considerentul Bb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bb. întrucât șomajul a scăzut la 6,3 % 
în al treilea trimestru al anului 2019 în 
Uniune și la 7,5 % în zona euro; întrucât 
acesta înregistrează în continuare o 
valoare ridicată în unele state membre și 
regiuni; întrucât șomajul pe termen lung 
a rămas la o valoare ridicată în jumătate 
dintre statele membre;

Or. en

Amendamentul 31
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Propunere de rezoluție
Considerentul Bc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bc. întrucât rata de ocupare a femeilor 
a crescut puțin mai repede decât cea a 
bărbaților; întrucât, din cauza 
responsabilităților de îngrijire și de 
creștere a copiilor și a accesului limitat la 
îngrijirea copiilor, la îngrijirea 
persoanelor în vârstă și la alte servicii de 
îngrijire, femeile au în continuare o rată 
mai scăzută de ocupare în muncă; 
întrucât diferența între rata de ocupare a 
femeilor și a bărbaților, diferența de 
remunerare între femei și bărbați și 
decalajul de pensii între bărbați și femei 
rămân substanțiale;

Or. en
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Amendamentul 32
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Propunere de rezoluție
Considerentul Bd (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bd. întrucât rata de ocupare în rândul 
tinerilor a crescut, dar tot nu a ajuns la 
nivelurile de dinaintea crizei; întrucât 
există în continuare diferențe substanțiale 
între statele membre și în interiorul 
acestora în ceea ce privește șomajul în 
rândul tinerilor;

Or. en

Amendamentul 33
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât abandonul școlar timpuriu 
și rezultatele școlare slabe reprezintă 
obstacole în calea ocupării forței de muncă 
și a creșterii economice;

C. întrucât abandonul școlar timpuriu 
și rezultatele școlare slabe reprezintă 
obstacole în calea ocupării forței de muncă 
și a creșterii economice și sunt strâns 
legate de sărăcie, de excluziunea socială 
și de segregare; întrucât sistemele de 
învățământ nu oferă suficient sprijin 
pentru mobilitatea socială;

Or. en
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Amendamentul 34
Lina Gálvez Muñoz
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât disparitățile de gen în 
ceea ce privește remunerarea și pensiile – 
rezultatul acumulării inegalităților cu 
care se confruntă femeile de-a lungul 
vieții – și perioadele de absență de pe 
piața muncii sunt deosebit de importante; 
întrucât majoritatea acestor inegalități 
sunt consecința faptului că 7 milioane de 
femei – față de 0,5 milioane de bărbați – 
din UE nu lucrează din cauza 
responsabilităților familiale; întrucât 
semestrul european ar trebui să 
contribuie la realizarea Pilonului 
european al drepturilor sociale și să 
monitorizeze respectarea tuturor celor 20 
de principii esențiale, cu un accent 
deosebit pe asigurarea egalității de 
tratament și de șanse între femei și 
bărbați, a dreptului la remunerație egală 
pentru muncă de valoare egală și a 
dreptului la servicii de îngrijire accesibile 
și de bună calitate;

Or. en

Amendamentul 35
Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât rata educației adulților a 
ajuns la 11,1 % în UE în 2018, rămânând 
cu mult în urma obiectivului de 15% fixat 
pentru 2020, iar ratele pentru populația 
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romă sunt cu 70 % mai mari decât pentru 
alte categorii de elevi; întrucât educația 
adulților este un instrument-cheie care le 
permite lucrătorilor să își mențină sau să 
își schimbe parcursul profesional;

Or. en

Amendamentul 36
Sandra Pereira, Leila Chaibi, Marc Botenga

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât, potrivit Comisiei 
Europene, în UE-28, doar 3 din 10 copii 
cu vârsta sub 3 ani frecventează servicii 
de îngrijire a copiilor; întrucât această 
medie generală ascunde diferențe 
importante între statele membre, existând 
situații când doar 1 din 10 copii are acces 
la aceste servicii;

Or. en

Amendamentul 37
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, 
Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât în epoca digitală 
competențele digitale sunt esențiale 
pentru toate sarcinile personale și 
profesionale, deși, cu toate acestea, peste 
40 % din adulții din UE nu au competențe 
digitale elementare;

Or. en
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Amendamentul 38
Romana Tomc

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât deficitele de forță de muncă 
au atins niveluri critice în unele state 
membre și reprezintă o barieră în calea 
creșterii economice;

D. întrucât deficitele de forță de muncă 
au atins niveluri critice în unele state 
membre și reprezintă o barieră în calea 
creșterii economice; întrucât, pentru unele 
state membre, exodul creierelor constituie 
o provocare îngrijorătoare;

Or. en

Amendamentul 39
Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât provocările fiscale în ceea 
ce privește o creștere favorabilă 
incluziunii în societăți aflate în curs de 
îmbătrânire și de diversificare impun o 
abordare cuprinzătoare, bazată pe o 
combinație de soluții de politici publice în 
domeniul pensiilor, al securității sociale, 
al îngrijirii pe termen lung, al sistemelor 
de sănătate, al incluziunii sociale și al 
echilibrului între viața profesională și cea 
personală (OCDE 2019);

Or. en

Amendamentul 40
Lina Gálvez Muñoz
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
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Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât accesul la servicii, 
inclusiv la servicii de îngrijire a copiilor și 
la servicii de îngrijire pe termen lung, are 
cel mai mare impact asupra femeilor, 
deoarece ele sunt cele care, adeseori, 
trebuie să compenseze lipsa serviciilor de 
îngrijire și a sprijinului familial, ceea ce 
face ca responsabilitatea lor 
disproporționată în ceea ce privește 
îngrijirea membrilor familiei să se 
perpetueze;

Or. en

Amendamentul 41
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât procentul de lucrători cu 
fracțiune de normă încă este mai mare 
decât cel din 2008; întrucât procentul de 
lucrători cu fracțiune de normă 
involuntari rămâne substanțial; întrucât 
procentul de angajați temporari este, în 
continuare, ridicat;

Or. en

Amendamentul 42
Sara Skyttedal

Propunere de rezoluție
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Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât creșterea productivității în 
UE se află în continuare cu mult sub 
nivelul competitorilor globali;

Or. en

Amendamentul 43
Sara Skyttedal

Propunere de rezoluție
Considerentul Db (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Db. întrucât o participare ridicată la 
piața muncii reprezintă o cerință 
indispensabilă pentru o Europă socială; 
întrucât politicile sociale ar trebui să 
vizeze implicarea cetățenilor pe piața 
muncii;

Or. en

Amendamentul 44
Sara Skyttedal

Propunere de rezoluție
Considerentul Dc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Dc. întrucât calea către locuri de 
muncă echitabile, creștere economică și 
protecție socială trece prin dezvoltare 
economică și prin concurență, nu prin 
suprareglementare și prin documente 
legislative care sporesc birocrația;

Or. en
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Amendamentul 45
Sara Skyttedal

Propunere de rezoluție
Considerentul Dd (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Dd. întrucât suprareglementarea și 
protecționismul indirect pe piața unică îi 
privează pe cetățenii europeni de locuri de 
muncă și de bunăstare;

Or. en

Amendamentul 46
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât dialogul social este o 
componentă fundamentală a modelului 
social european; întrucât dialogul social a 
avut de suferit, iar practica negocierilor 
colective s-a diminuat în întreaga Europă, 
cu disparități enorme între statele membre;

E. întrucât dialogul social este o 
componentă fundamentală a modelului 
social european care necesită parteneri 
sociali puternici și reprezentativi; întrucât 
dialogul social a avut de suferit, iar 
practica negocierilor colective s-a diminuat 
în întreaga Europă, cu disparități enorme 
între statele membre; întrucât procentul de 
angajați din statele membre protejați de 
orice tip de acord salarial colectiv a variat 
de la 98 % la 7,1 % în 2016;

Or. en

Amendamentul 47
Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Dragoş Pîslaru, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre 
Vedrenne

Propunere de rezoluție
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Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât dialogul social este o 
componentă fundamentală a modelului 
social european; întrucât dialogul social a 
avut de suferit, iar practica negocierilor 
colective s-a diminuat în întreaga Europă, 
cu disparități enorme între statele membre;

E. întrucât dialogul social este o 
componentă fundamentală a modelului 
social european; întrucât există o corelație 
pozitivă clară între dialogul social și 
competitivitatea și eficiența industrială; 
întrucât dialogul social a avut de suferit, iar 
practica negocierilor colective s-a diminuat 
în întreaga Europă, cu disparități enorme 
între statele membre;

Or. en

Amendamentul 48
Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât dialogul social este o 
componentă fundamentală a modelului 
social european; întrucât dialogul social a 
avut de suferit, iar practica negocierilor 
colective s-a diminuat în întreaga Europă, 
cu disparități enorme între statele membre;

E. întrucât dialogul social este o 
componentă fundamentală a modelului 
social european; întrucât dialogul social a 
avut de suferit, iar practica negocierilor 
colective s-a diminuat în întreaga Europă, 
cu disparități enorme între statele membre; 
întrucât dialogul civil este în continuare 
neglijat, accentuându-se, astfel, decalajul 
dintre cetățeni și instituții;

Or. en

Amendamentul 49
Sara Skyttedal

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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E. întrucât dialogul social este o 
componentă fundamentală a modelului 
social european; întrucât dialogul social a 
avut de suferit, iar practica negocierilor 
colective s-a diminuat în întreaga Europă, 
cu disparități enorme între statele membre;

E. întrucât dialogul social este o 
componentă fundamentală a modelului 
social european; întrucât dialogul social a 
avut de suferit, iar practica negocierilor 
colective s-a diminuat în întreaga Europă, 
cu disparități enorme între statele membre; 
întrucât densitatea organizațiilor 
patronale este în continuare ridicată;

Or. en

Amendamentul 50
Lina Gálvez Muñoz
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât Organizația pentru 
Cooperare și Dezvoltare Economică 
(OCDE) a subliniat că investițiile în 
îmbunătățirea egalității de gen contribuie 
la creșterea economică; întrucât, printre 
altele, promovarea egalității de gen, 
îmbunătățirea oportunităților de 
încadrare în muncă pentru femei, 
asigurarea principiului egalității de 
remunerare pentru o muncă de valoare 
egală, facilitarea reconcilierii muncii cu 
îngrijirea și cu viața privată pentru femei 
și bărbați, precum și prevenirea și 
combaterea violenței împotriva femeilor 
sunt esențiale pentru creșterea 
economică, productivitatea, 
sustenabilitatea fiscală și stabilitatea 
societăților din UE;

Or. en

Amendamentul 51
Sara Skyttedal

Propunere de rezoluție
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Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât există diferențe mari între 
sistemele de protecție socială și politicile 
privind piața muncii din statele membre;

Or. en

Amendamentul 52
Sara Skyttedal

Propunere de rezoluție
Considerentul Eb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Eb. întrucât articolul 153 din Tratatul 
privind Uniunea Europeană exclude în 
mod explicit din aria de competență a UE 
aspectele legate de remunerare, dreptul la 
asociere, dreptul la grevă sau de dreptul 
de a impune blocaje;

Or. en

Amendamentul 53
Sara Skyttedal

Propunere de rezoluție
Considerentul Ec (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ec. întrucât rolul partenerilor sociali 
în găsirea de soluții adaptate pentru piața 
muncii, în gestionarea tranzițiilor și în 
anticiparea și satisfacerea nevoilor în 
materie de competențe va fi din ce în ce 
mai important;

Or. en
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Amendamentul 54
Sara Skyttedal

Propunere de rezoluție
Considerentul Ed (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ed. întrucât, în viitor, condițiile de 
lucru vor impune o mai mare flexibilitate 
pe piața muncii, care să permită existența 
unor sisteme adaptate, capabile să 
satisfacă diferite piețe și tradiții și să 
furnizeze totodată soluții pentru 
protejarea lucrătorilor mobili;

Or. en

Amendamentul 55
Sara Skyttedal

Propunere de rezoluție
Considerentul Ee (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ee. întrucât sistemele sociale din 
statele membre au la bază opțiuni politice 
și tradiții sociale adânc înrădăcinate, 
cultivate de-a lungul timpului și care, prin 
urmare, trebuie respectate;

Or. en

Amendamentul 56
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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F. întrucât inegalitățile de venituri 
rămân la un nivel ridicat; întrucât 
austeritatea salarială, precum și concurența 
fiscală și de forță de muncă sunt 
dăunătoare pentru piața unică și sporesc 
inegalitățile și vulnerabilitatea persoanelor 
cu venituri salariale mici; întrucât 
mobilitatea socială între generații este 
limitată în majoritatea statelor membre;

F. întrucât inegalitățile de venituri 
rămân la un nivel ridicat; întrucât 
austeritatea salarială, precum și concurența 
fiscală și de forță de muncă sunt 
dăunătoare pentru piața unică și sporesc 
inegalitățile și vulnerabilitatea persoanelor 
cu venituri salariale mici; întrucât 
mobilitatea socială între generații este 
limitată în majoritatea statelor membre; 
întrucât OCDE estimează că, inclusiv în 
țările cele mai performante, ar fi nevoie 
de 2-3 generații pentru ca persoanele 
născute în familii cu venituri reduse să se 
apropie de venitul mediu din societatea 
lor;

Or. en

Amendamentul 57
Sandra Pereira, Leila Chaibi, Marc Botenga

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât inegalitățile de venituri 
rămân la un nivel ridicat; întrucât 
austeritatea salarială, precum și concurența 
fiscală și de forță de muncă sunt 
dăunătoare pentru piața unică și sporesc 
inegalitățile și vulnerabilitatea persoanelor 
cu venituri salariale mici; întrucât 
mobilitatea socială între generații este 
limitată în majoritatea statelor membre;

F. întrucât inegalitățile de venituri 
rămân la un nivel ridicat; întrucât 
austeritatea salarială, precum și concurența 
fiscală și de forță de muncă sunt 
dăunătoare pentru coeziunea dintre statele 
membre și din interiorul acestora, 
întrucât sporesc inegalitățile și 
vulnerabilitatea persoanelor cu venituri 
salariale mici; întrucât mobilitatea socială 
între generații este limitată în majoritatea 
statelor membre;

Or. en

Amendamentul 58
Sara Skyttedal

Propunere de rezoluție
Considerentul F
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât inegalitățile de venituri 
rămân la un nivel ridicat; întrucât 
austeritatea salarială, precum și 
concurența fiscală și de forță de muncă 
sunt dăunătoare pentru piața unică și 
sporesc inegalitățile și vulnerabilitatea 
persoanelor cu venituri salariale mici; 
întrucât mobilitatea socială între generații 
este limitată în majoritatea statelor 
membre;

F. întrucât există în continuare 
diferențe de venituri în cadrul Uniunii; 
întrucât impozitarea ridicată a persoanelor 
cu venituri salariale mici accentuează 
inegalitățile; întrucât mobilitatea socială 
între generații este limitată în majoritatea 
statelor membre;

Or. en

Amendamentul 59
Ádám Kósa

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât inegalitățile de venituri 
rămân la un nivel ridicat; întrucât 
austeritatea salarială, precum și 
concurența fiscală și de forță de muncă 
sunt dăunătoare pentru piața unică și 
sporesc inegalitățile și vulnerabilitatea 
persoanelor cu venituri salariale mici; 
întrucât mobilitatea socială între generații 
este limitată în majoritatea statelor 
membre;

F. întrucât inegalitățile de venituri 
rămân la un nivel ridicat, ceea ce sporește 
inegalitățile și vulnerabilitatea persoanelor 
cu venituri salariale mici; întrucât 
mobilitatea socială între generații este 
limitată în majoritatea statelor membre;

Or. en

Amendamentul 60
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Sylvie 
Brunet, Dragoş Pîslaru

Propunere de rezoluție
Considerentul F
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât inegalitățile de venituri 
rămân la un nivel ridicat; întrucât 
austeritatea salarială, precum și 
concurența fiscală și de forță de muncă 
sunt dăunătoare pentru piața unică și 
sporesc inegalitățile și vulnerabilitatea 
persoanelor cu venituri salariale mici; 
întrucât mobilitatea socială între generații 
este limitată în majoritatea statelor 
membre;

F. întrucât inegalitățile de venituri 
rămân la un nivel ridicat; întrucât 
numeroase state membre se confruntă cu 
stagnarea salariilor; întrucât concurența 
fiscală și de forță de muncă sunt 
dăunătoare pentru piața unică și sporesc 
inegalitățile și vulnerabilitatea persoanelor 
cu venituri salariale mici; întrucât 
mobilitatea socială între generații este 
limitată în majoritatea statelor membre;

Or. en

Amendamentul 61
Dennis Radtke

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât inegalitățile de venituri 
rămân la un nivel ridicat; întrucât 
austeritatea salarială, precum și 
concurența fiscală și de forță de muncă 
sunt dăunătoare pentru piața unică și 
sporesc inegalitățile și vulnerabilitatea 
persoanelor cu venituri salariale mici; 
întrucât mobilitatea socială între generații 
este limitată în majoritatea statelor 
membre;

F. întrucât inegalitățile de venituri 
rămân la un nivel ridicat; întrucât crizele 
economice au condus la creșterea 
numărului de persoane cu venituri 
salariale mici în numeroase state 
membre; întrucât mobilitatea socială între 
generații este limitată în majoritatea 
statelor membre;

Or. en

Amendamentul 62
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, 
Sylvie Brunet

Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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Fa. întrucât articolul 168 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene 
prevede că, în definirea și punerea în 
aplicare a tuturor politicilor și acțiunilor 
Uniunii, se asigură un nivel ridicat de 
protecție a sănătății umane. întrucât 
Pilonul european al drepturilor sociale 
prevede că lucrătorii au dreptul la un 
nivel ridicat de protecție a sănătății și 
securității în muncă și că orice persoană 
are dreptul la un acces rapid la asistență 
medicală preventivă și curativă de bună 
calitate și accesibilă din punct de vedere 
financiar;

Or. en

Amendamentul 63
Lina Gálvez Muñoz
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât calitatea serviciilor de 
îngrijire și accesul la ele variază foarte 
mult în interiorul statelor membre și de la 
un stat membru la altul; întrucât, în 
pofida angajamentelor asumate de statele 
membre de a îndeplini obiectivele de la 
Barcelona, nevoile în materie de servicii 
de îngrijire a copiilor pentru una din șase 
gospodării din UE nu sunt satisfăcute; 
întrucât una din trei gospodării din UE 
nu are acces la servicii profesionale de 
îngrijire la domiciliu adecvate;

Or. en

Amendamentul 64
Stelios Kympouropoulos

Propunere de rezoluție
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Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât tehnologia și inovarea pot 
debloca noi oportunități de creștere și de 
creare de locuri de muncă.

Or. en

Amendamentul 65
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, 
Sylvie Brunet

Propunere de rezoluție
Considerentul Fb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fb. întrucât în Europa există în 
continuare inegalități semnificative în 
materie de sănătate, care se concretizează 
în special în disparități în ceea ce privește 
speranța de viață, în funcție de statutul 
socioeconomic; întrucât, potrivit OCDE și 
Comisiei Europene1a, persoanele cu un 
nivel scăzut de educație au o speranță de 
viață cu șase ani mai mică (chiar cu 8 ani 
mai mică în cazul bărbaților de 30 de ani, 
în medie, în UE) decât cele cu un nivel 
ridicat de educație; întrucât mediul social 
al populației, inclusiv condițiile de 
ocupare și de muncă, reprezintă un factor 
important care conduce la inegalități în 
ceea ce privește starea de sănătate, 
gospodăriile cu venituri scăzute fiind mai 
susceptibile de a raporta nevoi 
nesatisfăcute în materie de sănătate decât 
gospodăriile cu venituri ridicate;
_________________
1a Sănătatea pe scurt: Europa 2018, ciclul 
„Starea sănătății în UE”

Or. en
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Amendamentul 66
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, 
Sylvie Brunet

Propunere de rezoluție
Considerentul Fc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fc. întrucât, la 5 iunie 2019, Comisia 
a propus unui număr de 16 state membre 
recomandări privind realizarea de 
investiții, îmbunătățirea eficacității, 
creșterea accesibilității și consolidarea 
rezilienței sistemelor naționale de 
sănătate ale acestora1a; întrucât aceste 
recomandări au fost adoptate de Consiliu 
în iulie 20192a, iar măsurile urmau să fie 
luate în 2019 și 2020;
_________________
1a Comisia Europeană, „Semestrul 
european: Comisia propune recomandări 
privind sănătatea”, 05/06/2019, [URL: 
https://ec.europa.eu/newsroom/sante/news
letter-specific-archive-
issue.cfm?newsletter_service_id=327≠wsl
etter_issue_id=15551&pdf=true&fullDate
=Mon%2006%20May%202019⟨=default 
2a Semestrul european 2019: 
Recomandări specifice fiecărei 
țări/recomandările Consiliului 
[URL:https://ec.europa.eu/info/publicatio
ns/2019-european-semester-country-
specific-recommendations-council_fr

Or. en

Amendamentul 67
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, 
Sylvie Brunet

Propunere de rezoluție
Considerentul Fd (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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Fd. întrucât unul dintre principalele 
obiective ale Pactului ecologic european 
constă în a proteja sănătatea și 
bunăstarea cetățenilor în fața riscurilor și 
efectelor mediului înconjurător;

Or. en

Amendamentul 68
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât mai mult de un cetățean 
european din cinci este expus riscului de 
sărăcie și de excluziune socială;

G. întrucât mai mult de un cetățean 
european din cinci este expus riscului de 
sărăcie și de excluziune socială; întrucât 
obiectivul prioritar al Strategiei Europa 
2020, de a reduce numărul de persoane 
expuse riscului de sărăcie sau de 
excluziune socială cu 20 de milioane, 
rămâne imposibil de atins; întrucât copiii 
se confruntă în continuare cu un risc 
ridicat de sărăcie sau de excluziune 
socială, iar procentul mediu de copii 
expuși riscului de sărăcie sau de 
excluziune socială a fost de 24,3 % în 
2018, mai multe state membre 
înregistrând o cotă alarmantă de peste 
30 %; întrucât sărăcia persoanelor 
încadrate în muncă și riscul ca venitul 
gospodăriei să fie sub pragul de sărăcie, 
deși membrii familiei muncesc, au în 
continuare un nivel ridicat;

Or. en

Amendamentul 69
Sara Skyttedal
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Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât mai mult de un cetățean 
european din cinci este expus riscului de 
sărăcie și de excluziune socială;

G. întrucât un cetățean european din 
șase este expus riscului de sărăcie și de 
excluziune socială în UE; întrucât riscul 
sărăciei relative se află în scădere; 
întrucât șomerii reprezintă un grup 
deosebit de vulnerabil;

Or. en

Amendamentul 70
Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât mai mult de un cetățean 
european din cinci este expus riscului de 
sărăcie și de excluziune socială;

G. întrucât mai mult de un cetățean 
european din cinci este expus riscului de 
sărăcie și de excluziune socială, iar 6 % 
din populație trăiește într-o stare de 
deprivare materială severă;

Or. en

Amendamentul 71
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ga. întrucât un cetățean european din 
zece este copleșit de cheltuielile cu 
locuința, în special în cazul gospodăriilor 
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cu veniturile cele mai scăzute și al 
persoanelor care locuiesc în orașe; 
întrucât combaterea schimbărilor 
climatice poate avea implicații 
suplimentare asupra cheltuielilor cu 
locuința; întrucât numărul de persoane 
fără adăpost a crescut în majoritatea 
statelor membre în ultimele decenii;

Or. en

Amendamentul 72
Maria Walsh

Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ga. întrucât locuințele la costuri 
accesibile reprezintă o problemă gravă și 
tot mai frecventă, un număr tot mai mare 
de persoane confruntându-se cu 
nesiguranța locuinței și cu lipsa de 
adăpost, astfel că în fiecare noapte, în 
Europa, 700 000 de oameni dorm în 
condiții precare sau în spații de cazare 
pentru situații de urgență;

Or. en

Amendamentul 73
Sandra Pereira, Leila Chaibi, Marc Botenga

Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ga. întrucât, potrivit celor mai recente 
date ale Eurostat, în 2018, 9,5 % din 
lucrătorii din toate statele membre ale UE 
locuiau în gospodării expuse riscului de 
sărăcie; întrucât procentul era de 
aproximativ 8,8 % în 2012;
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Or. en

Amendamentul 74
Lina Gálvez Muñoz
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ga. întrucât prezența mai multor femei 
în posturi de decizie ar consolida 
egalitatea de gen și întrucât cotele 
obligatorii sunt cel mai bun instrument 
pentru atingerea acestui obiectiv, după 
cum o arată datele Institutului European 
pentru Egalitatea de Șanse între Femei și 
Bărbați (EIGE)1a;
_________________
1a Procentajul femeilor membre în 
consiliile de administrație ale 
întreprinderilor este de 35,3 % în statele 
membre unde există cote obligatorii, de 27 
% în statele membre care au adoptat 
măsuri fără caracter obligatoriu și de 15,4 
% în statele membre care nu au adoptat 
nicio măsură. Sursa: 
https://eige.europa.eu/news/ageing-
societies-migration-and-climate-change-
bring-new-challenges-gender-equality

Or. en

Amendamentul 75
Sara Skyttedal

Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ga. întrucât cele mai sărace regiuni au 
devenit mai prospere din 2010 până în 
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prezent;

Or. en

Amendamentul 76
Sandra Pereira, Leila Chaibi, Marc Botenga

Propunere de rezoluție
Considerentul Gb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Gb. întrucât, în 2017, 13,3 % din 
populația celor 28 de state membre ale UE 
locuia în locuințe neconforme, iar 10,4 % 
își cheltuiau cel puțin 40 % din venitul 
gospodăriei pentru locuință; întrucât 
aceste cifre erau mult mai mari pentru 
chiriași decât pentru proprietari; întrucât 
accesul la locuințe decente și la un preț 
convenabil este dificil pentru persoanele 
de orice vârstă, această problemă fiind 
evidentă în special în zonele urbane, unde 
turismul și gentrificarea i-au alungat pe 
locuitori din orașe;

Or. en

Amendamentul 77
Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât țările care au fost cel mai 
grav afectate de criza financiară au trebuit, 
de asemenea, să își reducă cel mai mult 
cheltuielile publice cu potențial de 
stimulare a creșterii; întrucât reducerea 
beneficiilor sociale are efecte negative 
asupra persoanelor vulnerabile și 
împiedică creșterea economică;

H. întrucât țările care au fost cel mai 
grav afectate de criza financiară au trebuit, 
de asemenea, să își reducă cel mai mult 
cheltuielile publice cu potențial de 
stimulare a creșterii; întrucât reducerea 
beneficiilor sociale are efecte negative 
asupra persoanelor defavorizate și 
împiedică creșterea economică durabilă și 
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favorabilă incluziunii, inclusiv prin 
limitarea accesului la servicii esențiale 
(sănătate, locuință, educație);

Or. en

Amendamentul 78
Sara Skyttedal

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât țările care au fost cel mai 
grav afectate de criza financiară au trebuit, 
de asemenea, să își reducă cel mai mult 
cheltuielile publice cu potențial de 
stimulare a creșterii; întrucât reducerea 
beneficiilor sociale are efecte negative 
asupra persoanelor vulnerabile și 
împiedică creșterea economică;

H. întrucât țările care au fost cel mai 
grav afectate de criza financiară au trebuit, 
de asemenea, să își reducă cel mai mult 
cheltuielile publice; întrucât finanțele 
publice solide sunt esențiale pentru 
stimularea creșterii economice susținute, 
a participării pe piața muncii și a ocupării 
pe termen lung;

Or. en

Amendamentul 79
Stelios Kympouropoulos

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât țările care au fost cel mai 
grav afectate de criza financiară au trebuit, 
de asemenea, să își reducă cel mai mult 
cheltuielile publice cu potențial de 
stimulare a creșterii; întrucât reducerea 
beneficiilor sociale are efecte negative 
asupra persoanelor vulnerabile și 
împiedică creșterea economică;

H. întrucât țările care au fost cel mai 
grav afectate de criza financiară au trebuit, 
de asemenea, să impoziteze sectorul privat 
cu potențial de stimulare a creșterii sau să 
restricționeze cheltuielile publice; întrucât 
impozitarea și reducerea beneficiilor 
sociale au efecte asupra ocupării forței de 
muncă, a prosperității grupurilor sociale 
deosebit de vulnerabile și împiedică 
consumul și creșterea economică;

Or. en
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Amendamentul 80
Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât țările care au fost cel mai 
grav afectate de criza financiară au trebuit, 
de asemenea, să își reducă cel mai mult 
cheltuielile publice cu potențial de 
stimulare a creșterii; întrucât reducerea 
beneficiilor sociale are efecte negative 
asupra persoanelor vulnerabile și 
împiedică creșterea economică;

H. întrucât țările care au fost cel mai 
grav afectate de criza financiară au trebuit, 
de asemenea, să își reducă cel mai mult 
cheltuielile publice cu potențial de 
stimulare a creșterii; întrucât reducerea 
beneficiilor sociale are efecte negative 
asupra persoanelor defavorizate și 
împiedică creșterea economică;

Or. en

Amendamentul 81
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Propunere de rezoluție
Considerentul Ha (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ha. întrucât asigurarea neutralității 
climatice va implica o diversificare 
economică substanțială și transformarea 
modelelor de afaceri și a mecanismelor 
politice interne; întrucât acestea vor crea 
noi oportunități, dar și provocări 
socioeconomice majore în multe regiuni și 
sectoare industriale;

Or. en

Amendamentul 82
Beata Szydło, Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska

Propunere de rezoluție
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Considerentul Hb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Hb. întrucât digitalizarea poate 
constitui o oportunitate de reducere a 
inegalităților sociale, dar poate deveni și o 
forță de excluziune digitală și poate 
exacerba inegalitățile pronunțate ce există 
deja în prezent;

Or. en

Amendamentul 83
Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât salariile minime adecvate 
sunt esențiale pentru a reduce sărăcia 
persoanelor încadrate în muncă și 
disparitățile și a stimula cererea;

I. întrucât salariile minime adecvate și 
protecția socială, precum veniturile 
minime, sunt esențiale pentru a reduce 
sărăcia persoanelor încadrate în muncă și 
disparitățile și a stimula cererea; întrucât 
numărul de persoane fără adăpost a 
crescut în majoritatea statelor membre în 
ultimele decenii, 36,7 % dintre 
gospodăriile sărace sunt copleșite de 
cheltuielile cu locuința, iar unul din șapte 
cetățeni europeni locuiește într-un spațiu 
cu un acoperiș care prezintă scurgeri, 
pereți, podele sau temelii umede sau cadre 
de ferestre ori podele putrede;

Or. en

Amendamentul 84
Marianne Vind, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Propunere de rezoluție
Considerentul I
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât salariile minime adecvate 
sunt esențiale pentru a reduce sărăcia 
persoanelor încadrate în muncă și 
disparitățile și a stimula cererea;

I. întrucât salariile minime adecvate, 
sistemele puternice de negociere colectivă, 
democrația la locul de muncă, 
transparența salariilor și caracterul 
previzibil al programului de lucru sunt 
elemente esențiale pentru a reduce sărăcia 
persoanelor încadrate în muncă și 
disparitățile și a stimula cererea;

Or. en

Amendamentul 85
Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât salariile minime adecvate 
sunt esențiale pentru a reduce sărăcia 
persoanelor încadrate în muncă și 
disparitățile și a stimula cererea;

I. întrucât salariile minime adecvate și 
diferite alte instrumente, precum creditele 
fiscale rambursabile, sunt esențiale pentru 
a reduce sărăcia persoanelor încadrate în 
muncă și disparitățile și a stimula cererea;

Or. en

Amendamentul 86
Sandra Pereira, Leila Chaibi, Marc Botenga

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât salariile minime adecvate 
sunt esențiale pentru a reduce sărăcia 
persoanelor încadrate în muncă și 
disparitățile și a stimula cererea;

I. întrucât salariile corecte, inclusiv 
salariile minime, sunt esențiale pentru a 
reduce sărăcia persoanelor încadrate în 
muncă și disparitățile și a stimula 
economia;

Or. en
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Amendamentul 87
Sara Skyttedal

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât salariile minime adecvate 
sunt esențiale pentru a reduce sărăcia 
persoanelor încadrate în muncă și 
disparitățile și a stimula cererea;

I. întrucât, în anumite circumstanțe, 
salariile minime adecvate ar putea reduce 
sărăcia persoanelor încadrate în muncă și 
disparitățile;

Or. en

Amendamentul 88
Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul Ia (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ia. întrucât sănătatea este un factor 
care stimulează participarea socială și 
economică la viața de zi cu zi și un factor-
cheie pentru bunăstarea, fericirea și 
satisfacția în viață a unei persoane și, 
deși, în medie, populația din UE trăiește 
mai mult și are o stare de sănătate mai 
bună, o mare parte a societăților noastre 
se confruntă cu inegalități în materie de 
sănătate, strâns legate de inegalitățile în 
materie de venituri și de avere, sărăcia și 
excluziunea socială afectându-le 
posibilitatea de a se implica pe deplin în 
societate.

Or. en

Amendamentul 89
István Ujhelyi, Klára Dobrev
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Propunere de rezoluție
Considerentul Ia (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ia. întrucât acoperirea universală cu 
servicii de sănătate este fundamentală 
pentru atingerea obiectivelor de 
dezvoltare durabilă legate nu numai de 
sănătate și de bunăstare, ci și de sănătatea 
și de securitatea în muncă, de asigurarea 
unei educații de calitate pentru copii, de 
obținerea egalității de gen și a capacitării 
femeilor, de asigurarea unor locuri de 
muncă decente și a creșterii economice și 
de reducerea inegalităților.

Or. en

Amendamentul 90
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Propunere de rezoluție
Considerentul Ia (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ia. întrucât 80 de milioane de 
europeni suferă de o dizabilitate; întrucât 
punerea în aplicare a măsurilor de 
accesibilitate este în continuare 
insuficientă; întrucât rata de ocupare a 
persoanelor cu handicap era de 50,6 % în 
2017, comparativ cu rata totală de 
ocupare de 74,8 %; întrucât persoanele cu 
handicap sunt mai expuse sărăciei chiar 
și atunci când sunt încadrate în muncă;

Or. en

Amendamentul 91
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Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, 
Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Propunere de rezoluție
Considerentul Ia (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ia. întrucât provocările globale 
precum digitalizarea și tranziția ecologică 
subliniază necesitatea urgentă a unei 
strategii comune a UE care să sprijine 
lucrătorii și întreprinderile, astfel încât 
nimeni să nu fie lăsat în urmă; întrucât 
aceste provocări globale afectează 
regiunile și teritoriile în diferite moduri;

Or. en

Amendamentul 92
Dennis Radtke

Propunere de rezoluție
Considerentul Ia (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ia. întrucât numărul de persoane fără 
adăpost a crescut în majoritatea statelor 
membre în ultimele decenii, iar 
gospodăriile sărace sunt din ce în ce mai 
copleșite de creșterea cheltuielilor cu 
locuința; întrucât locuințele și asistența 
pentru persoanele fără adăpost se numără 
printre prioritățile Pilonului european al 
drepturilor sociale;

Or. en

Amendamentul 93
Anne Sander

Propunere de rezoluție
Considerentul Ia (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ia. întrucât Comisia trebuie să 
stabilească o bază de încredere cu actorii 
economici, să susțină dezvoltarea 
întreprinderilor și, în special, să se 
concentreze pe dezvoltarea IMM-urilor, 
cu scopul de a promova creșterea 
economică și de a susține ocuparea forței 
de muncă în Europa;

Or. en

Amendamentul 94
Jordi Cañas, Véronique Trillet-Lenoir, Dragoş Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne

Propunere de rezoluție
Considerentul Ia (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ia. întrucât locuințele adecvate și la 
prețuri accesibile încă reprezintă o 
problemă din ce în ce mai gravă în 
numeroase state membre, iar în 2017 unul 
din zece cetățeni europeni cheltuia pentru 
locuință cel puțin 40 % din veniturile 
gospodăriei.

Or. en

Amendamentul 95
Evelyn Regner

Propunere de rezoluție
Considerentul Ia (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ia. întrucât, în medie, aproximativ o 
treime dintre șomerii de scurtă durată 
beneficiază de prestații de șomaj; întrucât 
gradul de adecvare a schemelor de venit 
minim variază considerabil;
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Or. en

Amendamentul 96
Sara Skyttedal

Propunere de rezoluție
Considerentul Ia (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ia. întrucât aspectele ce țin de dreptul 
muncii și nu au o dimensiune 
transnațională clară sunt gestionate în 
mod corespunzător la nivel național;

Or. en

Amendamentul 97
István Ujhelyi, Klára Dobrev

Propunere de rezoluție
Considerentul I b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ib. întrucât sănătatea reprezintă o 
investiție în capitalul uman și în 
dezvoltarea socială și economică, care 
contribuie semnificativ la protejarea 
drepturilor lucrătorilor la sănătate și 
securitate în muncă.

Or. en

Amendamentul 98
France Jamet

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută strategia anuală pentru 
2020 privind creșterea durabilă (ASGS 

eliminat
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2020) și reorientarea semestrului 
european prin includerea ODD și a 
Pactului ecologic european ca bază a 
noului model european de creștere; 
reiterează necesitatea de a plasa noțiunile 
de durabilitate și incluziune socială în 
centrul politicilor economice al Uniunii, 
urmând ca obiectivele sociale și ecologice 
să fie tratate la același nivel ca și 
disciplina fiscală;

Or. en

Amendamentul 99
Guido Reil

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută strategia anuală pentru 
2020 privind creșterea durabilă (ASGS 
2020) și reorientarea semestrului 
european prin includerea ODD și a 
Pactului ecologic european ca bază a 
noului model european de creștere; 
reiterează necesitatea de a plasa noțiunile 
de durabilitate și incluziune socială în 
centrul politicilor economice al Uniunii, 
urmând ca obiectivele sociale și ecologice 
să fie tratate la același nivel ca și 
disciplina fiscală;

eliminat

Or. en

Amendamentul 100
Ádám Kósa

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută strategia anuală pentru 2020 1. consideră că este important ca și 
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privind creșterea durabilă (ASGS 2020) și 
reorientarea semestrului european prin 
includerea ODD și a Pactului ecologic 
european ca bază a noului model 
european de creștere; reiterează 
necesitatea de a plasa noțiunile de 
durabilitate și incluziune socială în 
centrul politicilor economice al Uniunii, 
urmând ca obiectivele sociale și ecologice 
să fie tratate la același nivel ca și disciplina 
fiscală;

după 2020 să existe o strategie similară 
celei actuale și că strategia viitoare ar 
trebui să fie, de asemenea, un document 
cuprinzător, care să abordeze politica 
economică și obiectivele de ocupare a 
forței muncă și de politică socială într-o 
manieră coerentă, ținând cont de sinergii 
și valorificându-le, salută strategia anuală 
pentru 2020 privind creșterea durabilă 
(ASGS 2020) și reamintește faptul că 
semestrul european a fost instituit pentru 
a obține și a menține stabilitatea 
macroeconomică și echilibrul bugetar; 
prin urmare, tratarea altor politici la 
același nivel ca și disciplina fiscală ar 
submina acest obiectiv; consideră că 
obiectivele sociale și ecologice, oricât de 
importante ar fi, nu pot fi tratate la același 
nivel ca și disciplina fiscală;

Or. en

Amendamentul 101
Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută strategia anuală pentru 2020 
privind creșterea durabilă (ASGS 2020) și 
reorientarea semestrului european prin 
includerea ODD și a Pactului ecologic 
european ca bază a noului model european 
de creștere; reiterează necesitatea de a 
plasa noțiunile de durabilitate și incluziune 
socială în centrul politicilor economice al 
Uniunii, urmând ca obiectivele sociale și 
ecologice să fie tratate la același nivel ca și 
disciplina fiscală;

1. salută strategia anuală pentru 2020 
privind creșterea durabilă (ASGS 2020) și 
reorientarea semestrului european prin 
includerea ODD și a Pactului ecologic 
european ca bază a noului model european 
de creștere; reiterează necesitatea de a 
plasa noțiunile de durabilitate și incluziune 
socială în centrul politicilor economice ale 
Uniunii, urmând ca obiectivele sociale și 
ecologice să fie tratate la același nivel ca și 
disciplina fiscală; solicită Comisiei să 
schimbe titlul strategiei anuale privind 
creșterea durabilă în „Strategia anuală 
durabilă în domeniul social și al ocupării 
forței de muncă”;
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Or. en

Amendamentul 102
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută strategia anuală pentru 
2020 privind creșterea durabilă (ASGS 
2020) și reorientarea semestrului 
european prin includerea ODD și a 
Pactului ecologic european ca bază a 
noului model european de creștere; 
reiterează necesitatea de a plasa noțiunile 
de durabilitate și incluziune socială în 
centrul politicilor economice al Uniunii, 
urmând ca obiectivele sociale și ecologice 
să fie tratate la același nivel ca și 
disciplina fiscală;

1. salută includerea ODD și a Pactului 
ecologic european ca bază a noului model 
european de creștere evidențiat în strategia 
anuală pentru 2020 privind creșterea 
durabilă (ASGS 2020) și, astfel, 
reorientarea semestrului european; 
reiterează necesitatea de a plasa noțiunile 
de dezvoltare durabilă și incluziune socială 
în centrul politicilor economice ale 
Uniunii, asigurând adoptarea unei 
abordări holistice și consecvente, care să 
vizeze ocuparea pe deplin a forței de 
muncă, valorificarea deplină a drepturilor 
sociale pentru toți cetățenii și tranziția 
rapidă către o economie circulară și 
neutră din punctul de vedere al emisiilor 
de carbon;

Or. en

Amendamentul 103
Anne Sander

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută strategia anuală pentru 2020 
privind creșterea durabilă (ASGS 2020) și 
reorientarea semestrului european prin 
includerea ODD și a Pactului ecologic 
european ca bază a noului model european 
de creștere; reiterează necesitatea de a 
plasa noțiunile de durabilitate și incluziune 

1. salută strategia anuală pentru 2020 
privind creșterea durabilă (ASGS 2020) și 
reorientarea semestrului european prin 
includerea ODD și a Pactului ecologic 
european ca bază a noului model european 
de creștere, asigurând crearea de locuri de 
muncă de calitate și consolidând 
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socială în centrul politicilor economice al 
Uniunii, urmând ca obiectivele sociale și 
ecologice să fie tratate la același nivel ca și 
disciplina fiscală;

competitivitatea, inovarea și 
productivitatea; reiterează necesitatea de a 
plasa noțiunile de durabilitate și incluziune 
socială în centrul politicilor economice ale 
Uniunii, urmând ca obiectivele sociale și 
ecologice să fie tratate la același nivel ca și 
disciplina fiscală;

Or. en

Amendamentul 104
Sara Skyttedal

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută strategia anuală pentru 2020 
privind creșterea durabilă (ASGS 2020) și 
reorientarea semestrului european prin 
includerea ODD și a Pactului ecologic 
european ca bază a noului model european 
de creștere; reiterează necesitatea de a 
plasa noțiunile de durabilitate și 
incluziune socială în centrul politicilor 
economice al Uniunii, urmând ca 
obiectivele sociale și ecologice să fie 
tratate la același nivel ca și disciplina 
fiscală;

1. salută strategia anuală pentru 2020 
privind creșterea durabilă (ASGS 2020) și 
reorientarea semestrului european prin 
includerea ODD și a Pactului ecologic 
european ca bază a noului model european 
de creștere; reiterează importanța 
durabilității și a incluziunii sociale pentru 
politicile economice ale Uniunii;

Or. en

Amendamentul 105
Evelyn Regner

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută strategia anuală pentru 2020 
privind creșterea durabilă (ASGS 2020) și 
reorientarea semestrului european prin 
includerea ODD și a Pactului ecologic 

1. salută strategia anuală pentru 2020 
privind creșterea durabilă (ASGS 2020) și 
reorientarea semestrului european prin 
includerea ODD și a Pactului ecologic 
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european ca bază a noului model european 
de creștere; reiterează necesitatea de a 
plasa noțiunile de durabilitate și incluziune 
socială în centrul politicilor economice al 
Uniunii, urmând ca obiectivele sociale și 
ecologice să fie tratate la același nivel ca și 
disciplina fiscală;

european ca bază a noului model european 
de prosperitate durabilă; reiterează 
necesitatea de a plasa noțiunile de 
durabilitate, incluziune socială și 
bunăstare a populației în centrul politicilor 
economice ale Uniunii, urmând ca 
obiectivele sociale și ecologice să fie 
tratate la același nivel ca și disciplina 
fiscală;

Or. en

Amendamentul 106
Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută strategia anuală pentru 2020 
privind creșterea durabilă (ASGS 2020) și 
reorientarea semestrului european prin 
includerea ODD și a Pactului ecologic 
european ca bază a noului model 
european de creștere; reiterează 
necesitatea de a plasa noțiunile de 
durabilitate și incluziune socială în centrul 
politicilor economice al Uniunii, urmând 
ca obiectivele sociale și ecologice să fie 
tratate la același nivel ca și disciplina 
fiscală;

1. constată că analiza anuală a 
creșterii (AAC) a fost redenumită strategia 
anuală pentru 2020 privind creșterea 
durabilă (ASGS 2020); reiterează 
necesitatea de a plasa noțiunile de 
durabilitate și incluziune socială în centrul 
politicilor economice ale Uniunii, fără a 
slăbi cadrul actual, completând abordarea 
actuală a semestrului european, bazată pe 
disciplină fiscală și bugetară, cu disciplina 
climatică și de mediu, prin introducerea 
de noi indicatori privind clima;

Or. en

Amendamentul 107
Sandra Pereira, Leila Chaibi

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută strategia anuală pentru 
2020 privind creșterea durabilă (ASGS 

1. reiterează necesitatea de a plasa 
noțiunile de durabilitate și incluziune 
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2020) și reorientarea semestrului 
european prin includerea ODD și a 
Pactului ecologic european ca bază a 
noului model european de creștere; 
reiterează necesitatea de a plasa noțiunile 
de durabilitate și incluziune socială în 
centrul politicilor economice al Uniunii, 
urmând ca obiectivele sociale și ecologice 
să fie tratate la același nivel ca și 
disciplina fiscală;

socială în centrul politicilor economice ale 
Uniunii, de exemplu, incluzând ODD ca 
bază a modelului de creștere economică; 
cu toate acestea, consideră că acest lucru 
nu este compatibil cu Tratatul fiscal, cu 
Pactul de stabilitate și de creștere și cu 
semestrul european;

Or. en

Amendamentul 108
Stelios Kympouropoulos

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută strategia anuală pentru 2020 
privind creșterea durabilă (ASGS 2020) și 
reorientarea semestrului european prin 
includerea ODD și a Pactului ecologic 
european ca bază a noului model european 
de creștere; reiterează necesitatea de a 
plasa noțiunile de durabilitate și incluziune 
socială în centrul politicilor economice al 
Uniunii, urmând ca obiectivele sociale și 
ecologice să fie tratate la același nivel ca 
și disciplina fiscală;

1. salută strategia anuală pentru 2020 
privind creșterea durabilă (ASGS 2020) și 
reorientarea semestrului european prin 
includerea ODD și a Pactului ecologic 
european ca bază a noului model european 
de creștere; reiterează necesitatea de a 
plasa noțiunile de durabilitate și incluziune 
socială în centrul politicilor economice ale 
Uniunii, subliniind importanța 
obiectivelor sociale și de mediu și punând 
accent pe noile locuri de muncă 
ecologice;

Or. en

Amendamentul 109
Sandra Pereira, Leila Chaibi

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. îndeamnă la demararea unei lupte 
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reale împotriva inegalităților, a 
precarității, a salariilor mici, care au 
obstrucționat creșterea economică și 
progresul social; reamintește totuși că 
acest lucru nu este posibil în contextul 
guvernanței economice europene și al 
Tratatului de la Lisabona; solicită, prin 
urmare, abrogarea semestrului european 
și convocarea unei reuniuni 
interguvernamentale, cu scopul de a 
instituționaliza reversibilitatea tratatelor, 
abrogarea Tratatului privind funcționarea 
UE, a Pactului de stabilitate și de creștere 
și a Tratatului interguvernamental 
privind stabilitatea, coordonarea și 
guvernanța;

Or. en

Amendamentul 110
Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. salută angajamentul noii Comisii 
de a propune o strategie europeană 
privind egalitatea de gen, inclusiv măsuri 
obligatorii de asigurare a transparenței, 
în primele 100 de zile de mandat; invită 
Comisia să completeze această inițiativă 
cu instrumente care să ofere criterii 
obiective permițând evaluări neutre și 
comparabilitatea din punct de vedere al 
genului în ceea ce privește valoarea 
muncii în diferite sectoare, în scopul de a 
obține o remunerație egală pentru muncă 
egală și muncă de valoare egală între 
femei și bărbați, în toate sectoarele și 
profesiile;

Or. en
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Amendamentul 111
Lina Gálvez Muñoz
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. invită statele membre să 
stabilească obiective cantitative concrete 
în programele lor naționale de reformă 
(PNR) vizând atingerea obiectivelor de la 
Barcelona și să implementeze măsuri 
specifice pentru grupurile de femei care 
prezintă un grad foarte scăzut de 
încadrare în muncă, cum ar fi femeile 
tinere, femeile în vârstă, femeile migrante, 
femeile cu dizabilități, mamele singure și 
femeile rome; subliniază că disparitatea 
de gen în ceea ce privește ocuparea forței 
de muncă este deosebit de ridicat în cazul 
mamelor și al femeilor cu responsabilități 
de îngrijire;

Or. en

Amendamentul 112
Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. subliniază că ecologizarea 
economiei și investițiile în sisteme de 
sănătate mai eficiente vor mări 
capacitatea Europei de a îmbunătăți 
nivelul de trai al persoanelor ce locuiesc 
în UE; observă că ar trebui să se țină 
seama de implicațiile bugetare pe termen 
scurt ale reformelor structurale și de 
efectele lor sociale, economice și de mediu 
pe termen lung;
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Or. en

Amendamentul 113
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, 
Sylvie Brunet

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. salută disponibilitatea Comisiei de 
a se asigura că toate acțiunile și politicile 
UE vor contribui la obiectivele Pactului 
ecologic european, vizând maximizarea 
beneficiilor pentru sănătate, calitatea 
vieții, reziliență și competitivitate;

Or. en

Amendamentul 114
Sara Skyttedal

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. subliniază că stabilitatea fiscală și 
creșterea economică reprezintă o 
necesitate pentru a combina lupta 
împotriva schimbărilor climatice cu un 
nivel ridicat al bunăstării și al sprijinului 
public pentru tranziție;

Or. en

Amendamentul 115
Sara Skyttedal

Propunere de rezoluție
Punctul 1 b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

1b. reiterează importanța respectării 
principiului subsidiarității; solicită 
Comisiei să protejeze diversitatea 
sistemelor sociale din statele membre, 
lucrând totodată către atingerea unor 
obiective sociale comune prin semestrul 
european;

Or. en

Amendamentul 116
France Jamet

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. invită Comisia să identifice țintele 
specifice și indicatorii principali pentru 
UE în ceea ce privește ODD, pentru a 
măsura astfel eficacitatea deciziilor 
politice și pentru a asigura o mai bună 
direcționare a fondurilor;

eliminat

Or. en

Amendamentul 117
Ádám Kósa

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. invită Comisia să identifice țintele 
specifice și indicatorii principali pentru 
UE în ceea ce privește ODD, pentru a 
măsura astfel eficacitatea deciziilor politice 
și pentru a asigura o mai bună 
direcționare a fondurilor;

2. invită Comisia să identifice țintele 
specifice pentru UE în ceea ce privește 
ODD, pentru a măsura astfel eficacitatea 
deciziilor politice; reamintește că, deși 
semestrul european trebuie să respecte 
obiectivele de dezvoltare durabilă ale 
ONU și pilonul social, acestea nu pot 
îndeplini de unele singure rolul de 



PE646.889v01-00 58/103 AM\1197169RO.docx

RO

strategie, deoarece o strategie trebuie să 
reflecte și realitățile și provocările 
europene din domeniul ocupării forței de 
muncă și al afacerilor sociale, precum 
dezvoltarea tehnologică și schimbările 
demografice, care exercită o presiune 
ridicată și asupra pieței muncii și a 
sistemelor noastre de protecție socială, 
astfel că ne revine datoria de a aborda, de 
asemenea, provocările cu care se 
confruntă anumite grupuri sociale și 
reducerea inegalităților;

Or. en

Amendamentul 118
Lina Gálvez Muñoz
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. solicită statelor membre să acorde 
atenție dimensiunii de gen în programele 
lor naționale de reformă din cadrul 
semestrului european, în special în ceea 
ce privește măsurile sistematice de 
promovare a egalității de gen în domeniile 
ocupării forței de muncă, incluziunii 
sociale, combaterii sărăciei, educației, 
cercetării și inovării; invită statele 
membre să realizeze o analiză periodică a 
reformelor structurale dintr-o perspectivă 
de gen;

Or. en

Amendamentul 119
France Jamet

Propunere de rezoluție
Punctul 3
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. salută includerea Pilonului 
european al drepturilor sociale în ASGS 
2020; subliniază rolul esențial al tabloului 
de bord social în cadrul semestrului 
european; invită Comisia să amelioreze 
tabloul de bord prin integrarea unor 
indicatori suplimentari care să reflecte 
toate cele 20 principii ale Pilonului 
european al drepturilor sociale;

eliminat

Or. en

Amendamentul 120
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marc Angel, Alex Agius 
Saliba, Pierfrancesco Majorino, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, 
Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, 
Brando Benifei

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. salută includerea Pilonului 
european al drepturilor sociale în ASGS 
2020; subliniază rolul esențial al tabloului 
de bord social în cadrul semestrului 
european; invită Comisia să amelioreze 
tabloul de bord prin integrarea unor 
indicatori suplimentari care să reflecte 
toate cele 20 principii ale Pilonului 
european al drepturilor sociale;

3. salută includerea Pilonului 
european al drepturilor sociale în ASGS 
2020; solicită ca echitatea și drepturile 
sociale să aibă, în noul model economic, 
aceeași importanță ca durabilitatea 
mediului și stabilitatea macroeconomică; 
subliniază rolul esențial al tabloului de 
bord social în cadrul semestrului european; 
invită Comisia să amelioreze tabloul de 
bord prin integrarea unor indicatori 
suplimentari care să reflecte toate cele 20 
principii ale Pilonului european al 
drepturilor sociale; solicită Comisiei să 
propună un plan de acțiune socială 
pentru transformarea Pilonului european 
al drepturilor sociale în norme obligatorii 
care consolidează sistemele bunăstării, 
respectă modelele pieței muncii și 
îmbunătățesc nivelul de trai;

Or. en
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Amendamentul 121
Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. salută includerea Pilonului 
european al drepturilor sociale în ASGS 
2020; subliniază rolul esențial al tabloului 
de bord social în cadrul semestrului 
european; invită Comisia să amelioreze 
tabloul de bord prin integrarea unor 
indicatori suplimentari care să reflecte 
toate cele 20 principii ale Pilonului 
european al drepturilor sociale;

3. salută includerea Pilonului 
european al drepturilor sociale în ASGS 
2020; subliniază rolul esențial al tabloului 
de bord social în cadrul semestrului 
european; invită Comisia să amelioreze 
tabloul de bord prin integrarea unor 
indicatori suplimentari care să reflecte 
toate cele 20 principii ale Pilonului 
european al drepturilor sociale; trimiterile 
la principiile Pilonului european al 
drepturilor sociale ar trebui să se refere în 
mod explicit la dispozițiile Cartei sociale 
europene revizuite, cărora le corespund 
aceste principii; pentru a promova 
convergența cu privire la o interpretare 
unică a dispozițiilor Pilonului european al 
drepturilor sociale, trimiterile ar trebui să 
fie însoțite de o recomandare de a ține 
cont de interpretarea acestora de către 
Comitetul european pentru drepturile 
sociale;

Or. en

Amendamentul 122
Ádám Kósa

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. salută includerea Pilonului 
european al drepturilor sociale în ASGS 
2020; subliniază rolul esențial al tabloului 
de bord social în cadrul semestrului 

3. consideră că includerea Pilonului 
european al drepturilor sociale în ASGS 
2020 nu este în conformitate cu obiectivul 
inițial al semestrului european, care își 
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european; invită Comisia să amelioreze 
tabloul de bord prin integrarea unor 
indicatori suplimentari care să reflecte 
toate cele 20 principii ale Pilonului 
european al drepturilor sociale;

propune atingerea și menținerea 
stabilității macroeconomice și a 
echilibrului bugetar; invită Comisia să 
dezvolte indicatorii existenți (precum 
RMRO – raportul de monitorizare a 
rezultatelor privind ocuparea forței de 
muncă, SPPM – Monitorul performanței 
în materie de protecție socială, JAF – 
cadrul comun de evaluare) în loc să 
consolideze tabloul de bord prin integrarea 
unor indicatori suplimentari;

Or. en

Amendamentul 123
Jordi Cañas, Véronique Trillet-Lenoir, Dragoş Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. salută includerea Pilonului 
european al drepturilor sociale în ASGS 
2020; subliniază rolul esențial al tabloului 
de bord social în cadrul semestrului 
european; invită Comisia să amelioreze 
tabloul de bord prin integrarea unor 
indicatori suplimentari care să reflecte 
toate cele 20 principii ale Pilonului 
european al drepturilor sociale;

3. salută includerea Pilonului 
european al drepturilor sociale în ASGS 
2020; subliniază rolul esențial al tabloului 
de bord social în cadrul semestrului 
european; invită Comisia să amelioreze 
tabloul de bord prin integrarea unor 
indicatori suplimentari care să reflecte 
toate cele 20 principii ale Pilonului 
european al drepturilor sociale, precum 
accesul la educație, sănătate, nutriție, 
locuri de muncă, locuință și protecția 
drepturilor sociale într-o manieră 
favorabilă incluziunii, dar și să asigure 
analiza defalcată a acestor indicatori, de 
exemplu, pentru copii, tineret, persoane în 
vârstă, femei, bărbați, migranți și 
persoane cu handicap;

Or. en

Amendamentul 124
Sara Skyttedal
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Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. salută includerea Pilonului 
european al drepturilor sociale în ASGS 
2020; subliniază rolul esențial al tabloului 
de bord social în cadrul semestrului 
european; invită Comisia să amelioreze 
tabloul de bord prin integrarea unor 
indicatori suplimentari care să reflecte 
toate cele 20 principii ale Pilonului 
european al drepturilor sociale;

3. ia act de includerea Pilonului 
european al drepturilor sociale în ASGS 
2020; subliniază rolul esențial al tabloului 
de bord social în cadrul semestrului 
european; invită Comisia să amelioreze 
tabloul de bord prin integrarea unor 
indicatori suplimentari care să reflecte 
toate cele 20 principii ale Pilonului 
european al drepturilor sociale; reiterează 
declarația Comisiei privind un semestru 
european bine orientat și suplu;

Or. en

Amendamentul 125
Guido Reil

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. salută includerea Pilonului 
european al drepturilor sociale în ASGS 
2020; subliniază rolul esențial al tabloului 
de bord social în cadrul semestrului 
european; invită Comisia să amelioreze 
tabloul de bord prin integrarea unor 
indicatori suplimentari care să reflecte 
toate cele 20 principii ale Pilonului 
european al drepturilor sociale;

3. ia act de includerea Pilonului 
european al drepturilor sociale în ASGS 
2020; subliniază rolul esențial al tabloului 
de bord social în cadrul semestrului 
european; subliniază că politica socială și 
protecția socială ar trebui și trebuie să 
rămână o competență exclusivă a statelor 
membre; respinge orice demers de 
standardizare a politicilor sociale și a 
sistemelor de protecție socială ale statelor 
membre în diferite domenii;

Or. en

Amendamentul 126
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, 
Sylvie Brunet
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Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. subliniază, cu toate acestea, că 
populația de referință din statisticile UE 
referitoare la venit și la condițiile de viață 
(EU-SILC)1a include gospodăriile private 
și membrii actuali ai acestora, persoanele 
care trăiesc în locuințe colective și în 
instituții fiind, în general, excluse din 
populația-țintă; regretă faptul că aceasta 
conduce la excluderea persoanelor fără 
adăpost din datele oficiale și îngreunează 
monitorizarea situației acestora; solicită 
Comisiei să se asigure că instrumentele de 
monitorizare a Pilonului european al 
drepturilor sociale și a semestrului 
european includ informații privind 
persoanele cele mai defavorizate și mai 
excluse;
_________________
1a Eurostat, Statistics explained, 
Statisticile UE referitoare la venit și la 
condițiile de viață (EU-SILC) [URL: 
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Glossary:EU_statisti
cs_on_income_and_living_conditions_(E
U-SILC)

Or. en

Amendamentul 127
Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. regretă lipsa unei perspective de 
gen și mai ample și a unor indicatori în 
cadrul semestrului european și invită 
Comisia să includă Indicele egalității de 
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gen printre instrumentele semestrului 
european utilizate la monitorizarea 
progreselor realizate în vederea atingerii 
obiectivelor sociale și de ocupare a forței 
de muncă, precum și să recunoască 
efectele politicilor macroeconomice 
asupra egalității de gen;

Or. en

Amendamentul 128
Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. regretă profund absența 
trimiterilor la Strategia Europa 2020 
pentru o creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii, precum și la 
obiectivele principale ale acesteia, dar și 
incertitudinile cu privire la succesoarea 
acesteia pentru perioada 2020-2030;

Or. en

Amendamentul 129
Abir Al-Sahlani, Dragoş Pîslaru

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. solicită Comisiei Europene și 
statelor membre să pună în aplicare 
aspectele sociale ale recomandărilor 
specifice fiecărei țări, ținând cont de 
principiul subsidiarității și de 
competențele naționale;

Or. en
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Amendamentul 130
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Sylvie 
Brunet, Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. regretă faptul că prea multe 
recomandări specifice fiecărei țări nu 
sunt puse în aplicare; solicită statelor 
membre să le pună în aplicare, în special 
în ceea ce privește ocuparea forței de 
muncă și aspectele sociale;

Or. en

Amendamentul 131
Lina Gálvez Muñoz
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. invită Comisia să acorde mai 
multă atenției perspectivei de gen la 
elaborarea recomandărilor specifice 
fiecărei țări, pentru a remedia 
disparitățile de gen persistente;

Or. en

Amendamentul 132
Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 3 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul



PE646.889v01-00 66/103 AM\1197169RO.docx

RO

3b. invită Comisia să dea o 
dimensiune teritorială semestrului 
european, atât la nivel analitic, cât și 
operațional; consideră, de asemenea, că, 
pentru a asigura gestionarea eficientă a 
politicilor structurale, autoritățile 
regionale și locale trebuie să fie implicate 
în elaborarea și luarea deciziilor legate de 
aceste politici printr-un proces de 
planificare mixtă: de la vârf la bază și 
invers;

Or. en

Amendamentul 133
Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. se declară preocupat de faptul că 
ratele șomajului și ale șomajului de lungă 
durată sunt încă ridicate în unele state 
membre; solicită un nou instrument 
financiar pentru combaterea șomajului de 
lungă durată, care să ofere sprijin financiar 
pentru măsuri și proiecte în regiunile cu un 
nivel peste medie al acestui tip de șomaj;

4. se declară preocupat de faptul că 
ratele șomajului și ale șomajului de lungă 
durată sunt încă ridicate în unele state 
membre; solicită un nou instrument 
financiar pentru combaterea șomajului de 
lungă durată, care să ofere sprijin financiar 
pentru măsuri și proiecte în regiunile cu un 
nivel peste medie al acestui tip de șomaj, 
inclusiv promovarea angajabilității 
lucrătorilor tineri și mai în vârstă și 
îmbunătățirea accesului la oportunități de 
angajare; ar trebui acordată atenție în 
special sectoarelor economiei ecologice și 
întreprinderilor sociale, care pot produce 
noi locuri de muncă durabile, în special 
pentru tineri, și extinderii oportunităților 
de învățare pe tot parcursul vieții oferite 
în prezent de administrațiile publice; 
aceste eforturi ar trebui să fie combinate 
cu Inițiativa privind ocuparea forței de 
muncă în rândul tinerilor, care are nevoie 
de sprijin și de susținere financiară din 
partea CE, a Consiliului și a 
Parlamentului European în următoarea 
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perioadă de finanțare de șapte ani;

Or. en

Amendamentul 134
Ádám Kósa

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. se declară preocupat de faptul că 
ratele șomajului și ale șomajului de lungă 
durată sunt încă ridicate în unele state 
membre; solicită un nou instrument 
financiar pentru combaterea șomajului de 
lungă durată, care să ofere sprijin 
financiar pentru măsuri și proiecte în 
regiunile cu un nivel peste medie al acestui 
tip de șomaj;

4. se declară preocupat de faptul că 
ratele șomajului și ale șomajului de lungă 
durată sunt încă ridicate în unele state 
membre; solicită combaterea șomajului de 
lungă durată prin concentrarea fondurilor 
existente în acest scop în regiunile cu un 
nivel peste medie al acestui tip de șomaj și 
o analiză suplimentară a eficacității 
instrumentelor financiare existente, 
precum Inițiativa privind ocuparea forței 
de muncă în rândul tinerilor, înainte de a 
inventa unele noi pentru evitarea 
acelorași dificultăți;

Or. en

Amendamentul 135
Evelyn Regner

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. se declară preocupat de faptul că 
ratele șomajului și ale șomajului de lungă 
durată sunt încă ridicate în unele state 
membre; solicită un nou instrument 
financiar pentru combaterea șomajului de 
lungă durată, care să ofere sprijin financiar 
pentru măsuri și proiecte în regiunile cu un 
nivel peste medie al acestui tip de șomaj;

4. se declară preocupat de faptul că 
ratele șomajului și ale șomajului de lungă 
durată sunt încă ridicate în unele state 
membre; solicită un nou instrument 
financiar pentru combaterea șomajului de 
lungă durată, care să ofere sprijin financiar 
pentru măsuri și proiecte în regiunile cu un 
nivel peste medie al acestui tip de șomaj; 
solicită statelor membre să investească în 
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mod activ în politici active și eficace 
privind piața muncii, care să includă în 
special măsuri de îmbunătățire a 
asistenței acordate șomerilor, cu scopul de 
a preveni șomajul de lungă durată, și 
eforturi de creștere a volumului și a 
calității oportunităților de educație și 
formare suplimentară;

Or. en

Amendamentul 136
Jeroen Lenaers

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. se declară preocupat de faptul că 
ratele șomajului și ale șomajului de lungă 
durată sunt încă ridicate în unele state 
membre; solicită un nou instrument 
financiar pentru combaterea șomajului de 
lungă durată, care să ofere sprijin 
financiar pentru măsuri și proiecte în 
regiunile cu un nivel peste medie al 
acestui tip de șomaj;

4. se declară preocupat de faptul că 
ratele șomajului și ale șomajului de lungă 
durată sunt încă ridicate în unele state 
membre; subliniază că politicile sociale și 
de ocupare a forței de muncă nu ar trebui 
privite exclusiv din perspectiva costurilor, 
ci ar trebui să pună în centru interesul 
cetățenilor; de asemenea, ar trebui luate 
în considerare reforme structurale ale 
pieței muncii și perspectiva beneficiilor pe 
termen lung, pentru a menține investițiile 
în societate și cetățeni și a proteja viitorul 
și stabilitatea statelor membre și ale 
întregii UE;

Or. en

Amendamentul 137
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Leszek Miller, 
Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Propunere de rezoluție
Punctul 4
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. se declară preocupat de faptul că 
ratele șomajului și ale șomajului de lungă 
durată sunt încă ridicate în unele state 
membre; solicită un nou instrument 
financiar pentru combaterea șomajului de 
lungă durată, care să ofere sprijin financiar 
pentru măsuri și proiecte în regiunile cu un 
nivel peste medie al acestui tip de șomaj;

4. se declară preocupat de faptul că 
ratele șomajului și ale șomajului de lungă 
durată sunt încă ridicate în unele state 
membre, cu disparități regionale 
semnificative; subliniază, prin urmare, 
necesitatea unor măsuri individualizate 
pentru integrarea șomerilor pe piața 
muncii și pentru combaterea sărăciei și a 
excluziunii sociale; solicită un nou 
instrument financiar pentru combaterea 
șomajului de lungă durată, care să ofere 
sprijin financiar pentru măsuri și proiecte 
în regiunile cu un nivel peste medie al 
acestui tip de șomaj;

Or. en

Amendamentul 138
France Jamet

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. se declară preocupat de faptul că 
ratele șomajului și ale șomajului de lungă 
durată sunt încă ridicate în unele state 
membre; solicită un nou instrument 
financiar pentru combaterea șomajului de 
lungă durată, care să ofere sprijin 
financiar pentru măsuri și proiecte în 
regiunile cu un nivel peste medie al 
acestui tip de șomaj;

4. ia act de faptul că ratele șomajului 
și ale șomajului de lungă durată sunt încă 
ridicate în unele state membre;

Or. en

Amendamentul 139
Guido Reil

Propunere de rezoluție
Punctul 4
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. se declară preocupat de faptul că 
ratele șomajului și ale șomajului de lungă 
durată sunt încă ridicate în unele state 
membre; solicită un nou instrument 
financiar pentru combaterea șomajului de 
lungă durată, care să ofere sprijin 
financiar pentru măsuri și proiecte în 
regiunile cu un nivel peste medie al 
acestui tip de șomaj;

4. se declară preocupat de faptul că 
ratele șomajului și ale șomajului de lungă 
durată sunt încă ridicate în unele state 
membre;

Or. en

Amendamentul 140
Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. se declară preocupat de faptul că 
ratele șomajului și ale șomajului de lungă 
durată sunt încă ridicate în unele state 
membre; solicită un nou instrument 
financiar pentru combaterea șomajului de 
lungă durată, care să ofere sprijin financiar 
pentru măsuri și proiecte în regiunile cu un 
nivel peste medie al acestui tip de șomaj;

4. se declară preocupat de faptul că 
ratele șomajului și ale șomajului de lungă 
durată sunt încă ridicate în unele state 
membre; solicită un nou instrument 
financiar pentru combaterea șomajului de 
lungă durată, care să ofere sprijin financiar 
pentru măsuri și proiecte în regiunile cu un 
nivel peste medie al acestui tip de șomaj, în 
special în regiunile defavorizate din punct 
de vedere demografic, precum regiunile 
depopulate sau slab populate și zonele 
rurale;

Or. en

Amendamentul 141
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Dragoş Pîslaru

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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4. se declară preocupat de faptul că 
ratele șomajului și ale șomajului de lungă 
durată sunt încă ridicate în unele state 
membre; solicită un nou instrument 
financiar pentru combaterea șomajului de 
lungă durată, care să ofere sprijin financiar 
pentru măsuri și proiecte în regiunile cu un 
nivel peste medie al acestui tip de șomaj;

4. se declară preocupat de faptul că 
ratele șomajului și ale șomajului de lungă 
durată sunt încă ridicate în unele state 
membre; solicită Comisiei majorarea 
fondurilor la un nivel adecvat, iar statelor 
membre să folosească pe deplin toate 
instrumentele UE pentru combaterea 
șomajului de lungă durată, care să ofere 
sprijin financiar pentru măsuri și proiecte 
în regiunile cu un nivel peste medie al 
acestui tip de șomaj;

Or. en

Amendamentul 142
Anne Sander

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. se declară preocupat de faptul că 
ratele șomajului și ale șomajului de lungă 
durată sunt încă ridicate în unele state 
membre; solicită un nou instrument 
financiar pentru combaterea șomajului de 
lungă durată, care să ofere sprijin financiar 
pentru măsuri și proiecte în regiunile cu un 
nivel peste medie al acestui tip de șomaj;

4. se declară preocupat de faptul că 
ratele șomajului și ale șomajului de lungă 
durată sunt încă ridicate în unele state 
membre; solicită utilizarea eficace a 
finanțării existente din partea UE și 
valorificarea potențialului Fondului 
pentru o tranziție justă, creat recent, 
pentru combaterea șomajului de lungă 
durată, care să ofere sprijin financiar pentru 
măsuri și proiecte în regiunile cu un nivel 
peste medie al acestui tip de șomaj;

Or. en

Amendamentul 143
Dennis Radtke

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. se declară preocupat de faptul că 4. se declară preocupat de faptul că 
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ratele șomajului și ale șomajului de lungă 
durată sunt încă ridicate în unele state 
membre; solicită un nou instrument 
financiar pentru combaterea șomajului de 
lungă durată, care să ofere sprijin 
financiar pentru măsuri și proiecte în 
regiunile cu un nivel peste medie al 
acestui tip de șomaj;

ratele șomajului și ale șomajului de lungă 
durată sunt încă ridicate în unele state 
membre; solicită consolidarea fondurilor 
existente, precum Fondul social european 
Plus, pentru combaterea șomajului de 
lungă durată și un Fond pentru o tranziție 
justă puternic, pentru regiunile care vor 
suferi din cauza consecințelor tranziției 
energetice și ale combaterii schimbărilor 
climatice;

Or. en

Amendamentul 144
Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru, Véronique Trillet-Lenoir, 
Marie-Pierre Vedrenne

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. se declară preocupat de faptul că 
ratele șomajului și ale șomajului de lungă 
durată sunt încă ridicate în unele state 
membre; solicită un nou instrument 
financiar pentru combaterea șomajului de 
lungă durată, care să ofere sprijin financiar 
pentru măsuri și proiecte în regiunile cu un 
nivel peste medie al acestui tip de șomaj;

4. se declară preocupat de faptul că 
ratele șomajului, ale șomajului în rândul 
tinerilor și ale șomajului de lungă durată 
sunt încă ridicate în unele state membre; 
solicită măsuri dinamice pentru 
combaterea șomajului în rândul tinerilor și 
a șomajului de lungă durată, precum și a 
problemelor cu care se confruntă tinerii 
care nu sunt încadrați profesional și nu 
urmează niciun program educațional sau 
de formare, care să ofere sprijin financiar 
pentru măsuri și proiecte în regiunile cu un 
nivel peste medie al acestor tipuri de 
șomaj;

Or. en

Amendamentul 145
Stelios Kympouropoulos

Propunere de rezoluție
Punctul 4
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. se declară preocupat de faptul că 
ratele șomajului și ale șomajului de lungă 
durată sunt încă ridicate în unele state 
membre; solicită un nou instrument 
financiar pentru combaterea șomajului de 
lungă durată, care să ofere sprijin 
financiar pentru măsuri și proiecte în 
regiunile cu un nivel peste medie al acestui 
tip de șomaj;

4. se declară preocupat de faptul că 
ratele șomajului și ale șomajului de lungă 
durată sunt încă ridicate în unele regiuni; 
solicită creșterea substanțială a sprijinului 
financiar prin BEI, FEDR și FSE+ pentru 
măsuri și proiecte care pot combate 
șomajul de lungă durată în regiunile cu un 
nivel peste medie al acestui tip de șomaj, 
pentru a combate exodul creierelor;

Or. en

Amendamentul 146
Sara Skyttedal

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. se declară preocupat de faptul că 
ratele șomajului și ale șomajului de lungă 
durată sunt încă ridicate în unele state 
membre; solicită un nou instrument 
financiar pentru combaterea șomajului de 
lungă durată, care să ofere sprijin financiar 
pentru măsuri și proiecte în regiunile cu 
un nivel peste medie al acestui tip de 
șomaj;

4. se declară preocupat de faptul că 
ratele șomajului și ale șomajului de lungă 
durată sunt încă ridicate în unele state 
membre; solicită statelor membre 
combaterea șomajului de lungă durată 
oferind sprijin financiar și formare 
profesională șomerilor de lungă durată;

Or. en

Amendamentul 147
Romana Tomc

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. se declară preocupat de faptul că 
ratele șomajului și ale șomajului de lungă 
durată sunt încă ridicate în unele state 

4. se declară preocupat de faptul că 
ratele șomajului și ale șomajului de lungă 
durată sunt încă ridicate în unele state 
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membre; solicită un nou instrument 
financiar pentru combaterea șomajului de 
lungă durată, care să ofere sprijin financiar 
pentru măsuri și proiecte în regiunile cu un 
nivel peste medie al acestui tip de șomaj;

membre; solicită Comisiei combaterea 
șomajului de lungă durată prin 
îmbunătățirea întregului sprijin financiar 
disponibil pentru măsuri și proiecte în 
regiunile cu un nivel peste medie al acestui 
tip de șomaj;

Or. en

Amendamentul 148
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Sylvie 
Brunet, Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. salută crearea unui Fond pentru o 
tranziție justă, pentru a garanta că nimeni 
nu va fi lăsat în urmă în procesul de 
tranziție către o economie neutră din 
punctul de vedere al climei; are 
convingerea că provocările legate de 
schimbările climatice și tranziția către o 
economie mai ecologică necesită un 
sprijin ferm pentru lucrători și 
întreprinderi pentru a-i ajuta să facă față 
acestor transformări esențiale, punând 
accentul în special pe regiunile cele mai 
afectate, inclusiv pe regiunile 
ultraperiferice, prin îmbunătățirea 
formării și a educației, în vederea 
adaptării competențelor și creării de noi 
locuri de muncă în sectoare durabile;

Or. en

Amendamentul 149
Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru, Sylvie Brunet

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. subliniază cu deosebită îngrijorare 
nivelul ridicat al șomajului în rândul 
tinerilor din mai multe state membre și 
caracterul fragil al contractelor de muncă 
ale lucrătorilor tineri; solicită statelor 
membre și Comisiei să acorde prioritate 
combaterii șomajului în rândul tinerilor și 
să utilizeze pe deplin instrumentele 
financiare, cum ar fi Garanția pentru 
tineret, Erasmus + și măsuri adaptate 
pentru a combate șomajul în rândul 
tinerilor și a promova capacitatea de 
inserție profesională a acestora;

Or. en

Amendamentul 150
Sandra Pereira, Leila Chaibi, Marc Botenga

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. afirmă că, în mai multe state 
membre, creșterea generală a nivelului 
salariilor, nu numai a salariului minim, 
reprezintă o urgență națională; prin 
urmare, solicită Comisiei să se abțină de 
la a interveni în această privință, de 
exemplu, să nu șantajeze acele state 
membre care doresc să reacționeze 
imediat și într-o manieră eficace la 
această urgență;

Or. en

Amendamentul 151
Lina Gálvez Muñoz
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. solicită introducerea unui pilon al 
egalității de gen și a unui obiectiv global 
privind egalitatea de gen în strategia 
următoare Strategiei Europa 2020, 
precum și includerea unor ținte și 
indicatori specifici privind egalitatea de 
gen în provocările specifice fiecărei țări 
identificate în tabloul de bord social;

Or. en

Amendamentul 152
Abir Al-Sahlani, Dragoş Pîslaru

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. solicită Comisiei și statelor 
membre să reducă sarcina de 
reglementare pentru IMM-uri și 
întreprinderi, pentru a stimula 
prosperitatea și creșterea economică pe 
piața unică;

Or. en

Amendamentul 153
Sara Skyttedal

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. solicită Comisiei să faciliteze 
mobilitatea serviciilor și a persoanelor 
pentru a aborda provocările pe care le 
ridică neconcordanțele de pe piața 
muncii;
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Or. en

Amendamentul 154
Sara Skyttedal

Propunere de rezoluție
Punctul 4 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4b. subliniază necesitatea unui climat 
investițional favorabil creșterii și a unor 
reforme structurale care să stimuleze 
investițiile private și participarea pe piața 
muncii;

Or. en

Amendamentul 155
Stelios Kympouropoulos

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
mobilitatea socială intergenerațională 
limitată și la creșterea inegalităților de 
venituri în comparație cu nivelurile 
dinaintea crizei; invită Comisia și statele 
membre să reducă disparitățile de venituri; 
subliniază că sistemele fiscale și de 
prestații sociale trebuie să fie concepute 
în așa fel încât să reducă inegalitățile și 
să promoveze echitatea;

5. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
mobilitatea socială intergenerațională 
limitată și la creșterea inegalităților de 
venituri în comparație cu nivelurile 
dinaintea crizei; invită Comisia și statele 
membre să reducă șomajul în rândul 
tinerilor și disparitățile de venituri dintre 
regiuni; subliniază că fiecare stat membru 
ar trebui să își conceapă politica fiscală 
acordând prioritate investițiilor orientate 
către viitor și cu grad ridicat de 
cunoștințe, asigurând o dezvoltare 
durabilă și favorabilă incluziunii, precum 
și să creeze oportunități de angajare cu 
venituri ridicate, care să poată susține 
stilul de viață european;

Or. en
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Amendamentul 156
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
mobilitatea socială intergenerațională 
limitată și la creșterea inegalităților de 
venituri în comparație cu nivelurile 
dinaintea crizei; invită Comisia și statele 
membre să reducă disparitățile de venituri; 
subliniază că sistemele fiscale și de 
prestații sociale trebuie să fie concepute în 
așa fel încât să reducă inegalitățile și să 
promoveze echitatea;

5. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
mobilitatea socială intergenerațională 
limitată și la creșterea inegalităților de 
venituri în comparație cu nivelurile 
dinaintea crizei; invită Comisia și statele 
membre să reducă disparitățile de venituri, 
inclusiv promovând salarii minime 
adecvate, un grad ridicat de negociere 
colectivă, șanse egale la educație și 
formare, egalitatea de gen și accesul 
universal la servicii de calitate; subliniază 
că sistemele fiscale și de prestații sociale 
trebuie să fie concepute în așa fel încât să 
reducă inegalitățile și să promoveze 
echitatea;

Or. en

Amendamentul 157
France Jamet

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
mobilitatea socială intergenerațională 
limitată și la creșterea inegalităților de 
venituri în comparație cu nivelurile 
dinaintea crizei; invită Comisia și statele 
membre să reducă disparitățile de venituri; 
subliniază că sistemele fiscale și de 
prestații sociale trebuie să fie concepute 

5. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
mobilitatea socială intergenerațională 
limitată și la creșterea inegalităților de 
venituri în comparație cu nivelurile 
dinaintea crizei; invită Comisia și statele 
membre să reducă disparitățile de venituri;
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în așa fel încât să reducă inegalitățile și 
să promoveze echitatea;

Or. en

Amendamentul 158
Romana Tomc

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
mobilitatea socială intergenerațională 
limitată și la creșterea inegalităților de 
venituri în comparație cu nivelurile 
dinaintea crizei; invită Comisia și statele 
membre să reducă disparitățile de venituri; 
subliniază că sistemele fiscale și de 
prestații sociale trebuie să fie concepute 
în așa fel încât să reducă inegalitățile și 
să promoveze echitatea;

5. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
mobilitatea socială intergenerațională 
limitată și la creșterea inegalităților de 
venituri în comparație cu nivelurile 
dinaintea crizei; invită Comisia și statele 
membre să reducă disparitățile de venituri;

Or. en

Amendamentul 159
Abir Al-Sahlani, Dragoş Pîslaru

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
mobilitatea socială intergenerațională 
limitată și la creșterea inegalităților de 
venituri în comparație cu nivelurile 
dinaintea crizei; invită Comisia și statele 
membre să reducă disparitățile de 
venituri; subliniază că sistemele fiscale și 
de prestații sociale trebuie să fie 
concepute în așa fel încât să reducă 
inegalitățile și să promoveze echitatea;

5. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
mobilitatea socială limitată care împiedică 
mobilitatea forței de muncă și realizarea 
unei piețe unice funcționale; subliniază 
necesitatea de a îmbunătăți oportunitățile 
de mobilitate, reacționând la carențele de 
pe piața muncii din statele membre;
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Or. en

Amendamentul 160
Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
mobilitatea socială intergenerațională 
limitată și la creșterea inegalităților de 
venituri în comparație cu nivelurile 
dinaintea crizei; invită Comisia și statele 
membre să reducă disparitățile de venituri; 
subliniază că sistemele fiscale și de 
prestații sociale trebuie să fie concepute în 
așa fel încât să reducă inegalitățile și să 
promoveze echitatea;

5. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
mobilitatea socială intergenerațională 
limitată și la creșterea inegalităților de 
venituri în comparație cu nivelurile 
dinaintea crizei; invită Comisia și statele 
membre să reducă disparitățile de venituri 
și să combată discriminarea; subliniază că 
sistemele fiscale și de prestații sociale 
trebuie să fie concepute în așa fel încât să 
reducă inegalitățile și să promoveze 
echitatea;

Or. en

Amendamentul 161
Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
mobilitatea socială intergenerațională 
limitată și la creșterea inegalităților de 
venituri în comparație cu nivelurile 
dinaintea crizei; invită Comisia și statele 
membre să reducă disparitățile de venituri; 
subliniază că sistemele fiscale și de 
prestații sociale trebuie să fie concepute în 
așa fel încât să reducă inegalitățile și să 
promoveze echitatea;

5. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
mobilitatea socială intergenerațională 
limitată și la creșterea inegalităților de 
venituri în comparație cu nivelurile 
dinaintea crizei; invită Comisia și statele 
membre să reducă disparitățile de venituri; 
subliniază că sistemele fiscale și de 
prestații sociale trebuie să fie concepute în 
așa fel încât să reducă inegalitățile, să 
combată discriminarea și să promoveze 
echitatea;
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Or. en

Amendamentul 162
Sara Skyttedal

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
mobilitatea socială intergenerațională 
limitată și la creșterea inegalităților de 
venituri în comparație cu nivelurile 
dinaintea crizei; invită Comisia și statele 
membre să reducă disparitățile de venituri; 
subliniază că sistemele fiscale și de 
prestații sociale trebuie să fie concepute în 
așa fel încât să reducă inegalitățile și să 
promoveze echitatea;

5. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
mobilitatea socială intergenerațională 
limitată și la creșterea inegalităților de 
venituri în comparație cu nivelurile 
dinaintea crizei; invită statele membre să 
reducă disparitățile de venituri; subliniază 
că sistemele fiscale și de prestații sociale 
trebuie să fie concepute în așa fel încât să 
reducă inegalitățile, să promoveze echitatea 
și să pună oamenii la muncă;

Or. en

Amendamentul 163
Guido Reil

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
mobilitatea socială intergenerațională 
limitată și la creșterea inegalităților de 
venituri în comparație cu nivelurile 
dinaintea crizei; invită Comisia și statele 
membre să reducă disparitățile de venituri; 
subliniază că sistemele fiscale și de 
prestații sociale trebuie să fie concepute în 
așa fel încât să reducă inegalitățile și să 
promoveze echitatea;

5. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
mobilitatea socială intergenerațională 
limitată și la creșterea inegalităților de 
venituri în comparație cu nivelurile 
dinaintea crizei; invită statele membre să 
reducă disparitățile de venituri; subliniază 
că sistemele fiscale și de prestații sociale 
trebuie să fie concepute în așa fel încât să 
reducă inegalitățile și să promoveze 
echitatea;

Or. en
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Amendamentul 164
Lina Gálvez Muñoz
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. evidențiază și salută apelul 
formulat în „Concluziile Consiliului 
privind economiile caracterizate prin 
egalitatea de gen în UE: calea de urmat” 
din decembrie 2019 în favoarea unui 
accent mai puternic pe egalitatea de gen 
în diferitele etape ale procesului 
semestrului european, inclusiv prin 
îmbunătățirea indicatorilor existenți 
privind egalitatea de gen, elaborarea unor 
noi indicatori și continuarea colectării de 
date defalcate în funcție de sex și a 
elaborării de metode și analize statistice 
pentru monitorizarea progreselor 
înregistrate în ceea ce privește egalitatea 
de gen;

Or. en

Amendamentul 165
Sara Skyttedal

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. este de acord că sistemele fiscale și 
de prestații sociale ale statelor membre ar 
trebui să fie optimizate pentru a consolida 
stimulentele pentru participarea pe piața 
forței de muncă, pentru a crește echitatea 
și transparența și pentru a asigura 
sustenabilitatea financiară și caracterul 
adecvat al sistemelor de protecție socială 
într-un mediu profesional în schimbare;

Or. en
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Amendamentul 166
Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. își exprimă îngrijorarea cu privire 
la absența referirilor la discriminare și la 
rasism și la asigurarea egalității de șanse 
și a unei vieți demne pentru toate 
grupurile, inclusiv prin combaterea 
discriminărilor multiple într-o abordare 
unitară;

Or. en

Amendamentul 167
Stelios Kympouropoulos

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. salută consultarea Comisiei privind 
un cadru european pentru salariile minime; 
solicită niveluri salariale minime adecvate, 
stabilite prin convenții colective sau prin 
lege, în conformitate cu cutumele 
naționale; solicită o abordare coordonată la 
nivelul UE pentru a obține o creștere reală 
a salariilor, pentru a evita spirala 
descendentă a concurenței nesănătoase a 
costului forței de muncă și pentru a 
îmbunătăți convergența socială 
ascendentă; invită Comisia și statele 
membre să stimuleze negocierile colective 
la nivel sectorial și implicarea partenerilor 
sociali în procesul decizional, inclusiv în 
cadrul semestrului european;

6. salută consultarea Comisiei privind 
un cadru european pentru salariile minime; 
solicită niveluri salariale minime adecvate, 
stabilite prin convenții colective sau prin 
lege, în conformitate cu cutumele 
naționale; solicită o abordare coordonată la 
nivelul UE pentru a obține o creștere reală 
a salariilor, prin investiții în învățarea pe 
tot parcursul vieții, care poate garanta că 
angajații dispun de competențele necesare 
și că se poate obține convergența socială 
ascendentă pentru toți, asigurând totodată 
respectarea drepturilor de muncă; invită 
Comisia și statele membre să stimuleze 
dialogul dintre partenerii sociali și să ia în 
considerare avantajele negocierilor 
colective la nivel sectorial, asigurându-se 
că în procesul decizional, inclusiv în cadrul 
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semestrului european, sunt luate în 
considerare opiniile tuturor partenerilor 
sociali;

Or. en

Amendamentul 168
Anne Sander

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. salută consultarea Comisiei privind 
un cadru european pentru salariile minime; 
solicită niveluri salariale minime 
adecvate, stabilite prin convenții colective 
sau prin lege, în conformitate cu cutumele 
naționale; solicită o abordare coordonată la 
nivelul UE pentru a obține o creștere reală 
a salariilor, pentru a evita spirala 
descendentă a concurenței nesănătoase a 
costului forței de muncă și pentru a 
îmbunătăți convergența socială ascendentă; 
invită Comisia și statele membre să 
stimuleze negocierile colective la nivel 
sectorial și implicarea partenerilor sociali 
în procesul decizional, inclusiv în cadrul 
semestrului european;

6. salută consultarea Comisiei privind 
un cadru european pentru salariile minime, 
întrucât aceasta permite colectarea 
opiniilor partenerilor sociali și garantează 
că orice acțiune suplimentară a UE în 
această privință este relevantă și este 
dezvoltată cu respectarea pe deplin a 
competențelor naționale, a autonomiei 
partenerilor sociali și a libertății 
negocierii colective; solicită Comisiei să ia 
măsuri în vederea unei convergențe 
sociale sporite, pe baza rezultatelor 
consultării; solicită o abordare coordonată 
la nivelul UE pentru a obține o creștere 
reală a salariilor, pentru a evita spirala 
descendentă a concurenței nesănătoase a 
costului forței de muncă și a dumpingului 
social și pentru a îmbunătăți convergența 
socială ascendentă; invită Comisia și 
statele membre să stimuleze negocierile 
colective la nivel sectorial și implicarea 
partenerilor sociali în procesul decizional, 
inclusiv în cadrul semestrului european;

Or. en

Amendamentul 169
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marc Angel, Alex Agius 
Saliba, Pierfrancesco Majorino, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, 
Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, 
Brando Benifei
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Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. salută consultarea Comisiei privind 
un cadru european pentru salariile minime; 
solicită niveluri salariale minime adecvate, 
stabilite prin convenții colective sau prin 
lege, în conformitate cu cutumele 
naționale; solicită o abordare coordonată la 
nivelul UE pentru a obține o creștere reală 
a salariilor, pentru a evita spirala 
descendentă a concurenței nesănătoase a 
costului forței de muncă și pentru a 
îmbunătăți convergența socială ascendentă; 
invită Comisia și statele membre să 
stimuleze negocierile colective la nivel 
sectorial și implicarea partenerilor sociali 
în procesul decizional, inclusiv în cadrul 
semestrului european;

6. salută consultarea Comisiei privind 
un cadru european pentru salariile minime; 
consideră că salariile din unele state 
membre sunt menținute la un nivel scăzut 
în mod artificial, cu un efect negativ 
asupra economiei Uniunii și a pieței 
unice; solicită niveluri salariale minime 
adecvate, stabilite prin convenții colective 
sau prin lege, în conformitate cu cutumele 
naționale și fără a submina autonomia 
partenerilor sociali naționali și modelele 
de negociere colectivă funcționale; solicită 
o abordare coordonată la nivelul UE pentru 
a obține o creștere reală a salariilor, pentru 
a evita spirala descendentă a concurenței 
nesănătoase a costului forței de muncă și 
pentru a îmbunătăți convergența socială 
ascendentă; invită Comisia și statele 
membre să stimuleze dialogul social, 
negocierile colective la nivel sectorial și 
drepturile la acestea, precum și implicarea 
partenerilor sociali în procesul decizional, 
inclusiv în cadrul semestrului european;

Or. en

Amendamentul 170
Jeroen Lenaers

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. salută consultarea Comisiei privind 
un cadru european pentru salariile minime; 
solicită niveluri salariale minime adecvate, 
stabilite prin convenții colective sau prin 
lege, în conformitate cu cutumele 
naționale; solicită o abordare coordonată la 
nivelul UE pentru a obține o creștere reală 

6. salută consultarea Comisiei privind 
un cadru european pentru salariile minime; 
solicită niveluri salariale minime adecvate, 
stabilite prin convenții colective sau prin 
dreptul național, în conformitate cu 
cutumele naționale; subliniază faptul că 
responsabilitatea stabilirii nivelului 
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a salariilor, pentru a evita spirala 
descendentă a concurenței nesănătoase a 
costului forței de muncă și pentru a 
îmbunătăți convergența socială ascendentă; 
invită Comisia și statele membre să 
stimuleze negocierile colective la nivel 
sectorial și implicarea partenerilor sociali 
în procesul decizional, inclusiv în cadrul 
semestrului european;

venitului minim revine fiecărui stat 
membru și că acest nivel ar trebui să 
corespundă situației socioeconomice din 
țara în cauză; reamintește că articolul 153 
alineatul (5) din TFUE exclude în mod 
explicit remunerarea din domeniul de 
aplicare al acțiunii UE; solicită o abordare 
coordonată la nivelul UE pentru a obține o 
creștere reală a salariilor, pentru a evita 
spirala descendentă a concurenței 
nesănătoase a costului forței de muncă și 
pentru a îmbunătăți convergența socială 
ascendentă; invită Comisia și statele 
membre să stimuleze negocierile colective 
la nivel sectorial și implicarea partenerilor 
sociali în procesul decizional, inclusiv în 
cadrul semestrului european;

Or. en

Amendamentul 171
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. salută consultarea Comisiei privind 
un cadru european pentru salariile minime; 
solicită niveluri salariale minime adecvate, 
stabilite prin convenții colective sau prin 
lege, în conformitate cu cutumele 
naționale; solicită o abordare coordonată la 
nivelul UE pentru a obține o creștere reală 
a salariilor, pentru a evita spirala 
descendentă a concurenței nesănătoase a 
costului forței de muncă și pentru a 
îmbunătăți convergența socială ascendentă; 
invită Comisia și statele membre să 
stimuleze negocierile colective la nivel 
sectorial și implicarea partenerilor sociali 
în procesul decizional, inclusiv în cadrul 
semestrului european;

6. salută consultarea Comisiei privind 
un cadru european pentru salariile minime; 
solicită niveluri salariale minime adecvate, 
stabilite prin convenții colective sau prin 
lege, în conformitate cu cutumele 
naționale; subliniază că nicio inițiativă a 
UE privind salariul minim nu trebuie să 
submineze autonomia partenerilor sociali 
naționali și modelele de negociere 
colectivă funcționale; solicită o abordare 
coordonată la nivelul UE pentru a obține o 
creștere reală a salariilor, pentru a evita 
spirala descendentă a concurenței 
nesănătoase a costului forței de muncă și 
pentru a îmbunătăți convergența socială 
ascendentă; invită Comisia și statele 
membre să stimuleze dialogul social, 
negocierile colective la nivel sectorial și 
drepturile la acestea, precum și implicarea 



AM\1197169RO.docx 87/103 PE646.889v01-00

RO

partenerilor sociali în procesul decizional, 
inclusiv în cadrul semestrului european;

Or. en

Amendamentul 172
Marianne Vind

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. salută consultarea Comisiei privind 
un cadru european pentru salariile minime; 
solicită niveluri salariale minime adecvate, 
stabilite prin convenții colective sau prin 
lege, în conformitate cu cutumele 
naționale; solicită o abordare coordonată la 
nivelul UE pentru a obține o creștere reală 
a salariilor, pentru a evita spirala 
descendentă a concurenței nesănătoase a 
costului forței de muncă și pentru a 
îmbunătăți convergența socială ascendentă; 
invită Comisia și statele membre să 
stimuleze negocierile colective la nivel 
sectorial și implicarea partenerilor sociali 
în procesul decizional, inclusiv în cadrul 
semestrului european;

6. ia act de consultarea Comisiei 
privind un cadru european pentru salariile 
minime; solicită niveluri salariale minime 
adecvate, stabilite prin convenții colective 
sau prin lege, în conformitate cu cutumele 
naționale; subliniază că nicio inițiativă a 
UE privind salariul minim nu trebuie să 
submineze autonomia partenerilor sociali 
naționali și modelele de negociere 
colectivă funcționale; solicită o abordare 
coordonată la nivelul UE pentru a obține o 
creștere reală a salariilor, pentru a evita 
spirala descendentă a concurenței 
nesănătoase a costului forței de muncă și 
pentru a îmbunătăți convergența socială 
ascendentă; invită Comisia și statele 
membre să stimuleze drepturile sociale, 
negocierile colective la nivel sectorial și 
drepturile la acestea, precum și implicarea 
partenerilor sociali în procesul decizional, 
inclusiv în cadrul semestrului european;

Or. en

Amendamentul 173
Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 6
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. salută consultarea Comisiei privind 
un cadru european pentru salariile minime; 
solicită niveluri salariale minime adecvate, 
stabilite prin convenții colective sau prin 
lege, în conformitate cu cutumele 
naționale; solicită o abordare coordonată la 
nivelul UE pentru a obține o creștere reală 
a salariilor, pentru a evita spirala 
descendentă a concurenței nesănătoase a 
costului forței de muncă și pentru a 
îmbunătăți convergența socială ascendentă; 
invită Comisia și statele membre să 
stimuleze negocierile colective la nivel 
sectorial și implicarea partenerilor sociali 
în procesul decizional, inclusiv în cadrul 
semestrului european;

6. salută consultarea Comisiei privind 
un cadru european pentru salariile minime; 
solicită niveluri salariale minime adecvate, 
deasupra pragului de sărăcie și care să 
permită o viață demnă, stabilite prin 
convenții colective sau prin lege, în 
conformitate cu cutumele naționale, 
consolidând totodată potențialul 
întreprinderilor din economia socială de a 
crea locuri de muncă; solicită o abordare 
coordonată la nivelul UE pentru a obține o 
creștere reală a salariilor, pentru a evita 
spirala descendentă a concurenței 
nesănătoase a costului forței de muncă și 
pentru a îmbunătăți convergența socială 
ascendentă; invită Comisia și statele 
membre să stimuleze negocierile colective 
la nivel sectorial și implicarea partenerilor 
sociali în procesul decizional, inclusiv în 
cadrul semestrului european;

Or. en

Amendamentul 174
Sara Skyttedal

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. salută consultarea Comisiei privind 
un cadru european pentru salariile minime; 
solicită niveluri salariale minime 
adecvate, stabilite prin convenții colective 
sau prin lege, în conformitate cu cutumele 
naționale; solicită o abordare coordonată 
la nivelul UE pentru a obține o creștere 
reală a salariilor, pentru a evita spirala 
descendentă a concurenței nesănătoase a 
costului forței de muncă și pentru a 
îmbunătăți convergența socială 
ascendentă; invită Comisia și statele 
membre să stimuleze negocierile colective 
la nivel sectorial și implicarea 

6. salută consultarea Comisiei privind 
un cadru european pentru salariile minime; 
solicită Comisiei să protejeze și să 
stimuleze dialogul social drept cel mai 
bun instrument pentru o piață europeană 
a muncii funcțională și flexibilă, bazată 
pe principiul subsidiarității; în acest 
context, recomandă analizarea unui 
cadru pentru salariul minim care să 
respecte legile, cutumele și tradițiile 
naționale sub forma unei recomandări a 
Consiliului;
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partenerilor sociali în procesul decizional, 
inclusiv în cadrul semestrului european;

Or. en

Amendamentul 175
Guido Reil

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. salută consultarea Comisiei 
privind un cadru european pentru 
salariile minime; solicită niveluri salariale 
minime adecvate, stabilite prin convenții 
colective sau prin lege, în conformitate cu 
cutumele naționale; solicită o abordare 
coordonată la nivelul UE pentru a obține o 
creștere reală a salariilor, pentru a evita 
spirala descendentă a concurenței 
nesănătoase a costului forței de muncă și 
pentru a îmbunătăți convergența socială 
ascendentă; invită Comisia și statele 
membre să stimuleze negocierile colective 
la nivel sectorial și implicarea partenerilor 
sociali în procesul decizional, inclusiv în 
cadrul semestrului european;

6. încurajează statele membre să se 
asigure că angajații primesc un salariu 
care le permite un trai decent în țara lor; 
reamintește, în acest context, că orice 
decizie privind stabilirea salariilor minime 
este o prerogativă a statului membru; 
solicită niveluri salariale minime adecvate, 
stabilite prin convenții colective sau prin 
lege, în conformitate cu cutumele 
naționale; solicită o abordare coordonată la 
nivelul UE pentru a obține o creștere reală 
a salariilor, pentru a evita spirala 
descendentă a concurenței nesănătoase a 
costului forței de muncă și pentru a 
îmbunătăți convergența socială ascendentă; 
invită Comisia și statele membre să 
stimuleze negocierile colective la nivel 
sectorial și implicarea partenerilor sociali 
în procesul decizional, inclusiv în cadrul 
semestrului european;

Or. en

Amendamentul 176
Abir Al-Sahlani, Dragoş Pîslaru

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. salută consultarea Comisiei privind 6. ia act de consultarea Comisiei 



PE646.889v01-00 90/103 AM\1197169RO.docx

RO

un cadru european pentru salariile minime; 
solicită niveluri salariale minime 
adecvate, stabilite prin convenții colective 
sau prin lege, în conformitate cu cutumele 
naționale; solicită o abordare coordonată 
la nivelul UE pentru a obține o creștere 
reală a salariilor, pentru a evita spirala 
descendentă a concurenței nesănătoase a 
costului forței de muncă și pentru a 
îmbunătăți convergența socială 
ascendentă; invită Comisia și statele 
membre să stimuleze negocierile colective 
la nivel sectorial și implicarea partenerilor 
sociali în procesul decizional, inclusiv în 
cadrul semestrului european;

privind un cadru european pentru salariile 
minime; solicită Comisiei să respecte 
principiul subsidiarității, astfel cum este 
prevăzut în tratate, atunci când propune 
politici sociale și privind piața muncii; 
invită Comisia și statele membre să 
stimuleze negocierile colective la nivel 
sectorial și implicarea partenerilor sociali 
în procesul decizional, inclusiv în cadrul 
semestrului european;

Or. en

Amendamentul 177
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, 
Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. salută consultarea Comisiei privind 
un cadru european pentru salariile minime; 
solicită niveluri salariale minime adecvate, 
stabilite prin convenții colective sau prin 
lege, în conformitate cu cutumele 
naționale; solicită o abordare coordonată la 
nivelul UE pentru a obține o creștere reală 
a salariilor, pentru a evita spirala 
descendentă a concurenței nesănătoase a 
costului forței de muncă și pentru a 
îmbunătăți convergența socială ascendentă; 
invită Comisia și statele membre să 
stimuleze negocierile colective la nivel 
sectorial și implicarea partenerilor sociali 
în procesul decizional, inclusiv în cadrul 
semestrului european;

6. salută consultarea Comisiei cu 
partenerii sociali privind un cadru 
european pentru salariile minime; solicită 
niveluri salariale minime adecvate, stabilite 
prin convenții colective sau prin lege, cu 
respectarea diferitelor cutume naționale; 
solicită o abordare coordonată la nivelul 
UE pentru a evita concurența costului 
forței de muncă și pentru a îmbunătăți 
convergența socială ascendentă; invită 
Comisia și statele membre să stimuleze 
negocierile colective și implicarea 
partenerilor sociali în procesul decizional, 
inclusiv în cadrul semestrului european;

Or. en
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Amendamentul 178
Romana Tomc

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. salută consultarea Comisiei privind 
un cadru european pentru salariile minime; 
solicită niveluri salariale minime 
adecvate, stabilite prin convenții colective 
sau prin lege, în conformitate cu cutumele 
naționale; solicită o abordare coordonată la 
nivelul UE pentru a obține o creștere reală 
a salariilor, pentru a evita spirala 
descendentă a concurenței nesănătoase a 
costului forței de muncă și pentru a 
îmbunătăți convergența socială ascendentă; 
invită Comisia și statele membre să 
stimuleze negocierile colective la nivel 
sectorial și implicarea partenerilor sociali 
în procesul decizional, inclusiv în cadrul 
semestrului european;

6. salută consultarea Comisiei privind 
un cadru european pentru salariile minime; 
solicită stabilirea unui cadru privind 
salariul minim prin convenții colective sau 
prin lege, în conformitate cu cutumele 
naționale; solicită o abordare coordonată la 
nivelul UE pentru a obține o creștere reală 
a salariilor, pentru a evita spirala 
descendentă a concurenței nesănătoase a 
costului forței de muncă și pentru a 
îmbunătăți convergența socială ascendentă; 
invită Comisia și statele membre să 
stimuleze negocierile colective la nivel 
sectorial și implicarea partenerilor sociali 
în procesul decizional, inclusiv în cadrul 
semestrului european;

Or. en

Amendamentul 179
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, 
Sylvie Brunet

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. solicită statelor membre să își 
continue eforturile de a asigura 
accesibilitatea, disponibilitatea, prețul 
abordabil, calitatea și eficacitatea 
costurilor pentru sistemele lor de asistență 
medicală, precum și să reorienteze 
sistemele de sănătate către îngrijirea 
preventivă, prin punerea în aplicare a 
recomandărilor specifice fiecărei țări; 
subliniază importanța campaniilor de 
prevenire și de promovare a sănătății, în 
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special față de tinerii din populațiile 
defavorizate, precum și promovarea în 
continuare și luarea în considerare a 
factorilor legați de sănătate în politicile 
sociale și privind ocuparea forței de 
muncă;

Or. en

Amendamentul 180
Marianne Vind, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. subliniază că buna funcționare a 
dialogului social este un instrument-cheie 
în definirea condițiilor de muncă, 
implicând o varietate de actori la diferite 
niveluri, că acesta menține un echilibru 
între interesele lucrătorilor și ale 
angajatorilor și contribuie atât la 
competitivitatea economică, cât și la 
coeziunea socială; invită statele membre 
să consolideze în continuare dialogul 
social în întreaga Europă pentru a 
menține echilibrul în relațiile de muncă 
și, acolo unde este necesar, pentru a 
consolida oportunitățile de negociere 
colectivă;

Or. en

Amendamentul 181
Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. subliniază importanța unui dialog 
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structurat și sistematic cu societatea civilă 
la nivel național, pentru ca voința 
populației să se facă mai bine auzită; 
consideră că Comisia ar trebui să adune 
informații de la o gamă variată de părți 
interesate și să facă o publicitate mai 
intensă recomandărilor specifice fiecărei 
țări și rapoartelor de țară, inclusiv prin 
mai multe discuții la nivel politic înalt;

Or. en

Amendamentul 182
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Pierfrancesco Majorino, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, 
Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, 
Agnes Jongerius, Brando Benifei

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. subliniază faptul că salariul 
pentru o normă întreagă ar trebui să 
asigure un trai decent; subliniază că 
fiecare lucrător din Uniune ar trebui să 
primească un salariu care să îi asigure 
traiul și care să îi acopere nu numai 
necesitățile de bază în materie de 
alimente, adăpost și îmbrăcăminte, ci și 
cheltuielile cu asistența medicală, 
educația, transportul, divertismentul și 
unele economii pentru evenimente 
neprevăzute, precum bolile și accidentele;

Or. en

Amendamentul 183
Lina Gálvez Muñoz
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)



PE646.889v01-00 94/103 AM\1197169RO.docx

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. regretă lipsa unei perspective de 
gen și mai ample și a unor indicatori 
suplimentari în cadrul semestrului 
european și invită Comisia să includă 
Indicele egalității de gen printre 
instrumentele semestrului european 
utilizate la monitorizarea progreselor 
realizate în vederea atingerii obiectivelor 
sociale și de ocupare a forței de muncă, 
precum și să recunoască efectele 
politicilor macroeconomice asupra 
egalității de gen;

Or. en

Amendamentul 184
Sara Skyttedal

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. reiterează necesitatea unei 
implicări puternice a partenerilor sociali 
și a unui sprijin suplimentar pentru 
consolidarea capacităților acestora, în 
special în țările în care dialogul social 
este deficitar; solicită Comisiei să sprijine 
sindicatele în statele membre în care 
acestea sunt deficitare;

Or. en

Amendamentul 185
Sara Skyttedal

Propunere de rezoluție
Punctul 6 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6b. evidențiază importanța 
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negocierilor colective pentru creșterea 
susținută a salariilor și pentru 
flexibilitatea întreprinderilor; subliniază 
că politicile Uniunii, inclusiv cele de 
punere în aplicare a pilonului social, 
trebuie să nu submineze nicio piață a 
muncii care depinde de negocierea 
colectivă și să nu încalce aspecte legate de 
negocierea colectivă în aceste țări;

Or. en

Amendamentul 186
Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 6 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6b. solicită o implicare structurată și o 
implicare mai mare a miniștrilor pe 
probleme sociale, de sănătate și de mediu 
în procesul semestrului european la 
nivelul Consiliului;

Or. en

Amendamentul 187
Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 6 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6c. salută pregătirea unui plan 
european de acțiune pentru punerea în 
aplicare a Pilonului european al 
drepturilor sociale și solicită Comisiei 
Europene să dezvolte obiective clare în 
acord cu cele 20 de principii care trebuie 
îndeplinite până în 2030;
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Or. en

Amendamentul 188
Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. își reafirmă îngrijorarea cu privire 
la numărul mare de persoane expuse 
riscului de sărăcie și de excluziune socială; 
își reafirmă îngrijorarea sporită cu privire 
la ratele ridicate de sărăcie în rândul 
copiilor și la sărăcia persoanelor încadrate 
în muncă; invită Comisia să prezinte o 
strategie europeană ambițioasă de 
combatere a sărăciei și să înființeze o 
garanție europeană pentru copii, cu o 
finanțare adecvată și servicii de susținere 
bine concepute;

7. își reafirmă îngrijorarea cu privire 
la numărul mare de persoane expuse 
riscului de sărăcie și de excluziune socială; 
își reafirmă îngrijorarea sporită cu privire 
la ratele ridicate de sărăcie în rândul 
copiilor și la sărăcia persoanelor încadrate 
în muncă; invită Comisia să prezinte o 
strategie europeană ambițioasă de 
combatere a sărăciei, bazată pe drepturi, 
inclusiv o directivă-cadru privind venitul 
minim, și să înființeze o garanție 
europeană pentru copii, cu o finanțare 
adecvată și servicii de susținere bine 
concepute, favorabile incluziunii și bazate 
pe incluziune activă integrată, care să 
combine punerea în aplicare a drepturilor 
sociale fundamentale, servicii de calitate 
ridicată și locuri de muncă decente, și 
care să fie gândite împreună cu 
comunitatea; solicită, de asemenea, 
lansarea unei noi strategii pentru 
incluziunea romilor, cu obiective 
concrete, monitorizată prin semestrul 
european și la baza căreia să stea 
combaterea discriminării populației rome;

Or. en

Amendamentul 189
Ádám Kósa

Propunere de rezoluție
Punctul 7
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. își reafirmă îngrijorarea cu privire 
la numărul mare de persoane expuse 
riscului de sărăcie și de excluziune socială; 
își reafirmă îngrijorarea sporită cu privire 
la ratele ridicate de sărăcie în rândul 
copiilor și la sărăcia persoanelor încadrate 
în muncă; invită Comisia să prezinte o 
strategie europeană ambițioasă de 
combatere a sărăciei și să înființeze o 
garanție europeană pentru copii, cu o 
finanțare adecvată și servicii de susținere 
bine concepute;

7. își reafirmă îngrijorarea cu privire 
la numărul mare de persoane expuse 
riscului de sărăcie și de excluziune socială; 
își reafirmă îngrijorarea sporită cu privire 
la ratele ridicate de sărăcie în rândul 
copiilor și la sărăcia persoanelor încadrate 
în muncă; invită Comisia să prezinte o 
strategie europeană ambițioasă de 
combatere a sărăciei, printr-o cooperare 
strânsă cu statele membre și recunoscând 
realizările acestora de până în prezent, să 
înființeze o garanție europeană pentru copii 
și servicii de susținere bine concepute, care 
să fie utilizate într-o manieră suficient de 
flexibilă, în acord cu particularitățile 
naționale și cu respectarea schemelor 
naționale existente, precum și să asigure 
finanțare adecvată, dar fără ca aceasta să 
afecteze instrumentele financiare 
existente;

Or. en

Amendamentul 190
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marc Angel, Alex Agius 
Saliba, Pierfrancesco Majorino, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, 
Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, 
Brando Benifei

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. își reafirmă îngrijorarea cu privire 
la numărul mare de persoane expuse 
riscului de sărăcie și de excluziune socială; 
își reafirmă îngrijorarea sporită cu privire 
la ratele ridicate de sărăcie în rândul 
copiilor și la sărăcia persoanelor încadrate 
în muncă; invită Comisia să prezinte o 
strategie europeană ambițioasă de 
combatere a sărăciei și să înființeze o 
garanție europeană pentru copii, cu o 
finanțare adecvată și servicii de susținere 

7. își reafirmă îngrijorarea cu privire 
la numărul mare de persoane expuse 
riscului de sărăcie și de excluziune socială; 
își reafirmă îngrijorarea sporită cu privire 
la ratele ridicate de sărăcie în rândul 
copiilor și la sărăcia persoanelor încadrate 
în muncă; invită Comisia să prezinte o 
strategie europeană ambițioasă de 
combatere a sărăciei și să înființeze o 
garanție europeană pentru copii, cu o 
finanțare adecvată și servicii de susținere 



PE646.889v01-00 98/103 AM\1197169RO.docx

RO

bine concepute; bine concepute, pentru a garanta că 
fiecare copil are dreptul la asistență 
medicală gratuită și de calitate, la 
educație gratuită și de calitate, la îngrijire 
pentru copii gratuită și de calitate, precum 
și la o locuință decentă și la nutriție 
adecvată; indică faptul că existența unor 
niveluri ridicate de inegalitate reduce 
producția economică și potențialul de 
creștere durabilă;

Or. en

Amendamentul 191
Anne Sander

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. își reafirmă îngrijorarea cu privire 
la numărul mare de persoane expuse 
riscului de sărăcie și de excluziune socială; 
își reafirmă îngrijorarea sporită cu privire 
la ratele ridicate de sărăcie în rândul 
copiilor și la sărăcia persoanelor încadrate 
în muncă; invită Comisia să prezinte o 
strategie europeană ambițioasă de 
combatere a sărăciei și să înființeze o 
garanție europeană pentru copii, cu o 
finanțare adecvată și servicii de susținere 
bine concepute;

7. își reafirmă îngrijorarea cu privire 
la numărul mare de persoane expuse 
riscului de sărăcie și de excluziune socială; 
își reafirmă îngrijorarea sporită cu privire 
la ratele ridicate de sărăcie în rândul 
copiilor și la sărăcia persoanelor încadrate 
în muncă; invită Comisia să prezinte o 
strategie europeană ambițioasă de 
combatere a sărăciei și să înființeze o 
garanție europeană pentru copii, cu o 
finanțare adecvată și servicii de susținere 
bine concepute; subliniază importanța 
majorării finanțării pentru categoriile 
cele mai defavorizate ca vector al 
solidarității europene și ca modalitate de a 
contribui la combaterea celor mai grave 
forme de sărăcie din Uniune, precum 
privarea de alimente și sărăcia în rândul 
copiilor;

Or. en

Amendamentul 192
Jordi Cañas, Véronique Trillet-Lenoir, Dragoş Pîslaru
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Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. își reafirmă îngrijorarea cu privire 
la numărul mare de persoane expuse 
riscului de sărăcie și de excluziune socială; 
își reafirmă îngrijorarea sporită cu privire 
la ratele ridicate de sărăcie în rândul 
copiilor și la sărăcia persoanelor încadrate 
în muncă; invită Comisia să prezinte o 
strategie europeană ambițioasă de 
combatere a sărăciei și să înființeze o 
garanție europeană pentru copii, cu o 
finanțare adecvată și servicii de susținere 
bine concepute;

7. își reafirmă îngrijorarea cu privire 
la numărul mare de persoane expuse 
riscului de sărăcie și de excluziune socială; 
își reafirmă îngrijorarea sporită cu privire 
la ratele ridicate de sărăcie în rândul 
copiilor și la sărăcia persoanelor încadrate 
în muncă; invită Comisia să prezinte o 
strategie europeană ambițioasă de 
combatere a sărăciei și să propună o 
legislație cu o finanțare adecvată în 
cadrul Fondului social european Plus 
pentru punerea în aplicare a unei garanții 
europene pentru copii, întrucât niciun 
copil nu ar trebui să fie lăsat în urmă, 
precum și servicii de susținere bine 
concepute, pentru a asigura accesul egal 
al copiilor la asistență medicală gratuită, 
la educație gratuită, la îngrijire gratuită 
pentru copii, la locuințe decente și la 
nutriție adecvată;

Or. en

Amendamentul 193
Guido Reil

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. își reafirmă îngrijorarea cu privire 
la numărul mare de persoane expuse 
riscului de sărăcie și de excluziune socială; 
își reafirmă îngrijorarea sporită cu privire 
la ratele ridicate de sărăcie în rândul 
copiilor și la sărăcia persoanelor încadrate 
în muncă; invită Comisia să prezinte o 
strategie europeană ambițioasă de 
combatere a sărăciei și să înființeze o 
garanție europeană pentru copii, cu o 

7. își reafirmă îngrijorarea cu privire 
la numărul mare de persoane expuse 
riscului de sărăcie și de excluziune socială; 
își reafirmă îngrijorarea sporită cu privire 
la ratele ridicate de sărăcie în rândul 
copiilor și la sărăcia persoanelor încadrate 
în muncă; atrage atenția că sărăcia în 
rândul copiilor are diverse cauze și că 
aspecte relevante precum asistența 
medicală, educația, îngrijirea copiilor, 
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finanțare adecvată și servicii de susținere 
bine concepute;

nutriția și locuințele țin de competența și 
responsabilitatea statelor membre; invită 
statele membre să acorde prioritate 
combaterii sărăciei în rândul copiilor;

Or. en

Amendamentul 194
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Sylvie 
Brunet, Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. își reafirmă îngrijorarea cu privire 
la numărul mare de persoane expuse 
riscului de sărăcie și de excluziune socială; 
își reafirmă îngrijorarea sporită cu privire 
la ratele ridicate de sărăcie în rândul 
copiilor și la sărăcia persoanelor încadrate 
în muncă; invită Comisia să prezinte o 
strategie europeană ambițioasă de 
combatere a sărăciei și să înființeze o 
garanție europeană pentru copii, cu o 
finanțare adecvată și servicii de susținere 
bine concepute;

7. își reafirmă îngrijorarea cu privire 
la numărul mare de persoane expuse 
riscului de sărăcie și de excluziune socială; 
își reafirmă îngrijorarea sporită cu privire 
la ratele ridicate de sărăcie în rândul 
copiilor și la sărăcia persoanelor încadrate 
în muncă; invită Comisia să prezinte o 
strategie europeană ambițioasă de 
combatere a sărăciei, în special prin 
creșterea finanțării pentru persoanele cele 
mai defavorizate în cadrul noului FSE+, 
și să înființeze o garanție europeană pentru 
copii, cu o finanțare adecvată și servicii de 
susținere bine concepute;

Or. en

Amendamentul 195
Stelios Kympouropoulos

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. își reafirmă îngrijorarea cu privire 
la numărul mare de persoane expuse 
riscului de sărăcie și de excluziune socială; 
își reafirmă îngrijorarea sporită cu privire 

7. își reafirmă îngrijorarea cu privire 
la numărul mare de persoane din grupuri 
vulnerabile expuse riscului de sărăcie și de 
excluziune socială; își reafirmă îngrijorarea 
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la ratele ridicate de sărăcie în rândul 
copiilor și la sărăcia persoanelor încadrate 
în muncă; invită Comisia să prezinte o 
strategie europeană ambițioasă de 
combatere a sărăciei și să înființeze o 
garanție europeană pentru copii, cu o 
finanțare adecvată și servicii de susținere 
bine concepute;

sporită cu privire la ratele ridicate de 
sărăcie în rândul copiilor și la sărăcia 
persoanelor încadrate în muncă; invită 
Comisia să prezinte o strategie europeană 
ambițioasă de combatere a sărăciei și să 
înființeze o garanție europeană pentru 
copii, cu o finanțare adecvată și servicii de 
susținere bine concepute;

Or. en

Amendamentul 196
Sara Skyttedal

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. își reafirmă îngrijorarea cu privire 
la numărul mare de persoane expuse 
riscului de sărăcie și de excluziune socială; 
își reafirmă îngrijorarea sporită cu privire 
la ratele ridicate de sărăcie în rândul 
copiilor și la sărăcia persoanelor încadrate 
în muncă; invită Comisia să prezinte o 
strategie europeană ambițioasă de 
combatere a sărăciei și să înființeze o 
garanție europeană pentru copii, cu o 
finanțare adecvată și servicii de susținere 
bine concepute;

7. își reafirmă îngrijorarea cu privire 
la numărul mare de persoane expuse 
riscului de sărăcie relativă și de excluziune 
socială; își reafirmă îngrijorarea sporită cu 
privire la ratele ridicate de sărăcie în rândul 
copiilor și la sărăcia persoanelor încadrate 
în muncă; invită Comisia să prezinte o 
strategie europeană ambițioasă de 
combatere a sărăciei și să înființeze o 
garanție europeană pentru copii, cu o 
finanțare adecvată și servicii de susținere 
bine concepute;

Or. en

Amendamentul 197
Jeroen Lenaers

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. își reafirmă îngrijorarea cu privire 
la numărul mare de persoane expuse 
riscului de sărăcie și de excluziune socială; 

7. își reafirmă îngrijorarea cu privire 
la numărul mare de persoane expuse 
riscului de sărăcie și de excluziune socială; 
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își reafirmă îngrijorarea sporită cu privire 
la ratele ridicate de sărăcie în rândul 
copiilor și la sărăcia persoanelor încadrate 
în muncă; invită Comisia să prezinte o 
strategie europeană ambițioasă de 
combatere a sărăciei și să înființeze o 
garanție europeană pentru copii, cu o 
finanțare adecvată și servicii de susținere 
bine concepute;

își reafirmă îngrijorarea sporită cu privire 
la ratele ridicate de sărăcie în rândul 
copiilor și la sărăcia persoanelor încadrate 
în muncă; invită Comisia să prezinte o 
strategie europeană ambițioasă de 
combatere a sărăciei, care să pună 
accentul în special pe copii, cu o finanțare 
adecvată și servicii de susținere bine 
concepute;

Or. en

Amendamentul 198
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. este preocupat de faptul că 
segregarea verticală și orizontală a pieței 
muncii și disparitățile de gen persistente 
în ceea ce privește remunerațiile și 
pensiile rămân ridicate la nivelul Uniunii 
Europene, precum și de numărul scăzut al 
femeilor care participă la procesul 
decizional, îndeosebi la cel economic, 
inclusiv la dialogul social; subliniază 
faptul că aceste inegalități, dar și altele, 
sunt resimțite mai acut de grupurile 
defavorizate de femei și, prin urmare, 
solicită integrarea unei abordări 
intersecționale în politicile privind 
ocuparea în muncă și protecția socială, 
pentru a sprijini grupurile vulnerabile de 
femei, inclusiv femeile cu handicap. 
pentru a obține o astfel de abordare 
intersecțională, trebuie incluse date și 
informații defalcate în funcție de gen, de 
exemplu, atunci când este vorba despre 
lucrul pe platforme online și munca 
nedeclarată, despre politicile active 
privind munca, despre mobilitate, planuri 
individuale de acțiune sau prestațiile de 
șomaj, printre altele;
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Amendamentul 199
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Sylvie 
Brunet, Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. invită statele membre și Comisia să 
acorde prioritate combaterii șomajului în 
rândul tinerilor și să utilizeze pe deplin 
instrumentele financiare, cum ar fi 
Garanția pentru tineret, și programele 
UE, precum Erasmus+, și măsuri 
adaptate pentru a combate șomajul în 
rândul tinerilor și a promova încadrarea 
în muncă a acestora;

Or. en


