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Amendamentul 200
Sandra Pereira, Leila Chaibi, Marc Botenga

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. îndeamnă Comisia Europeană să 
sprijine statele membre în vederea 
stabilirii sau a extinderii infrastructurilor 
lor de îngrijire a copiilor, de exemplu, 
exceptând toate cheltuielile publice legate 
de sistemul public de îngrijire a copiilor 
de la calculul deficitului bugetar (inclusiv 
investițiile cofinanțate din fonduri 
europene);

Or. en

Amendamentul 201
Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. îndeamnă Comisia și statele 
membre să integreze măsuri specifice care 
să garanteze respectarea justiției sociale 
în definirea și punerea în aplicare a 
Pactului ecologic european, pentru a 
asigura o tranziție justă, asigurând 
protecția specială a persoanelor și 
grupurilor mai vulnerabile;

Or. en

Amendamentul 202
Lina Gálvez Muñoz
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

Propunere de rezoluție
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Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. îndeamnă Comisia să continue 
integrarea tabloului de bord social pentru 
Pilonul european al drepturilor sociale în 
procesul de monitorizare a semestrului 
european;

Or. en

Amendamentul 203
Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 7 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7b. solicită Comisiei Europene să 
abordeze provocările demografice prin 
orientări comune bazate pe valorile 
egalității de gen, nediscriminării și 
solidarității intergeneraționale, care pot fi 
operaționalizate la nivel național în 
recomandările specifice fiecărei țări, 
ținând cont de cultura națională și de 
diferențele în materie de politică socială;

Or. en

Amendamentul 204
Dennis Radtke

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită Comisia să prezinte o 
directivă-cadru privind sistemele de venit 
minim decent, cu scopul de a oferi un 
nivel minim de protecție socială;

eliminat
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Or. en

Amendamentul 205
Sara Skyttedal

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită Comisia să prezinte o 
directivă-cadru privind sistemele de venit 
minim decent, cu scopul de a oferi un 
nivel minim de protecție socială;

eliminat

Or. en

Amendamentul 206
Guido Reil

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită Comisia să prezinte o 
directivă-cadru privind sistemele de venit 
minim decent, cu scopul de a oferi un 
nivel minim de protecție socială;

eliminat

Or. en

Amendamentul 207
Anne Sander

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită Comisia să prezinte o 
directivă-cadru privind sistemele de venit 
minim decent, cu scopul de a oferi un 

eliminat
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nivel minim de protecție socială;

Or. en

Amendamentul 208
Jeroen Lenaers

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită Comisia să prezinte o 
directivă-cadru privind sistemele de venit 
minim decent, cu scopul de a oferi un 
nivel minim de protecție socială;

eliminat

Or. en

Amendamentul 209
Sandra Pereira, Leila Chaibi, Marc Botenga

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită Comisia să prezinte o 
directivă-cadru privind sistemele de venit 
minim decent, cu scopul de a oferi un nivel 
minim de protecție socială;

8. invită Comisia să prezinte o 
directivă-cadru privind sistemele de venit 
minim decent, cu scopul de a oferi un nivel 
minim de protecție socială și asigurându-
se că nici beneficiarul direct, nici familia 
acestuia nu trăiesc deasupra pragului 
sărăciei; afirmă că venitul minim trebuie 
să fie o măsură temporară și tranzitorie, 
menită să asigure demnitatea celor care 
se află într-o situație de deprivare și 
vulnerabilitate profunde și care, prin 
urmare, necesită măsuri complementare 
de incluziune, prin politici publice de 
ocupare a forței de muncă și prin 
sprijinirea și promovarea capacității 
naționale de producție pentru a stimula 
crearea de locuri de muncă decente;
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Or. en

Amendamentul 210
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Sylvie 
Brunet, Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită Comisia să prezinte o 
directivă-cadru privind sistemele de venit 
minim decent, cu scopul de a oferi un nivel 
minim de protecție socială;

8. invită Comisia să evalueze și să 
realizeze un studiu comparativ privind 
diferitele sisteme de venit minim decent 
existente în UE; solicită Comisiei să 
elaboreze un raport, să tragă concluzii și 
să evidențieze cele mai bune practici în 
această privință, cu scopul de a oferi un 
nivel minim de protecție socială;

Or. en

Amendamentul 211
Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită Comisia să prezinte o 
directivă-cadru privind sistemele de venit 
minim decent, cu scopul de a oferi un nivel 
minim de protecție socială;

8. invită Comisia să prezinte o 
directivă-cadru privind sistemele de venit 
minim decent, cu scopul de a oferi un nivel 
minim de protecție socială, o plasă de 
siguranță care să garanteze o viață 
decentă pentru toți cetățenii;

Or. en

Amendamentul 212
Ádám Kósa
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Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită Comisia să prezinte o 
directivă-cadru privind sistemele de venit 
minim decent, cu scopul de a oferi un 
nivel minim de protecție socială;

8. invită Comisia să ia în considerare 
acțiuni de sprijinire a statelor membre 
pentru instituirea unui salariu minim 
corect, care să asigure un standard de trai 
decent în raport cu condițiile economice 
ale fiecărui stat membru;

Or. en

Amendamentul 213
Marianne Vind

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită Comisia să prezinte o 
directivă-cadru privind sistemele de venit 
minim decent, cu scopul de a oferi un 
nivel minim de protecție socială;

8. invită Comisia să prezinte o 
strategie europeană cuprinzătoare și 
ambițioasă privind lucrătorii săraci, 
urmată de propuneri concrete, care 
vizează abordarea cauzelor fundamentale 
ale sărăciei persoanelor încadrate în 
muncă în Europa;

Or. en

Amendamentul 214
Romana Tomc

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită Comisia să prezinte o 
directivă-cadru privind sistemele de venit 
minim decent, cu scopul de a oferi un nivel 
minim de protecție socială;

8. invită Comisia să prezinte un cadru 
privind sistemele de venit minim, cu scopul 
de a oferi un nivel minim de protecție 
socială;
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Or. en

Amendamentul 215
Lina Gálvez Muñoz
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. salută angajamentul noii Comisii 
de a propune, în primele 100 de zile ale 
mandatului său, strategia UE pentru 
egalitatea de gen, inclusiv măsuri 
obligatorii privind transparența salariilor; 
solicită Comisiei să finalizeze această 
inițiativă prin instrumente care să asigure 
criterii obiective, care să permită 
evaluarea neutră din punctul de vedere al 
genului și comparații ale valorii activității 
în diferite sectoare, pentru a obține 
salarizare egală pentru muncă egală și 
muncă de valoare egală între femei și 
bărbați în toate sectoarele și profesiile;

Or. en

Amendamentul 216
Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. își reiterează îngrijorarea în ceea 
ce privește numărul de persoane fără 
adăpost și excluderea de la obținerea unei 
locuințe; solicită o monitorizare mai 
atentă și recomandări în acest sens în 
cadrul semestrului; solicită Comisiei și 
statelor membre să ia măsuri urgente 
pentru a obține progrese în ceea ce 
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privește prioritatea 19 a Pilonului 
european al drepturilor sociale;

Or. en

Amendamentul 217
France Jamet

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. solicită o politică integrată pentru 
a rezolva problema lipsei de locuințe 
accesibile, a condițiilor precare de locuit, 
a excluziunii în ceea ce privește locuințele 
și a lipsei de adăpost;

eliminat

Or. en

Amendamentul 218
Jordi Cañas, Véronique Trillet-Lenoir, Dragoş Pîslaru, Marie-Pierre Vedrenne

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. solicită o politică integrată pentru a 
rezolva problema lipsei de locuințe 
accesibile, a condițiilor precare de locuit, a 
excluziunii în ceea ce privește locuințele și 
a lipsei de adăpost;

9. solicită o politică integrată pentru a 
preveni problema lipsei de locuințe 
accesibile, a condițiilor precare de locuit, a 
excluziunii în ceea ce privește locuințele și 
pentru a eradica lipsa de adăpost; solicită 
Comisiei să propună un cadru european 
pentru locuințe sociale și accesibile, 
vizând coordonarea eficientă a acțiunilor 
de politică ale statelor membre în 
conformitate cu recomandarea 19 a 
Pilonului european al drepturilor sociale; 
observă că Comisia ar trebui să exploreze 
punerea în aplicare a modelelor de succes 
existente, și anume „Mai întâi casa”, prin 
fonduri adecvate, precum Fondul social 
european Plus și Fondul european de 
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dezvoltare regională; subliniază, de 
asemenea, necesitatea ca statele membre 
și Comisia să colecteze date mai bune și 
mai armonizate cu privire la numărul de 
persoane fără adăpost din Europa, 
întrucât aceasta constituie baza oricărei 
politici publice eficace;

Or. en

Amendamentul 219
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 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. solicită o politică integrată pentru a 
rezolva problema lipsei de locuințe 
accesibile, a condițiilor precare de locuit, a 
excluziunii în ceea ce privește locuințele și 
a lipsei de adăpost;

9. solicită Comisiei și statelor 
membre o politică integrată pentru a 
rezolva problema lipsei de locuințe 
accesibile, a condițiilor precare de locuit, a 
sărăciei energetice și a excluziunii în ceea 
ce privește locuințele; solicită Comisiei să 
propună un cadru al UE pentru strategiile 
naționale privind lipsa de adăpost și invită 
statele membre să își pregătească 
strategiile privind lipsa de adăpost 
adoptând principiul „Mai întâi casa”, 
acordând prioritate asigurării de locuințe 
permanente pentru persoanele fără 
adăpost și punând capăt incriminării 
lipsei de adăpost;

Or. en

Amendamentul 220
Sandra Pereira, Leila Chaibi, Marc Botenga

Propunere de rezoluție
Punctul 9
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. solicită o politică integrată pentru a 
rezolva problema lipsei de locuințe 
accesibile, a condițiilor precare de locuit, a 
excluziunii în ceea ce privește locuințele și 
a lipsei de adăpost;

9. solicită o politică integrată pentru a 
rezolva problema lipsei de locuințe 
accesibile, a condițiilor precare de locuit, a 
excluziunii în ceea ce privește locuințele și 
a lipsei de adăpost; solicită Comisiei și 
tuturor statelor membre să sprijine 
eligibilitatea pentru investiții în locuințe 
publice în cadrul Fondului de coeziune 
(îmbunătățirea locuințelor publice 
existente și, eventual, construirea de noi 
locuințe), eliminarea acestui tip de 
investiții din criteriile de deficit și 
revizuirea normelor privind ajutorul de 
stat în acest sens;

Or. en

Amendamentul 221
Guido Reil

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. solicită o politică integrată pentru 
a rezolva problema lipsei de locuințe 
accesibile, a condițiilor precare de locuit, 
a excluziunii în ceea ce privește locuințele 
și a lipsei de adăpost;

9. își exprimă îngrijorarea în ceea ce 
privește fenomenul tot mai pregnant al 
lipsei de adăpost în majoritatea statelor 
membre; subliniază faptul că răspândirea 
acestui fenomen al lipsei de adăpost are 
cauze personale, individuale și 
structurale, precum migrația din țările din 
afara UE, migrația din cauze de sărăcie 
din statele membre ale UE, lipsa de 
locuințe accesibile și politici eronate în 
ceea ce privește locuințele; solicită statelor 
membre să facă schimb de informații și de 
bune practici pentru abordarea acestei 
probleme sociale urgente;

Or. en

Amendamentul 222
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Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. solicită o politică integrată pentru a 
rezolva problema lipsei de locuințe 
accesibile, a condițiilor precare de locuit, a 
excluziunii în ceea ce privește locuințele și 
a lipsei de adăpost;

9. solicită o politică integrată pentru a 
rezolva problema lipsei de locuințe 
accesibile, a condițiilor precare de locuit, a 
locuințelor neaccesibile, a excluziunii în 
ceea ce privește locuințele și a lipsei de 
adăpost, pentru a pune capăt investițiilor 
în instituții rezidențiale segregate, pentru 
a efectua o dezinstituționalizare promptă 
a persoanelor cu handicap și pentru a 
interzice evacuările forțate;

Or. en

Amendamentul 223
Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. solicită o politică integrată pentru a 
rezolva problema lipsei de locuințe 
accesibile, a condițiilor precare de locuit, a 
excluziunii în ceea ce privește locuințele și 
a lipsei de adăpost;

9. solicită o politică integrată pentru a 
rezolva problema lipsei de locuințe 
accesibile, a condițiilor precare de locuit, a 
locuințelor neaccesibile, a excluziunii în 
ceea ce privește locuințele și a lipsei de 
adăpost, pentru a pune capăt investițiilor 
în instituții rezidențiale segregate și 
pentru a efectua o dezinstituționalizare 
promptă a persoanelor cu handicap;

Or. en

Amendamentul 224
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, 
Dragoş Pîslaru
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Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. solicită o politică integrată pentru a 
rezolva problema lipsei de locuințe 
accesibile, a condițiilor precare de locuit, a 
excluziunii în ceea ce privește locuințele și 
a lipsei de adăpost;

9. solicită o politică integrată pentru a 
rezolva problema lipsei de locuințe 
accesibile, a condițiilor precare de locuit, a 
excluziunii în ceea ce privește locuințele și 
a lipsei de adăpost; de asemenea, în acord 
cu Pactul ecologic european, solicită 
măsuri adecvate pentru abordarea 
problemei sărăciei energetice;

Or. en

Amendamentul 225
Sara Skyttedal

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. solicită o politică integrată pentru a 
rezolva problema lipsei de locuințe 
accesibile, a condițiilor precare de locuit, a 
excluziunii în ceea ce privește locuințele și 
a lipsei de adăpost;

9. solicită statelor membre o politică 
integrată pentru a rezolva problema lipsei 
de locuințe accesibile, a condițiilor precare 
de locuit, a excluziunii în ceea ce privește 
locuințele și a lipsei de adăpost;

Or. en

Amendamentul 226
Dennis Radtke

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. solicită o politică integrată pentru a 
rezolva problema lipsei de locuințe 
accesibile, a condițiilor precare de locuit, a 
excluziunii în ceea ce privește locuințele și 

9. solicită o politică puternică și 
integrată pentru a rezolva problema lipsei 
de locuințe accesibile, a condițiilor precare 
de locuit, a excluziunii în ceea ce privește 
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a lipsei de adăpost; locuințele și a lipsei de adăpost;

Or. en

Amendamentul 227
Stelios Kympouropoulos

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. solicită o politică integrată pentru a 
rezolva problema lipsei de locuințe 
accesibile, a condițiilor precare de locuit, a 
excluziunii în ceea ce privește locuințele și 
a lipsei de adăpost;

9. solicită un plan de acțiune pentru a 
rezolva problema lipsei de locuințe 
accesibile, a condițiilor precare de locuit, a 
excluziunii în ceea ce privește locuințele și 
a lipsei de adăpost;

Or. en

Amendamentul 228
Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. solicită Comisiei să propună o 
strategie-cadru a UE pentru strategiile 
naționale privind lipsa de adăpost și invită 
toate statele membre să își pregătească 
strategiile privind lipsa de adăpost, care să 
conțină măsuri atât proactive, cât și 
reactive, adoptând principiul „Mai întâi 
casa” și acordând prioritate asigurării de 
locuințe permanente pentru persoanele 
fără adăpost, propunând modalități de 
abordare a sărăciei energetice, punând 
capăt evacuărilor și incriminării lipsei de 
adăpost;

Or. en
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Amendamentul 229
Lina Gálvez Muñoz
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. invită statele membre și Comisia să 
elimine toate barierele din calea 
participării femeilor pe piața muncii și să 
integreze perspectiva de gen în politicile 
fiscale – inclusiv audituri de gen ale 
politicilor fiscale pentru a elimina 
prejudecățile de gen legate de fiscalitate – 
și să se asigure că nu există noi impozite, 
legi privind cheltuielile, programe sau 
practici care accentuează disparitățile de 
gen pe piața forței de muncă sau în 
materie de venituri după impozitare sau 
care întăresc modelul bărbatului „care 
câștigă pâinea în casă”;

Or. en

Amendamentul 230
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, Gabriele Bischoff, Leszek Miller, 
Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. solicită Comisiei și statelor 
membre să prezinte propuneri specifice 
pentru asigurarea unei tranziții juste în 
raport cu îmbunătățirea ofertei de 
locuințe din perspectiva eficienței 
energetice în contextul Pactului ecologic 
european, fără a plasa o sarcină excesivă 
asupra grupurilor vulnerabile, în special 
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a celor expuse riscului de sărăcie și de 
excluziune socială;

Or. en

Amendamentul 231
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, 
Sylvie Brunet

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. subliniază faptul că lipsa de 
adăpost este și o problemă esențială de 
sănătate, speranța de viață a persoanelor 
fără adăpost fiind cu mult mai mică decât 
cea a populației generale;

Or. en

Amendamentul 232
Maria Walsh

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. solicită o monitorizare sporită și 
recomandări în cadrul UE privind 
locuințele accesibile și asigurarea 
dreptului la locuință pentru persoanele 
fără adăpost;

Or. en

Amendamentul 233
Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
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Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
rata stagnantă de abandon școlar timpuriu 
și la ponderea tot mai mare a elevilor cu 
performanțe slabe; solicită statelor 
membre să își îmbunătățească sistemele de 
educație; subliniază că rezultatele în 
învățământ sunt afectate în mod negativ și 
de excluziunea socială, de sărăcie și 
segregare, probleme care trebuie și ele 
rezolvate;

10. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
rata stagnantă de abandon școlar timpuriu 
și la ponderea tot mai mare a elevilor care 
nu își ating pe deplin potențialul; solicită 
statelor membre să îmbunătățească 
calitatea, accesibilitate și caracterul 
incluziv al sistemelor lor de educație din 
perspectiva învățării pe tot parcursul 
vieții, inclusiv printr-o finanțare adecvată 
și prin extinderea posibilităților de a 
parcurge diferite trasee de educație și de 
formare și de a înregistra progrese; 
subliniază că rezultatele în învățământ sunt 
semnificativ afectate în mod negativ și de 
excluziunea socială, de discriminare, de 
sărăcie și segregare, de așteptări bazate pe 
gen și de stereotipuri etnice care trebuie și 
ele rezolvate;

Or. en

Amendamentul 234
Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
rata stagnantă de abandon școlar timpuriu 
și la ponderea tot mai mare a elevilor cu 
performanțe slabe; solicită statelor membre 
să își îmbunătățească sistemele de educație; 
subliniază că rezultatele în învățământ sunt 
afectate în mod negativ și de excluziunea 
socială, de sărăcie și segregare, probleme 
care trebuie și ele rezolvate;

10. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
rata stagnantă de abandon școlar timpuriu, 
în special în rândul grupurilor 
marginalizate, precum persoanele cu 
handicap sau care provin din familii de 
migranți, și la ponderea tot mai mare a 
elevilor cu performanțe slabe; solicită 
statelor membre să își îmbunătățească 
sistemele de educație și să investească în 
perfecționare prin fondurile ESI, pentru a 
se asigura că educația și formarea 
corespund nevoilor pieței muncii; 
subliniază că rezultatele în învățământ sunt 
afectate în mod negativ și de excluziunea 
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socială, de sărăcie și segregare, probleme 
care trebuie și ele rezolvate;

Or. en

Amendamentul 235
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 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
rata stagnantă de abandon școlar timpuriu 
și la ponderea tot mai mare a elevilor cu 
performanțe slabe; solicită statelor membre 
să își îmbunătățească sistemele de educație; 
subliniază că rezultatele în învățământ sunt 
afectate în mod negativ și de excluziunea 
socială, de sărăcie și segregare, probleme 
care trebuie și ele rezolvate;

10. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
rata stagnantă de abandon școlar timpuriu 
și la ponderea tot mai mare a elevilor cu 
performanțe slabe; solicită statelor membre 
să își îmbunătățească sistemele de educație; 
subliniază că rezultatele în învățământ sunt 
afectate în mod negativ și de excluziunea 
socială, de sărăcie și segregare, probleme 
care trebuie și ele rezolvate; solicită 
Comisiei efectuarea unei analize 
cuprinzătoare a factorilor abandonului 
școlar timpuriu, inclusiv a aspectelor 
sociale, și prezentarea unei propuneri 
pentru abordarea problemei;

Or. en

Amendamentul 236
Stelios Kympouropoulos

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
rata stagnantă de abandon școlar timpuriu 
și la ponderea tot mai mare a elevilor cu 
performanțe slabe; solicită statelor membre 

10. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
rata stagnantă de abandon școlar timpuriu 
și la ponderea tot mai mare a elevilor cu 
performanțe slabe; solicită statelor membre 
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să își îmbunătățească sistemele de 
educație; subliniază că rezultatele în 
învățământ sunt afectate în mod negativ și 
de excluziunea socială, de sărăcie și 
segregare, probleme care trebuie și ele 
rezolvate;

să își îmbunătățească sistemele de 
învățământ, ținând cont de importanța 
promovării unor valori precum 
demnitatea umană, respectul reciproc și 
libertatea de a alege; subliniază că 
rezultatele în învățământ sunt afectate și de 
originea socială a elevilor și solicită 
abordarea eficace a discriminării în 
cadrul școlii;

Or. en

Amendamentul 237
Marianne Vind, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
rata stagnantă de abandon școlar timpuriu 
și la ponderea tot mai mare a elevilor cu 
performanțe slabe; solicită statelor membre 
să își îmbunătățească sistemele de educație; 
subliniază că rezultatele în învățământ sunt 
afectate în mod negativ și de excluziunea 
socială, de sărăcie și segregare, probleme 
care trebuie și ele rezolvate;

10. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
rata stagnantă de abandon școlar timpuriu 
și la ponderea tot mai mare a elevilor cu 
performanțe slabe; solicită statelor membre 
să își îmbunătățească sistemele de educație 
și să sprijine învățarea pe tot parcursul 
vieții; subliniază că rezultatele în 
învățământ sunt afectate în mod negativ și 
de excluziunea socială, de sărăcie și 
segregare, probleme care trebuie și ele 
rezolvate;

Or. en

Amendamentul 238
Sara Skyttedal

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
rata stagnantă de abandon școlar timpuriu 
și la ponderea tot mai mare a elevilor cu 

10. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
rata stagnantă de abandon școlar timpuriu 
și la ponderea tot mai mare a elevilor cu 
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performanțe slabe; solicită statelor membre 
să își îmbunătățească sistemele de educație; 
subliniază că rezultatele în învățământ sunt 
afectate în mod negativ și de excluziunea 
socială, de sărăcie și segregare, probleme 
care trebuie și ele rezolvate;

performanțe slabe; solicită statelor membre 
să își îmbunătățească sistemele de educație; 
subliniază că rezultatele în învățământ sunt 
afectate în mod negativ și de excluziunea 
socială, de sărăcie, de segregare și de 
integrarea deficitară, probleme care 
trebuie și ele rezolvate;

Or. en

Amendamentul 239
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, 
Jordi Cañas, Radka Maxová, Dragoş Pîslaru

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. invită Comisia și statele membre să 
își intensifice eforturile pentru a realiza 
investiții într-o educație și formare 
accesibile și de înaltă calitate, în 
extinderea măsurilor de perfecționare și 
recalificare, inclusiv în competențe 
digitale, precum și să promoveze 
învățarea pe tot parcursul vieții; 
subliniază că convergența calificărilor și 
a competențelor cu posibilitățile de 
angajare reprezintă o condiție necesară 
pentru crearea în UE a unei piețe a forței 
de muncă competitive și că această 
problemă ar trebui tratată prin facilitarea 
unei cooperări mai strânse între sistemele 
de învățământ și întreprinderi, de 
exemplu, prin promovarea uceniciei, a 
învățării la locul de muncă și a învățării 
pe tot parcursul vieții; are mari așteptări 
ca varianta actualizată a Agendei pentru 
competențe pentru Europa, anunțată de 
Comisie, să furnizeze un răspuns holistic 
la provocarea adaptării competențelor la 
tranziția ecologică și digitală;

Or. en
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Amendamentul 240
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 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. invită Comisia și statele membre să 
își intensifice eforturile pentru a investi 
într-o educație și formare accesibile, 
abordabile și de înaltă calitate, inclusiv în 
competențe digitale și transferabile, 
precum și să promoveze învățarea pe tot 
parcursul vieții și dezvoltarea 
competențelor, pentru a-i pregăti pe 
lucrători pentru nevoile viitoare ale pieței 
muncii afectate de transformările 
ecologice și digitale; invită statele membre 
să își consolideze sistemele de educație și 
de formare profesională și să crească 
gradul de aliniere a acestora la nevoile 
pieței forței de muncă; evidențiază 
importanța uceniciei și a altor forme de 
învățare la locul de muncă; consideră că 
recunoașterea reciprocă a calificărilor va 
fi benefică pentru depășirea lipsei de 
personal calificat și a decalajelor între 
competențe și cererea pieței;

Or. en

Amendamentul 241
Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. subliniază că decalajele în ceea ce 
privește competențele de bază numerice, 
scris-citit și cele digitale sunt impedimente 
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majore pentru o participare semnificativă 
la societate și pe piața muncii, ceea ce 
riscă să agraveze inegalitățile 
socioeconomice actuale; în acest sens, 
solicită statelor membre să consolideze 
dispozițiile privind formarea unor 
competențe de bază accesibile, favorabile 
incluziunii, flexibile și de calitate ridicată, 
asigurând sprijin adaptat pentru 
grupurile sociale cele mai marginalizate și 
o abordare activă a acestora; arată că 
aceste aspecte depind de colaborarea 
strategică pe termen lung între furnizorii 
de formare, organizațiile societății civile, 
autoritățile regionale și locale, serviciile 
publice de ocupare a forței de muncă și 
serviciile sociale;

Or. en

Amendamentul 242
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. solicită statelor membre să asigure 
convergența ascendentă în ceea ce 
privește concediile de maternitate și de 
paternitate egale, netransferabile și 
remunerate integral, ca măsură de 
îmbunătățire a egalității de gen în ceea ce 
privește activitățile de îngrijire, facilitând 
o participare egalitară a femeilor și a 
bărbaților pe piața muncii și o distribuție 
mai corectă a activităților de îngrijire și a 
muncilor casnice care sunt neplătite, 
eliminând, astfel, decalajele în ceea ce 
privește ocuparea de locuri de muncă 
temporare sau cu fracțiune de normă;

Or. en
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Amendamentul 243
Marianne Vind, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. solicită Comisiei să prezinte o 
nouă strategie a UE privind securitatea și 
sănătatea în muncă, inclusiv o viziune 
clară cu privire la accidentele fatale la 
locul de muncă și la cancerul din cauze 
profesionale, propunând noi valori limită 
obligatorii de expunere profesională, o 
directivă mai strictă în ceea ce privește 
azbestul și o nouă directivă privind 
riscurile pentru sănătatea psihosocială;

Or. en

Amendamentul 244
Dennis Radtke

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. recunoaște că numeroase locuri de 
muncă tradiționale sunt înlocuite de 
locuri de muncă noi din cauza 
digitalizării; solicită statelor membre să 
asigure o mai bună formare profesională, 
astfel încât lucrătorii susceptibili de a-și 
pierde locul de muncă să rămână activi pe 
piața muncii;

Or. en

Amendamentul 245
Sara Skyttedal

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. solicită Comisiei și statelor 
membre să promoveze formarea 
profesională axată pe eliminarea 
decalajelor de pe piața muncii, 
programele adaptate la nevoile pieței 
muncii și programele de formare orientate 
în funcție de nevoile sectoarelor 
profesionale;

Or. en

Amendamentul 246
Lina Gálvez Muñoz
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. își reiterează solicitarea de 
îmbogățire a tabloului de bord al 
dezechilibrelor macroeconomice cu 
indicatori sociali, inclusiv pentru 
inegalitățile de gen, care trebuie să fie la 
fel de importanți ca indicatorii economici;

Or. en

Amendamentul 247
Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Dragoş Pîslaru

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. solicită statelor membre să 
investească în educație de calitate, în 
competențe digitale, în formare 
profesională digitală și în sisteme de 
perfecționare digitală, de recalificare și de 
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învățare pe tot parcursul vieții pentru 
lucrători;

Or. en

Amendamentul 248
Jordi Cañas, Véronique Trillet-Lenoir, Dragoş Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. subliniază necesitatea de a 
îmbunătăți formarea și educația pentru a 
adapta competențele și a crea noi locuri 
de muncă în sectoarele de mediu și 
digitale;

Or. en

Amendamentul 249
Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 10 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10b. solicită Comisiei să își actualizeze 
și să își consolideze orientările oferite 
statelor membre pentru instituirea de 
măsuri eficace pentru validarea 
competențelor dobândite prin învățare 
non-formală și informală, în strânsă 
cooperare cu părțile interesate afectate de 
aceste procese; subliniază faptul că 
acordarea de valoare și de vizibilitate 
tuturor competențelor, inclusiv 
competențelor non-cognitive sau non-
tehnice, indiferent de locul în care sunt 
dobândite, facilitează participarea în 
societate și pe piața muncii, în special în 
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cazul persoanelor cu un nivel scăzut de 
educație formală;

Or. en

Amendamentul 250
Sara Skyttedal

Propunere de rezoluție
Punctul 10 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10b. solicită statelor membre să 
folosească Fondul social european pentru 
a-i ajuta pe tineri să-și îmbunătățească 
calificările și să promoveze sistemele de 
educație duală de calitate și orientate 
către viitor în statele membre axate pe 
antreprenoriat și care abordează 
decalajele de pe piața muncii, precum și 
să asigure accesibilitatea învățământului 
de calitate și favorabil incluziunii pentru 
toți copiii; reiterează importanța atenției 
acordate tinerilor care nu sunt încadrați 
profesional și nu urmează niciun program 
educațional sau de formare, făcând tot 
posibilul pentru a elimina obstacolele ce îi 
împiedică să își atingă potențialul;

Or. en

Amendamentul 251
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 10 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10b. ia act de importanța abilităților și 
a competențelor dobândite în medii de 



PE646.977v01-00 28/86 AM\1197733RO.docx

RO

învățare non-formale; subliniază, prin 
urmare, importanța instituirii unui sistem 
de validare pentru formele de cunoaștere 
non-formale, mai ales pentru cele 
dobândite prin activități voluntare;

Or. en

Amendamentul 252
Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 10 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10c. se bucură că în domeniul 
asistenței medicale procesul semestrului 
european a mutat accentul de la 
reducerea costurilor la performanța 
sistemului de sănătate, recunoscând cât 
sunt de importante performanțele 
sistemului sanitar și accesul la asistență 
medicală de înaltă calitate, care este 
abordabilă ca preț pentru toți; cere să se 
elaboreze indicatori și metodologii 
comune de evaluare a performanței 
sistemelor de sănătate, pentru a reduce 
inegalitățile în materie de servicii de 
sănătate; sprijină eforturile de a elabora 
indicatori și metodologii comune pentru 
evaluarea performanțelor sistemelor de 
sănătate naționale, inclusiv a 
inegalităților și disparităților în privința 
accesului la servicii medicale;

Or. en

Amendamentul 253
Anne Sander

Propunere de rezoluție
Punctul 11
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. invită Comisia și statele membre să 
îmbunătățească echilibrul dintre viața 
profesională și cea privată și egalitatea de 
gen și să asigure o remunerație egală 
pentru muncă în condiții egale; solicită să 
se depună mai multe eforturi pentru a 
elimina diferențele de remunerare și de 
pensii dintre femei și bărbați și să se 
elimine obstacolele ce descurajează 
implicarea femeilor pe piața muncii; 
solicită servicii calitative și accesibile de 
îngrijire a copiilor și de educație timpurie, 
precum și servicii de îngrijire a persoanelor 
dependente, inclusiv a persoanelor în 
vârstă;

11. invită Comisia și statele membre să 
îmbunătățească echilibrul dintre viața 
profesională și cea privată și egalitatea de 
gen și să asigure o remunerație egală 
pentru muncă în condiții egale; solicită să 
se depună mai multe eforturi pentru a 
elimina diferențele de remunerare și de 
pensii dintre femei și bărbați, ținând cont 
de faptul că diferența de remunerare se 
ridică la 16 % în UE și s-a schimbat doar 
foarte puțin în ultimele deceniu, și să se 
elimine obstacolele ce descurajează 
implicarea femeilor pe piața muncii; prin 
urmare, solicită Comisiei să își intensifice 
eforturile de a crește rata de ocupare a 
femeilor în Europa și să faciliteze accesul 
acestora pe piața muncii, de exemplu, 
oferind stimulente suplimentare pentru 
promovarea antreprenoriatului în rândul 
femeilor; solicită servicii calitative și 
accesibile de îngrijire a copiilor și de 
educație timpurie, precum și servicii de 
îngrijire a persoanelor dependente, inclusiv 
a persoanelor în vârstă;

Or. en

Amendamentul 254
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, 
Jordi Cañas, Yana Toom, Dragoş Pîslaru

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. invită Comisia și statele membre să 
îmbunătățească echilibrul dintre viața 
profesională și cea privată și egalitatea de 
gen și să asigure o remunerație egală 
pentru muncă în condiții egale; solicită să 
se depună mai multe eforturi pentru a 
elimina diferențele de remunerare și de 
pensii dintre femei și bărbați și să se 
elimine obstacolele ce descurajează 

11. invită Comisia și statele membre să 
îmbunătățească echilibrul dintre viața 
profesională și cea privată și egalitatea de 
gen și să asigure o remunerație egală 
pentru muncă în condiții egale; în acest 
sens, salută angajamentul Comisiei de a 
propune o directivă privind transparența 
salarizării în primele 100 de zile, pentru a 
elimina rapid diferențele de remunerare 
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implicarea femeilor pe piața muncii; 
solicită servicii calitative și accesibile de 
îngrijire a copiilor și de educație timpurie, 
precum și servicii de îngrijire a persoanelor 
dependente, inclusiv a persoanelor în 
vârstă;

dintre femei și bărbați și solicită statelor 
membre să pună în aplicare rapid și pe 
deplin directiva UE privind echilibrul 
între viața profesională și cea privată; 
solicită să se depună mai multe eforturi 
pentru a elimina diferențele de remunerare 
și de pensii dintre femei și bărbați și să se 
elimine obstacolele ce descurajează 
implicarea femeilor pe piața muncii; 
solicită politici care sprijină 
antreprenoriatul în rândul femeilor, 
oferindu-le acestora acces la finanțare și 
la oportunități de afaceri; solicită, de 
asemenea, servicii calitative și accesibile 
de îngrijire a copiilor și de educație 
timpurie, precum și servicii de îngrijire a 
persoanelor dependente, inclusiv a 
persoanelor în vârstă;

Or. en

Amendamentul 255
Stelios Kympouropoulos

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. invită Comisia și statele membre să 
îmbunătățească echilibrul dintre viața 
profesională și cea privată și egalitatea de 
gen și să asigure o remunerație egală 
pentru muncă în condiții egale; solicită să 
se depună mai multe eforturi pentru a 
elimina diferențele de remunerare și de 
pensii dintre femei și bărbați și să se 
elimine obstacolele ce descurajează 
implicarea femeilor pe piața muncii; 
solicită servicii calitative și accesibile de 
îngrijire a copiilor și de educație timpurie, 
precum și servicii de îngrijire a persoanelor 
dependente, inclusiv a persoanelor în 
vârstă;

11. invită Comisia și statele membre să 
îmbunătățească echilibrul dintre viața 
profesională și cea privată, să faciliteze 
îndeplinirea atribuțiilor părintești și 
egalitatea de gen și să asigure o 
remunerație egală pentru muncă în condiții 
egale; solicită să se depună mai multe 
eforturi pentru a elimina diferențele de 
remunerare și de pensii dintre femei și 
bărbați și să se elimine obstacolele ce 
descurajează implicarea femeilor pe piața 
muncii; solicită servicii calitative și 
accesibile de îngrijire a copiilor și de 
educație timpurie, precum și servicii de 
îngrijire a persoanelor dependente, inclusiv 
a persoanelor în vârstă; în acest scop, 
subliniază adaptabilitatea și eficacitatea 
economiei sociale și solicită statelor 
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membre să creeze cadrul legislativ adecvat 
pentru ca întreprinderile sociale să poată 
fi create și să funcționeze fără o sarcină 
birocratică descurajatoare;

Or. en

Amendamentul 256
Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. invită Comisia și statele membre să 
îmbunătățească echilibrul dintre viața 
profesională și cea privată și egalitatea de 
gen și să asigure o remunerație egală 
pentru muncă în condiții egale; solicită să 
se depună mai multe eforturi pentru a 
elimina diferențele de remunerare și de 
pensii dintre femei și bărbați și să se 
elimine obstacolele ce descurajează 
implicarea femeilor pe piața muncii; 
solicită servicii calitative și accesibile de 
îngrijire a copiilor și de educație timpurie, 
precum și servicii de îngrijire a persoanelor 
dependente, inclusiv a persoanelor în 
vârstă;

11. invită Comisia și statele membre să 
îmbunătățească echilibrul dintre viața 
profesională și cea privată punând în 
aplicare rapid Directiva privind echilibrul 
dintre viața profesională și cea privată 
pentru părinți și îngrijitori și egalitatea de 
gen și să asigure o remunerație egală 
pentru muncă în condiții egale; salută 
recenta consultare organizată de Comisie 
referitoare la Directiva privind 
transparența salarizării pentru a elimina 
diferențele de remunerare dintre femei și 
bărbați și diferențele de pensii ce rezultă 
din acestea și să se elimine obstacolele ce 
descurajează implicarea femeilor pe piața 
muncii, asigurând o flexibilitate adecvată, 
care poate promova rate superioare de 
angajare în rândul femeilor; solicită 
servicii calitative și accesibile de îngrijire a 
copiilor și de educație timpurie, precum și 
servicii de îngrijire a persoanelor 
dependente, inclusiv a persoanelor în 
vârstă;

Or. en

Amendamentul 257
France Jamet

Propunere de rezoluție
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Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. invită Comisia și statele membre să 
îmbunătățească echilibrul dintre viața 
profesională și cea privată și egalitatea de 
gen și să asigure o remunerație egală 
pentru muncă în condiții egale; solicită să 
se depună mai multe eforturi pentru a 
elimina diferențele de remunerare și de 
pensii dintre femei și bărbați și să se 
elimine obstacolele ce descurajează 
implicarea femeilor pe piața muncii; 
solicită servicii calitative și accesibile de 
îngrijire a copiilor și de educație timpurie, 
precum și servicii de îngrijire a persoanelor 
dependente, inclusiv a persoanelor în 
vârstă;

11. invită Comisia și statele membre să 
îmbunătățească echilibrul dintre viața 
profesională și cea privată și egalitatea de 
gen și să asigure o remunerație egală 
pentru muncă în condiții egale; solicită să 
se depună mai multe eforturi pentru a 
elimina diferențele de remunerare și de 
pensii dintre femei și bărbați și să se 
elimine obstacolele ce descurajează 
implicarea femeilor pe piața muncii; 
solicită servicii calitative și accesibile de 
îngrijire a copiilor și de educație timpurie, 
precum și servicii de îngrijire a persoanelor 
dependente, inclusiv a persoanelor în 
vârstă; solicită statelor membre să asigure 
pensii decente pentru femeile casnice care 
aleg să își crească copiii;

Or. en

Amendamentul 258
Sandra Pereira, Leila Chaibi, Marc Botenga

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. invită Comisia și statele membre să 
îmbunătățească echilibrul dintre viața 
profesională și cea privată și egalitatea de 
gen și să asigure o remunerație egală 
pentru muncă în condiții egale; solicită să 
se depună mai multe eforturi pentru a 
elimina diferențele de remunerare și de 
pensii dintre femei și bărbați și să se 
elimine obstacolele ce descurajează 
implicarea femeilor pe piața muncii; 
solicită servicii calitative și accesibile de 
îngrijire a copiilor și de educație timpurie, 
precum și servicii de îngrijire a persoanelor 
dependente, inclusiv a persoanelor în 
vârstă;

11. invită Comisia și statele membre să 
îmbunătățească echilibrul dintre viața 
profesională și cea privată și egalitatea de 
gen și să asigure o remunerație egală 
pentru muncă în condiții egale; solicită să 
se depună mai multe eforturi pentru a 
elimina diferențele de remunerare și de 
pensii dintre femei și bărbați și să se 
elimine obstacolele ce descurajează 
implicarea femeilor pe piața muncii; 
solicită prelungirea concediilor de 
maternitate și de paternitate, precum și 
plata acestor concedii la 100 %; solicită 
servicii publice calitative și accesibile de 
îngrijire a copiilor și de educație timpurie, 
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precum și servicii publice de îngrijire a 
persoanelor dependente, inclusiv a 
persoanelor în vârstă și a persoanelor cu 
handicap;

Or. en

Amendamentul 259
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 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. invită Comisia și statele membre să 
îmbunătățească echilibrul dintre viața 
profesională și cea privată și egalitatea de 
gen și să asigure o remunerație egală 
pentru muncă în condiții egale; solicită să 
se depună mai multe eforturi pentru a 
elimina diferențele de remunerare și de 
pensii dintre femei și bărbați și să se 
elimine obstacolele ce descurajează 
implicarea femeilor pe piața muncii; 
solicită servicii calitative și accesibile de 
îngrijire a copiilor și de educație timpurie, 
precum și servicii de îngrijire a persoanelor 
dependente, inclusiv a persoanelor în 
vârstă;

11. invită Comisia și statele membre să 
îmbunătățească echilibrul dintre viața 
profesională și cea privată și egalitatea de 
gen și să asigure o remunerație egală 
pentru muncă în condiții egale; solicită să 
se depună mai multe eforturi pentru a 
elimina diferențele de remunerare și de 
pensii dintre femei și bărbați și să se 
elimine obstacolele ce descurajează 
implicarea femeilor pe piața muncii; 
solicită servicii calitative și accesibile de 
îngrijire a copiilor și de educație timpurie, 
precum și servicii de îngrijire a persoanelor 
dependente, inclusiv a persoanelor în 
vârstă, pentru a facilita participarea 
femeilor pe piața muncii; invită Comisia 
să propună o directivă privind 
transparența salarizării;

Or. en

Amendamentul 260
Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 11
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. invită Comisia și statele membre să 
îmbunătățească echilibrul dintre viața 
profesională și cea privată și egalitatea de 
gen și să asigure o remunerație egală 
pentru muncă în condiții egale; solicită să 
se depună mai multe eforturi pentru a 
elimina diferențele de remunerare și de 
pensii dintre femei și bărbați și să se 
elimine obstacolele ce descurajează 
implicarea femeilor pe piața muncii; 
solicită servicii calitative și accesibile de 
îngrijire a copiilor și de educație timpurie, 
precum și servicii de îngrijire a persoanelor 
dependente, inclusiv a persoanelor în 
vârstă;

11. invită Comisia și statele membre să 
îmbunătățească echilibrul dintre viața 
profesională și cea privată și egalitatea de 
gen și să asigure o remunerație egală 
pentru muncă în condiții egale; solicită să 
se depună mai multe eforturi pentru a 
elimina diferențele de remunerare și de 
pensii dintre femei și bărbați și să se 
elimine obstacolele ce descurajează 
implicarea femeilor pe piața muncii; 
solicită servicii gratuite, calitative și 
accesibile de îngrijire a copiilor și de 
educație timpurie, precum și servicii de 
îngrijire a persoanelor dependente, inclusiv 
a persoanelor cu handicap și a 
persoanelor în vârstă;

Or. en

Amendamentul 261
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. invită Comisia și statele membre să 
îmbunătățească echilibrul dintre viața 
profesională și cea privată și egalitatea de 
gen și să asigure o remunerație egală 
pentru muncă în condiții egale; solicită să 
se depună mai multe eforturi pentru a 
elimina diferențele de remunerare și de 
pensii dintre femei și bărbați și să se 
elimine obstacolele ce descurajează 
implicarea femeilor pe piața muncii; 
solicită servicii calitative și accesibile de 
îngrijire a copiilor și de educație timpurie, 
precum și servicii de îngrijire a persoanelor 
dependente, inclusiv a persoanelor în 
vârstă;

11. invită Comisia și statele membre să 
îmbunătățească echilibrul dintre viața 
profesională și cea privată și egalitatea de 
gen și să asigure o remunerație egală 
pentru muncă în condiții egale; solicită să 
se depună mai multe eforturi pentru a 
elimina diferențele de remunerare și de 
pensii dintre femei și bărbați și să se 
elimine obstacolele ce descurajează 
implicarea femeilor pe piața muncii; 
solicită servicii calitative și accesibile de 
îngrijire a copiilor și de educație timpurie, 
precum și servicii de îngrijire și de 
îngrijire pe termen lung a persoanelor 
dependente, în special a persoanelor în 
vârstă;
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Or. en

Amendamentul 262
Guido Reil

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. invită Comisia și statele membre să 
îmbunătățească echilibrul dintre viața 
profesională și cea privată și egalitatea de 
gen și să asigure o remunerație egală 
pentru muncă în condiții egale; solicită să 
se depună mai multe eforturi pentru a 
elimina diferențele de remunerare și de 
pensii dintre femei și bărbați și să se 
elimine obstacolele ce descurajează 
implicarea femeilor pe piața muncii; 
solicită servicii calitative și accesibile de 
îngrijire a copiilor și de educație timpurie, 
precum și servicii de îngrijire a persoanelor 
dependente, inclusiv a persoanelor în 
vârstă;

11. invită statele membre să 
îmbunătățească echilibrul dintre viața 
profesională și cea privată și egalitatea de 
gen și să asigure o remunerație egală 
pentru muncă în condiții egale; solicită să 
se depună mai multe eforturi pentru a 
elimina diferențele de remunerare și de 
pensii dintre femei și bărbați și să se 
elimine obstacolele ce descurajează 
implicarea femeilor pe piața muncii; 
solicită servicii calitative și accesibile de 
îngrijire a copiilor și de educație timpurie, 
precum și servicii de îngrijire a persoanelor 
dependente, inclusiv a persoanelor în 
vârstă;

Or. en

Amendamentul 263
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. evidențiază importanța asigurării 
unor facilități universale, de bună 
calitate, accesibile și la un preț abordabil 
pentru îngrijirea copiilor, pentru a crește 
rata de ocupare a femeilor; își exprimă 
îngrijorarea cu privire la atingerea 
inegală a obiectivelor de la Barcelona, 
care constau în a garanta că 33 % din 
copiii sub 3 ani sunt înscriși într-un 
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serviciu de îngrijire a copiilor (obiectivul 
1) și că 90 % din copiii cu vârsta cuprinsă 
între 3 ani și vârsta obligatorie de 
începere a școlii sunt înscriși într-o formă 
de învățământ (obiectivul 2), întrucât 
aceste obiective au fost atinse în 12 state 
membre începând cu anul 2002; solicită 
statelor membre să transpună în mod 
prompt și eficace în dreptul lor național 
Directiva Parlamentului European și a 
Consiliului din 20 iunie 2019 privind 
echilibrul dintre viața profesională și cea 
privată a părinților și îngrijitorilor; 
solicită dezvoltarea unui cadru al UE 
privind economia îngrijirii, care să 
reglementeze nivelurile minime de 
îngrijire pentru persoanele în vârstă și 
dependente, similare obiectivelor de la 
Barcelona, și pentru stabilirea unor 
orientări de calitate pentru 
profesionalizarea activităților casnice și 
de îngrijire;

Or. en

Amendamentul 264
Lina Gálvez Muñoz
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. își exprimă îngrijorarea legată de 
faptul că segregarea verticală și 
orizontală a pieței muncii și disparitățile 
persistente dintre femei și bărbați în ceea 
ce privește salariile și pensiile rămân 
ridicate pe teritoriul Uniunii, precum și 
legată de absența femeilor din procesele 
decizionale, în special din procesele 
decizionale economice, inclusiv din 
dialogul social; subliniază faptul că aceste 
inegalități, dar și altele, sunt resimțite mai 
puternic de grupurile defavorizate de 
femei și, prin urmare, solicită integrarea 
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unei abordări intersecționale în politicile 
privind ocuparea în muncă și protecția 
socială, pentru a sprijini grupurile 
vulnerabile de femei, inclusiv femeile cu 
handicap; consideră că, pentru a obține o 
astfel de abordare intersecțională, trebuie 
incluse date și informații defalcate în 
funcție de gen, în special atunci când este 
vorba despre lucrul pe platforme online și 
munca nedeclarată, despre politicile 
active privind munca, despre mobilitate, 
planuri individuale de acțiune sau despre 
prestațiile de șomaj, printre altele;

Or. en

Amendamentul 265
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Sylvie 
Brunet, Jordi Cañas, Radka Maxová, Dragoş Pîslaru

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. ia act cu îngrijorare de caracterul 
inadecvat și de lipsa accesului la sistemele 
de protecție socială pentru lucrătorii 
atipici și pentru persoanele care 
desfășoară o activitate independentă; 
invită statele membre să pună în aplicare 
măsuri pentru a aborda aceste aspecte, în 
special în urma recomandării Consiliului 
privind accesul la protecție socială pentru 
lucrători și persoanele care desfășoară o 
activitate independentă, convenită la 6 
decembrie 2018; salută această 
recomandare drept prim pas și 
angajamentul Comisiei de a consolida 
sistemele de protecție socială din Europa, 
dar subliniază că trebuie făcut mai mult 
pentru a asigura accesul la protecție 
socială pentru toți;

Or. en
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Amendamentul 266
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. solicită Comisiei să abordeze 
provocările demografice, în special 
îmbătrânirea și rata scăzută a natalității, 
care vor avea un impact pe termen lung 
asupra a numeroase aspecte, inclusiv 
asupra sistemelor de pensii și asistență 
medicală;

Or. en

Amendamentul 267
Sara Skyttedal

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. invită Comisia să consolideze 
reglementarea noilor forme de muncă și 
să îmbunătățească condițiile de muncă ale 
lucrătorilor pe platformele online;

12. invită statele membre să evalueze 
situația lucrătorilor pe platformele online 
în economia digitală și modul în care ar 
putea fi îmbunătățite asigurările de 
sănătate, contribuțiile sociale efective și 
drepturile de negociere colectivă ale 
acestora, precum și modul în care noile 
tehnologii și modalități de lucru creează 
noi oportunități pentru piața muncii și 
contribuie la incluziunea persoanelor 
aflate într-o poziție precară pe piața 
muncii; propune instituirea unui An 
european al digitalizării;

Or. en

Amendamentul 268
Dennis Radtke
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Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. invită Comisia să consolideze 
reglementarea noilor forme de muncă și 
să îmbunătățească condițiile de muncă ale 
lucrătorilor pe platformele online;

12. recunoaște faptul că numărul 
lucrătorilor implicați în noi forme de 
ocupare în muncă, precum platformele 
online, crește în permanență; invită 
Comisia să efectueze o evaluare a 
impactului și, pe baza rezultatului, să 
propună măsuri care să consolideze 
drepturile lucrătorilor pe platformele 
online și să îmbunătățească condițiile de 
lucru ale acestora;

Or. en

Amendamentul 269
Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. invită Comisia să consolideze 
reglementarea noilor forme de muncă și 
să îmbunătățească condițiile de muncă ale 
lucrătorilor pe platformele online;

12. invită Comisia să propună o 
inițiativă coordonată a UE, care să 
asigure că lucrătorii implicați în noi 
forme de muncă, în special lucrătorii pe 
platformele online, au acces la un sistem 
de protecție socială și li se garantează 
toate drepturile sociale, indiferent de 
statutul profesional, precum și să extindă 
convențiile colective la lucrătorii pe 
platforme;

Or. en

Amendamentul 270
Sandra Pereira, Leila Chaibi, Marc Botenga

Propunere de rezoluție
Punctul 12
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. invită Comisia să consolideze 
reglementarea noilor forme de muncă și 
să îmbunătățească condițiile de muncă ale 
lucrătorilor pe platformele online;

12. invită Comisia să sprijine punerea 
în aplicare a unei reglementări solide 
privind toate formele de muncă, inclusiv 
cele noi, și îmbunătățirea condițiilor de 
muncă ale tuturor lucrătorilor, inclusiv ale 
celor care lucrează în ture și al celor de pe 
platformele online;

Or. en

Amendamentul 271
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 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. invită Comisia să consolideze 
reglementarea noilor forme de muncă și să 
îmbunătățească condițiile de muncă ale 
lucrătorilor pe platformele online;

12. invită Comisia să consolideze 
reglementarea noilor forme de muncă și să 
îmbunătățească condițiile de muncă ale 
lucrătorilor pe platformele online; 
subliniază că persoanele cu formule de 
lucru atipice, inclusiv cu contracte 
temporare sau cu fracțiune de normă 
involuntare, sunt deosebit de vulnerabile; 
consideră că astfel de practici pot avea 
consecințe negative asupra inovării și a 
productivității;

Or. en

Amendamentul 272
Stelios Kympouropoulos

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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12. invită Comisia să consolideze 
reglementarea noilor forme de muncă și să 
îmbunătățească condițiile de muncă ale 
lucrătorilor pe platformele online;

12. invită Comisia să monitorizeze 
punerea în aplicare a reglementării noilor 
forme de ocupare a forței de muncă și să 
exploreze modalități de a îmbunătăți 
condițiile de muncă ale lucrătorilor pe 
platformele online;

Or. en

Amendamentul 273
Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru, Véronique Trillet-Lenoir, 
Marie-Pierre Vedrenne

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. invită Comisia să consolideze 
reglementarea noilor forme de muncă și să 
îmbunătățească condițiile de muncă ale 
lucrătorilor pe platformele online;

12. invită Comisia să consolideze 
reglementarea noilor forme de muncă și să 
asigure condiții de muncă corecte, 
drepturi și protecție socială pentru 
lucrătorii pe platformele online;

Or. en

Amendamentul 274
Jeroen Lenaers

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. invită Comisia să consolideze 
reglementarea noilor forme de muncă și să 
îmbunătățească condițiile de muncă ale 
lucrătorilor pe platformele online;

12. invită Comisia și statele membre să 
consolideze reglementarea noilor forme de 
muncă și să îmbunătățească condițiile de 
muncă ale lucrătorilor pe platformele 
online;

Or. en

Amendamentul 275



PE646.977v01-00 42/86 AM\1197733RO.docx

RO

Ádám Kósa

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. invită Comisia să consolideze 
reglementarea noilor forme de muncă și să 
îmbunătățească condițiile de muncă ale 
lucrătorilor pe platformele online;

12. invită Comisia să îndrume statele 
membre în reglementarea noilor forme de 
muncă, pentru a îmbunătăți condițiile de 
muncă ale lucrătorilor pe platformele 
online;

Or. en

Amendamentul 276
Marianne Vind, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. invită Comisia să consolideze 
reglementarea noilor forme de muncă și să 
îmbunătățească condițiile de muncă ale 
lucrătorilor pe platformele online;

12. invită Comisia și statele membre să 
consolideze reglementarea noilor forme de 
muncă și să îmbunătățească condițiile de 
muncă ale lucrătorilor pe platformele 
online;

Or. en

Amendamentul 277
France Jamet

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. invită Comisia să consolideze 
reglementarea noilor forme de muncă și să 
îmbunătățească condițiile de muncă ale 
lucrătorilor pe platformele online;

12. invită statele membre să 
consolideze reglementarea noilor forme de 
muncă și să îmbunătățească condițiile de 
muncă ale lucrătorilor pe platformele 
online;
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Or. en

Amendamentul 278
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 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. consideră că declinul demografic 
reprezintă un obstacol grav pentru 
creșterea economică; invită Comisia și 
statele membre să introducă măsuri 
menite să facă față acestei provocări; 
invită Comisia și statele membre să 
urmărească politici privind îmbătrânirea 
activă, incluziunea socială a persoanelor 
în vârstă și solidaritatea între generații; 
solicită Comisiei să ia măsuri de urmărire 
a raportului său de evaluare în ceea ce 
privește anul 2012, Anul european al 
îmbătrânirii active și al solidarității între 
generații;

Or. en

Amendamentul 279
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. își exprimă îngrijorarea cu privire 
la subreprezentarea femeilor în 
învățământul și carierele din domeniul 
STIM (știință, tehnologie, inginerie, 
matematică) și solicită statelor membre să 
combată stereotipurile de gen și să 
îmbunătățească participarea, realizările și 
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continuarea prezenței fetelor și femeilor 
în învățământul și carierele din domeniul 
STIM, pentru a reduce decalajele de gen 
la nivelul profesiilor STIM; evidențiază 
importanța învățării pe tot parcursul 
vieții, inclusiv pentru femei, deoarece 
oferă posibilitatea de recalificare pe piața 
muncii în continuă schimbare;

Or. en

Amendamentul 280
Lina Gálvez Muñoz
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. solicită statelor membre să adopte 
o legislație care să asigure reprezentarea 
egală a femeilor în organele decizionale 
ale întreprinderilor, salarizarea egală 
pentru femei și bărbați și aceleași 
oportunități de dezvoltare profesională, 
inclusiv printr-un indice public privind 
performanțele întreprinderilor în materie 
de egalitate și impunând penalități 
întreprinderilor care nu îndeplinesc 
obiectivele de egalitate;

Or. en

Amendamentul 281
Marianne Vind, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. solicită Comisiei și statelor 
membre să ia măsuri pentru a preveni 
costurile ascunse ale muncii; subliniază 
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că angajatorul este pe deplin responsabil 
pentru cheltuielile asociate 
echipamentelor necesare pentru 
îndeplinirea responsabilităților la locul de 
muncă;

Or. en

Amendamentul 282
Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. solicită Comisiei să consolideze 
punerea în aplicare a legislației, a 
politicilor și a practicilor de combatere a 
discriminării, pentru a combate în mod 
eficace discriminarea indiferent de motiv, 
inclusiv atitudinile îndreptate împotriva 
romilor;

Or. en

Amendamentul 283
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. solicită Comisiei să ia măsuri 
pentru combaterea provocărilor 
digitalizării și automatizării, cu scopul de 
a garanta menținerea locurilor de muncă;

Or. en

Amendamentul 284
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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 12 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12b. subliniază că trebuie să se acorde 
acces universal la sistemele de pensii la 
retragerea din activitate și pentru limită 
de vârstă care să fie publice, bazate pe 
solidaritate și adecvate; subliniază că 
sistemele publice de pensii, de unele 
singure sau în combinație cu sistemele de 
pensii ocupaționale, trebuie să asigure un 
venit adecvat la pensionare, care să 
depășească semnificativ pragul de 
sărăcie;

Or. en

Amendamentul 285
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez 
Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Gabriele Bischoff, 
Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Propunere de rezoluție
Punctul 12 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12c. consideră că cea mai bună metodă 
de a asigura pensii durabile, sigure și 
adecvate constă în creșterea ratei generale 
de ocupare a forței de muncă, de 
salarizare și de participare și în 
îmbunătățirea condițiilor de muncă și de 
ocupare în muncă;

Or. en
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Amendamentul 286
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Sylvie 
Brunet, Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. invită Comisia și statele membre să 
își intensifice eforturile pentru o mai bună 
integrare a persoanelor cu handicap pe 
piața forței de muncă, prin eliminarea 
barierelor și crearea de stimulente pentru 
angajarea lor;

13. invită Comisia și statele membre să 
își intensifice eforturile pentru o mai bună 
integrare a persoanelor cu handicap pe 
piața forței de muncă, prin eliminarea 
barierelor, asigurarea accesului acestora 
la educație și formare și crearea de 
stimulente pentru angajarea și 
angajabilitatea lor; reamintește că 
principiile călăuzitoare care stau la baza 
Convenției Națiunilor Unite privind 
drepturile persoanelor cu handicap 
(CNUDPH), precum participarea și 
incluziunea depline și eficace în societate, 
egalitatea de șanse și accesibilitatea, 
trebuie să fie puse în aplicare pe deplin la 
nivelul UE și la nivel național;

Or. en

Amendamentul 287
Jordi Cañas, Véronique Trillet-Lenoir, Dragoş Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. invită Comisia și statele membre să 
își intensifice eforturile pentru o mai bună 
integrare a persoanelor cu handicap pe 
piața forței de muncă, prin eliminarea 
barierelor și crearea de stimulente pentru 
angajarea lor;

13. invită Comisia și statele membre să 
își intensifice eforturile pentru o mai bună 
integrare a persoanelor cu handicap pe 
piața forței de muncă, prin eliminarea 
barierelor cu ajutorul oportunităților pe 
care le oferă munca digitală pentru 
incluziunea acestora, și crearea de 
stimulente pentru angajarea lor, în 
conformitate cu principiul 17 al Pilonului 
european al drepturilor sociale privind 



PE646.977v01-00 48/86 AM\1197733RO.docx

RO

incluziunea persoanelor cu handicap. În 
acest sens, Strategia europeană pentru 
persoanele cu handicap pentru perioada 
post-2020 ar trebui să vizeze facilitarea 
ocupării pe piața muncii a persoanelor cu 
handicap;

Or. en

Amendamentul 288
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. invită Comisia și statele membre să 
își intensifice eforturile pentru o mai bună 
integrare a persoanelor cu handicap pe 
piața forței de muncă, prin eliminarea 
barierelor și crearea de stimulente pentru 
angajarea lor;

13. invită Comisia și statele membre să 
își intensifice eforturile pentru o mai bună 
integrare a persoanelor cu handicap pe 
piața forței de muncă, prin eliminarea 
barierelor și crearea de stimulente pentru 
angajarea lor; subliniază importanța 
realizării unei evaluări transversale și 
cuprinzătoare a legislației Uniunii, pentru 
a asigura respectarea pe deplin a 
dispozițiilor CNUDPH, cu implicarea 
activă în acest proces a organizațiilor ce 
reprezintă persoanele cu handicap;

Or. en

Amendamentul 289
Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. invită Comisia și statele membre să 
își intensifice eforturile pentru o mai bună 
integrare a persoanelor cu handicap pe 
piața forței de muncă, prin eliminarea 

13. invită Comisia și statele membre să 
își intensifice eforturile pentru o mai bună 
integrare a persoanelor cu handicap pe 
piața liberă a forței de muncă, prin 
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barierelor și crearea de stimulente pentru 
angajarea lor;

interzicerea discriminării împotriva 
acestora, prin eliminarea barierelor, prin 
asigurarea condițiilor necesare pentru 
persoanele cu handicap la locul de muncă 
și prin crearea de stimulente oferite 
angajatorilor pentru angajarea lor;

Or. en

Amendamentul 290
Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. invită Comisia și statele membre să 
își intensifice eforturile pentru o mai bună 
integrare a persoanelor cu handicap pe 
piața forței de muncă, prin eliminarea 
barierelor și crearea de stimulente pentru 
angajarea lor;

13. invită Comisia și statele membre să 
își intensifice eforturile pentru o mai bună 
integrare a persoanelor cu handicap pe 
piața liberă a forței de muncă, prin 
interzicerea discriminării împotriva 
acestora, prin eliminarea barierelor, prin 
asigurarea condițiilor necesare pentru 
persoanele cu handicap la locul de muncă 
și prin crearea de stimulente pentru 
angajarea lor;

Or. en

Amendamentul 291
Stelios Kympouropoulos

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. invită Comisia și statele membre să 
își intensifice eforturile pentru o mai bună 
integrare a persoanelor cu handicap pe 
piața forței de muncă, prin eliminarea 
barierelor și crearea de stimulente pentru 
angajarea lor;

13. (Nu privește versiunea în limba 
română.)
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Or. en

Amendamentul 292
Lina Gálvez Muñoz
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13 a. evidențiază importanța asigurării 
unor facilități universale, de bună 
calitate, accesibile și la un preț abordabil 
pentru îngrijirea copiilor, pentru a crește 
rata de ocupare a femeilor; își exprimă 
îngrijorarea cu privire la faptul că 
obiectivele de la Barcelona, care constau 
în a garanta că 33 % din copiii sub 3 ani 
sunt înscriși într-un serviciu de îngrijire a 
copiilor (obiectivul 1) și că 90 % din copiii 
cu vârsta cuprinsă între 3 ani și vârsta 
obligatorie de începere a școlii sunt 
înscriși într-o formă de învățământ 
(obiectivul 2) au fost atinse doar în 12 
state membre începând cu anul 2002; 
solicită statelor membre să transpună în 
mod prompt și eficace în dreptul lor 
național Directiva Parlamentului 
European și a Consiliului din 
20 iunie 2019 privind echilibrul dintre 
viața profesională și cea privată a 
părinților și îngrijitorilor; solicită 
dezvoltarea unui cadru al UE pentru 
economia îngrijirii, care să reglementeze 
nivelurile minime de îngrijire pentru 
persoanele în vârstă și dependente, 
similare obiectivelor de la Barcelona, și 
pentru stabilirea unor orientări de calitate 
pentru profesionalizarea activităților 
casnice și de îngrijire;

Or. en

Amendamentul 293
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Anne Sander

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13 a. subliniază că adaptarea 
competențelor și a calificărilor la cerere și 
la ofertele de muncă este o condiție 
prealabilă pentru crearea unei piețe a 
muncii competitive în UE; solicită statelor 
membre să alinieze mai bine educația și 
formarea și să adapteze competențele la 
nevoile pieței muncii din UE, dezvoltând 
în special oferte de formare continuă la 
locul de muncă în domeniul tehnologiilor 
digitale;

Or. en

Amendamentul 294
Anne Sander

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. respinge orice reducere a finanțării 
politicii de coeziune; se opune, în acest 
context, propunerii de a reduce finanțarea 
acordată Fondului social european Plus, în 
ciuda domeniului său de aplicare extins; 
subliniază necesitatea unei mai bune 
alinieri a semestrului european cu 
finanțarea politicii de coeziune și a celei 
sociale, precum și cu obiectivele de politică 
ale Uniunii;

14. respinge orice reducere a finanțării 
politicii de coeziune, principala politică de 
investiții a UE, care contribuie la o 
dezvoltare socială, economică și 
teritorială armonioasă în Europa; se 
opune, în acest context, propunerii de a 
reduce finanțarea acordată Fondului social 
european Plus, în ciuda domeniului său de 
aplicare extins, și propunerii de a reduce 
finanțarea pentru cooperarea teritorială 
europeană, care are o valoare adăugată 
esențială pentru UE, promovând 
cooperarea transfrontalieră; subliniază 
necesitatea unei mai bune alinieri a 
semestrului european cu finanțarea politicii 
de coeziune și a celei sociale, precum și cu 
obiectivele de politică ale Uniunii;
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Or. en

Amendamentul 295
Sandra Pereira, Leila Chaibi, Marc Botenga

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. respinge orice reducere a finanțării 
politicii de coeziune; se opune, în acest 
context, propunerii de a reduce finanțarea 
acordată Fondului social european Plus, în 
ciuda domeniului său de aplicare extins; 
subliniază necesitatea unei mai bune 
alinieri a semestrului european cu 
finanțarea politicii de coeziune și a celei 
sociale, precum și cu obiectivele de 
politică ale Uniunii;

14. respinge orice reducere a finanțării 
politicii de coeziune și solicită 
consolidarea acesteia în viitorul cadru 
financiar multianual (CFM) comparativ 
cu CFM actual; se opune, în acest context, 
propunerii de a reduce finanțarea acordată 
tuturor fondurilor de coeziune, inclusiv 
Fondului social european Plus, în ciuda 
domeniului său de aplicare extins; 
condamnă orice condiționalitate 
macroeconomică, adică orice aliniere a 
semestrului european cu finanțarea politicii 
de coeziune și a celei sociale;

Or. en

Amendamentul 296
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 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. respinge orice reducere a finanțării 
politicii de coeziune; se opune, în acest 
context, propunerii de a reduce finanțarea 
acordată Fondului social european Plus, în 
ciuda domeniului său de aplicare extins; 
subliniază necesitatea unei mai bune 
alinieri a semestrului european cu 
finanțarea politicii de coeziune și a celei 

14. este de părere că politica de 
coeziune, ca principala politică de 
investiții a Uniunii Europene, și-a dovedit 
eficacitatea în ceea ce privește reducerea 
inegalităților; respinge orice reducere a 
finanțării politicii de coeziune; se opune, în 
acest context, propunerii de a reduce 
finanțarea acordată Fondului social 



AM\1197733RO.docx 53/86 PE646.977v01-00

RO

sociale, precum și cu obiectivele de politică 
ale Uniunii;

european Plus, în ciuda domeniului său de 
aplicare extins; solicită statelor membre să 
utilizeze pe deplin fondurile disponibile; 
subliniază necesitatea unei mai bune 
alinieri a semestrului european cu 
finanțarea politicii de coeziune și a celei 
sociale, precum și cu obiectivele de politică 
ale Uniunii;

Or. en

Amendamentul 297
Guido Reil

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. respinge orice reducere a 
finanțării politicii de coeziune; se opune, 
în acest context, propunerii de a reduce 
finanțarea acordată Fondului social 
european Plus, în ciuda domeniului său de 
aplicare extins; subliniază necesitatea unei 
mai bune alinieri a semestrului european cu 
finanțarea politicii de coeziune și a celei 
sociale, precum și cu obiectivele de politică 
ale Uniunii;

14. ia act de propunerea de a reduce 
finanțarea acordată Fondului social 
european Plus; subliniază necesitatea unei 
mai bune alinieri a semestrului european cu 
finanțarea politicii de coeziune și a celei 
sociale, precum și cu obiectivele de politică 
ale Uniunii;

Or. en

Amendamentul 298
Ádám Kósa

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. respinge orice reducere a finanțării 
politicii de coeziune; se opune, în acest 
context, propunerii de a reduce finanțarea 
acordată Fondului social european Plus, în 
ciuda domeniului său de aplicare extins; 

14. respinge orice reducere a finanțării 
politicii de coeziune; se opune, în acest 
context, propunerii de a reduce finanțarea 
acordată Fondului social european Plus, în 
ciuda domeniului său de aplicare extins; 
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subliniază necesitatea unei mai bune 
alinieri a semestrului european cu 
finanțarea politicii de coeziune și a celei 
sociale, precum și cu obiectivele de 
politică ale Uniunii;

subliniază necesitatea menținerii 
obiectivelor inițiale ale semestrului 
european;

Or. en

Amendamentul 299
Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. respinge orice reducere a finanțării 
politicii de coeziune; se opune, în acest 
context, propunerii de a reduce finanțarea 
acordată Fondului social european Plus, în 
ciuda domeniului său de aplicare extins; 
subliniază necesitatea unei mai bune 
alinieri a semestrului european cu 
finanțarea politicii de coeziune și a celei 
sociale, precum și cu obiectivele de politică 
ale Uniunii;

14. respinge orice reducere a finanțării 
politicii de coeziune; se opune, în acest 
context, propunerii de a reduce finanțarea 
acordată Fondului social european Plus, în 
ciuda domeniului său de aplicare extins; 
subliniază necesitatea unei mai bune 
alinieri a semestrului european cu 
finanțarea politicii de coeziune și a celei 
sociale, precum și cu obiectivele de politică 
socială ale Uniunii;

Or. en

Amendamentul 300
Marianne Vind, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. respinge orice reducere a 
finanțării politicii de coeziune; se opune, 
în acest context, propunerii de a reduce 
finanțarea acordată Fondului social 
european Plus, în ciuda domeniului său de 
aplicare extins; subliniază necesitatea unei 
mai bune alinieri a semestrului european cu 

14. evidențiază importanța politicii de 
coeziune socială și teritorială și a 
finanțării acesteia; solicită asigurarea 
unei finanțări adecvate pentru Fondul 
social european Plus și recunoașterea 
domeniului său de aplicare extins; 
subliniază necesitatea unei mai bune 



AM\1197733RO.docx 55/86 PE646.977v01-00

RO

finanțarea politicii de coeziune și a celei 
sociale, precum și cu obiectivele de politică 
ale Uniunii;

alinieri a semestrului european cu 
finanțarea politicii de coeziune și a celei 
sociale, precum și cu obiectivele de politică 
ale Uniunii;

Or. en

Amendamentul 301
Jeroen Lenaers

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. respinge orice reducere a finanțării 
politicii de coeziune; se opune, în acest 
context, propunerii de a reduce finanțarea 
acordată Fondului social european Plus, în 
ciuda domeniului său de aplicare extins; 
subliniază necesitatea unei mai bune 
alinieri a semestrului european cu 
finanțarea politicii de coeziune și a celei 
sociale, precum și cu obiectivele de 
politică ale Uniunii;

14. recunoaște necesitatea unui buget 
echilibrat post-Brexit destinat finanțării 
politicii de coeziune; salută propunerea de 
simplificare a Fondului social european 
Plus; subliniază necesitatea unei mai bune 
alinieri a politicii de coeziune cu semestrul 
european și cu obiectivele de politică ale 
Uniunii;

Or. en

Amendamentul 302
Anne Sander

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. reamintește faptul că 
microîntreprinderile și întreprinderile 
mici și mijlocii, care reprezintă peste 90 % 
din totalul întreprinderilor din Europa, 
sunt importante pentru o dezvoltare 
durabilă și favorabilă incluziunii și pentru 
crearea de locuri de muncă; solicită 
Comisiei și statelor membre să acorde o 
mai mare atenție intereselor MIMM-
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urilor în procesele de elaborare a 
politicilor, aplicând testul pentru IMM-uri 
pe tot parcursul procesului legislativ; 
solicită Comisiei Europene să își continue 
eforturile de îmbunătățire a mediului 
pentru IMM-uri și a accesului acestora la 
finanțarea publică și privată și la 
microcredite sau la finanțarea 
participativă, întrucât ele se confruntă în 
continuare cu dificultăți;

Or. en

Amendamentul 303
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 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. îndeamnă Comisia și statele 
membre să se asigure că programele UE 
privind politica de coeziune pentru 
perioada 2021-2027 abordează în mod 
adecvat diferențele regionale în ceea ce 
privește ocuparea forței de muncă, 
oferind un răspuns semnificativ la 
concentrarea problemelor sociale, 
demografice și de ocupare în muncă și 
garantând că toate regiunile europene pot 
participa la agenda de reforme economice 
și sociale a Uniunii în contextul Pactului 
ecologic european și pot beneficia de 
aceasta;

Or. en

Amendamentul 304
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi Cañas, 
Dragoş Pîslaru
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Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. subliniază faptul că anumite 
fonduri, și anume FSE+, FEG și Fondul 
pentru o tranziție justă, vor împărtăși 
același obiectiv, în sensul sprijinirii 
lucrătorilor și întreprinderilor în tranziția 
către o economie mai digitală și mai 
ecologică; solicită Comisiei să asigure 
punerea în aplicare și articularea 
coerentă a acestor fonduri, subliniind 
importanța menținerii și consolidării 
fiecăruia dintre acestea;

Or. en

Amendamentul 305
Lina Gálvez Muñoz
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. invită Comisia să se asigure că 
procesul semestrului european contribuie 
la realizarea Pilonului european al 
drepturilor sociale, lăsând o marjă de 
manevră suficientă statelor membre 
pentru a finanța și a-și susține finanțările 
pentru serviciile de îngrijire;

Or. en

Amendamentul 306
István Ujhelyi, Klára Dobrev

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)



PE646.977v01-00 58/86 AM\1197733RO.docx

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. solicită Comisiei să examineze 
eventuala revizuire a Directivei 
89/391/CE privind un sistem de cerințe 
minime în materie de asistență medicală 
în domeniul sănătății și securității în 
muncă în UE;

Or. en

Amendamentul 307
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 14 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14b. evidențiază importanța 
dimensiunii de stabilizare automată a 
sistemelor de bunăstare în vederea 
absorbirii șocurilor economice; solicită 
statelor membre să își consolideze 
investițiile în sistemele de protecție 
socială, pentru a-și îmbunătăți 
performanța în abordarea și prevenirea 
sărăciei și inegalităților;

Or. en

Amendamentul 308
Anne Sander

Propunere de rezoluție
Punctul 14 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14b. solicită Comisiei Europene să 
acorde o atenție deosebită zonelor rurale 
care se confruntă cu numeroase probleme 
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economice, sociale, demografice și de 
mediu;

Or. en

Amendamentul 309
Anne Sander

Propunere de rezoluție
Punctul 14 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14c. pentru a stimula antreprenoriatul 
în rândul tineretului, solicită statelor 
membre să sprijine asocierile și 
inițiativele care îi ajută pe tinerii 
antreprenori în dezvoltarea de proiecte 
inovatoare, oferindu-le sprijin 
administrativ, juridic sau organizatoric;

Or. en

Amendamentul 310
Anne Sander

Propunere de rezoluție
Punctul 14 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14d. solicită Comisiei și statelor 
membre să sprijine mobilitatea forței de 
muncă în întreaga Europă, ca modalitate 
de a crea noi oportunități de muncă 
pentru lucrători și de a oferi forță de 
muncă pentru întreprinderi; solicită 
statelor membre să folosească și să 
promoveze instrumentele europene 
disponibile pentru a facilita această 
mobilitate a forței de muncă, în special 
rețeaua europeană de locuri de muncă 
EURES; încurajează statele membre ca, 
în regiunile transfrontaliere, unde 
mobilitatea forței de muncă este cu 
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adevărat ridicată, să realizeze parteneriate 
transfrontaliere în cadrul EURES, pentru 
a-i ajuta pe lucrători în proiectele lor de 
mobilitate;

Or. en

Amendamentul 311
Anne Sander

Propunere de rezoluție
Punctul 14 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14e. în vederea unei mai bune adaptări 
a sistemelor de educație și de formare ale 
statelor membre la cerințele pieței, invită 
statele membre să sprijine ucenicia și să 
folosească pe deplin fondurile ERASMUS 
+ disponibile pentru ucenici, pentru a 
garanta calitatea și atractivitatea acestui 
tip de formare;

Or. en

Amendamentul 312
Evelyn Regner

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază că dezechilibrele 
macroeconomice trebuie abordate în mod 
simetric; invită Comisia să prezinte un 
sistem european de reasigurare pentru 
indemnizațiile de șomaj pentru a proteja 
lucrătorii și a reduce presiunea asupra 
finanțelor publice în cazul unor șocuri 
externe;

15. subliniază că dezechilibrele 
macroeconomice trebuie abordate în mod 
asimetric; invită Comisia să prezinte un 
sistem european de reasigurare pentru 
indemnizațiile de șomaj pentru a reduce 
presiunea asupra finanțelor publice în cazul 
unor șocuri externe și să prezinte o 
propunere de standarde minime 
obligatorii pentru sistemele de asigurări 
de șomaj ale statelor membre, pentru a 
proteja mai bine lucrătorii;
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Or. en

Amendamentul 313
Marianne Vind, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază că dezechilibrele 
macroeconomice trebuie abordate în mod 
simetric; invită Comisia să prezinte un 
sistem european de reasigurare pentru 
indemnizațiile de șomaj pentru a proteja 
lucrătorii și a reduce presiunea asupra 
finanțelor publice în cazul unor șocuri 
externe;

15. subliniază că dezechilibrele 
macroeconomice trebuie abordate în mod 
simetric; invită Comisia să prezinte un 
sistem european de reasigurare pentru 
indemnizațiile de șomaj pentru țările din 
UEM, cu posibilitatea ca și alte state 
membre să se alăture dacă doresc, pentru 
a proteja lucrătorii și a reduce presiunea 
asupra finanțelor publice în cazul unor 
șocuri externe;

Or. en

Amendamentul 314
Guido Reil

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază că dezechilibrele 
macroeconomice trebuie abordate în mod 
simetric; invită Comisia să prezinte un 
sistem european de reasigurare pentru 
indemnizațiile de șomaj pentru a proteja 
lucrătorii și a reduce presiunea asupra 
finanțelor publice în cazul unor șocuri 
externe;

15. respinge propunerea privind un 
sistem european de reasigurare pentru 
indemnizațiile de șomaj, deoarece acesta 
constituie un pas înainte spre o uniune a 
transferurilor; este de părere că un astfel 
de sistem nu rezolvă problemele 
structurale de pe piața muncii la nivel 
național sau regional, care au un caracter 
permanent și care sunt rezultatul unor 
politici greșite;

Or. en
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Amendamentul 315
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Sylvie 
Brunet, Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază că dezechilibrele 
macroeconomice trebuie abordate în mod 
simetric; invită Comisia să prezinte un 
sistem european de reasigurare pentru 
indemnizațiile de șomaj pentru a proteja 
lucrătorii și a reduce presiunea asupra 
finanțelor publice în cazul unor șocuri 
externe;

15. subliniază că dezechilibrele 
macroeconomice trebuie abordate în mod 
simetric; salută anunțul Președintei 
Comisiei1a, în care se arată că Comisia va 
prezenta un sistem european de reasigurare 
pentru indemnizațiile de șomaj pentru a 
proteja lucrătorii și a reduce presiunea 
asupra finanțelor publice în cazul unor 
șocuri externe;

_________________
1a O Uniune mai ambițioasă - Programul 
meu pentru Europa, Orientări politice 
pentru viitoarea Comisie Europeană 
2019-2024

Or. en

Amendamentul 316
Jeroen Lenaers

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază că dezechilibrele 
macroeconomice trebuie abordate în mod 
simetric; invită Comisia să prezinte un 
sistem european de reasigurare pentru 
indemnizațiile de șomaj pentru a proteja 
lucrătorii și a reduce presiunea asupra 
finanțelor publice în cazul unor șocuri 
externe;

15. subliniază că dezechilibrele 
macroeconomice trebuie abordate în mod 
simetric; ia act de propunerea Comisiei de 
a prezenta un sistem european de 
reasigurare pentru indemnizațiile de șomaj 
pentru a proteja lucrătorii și a reduce 
presiunea asupra finanțelor publice în cazul 
unor șocuri externe;

Or. en
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Amendamentul 317
Anne Sander

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază că dezechilibrele 
macroeconomice trebuie abordate în mod 
simetric; invită Comisia să prezinte un 
sistem european de reasigurare pentru 
indemnizațiile de șomaj pentru a proteja 
lucrătorii și a reduce presiunea asupra 
finanțelor publice în cazul unor șocuri 
externe;

15. subliniază că dezechilibrele 
macroeconomice trebuie abordate în mod 
simetric; se așteaptă ca Comisia să 
prezinte un sistem european de reasigurare 
pentru indemnizațiile de șomaj pentru a 
proteja lucrătorii și a reduce presiunea 
asupra finanțelor publice în cazul unor 
șocuri externe;

Or. en

Amendamentul 318
Sara Skyttedal

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază că dezechilibrele 
macroeconomice trebuie abordate în mod 
simetric; invită Comisia să prezinte un 
sistem european de reasigurare pentru 
indemnizațiile de șomaj pentru a proteja 
lucrătorii și a reduce presiunea asupra 
finanțelor publice în cazul unor șocuri 
externe;

15. subliniază că dezechilibrele 
macroeconomice trebuie abordate în mod 
simetric; invită statele membre să își 
finanțeze integral sistemele de asigurări 
de șomaj pentru a proteja lucrătorii și a 
reduce presiunea asupra finanțelor publice 
în cazul unor șocuri externe;

Or. en

Amendamentul 319
Ádám Kósa

Propunere de rezoluție
Punctul 15
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază că dezechilibrele 
macroeconomice trebuie abordate în mod 
simetric; invită Comisia să prezinte un 
sistem european de reasigurare pentru 
indemnizațiile de șomaj pentru a proteja 
lucrătorii și a reduce presiunea asupra 
finanțelor publice în cazul unor șocuri 
externe;

15. subliniază că dezechilibrele 
macroeconomice trebuie abordate în mod 
simetric; invită Comisia să prezinte planuri 
de mecanisme automate de stabilizare 
pentru a proteja lucrătorii și a reduce 
presiunea asupra finanțelor publice în cazul 
unor șocuri externe;

Or. en

Amendamentul 320
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 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. constată că Uniunea suferă în 
continuare de probleme structurale 
impuse de austeritate; subliniază 
necesitatea de a pune capăt politicilor de 
austeritate fără viziune, de a stimula 
cererea internă prin investiții publice și 
private orientate către viitor și de a 
promova reforme structurale echilibrate 
din punct de vedere social și economic 
pentru a reduce inegalitățile și a genera 
locuri de muncă de calitate, creștere 
durabilă și investiții sociale; evidențiază 
faptul că reformele responsabile din punct 
de vedere social trebuie să se bazeze pe 
solidaritate, integrare, justiție socială și o 
distribuție echitabilă a averii pentru 
îmbunătățirea nivelului de trai pentru 
toți; solicită adoptarea unei proceduri 
privind dezechilibrele sociale prin 
revizuirea tabloului de bord social;

Or. en
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Amendamentul 321
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, 
Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. în această perioadă de schimbări 
demografice și penurie de lucrători 
calificați în diferite sectoare, ia act cu 
îngrijorare de nivelul scăzut al mobilității 
lucrătorilor în Uniunea Europeană și 
solicită Comisiei să analizeze cauzele 
profunde și modalitățile de îmbunătățire a 
mobilității, inclusiv portabilitatea 
drepturilor și a beneficiilor; solicită 
Comisiei și statelor membre să asigure 
condiții corecte, echitabile și loiale pentru 
mobilitatea lucrătorilor în UE; subliniază 
că digitalizarea, în special în serviciile 
publice, poate oferi soluții la această 
problemă;

Or. en

Amendamentul 322
Lina Gálvez Muñoz
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. subliniază că, deși 
responsabilitatea pentru organizarea și 
conținutul sistemelor de educație și 
îngrijire timpurie, precum și pentru 
furnizarea de servicii de îngrijire pe 
termen lung le revine statelor membre 
individuale, cooperarea la nivelul UE, 
alături de utilizarea eficientă a fondurilor 
UE, pot contribui la dezvoltarea 
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serviciilor de îngrijire de calitate prin 
sprijinirea și completarea măsurilor 
adoptate la nivel regional și național și 
pot ajuta statele membre să abordeze 
provocările comune;

Or. en

Amendamentul 323
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, 
Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Propunere de rezoluție
Punctul 15 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15b. subliniază că întreprinderile mici 
și mijlocii (IMM) sunt extrem de 
importante pentru o dezvoltare durabilă și 
favorabilă incluziunii, pentru creșterea 
economică și crearea de locuri de muncă 
în UE; solicită Comisiei și statelor 
membre să își consolideze sprijinul 
acordat IMM-urilor, pentru a fi alături de 
acestea și de angajații lor în tranziția 
către o economie mai digitală și mai 
ecologică;

Or. en

Amendamentul 324
Ádám Kósa

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază că este necesar un sprijin 
decisiv pentru ca societatea, lucrătorii și 
întreprinderile să facă față provocărilor 
legate de schimbările climatice și de 
tranziția către neutralitatea emisiilor de 
dioxid de carbon; invită Comisia și statele 

16. subliniază că este necesar un sprijin 
decisiv pentru ca societatea, lucrătorii și 
întreprinderile să facă față provocărilor 
legate de schimbările climatice și de 
tranziția către neutralitatea emisiilor de 
dioxid de carbon; invită Comisia și statele 
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membre să asigure investiții sociale și de 
mediu adecvate pentru o adevărată 
„tranziție echitabilă”, pentru punerea în 
aplicare a Pilonului european al drepturilor 
sociale și pentru realizarea obiectivelor de 
dezvoltare durabilă, exceptând cheltuielile 
sociale de la normele bugetare din zona 
euro, permițând astfel investiții mai mari 
în capitalul uman, competențe și în 
sănătate;

membre să asigure investiții sociale și de 
mediu adecvate pentru o adevărată 
„tranziție echitabilă”, pentru punerea în 
aplicare a Pilonului european al drepturilor 
sociale și pentru realizarea obiectivelor de 
dezvoltare durabilă, respectând politici 
bugetare prudente; reamintește că, pentru 
a permite investiții mai mari în capitalul 
uman, competențe și în sănătate, normele 
fiscale trebuie să ia în continuare în 
considerare obiectivul de reducere a 
datoriei pentru țările cu un nivel ridicat al 
datoriei și, în acest context, ar trebui 
revizuită structura cheltuielilor și ar 
trebui pus accentul pe elementele care 
contribuie cel mai mult la creștere;

Or. en

Amendamentul 325
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază că este necesar un sprijin 
decisiv pentru ca societatea, lucrătorii și 
întreprinderile să facă față provocărilor 
legate de schimbările climatice și de 
tranziția către neutralitatea emisiilor de 
dioxid de carbon; invită Comisia și statele 
membre să asigure investiții sociale și de 
mediu adecvate pentru o adevărată 
„tranziție echitabilă”, pentru punerea în 
aplicare a Pilonului european al drepturilor 
sociale și pentru realizarea obiectivelor de 
dezvoltare durabilă, exceptând cheltuielile 
sociale de la normele bugetare din zona 
euro, permițând astfel investiții mai mari 
în capitalul uman, competențe și în 
sănătate;

16. consideră că transformarea cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon poate 
crea noi locuri de muncă în noile industrii 
emergente, dar că ea poate și să antreneze 
costuri sociale și pierderi de locuri de 
muncă în sectoarele industriale 
convenționale, în special în sectorul 
oțelului și în cel al energiei, afectând 
adesea în mod disproporționat lucrătorii 
cei mai experimentați; consideră că 
transformarea cu emisii scăzute de dioxid 
de carbon trebuie să fie acceptabilă din 
punct de vedere social și să asigure 
accesul la locuri de muncă decente în 
economiile care depind încă de 
combustibilii fosili; subliniază că este 
necesar un sprijin decisiv pentru ca 
societatea, lucrătorii și întreprinderile să 
facă față provocărilor legate de schimbările 
climatice și de tranziția către neutralitatea 
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emisiilor de dioxid de carbon și pentru a 
asigura locuri de muncă decente; invită 
Comisia și statele membre să asigure 
investiții sociale și de mediu adecvate 
pentru o adevărată „tranziție echitabilă”, 
pentru punerea în aplicare a Pilonului 
european al drepturilor sociale și pentru 
realizarea obiectivelor de dezvoltare 
durabilă;

Or. en

Amendamentul 326
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază că este necesar un sprijin 
decisiv pentru ca societatea, lucrătorii și 
întreprinderile să facă față provocărilor 
legate de schimbările climatice și de 
tranziția către neutralitatea emisiilor de 
dioxid de carbon; invită Comisia și statele 
membre să asigure investiții sociale și de 
mediu adecvate pentru o adevărată 
„tranziție echitabilă”, pentru punerea în 
aplicare a Pilonului european al drepturilor 
sociale și pentru realizarea obiectivelor de 
dezvoltare durabilă, exceptând cheltuielile 
sociale de la normele bugetare din zona 
euro, permițând astfel investiții mai mari în 
capitalul uman, competențe și în sănătate;

16. subliniază că este necesar un sprijin 
decisiv pentru ca societatea, lucrătorii și 
întreprinderile să facă față provocărilor 
legate de schimbările climatice pentru a 
accelera tranziția către o economie 
circulară și neutră din punctul de vedere 
al emisiilor de dioxid de carbon; invită 
Comisia și statele membre să asigure 
investiții sociale și de mediu adecvate 
pentru o adevărată „tranziție echitabilă”, 
pentru punerea în aplicare a Pilonului 
european al drepturilor sociale și pentru 
realizarea obiectivelor de dezvoltare 
durabilă, exceptând cheltuielile de mediu și 
sociale de la normele bugetare din zona 
euro, permițând astfel investiții mai mari în 
economia ecologică, în politicile sociale 
necesare pentru a combate cu succes 
sărăcia și excluziunea socială, în capitalul 
uman, în competențe și în sănătate;

Or. en

Amendamentul 327
Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru, Véronique Trillet-Lenoir, 
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Marie-Pierre Vedrenne

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază că este necesar un sprijin 
decisiv pentru ca societatea, lucrătorii și 
întreprinderile să facă față provocărilor 
legate de schimbările climatice și de 
tranziția către neutralitatea emisiilor de 
dioxid de carbon; invită Comisia și statele 
membre să asigure investiții sociale și de 
mediu adecvate pentru o adevărată 
„tranziție echitabilă”, pentru punerea în 
aplicare a Pilonului european al drepturilor 
sociale și pentru realizarea obiectivelor de 
dezvoltare durabilă, exceptând cheltuielile 
sociale de la normele bugetare din zona 
euro, permițând astfel investiții mai mari 
în capitalul uman, competențe și în 
sănătate;

16. subliniază că este necesar un sprijin 
decisiv pentru ca societatea, lucrătorii și 
întreprinderile să facă față provocărilor 
legate de schimbările climatice și de 
tranziția către neutralitatea emisiilor de 
dioxid de carbon; invită Comisia și statele 
membre să asigure investiții sociale și de 
mediu adecvate pentru o adevărată 
„tranziție echitabilă”, pentru punerea în 
aplicare a Pilonului european al drepturilor 
sociale și pentru realizarea obiectivelor de 
dezvoltare durabilă și să permită investiții 
mai mari în capitalul uman, în sănătate, în 
educație, în formare, în perfecționare și în 
recalificare și în sisteme de învățare pe tot 
parcursul vieții, pentru a beneficia pe 
deplin de oportunitățile pe care le oferă 
tranziția la o economie neutră din punctul 
de vedere al climei și pentru a garanta că 
nimeni nu este lăsat în urmă;

Or. en

Amendamentul 328
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 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază că este necesar un sprijin 
decisiv pentru ca societatea, lucrătorii și 
întreprinderile să facă față provocărilor 
legate de schimbările climatice și de 
tranziția către neutralitatea emisiilor de 
dioxid de carbon; invită Comisia și statele 

16. subliniază că este necesar un sprijin 
decisiv pentru ca societatea, lucrătorii și 
întreprinderile să facă față provocărilor 
legate de schimbările climatice și de 
tranziția către neutralitatea emisiilor de 
dioxid de carbon; invită Comisia și statele 
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membre să asigure investiții sociale și de 
mediu adecvate pentru o adevărată 
„tranziție echitabilă”, pentru punerea în 
aplicare a Pilonului european al drepturilor 
sociale și pentru realizarea obiectivelor de 
dezvoltare durabilă, exceptând cheltuielile 
sociale de la normele bugetare din zona 
euro, permițând astfel investiții mai mari în 
capitalul uman, competențe și în sănătate;

membre să asigure investiții sociale și de 
mediu adecvate pentru o adevărată 
„tranziție echitabilă”, pentru punerea în 
aplicare a Pilonului european al drepturilor 
sociale și pentru realizarea obiectivelor de 
dezvoltare durabilă, exceptând cheltuielile 
sociale de la normele bugetare din zona 
euro, permițând astfel investiții mai mari în 
capitalul uman, competențe și în sănătate; 
solicită strategii de adaptare și sprijin 
adecvat pentru persoanele cel mai grav 
afectate de tranziție, în special pentru cele 
vulnerabile;

Or. en

Amendamentul 329
Dennis Radtke

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază că este necesar un sprijin 
decisiv pentru ca societatea, lucrătorii și 
întreprinderile să facă față provocărilor 
legate de schimbările climatice și de 
tranziția către neutralitatea emisiilor de 
dioxid de carbon; invită Comisia și statele 
membre să asigure investiții sociale și de 
mediu adecvate pentru o adevărată 
„tranziție echitabilă”, pentru punerea în 
aplicare a Pilonului european al drepturilor 
sociale și pentru realizarea obiectivelor de 
dezvoltare durabilă, exceptând cheltuielile 
sociale de la normele bugetare din zona 
euro, permițând astfel investiții mai mari 
în capitalul uman, competențe și în 
sănătate;

16. subliniază că este necesar un sprijin 
decisiv pentru ca societatea, lucrătorii și 
întreprinderile să facă față provocărilor 
legate de schimbările climatice și de 
tranziția către neutralitatea emisiilor de 
dioxid de carbon; invită Comisia și statele 
membre să asigure investiții sociale și de 
mediu adecvate pentru o adevărată 
„tranziție echitabilă”, pentru punerea în 
aplicare a Pilonului european al drepturilor 
sociale și pentru realizarea obiectivelor de 
dezvoltare durabilă;

Or. en

Amendamentul 330
Sara Skyttedal
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Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază că este necesar un sprijin 
decisiv pentru ca societatea, lucrătorii și 
întreprinderile să facă față provocărilor 
legate de schimbările climatice și de 
tranziția către neutralitatea emisiilor de 
dioxid de carbon; invită Comisia și statele 
membre să asigure investiții sociale și de 
mediu adecvate pentru o adevărată 
„tranziție echitabilă”, pentru punerea în 
aplicare a Pilonului european al drepturilor 
sociale și pentru realizarea obiectivelor de 
dezvoltare durabilă, exceptând cheltuielile 
sociale de la normele bugetare din zona 
euro, permițând astfel investiții mai mari 
în capitalul uman, competențe și în 
sănătate;

16. subliniază că este necesar un sprijin 
decisiv pentru ca societatea, lucrătorii și 
întreprinderile să facă față provocărilor 
legate de schimbările climatice și de 
tranziția către neutralitatea emisiilor de 
dioxid de carbon; invită Comisia și statele 
membre să asigure investiții sociale și de 
mediu adecvate pentru o adevărată 
„tranziție echitabilă”, pentru punerea în 
aplicare a Pilonului european al drepturilor 
sociale și pentru realizarea obiectivelor de 
dezvoltare durabilă;

Or. en

Amendamentul 331
Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază că este necesar un sprijin 
decisiv pentru ca societatea, lucrătorii și 
întreprinderile să facă față provocărilor 
legate de schimbările climatice și de 
tranziția către neutralitatea emisiilor de 
dioxid de carbon; invită Comisia și statele 
membre să asigure investiții sociale și de 
mediu adecvate pentru o adevărată 
„tranziție echitabilă”, pentru punerea în 
aplicare a Pilonului european al 
drepturilor sociale și pentru realizarea 
obiectivelor de dezvoltare durabilă, 
exceptând cheltuielile sociale de la 
normele bugetare din zona euro, 

16. subliniază că este necesar un sprijin 
decisiv pentru ca societatea, lucrătorii și 
întreprinderile să facă față provocărilor 
legate de schimbările climatice și de 
tranziția către neutralitatea emisiilor de 
dioxid de carbon; invită Comisia și statele 
membre să asigure investiții sociale și de 
mediu adecvate pentru o adevărată 
„tranziție echitabilă”; subliniază că acest 
lucru se poate realiza folosind 
flexibilitatea corespunzătoare în cadrul 
Pactului de stabilitate și de creștere și 
permițând astfel investiții mai mari în 
capitalul uman, competențe și în sănătate;
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permițând astfel investiții mai mari în 
capitalul uman, competențe și în sănătate;

Or. en

Amendamentul 332
Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază că este necesar un sprijin 
decisiv pentru ca societatea, lucrătorii și 
întreprinderile să facă față provocărilor 
legate de schimbările climatice și de 
tranziția către neutralitatea emisiilor de 
dioxid de carbon; invită Comisia și statele 
membre să asigure investiții sociale și de 
mediu adecvate pentru o adevărată 
„tranziție echitabilă”, pentru punerea în 
aplicare a Pilonului european al drepturilor 
sociale și pentru realizarea obiectivelor de 
dezvoltare durabilă, exceptând cheltuielile 
sociale de la normele bugetare din zona 
euro, permițând astfel investiții mai mari în 
capitalul uman, competențe și în sănătate;

16. subliniază că este necesar un sprijin 
decisiv pentru ca societatea, lucrătorii și 
întreprinderile să facă față provocărilor 
legate de schimbările climatice și de 
tranziția către neutralitatea emisiilor de 
dioxid de carbon; invită Comisia și statele 
membre să asigure investiții sociale și de 
mediu adecvate și echitabile pentru o 
adevărată „tranziție echitabilă”, pentru 
punerea în aplicare a Pilonului european al 
drepturilor sociale și pentru realizarea 
obiectivelor de dezvoltare durabilă, 
exceptând cheltuielile sociale de la normele 
bugetare din zona euro, permițând astfel 
investiții mai mari în capitalul uman, 
competențe și în sănătate;

Or. en

Amendamentul 333
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Jordi 
Cañas, Dragoş Pîslaru

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază că este necesar un sprijin 
decisiv pentru ca societatea, lucrătorii și 
întreprinderile să facă față provocărilor 

16. subliniază că este necesar un sprijin 
decisiv pentru ca societatea, lucrătorii și 
întreprinderile să facă față provocărilor 
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legate de schimbările climatice și de 
tranziția către neutralitatea emisiilor de 
dioxid de carbon; invită Comisia și statele 
membre să asigure investiții sociale și de 
mediu adecvate pentru o adevărată 
„tranziție echitabilă”, pentru punerea în 
aplicare a Pilonului european al drepturilor 
sociale și pentru realizarea obiectivelor de 
dezvoltare durabilă, exceptând cheltuielile 
sociale de la normele bugetare din zona 
euro, permițând astfel investiții mai mari 
în capitalul uman, competențe și în 
sănătate;

legate de schimbările climatice și de 
tranziția către neutralitatea emisiilor de 
dioxid de carbon; invită Comisia și statele 
membre să asigure investiții sociale și de 
mediu adecvate pentru o adevărată 
„tranziție echitabilă”, pentru punerea în 
aplicare a Pilonului european al drepturilor 
sociale și pentru realizarea obiectivelor de 
dezvoltare durabilă; solicită statelor 
membre să folosească flexibilitatea 
existentă la nivelul normelor bugetare din 
zona euro pentru a investi mai mult în 
capitalul uman, în competențe și în 
sănătate;

Or. en

Amendamentul 334
Stelios Kympouropoulos

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază că este necesar un sprijin 
decisiv pentru ca societatea, lucrătorii și 
întreprinderile să facă față provocărilor 
legate de schimbările climatice și de 
tranziția către neutralitatea emisiilor de 
dioxid de carbon; invită Comisia și statele 
membre să asigure investiții sociale și de 
mediu adecvate pentru o adevărată 
„tranziție echitabilă”, pentru punerea în 
aplicare a Pilonului european al drepturilor 
sociale și pentru realizarea obiectivelor de 
dezvoltare durabilă, exceptând cheltuielile 
sociale de la normele bugetare din zona 
euro, permițând astfel investiții mai mari în 
capitalul uman, competențe și în sănătate;

16. subliniază că este necesar un sprijin 
decisiv pentru ca societatea, lucrătorii și 
întreprinderile să facă față provocărilor 
legate de schimbările climatice și de 
tranziția către neutralitatea emisiilor de 
dioxid de carbon; invită Comisia și statele 
membre să asigure investiții sociale și de 
mediu adecvate pentru o adevărată 
„tranziție echitabilă”, pentru punerea în 
aplicare a Pilonului european al drepturilor 
sociale și pentru realizarea obiectivelor de 
dezvoltare durabilă, prin cooperare cu 
sectorul privat și permițând astfel investiții 
mai mari în capitalul uman, competențe și 
în sănătate;

Or. en

Amendamentul 335
Lina Gálvez Muñoz
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în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. își exprimă îngrijorarea cu privire 
la subreprezentarea femeilor în 
învățământul și carierele din domeniul 
STIM (știință, tehnologie, inginerie, 
matematică) și solicită statelor membre să 
combată stereotipurile de gen și să 
îmbunătățească participarea, realizările și 
continuarea implicării fetelor și femeilor 
în învățământul și carierele din domeniul 
STIM, pentru a reduce decalajele de gen 
la nivelul profesiilor STIM; evidențiază 
importanța învățării pe tot parcursul vieții 
pentru femei, deoarece le oferă acestora 
posibilitatea de recalificare pe piața 
muncii în continuă schimbare;

Or. en

Amendamentul 336
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. subliniază că măsurile de 
austeritate adoptate la nivelul UE și al 
statelor membre au agravat problemele de 
ocupare a forței de muncă și inegalitățile 
economice și sociale, impactul fiind 
resimțit cel mai puternic de către cetățenii 
cei mai vulnerabili;

Or. en

Amendamentul 337
Dennis Radtke
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Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. salută anunțul Comisiei privind 
lansarea unei ample consultări publice cu 
toate părțile interesate relevante, pentru 
examinarea posibilelor direcții de 
dezvoltare a normelor bugetare ale UE;

Or. en

Amendamentul 338
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Propunere de rezoluție
Punctul 16 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16b. consideră că Pactul fiscal trebuie 
abrogat, întrucât determină statele 
membre să adopte măsuri de austeritate 
din ce în ce mai drastice, alimentând 
astfel recesiunea și agravând condițiile de 
trai ale cetățenilor;

Or. en

Amendamentul 339
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Propunere de rezoluție
Punctul 16 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16c. subliniază că mandatul Băncii 
Centrale Europene trebuie revizuit, 
pentru a stabili principalul obiectiv al 
acesteia în ceea ce privește stimularea 
dezvoltării durabile, a ocupării depline a 
forței de muncă și a progresului social;
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Or. en

Amendamentul 340
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Propunere de rezoluție
Punctul 16 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16d. solicită Comisiei și Consiliului să 
facă tot posibilul pentru a lupta împotriva 
evaziunii fiscale și a evitării obligațiilor 
fiscale, precum și pentru a contracara 
într-o manieră eficace practicile fiscale 
nocive adoptate de unele state membre;

Or. en

Amendamentul 341
Marianne Vind

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. invită statele membre să transfere 
sarcina fiscală de la forța de muncă către 
alte surse, cu un efect negativ mai redus 
asupra creșterii durabile; solicită noi 
resurse proprii pentru bugetul UE, pentru 
a oferi Uniunii instrumentele necesare 
pentru a face față mai bine provocărilor 
actuale și viitoare;

eliminat

Or. en

Amendamentul 342
Ádám Kósa

Propunere de rezoluție
Punctul 17
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. invită statele membre să transfere 
sarcina fiscală de la forța de muncă către 
alte surse, cu un efect negativ mai redus 
asupra creșterii durabile; solicită noi 
resurse proprii pentru bugetul UE, pentru a 
oferi Uniunii instrumentele necesare pentru 
a face față mai bine provocărilor actuale și 
viitoare;

17. invită statele membre să transfere 
sarcina fiscală către promovarea creșterii 
durabile; solicită noi resurse proprii pentru 
bugetul UE, pentru a oferi Uniunii 
instrumentele necesare pentru a face față 
mai bine provocărilor actuale și viitoare, 
ținând cont de capacitatea contributivă a 
fiecărui stat membru în sistemul 
resurselor proprii, examinând mijloacele 
prin care se pot corecta, pentru statele 
membre mai puțin prospere, elementele 
regresive existente în sistemul actual al 
resurselor proprii;

Or. en

Amendamentul 343
Guido Reil

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. invită statele membre să transfere 
sarcina fiscală de la forța de muncă către 
alte surse, cu un efect negativ mai redus 
asupra creșterii durabile; solicită noi 
resurse proprii pentru bugetul UE, pentru 
a oferi Uniunii instrumentele necesare 
pentru a face față mai bine provocărilor 
actuale și viitoare;

17. invită statele membre să transfere 
sarcina fiscală de la forța de muncă către 
alte surse, cu un efect negativ mai redus 
asupra creșterii durabile;

Or. en

Amendamentul 344
Evelyn Regner

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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17. invită statele membre să transfere 
sarcina fiscală de la forța de muncă către 
alte surse, cu un efect negativ mai redus 
asupra creșterii durabile; solicită noi 
resurse proprii pentru bugetul UE, pentru a 
oferi Uniunii instrumentele necesare pentru 
a face față mai bine provocărilor actuale și 
viitoare;

17. invită statele membre să transfere 
sarcina fiscală de la forța de muncă către 
alte surse, cu un efect negativ mai redus 
asupra creșterii durabile, precum impozitul 
pe avere; solicită noi resurse proprii pentru 
bugetul UE, pentru a oferi Uniunii 
instrumentele necesare pentru a face față 
mai bine provocărilor actuale și viitoare;

Or. en

Amendamentul 345
Lina Gálvez Muñoz
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. subliniază importanța 
monitorizării procentului de tineri cu 
vârste cuprinse între 15 și 24 de ani care 
nu sunt încadrați profesional și nu 
urmează niciun program educațional sau 
de formare (NEET), precum și a altor 
indicatori auxiliari, și subliniază că 
trebuie să se acorde o atenție specială 
femeilor și fetelor tinere, întrucât există o 
diferență considerabilă între sexe în ceea 
ce privește proporția de tineri NEET;

Or. en

Amendamentul 346
France Jamet

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. reiterează faptul că statul de drept, 
cu sisteme de justiție independente și 
eficiente, susținut de administrații publice 

eliminat
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de înalt nivel, proceduri de achiziții 
publice ireproșabile și cadre de luptă 
anticorupție solide constituie baza pentru 
un mediu de afaceri solid, pentru piețe 
funcționale ale forței de muncă și pentru 
buna utilizare a fondurilor UE și, prin 
urmare, ar trebui să fie incluse în 
continuare în semestrul european;

Or. en

Amendamentul 347
Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. reiterează faptul că statul de drept, 
cu sisteme de justiție independente și 
eficiente, susținut de administrații publice 
de înalt nivel, proceduri de achiziții publice 
ireproșabile și cadre de luptă anticorupție 
solide constituie baza pentru un mediu de 
afaceri solid, pentru piețe funcționale ale 
forței de muncă și pentru buna utilizare a 
fondurilor UE și, prin urmare, ar trebui să 
fie incluse în continuare în semestrul 
european;

18. reiterează faptul că statul de drept, 
cu sisteme de justiție independente și 
eficiente, susținut de administrații publice 
de înalt nivel, proceduri de achiziții publice 
ireproșabile și cadre de luptă anticorupție 
solide constituie baza pentru un mediu de 
afaceri solid, pentru piețe funcționale ale 
forței de muncă și pentru buna utilizare a 
fondurilor UE și, prin urmare, ar trebui să 
fie incluse în continuare în semestrul 
european; în acest sens, solicită statelor 
membre să ratifice Carta socială 
europeană revizuită, iar Comisiei să 
sprijine statele membre în procesul de 
acceptare și de respectare a tuturor 
dispozițiilor acesteia; Curte de Justiție a 
Uniunii Europene ar trebui să alinieze 
statutul Cartei sociale europene cu cel al 
altor instrumente internaționale privind 
drepturile omului ratificate de toate 
statele membre ale UE;

Or. en

Amendamentul 348
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Ádám Kósa

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. reiterează faptul că statul de drept, 
cu sisteme de justiție independente și 
eficiente, susținut de administrații publice 
de înalt nivel, proceduri de achiziții 
publice ireproșabile și cadre de luptă 
anticorupție solide constituie baza pentru 
un mediu de afaceri solid, pentru piețe 
funcționale ale forței de muncă și pentru 
buna utilizare a fondurilor UE și, prin 
urmare, ar trebui să fie incluse în 
continuare în semestrul european;

18. reiterează faptul că obiectivul 
semestrului european este acela de a 
asigura finanțe publice solide, evitând 
datoria publică excesivă, prevenind 
dezechilibrele macroeconomice excesive 
în UE, sprijinind reformele structurale 
pentru crearea mai multor locuri de 
muncă și a creșterii economice și 
stimulând investițiile; prin urmare, 
utilizarea corespunzătoare a fondurilor 
UE ar trebui să fie inclusă în continuare în 
semestrul european;

Or. en

Amendamentul 349
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. reiterează faptul că statul de drept, 
cu sisteme de justiție independente și 
eficiente, susținut de administrații publice 
de înalt nivel, proceduri de achiziții publice 
ireproșabile și cadre de luptă anticorupție 
solide constituie baza pentru un mediu de 
afaceri solid, pentru piețe funcționale ale 
forței de muncă și pentru buna utilizare a 
fondurilor UE și, prin urmare, ar trebui să 
fie incluse în continuare în semestrul 
european;

18. reiterează importanța unor 
administrații publice de înalt nivel și a 
unor proceduri de achiziții publice 
ireproșabile și cadre de luptă anticorupție 
solide, drept bază pentru un mediu de 
afaceri solid, pentru piețe funcționale ale 
forței de muncă și pentru buna utilizare a 
fondurilor UE și, prin urmare, ar trebui să 
fie incluse în continuare în semestrul 
european;

Or. en

Amendamentul 350
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Lina Gálvez Muñoz
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. solicită statelor membre să asigure 
convergența ascendentă în ceea ce 
privește concediile de maternitate și de 
paternitate egale, netransferabile și 
remunerate integral, ca măsură de 
îmbunătățire a egalității de gen în ceea ce 
privește activitățile de îngrijire, facilitând 
o participare egalitară a femeilor și a 
bărbaților pe piața muncii și o distribuție 
mai corectă a activităților de îngrijire și a 
muncilor casnice care sunt neplătite, 
eliminând, astfel, decalajele în ceea ce 
privește ocuparea de locuri de muncă 
temporare și cu fracțiune de normă;

Or. en

Amendamentul 351
Abir Al-Sahlani, Dragoş Pîslaru

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. solicită Comisiei Europene să 
efectueze o monitorizare și o evaluare 
cuprinzătoare a utilizării fondurilor UE în 
statele membre; salută eforturile de 
combatere a fraudei, a utilizării 
necorespunzătoare și a corupției;

Or. en

Amendamentul 352
Lina Gálvez Muñoz
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
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Propunere de rezoluție
Punctul 18 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18b. invită statele membre să 
deblocheze Directiva privind femeile în 
consiliile de administrație;

Or. en

Amendamentul 353
Lina Gálvez Muñoz
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

Propunere de rezoluție
Punctul 18 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18c. solicită statelor membre și 
Comisiei să îmbunătățească colectarea 
datelor defalcate în funcție de gen, în 
special în ceea ce privește cauzele ce stau 
la baza inegalităților de gen pe piața 
muncii, precum diferite tipuri de concedii 
pentru îngrijire, sau a unor date 
comparabile privind diferitele cauze ale 
diferențelor de remunerare dintre femei și 
bărbați din statele membre; își exprimă 
convingerea că, periodic, ar trebui realizat 
un sondaj privind utilizarea timpului, pe 
un eșantion suficient de mare pentru a 
obține informații cu privire la îngrijirea 
neplătită și la diferențele dintre femei și 
bărbați în ceea ce privește muncile 
casnice; prin urmare, subliniază ferm că 
este necesar ca progresele în ceea ce 
privește egalitatea de șanse între femei și 
bărbați și impactul reformelor să fie 
monitorizate de-a lungul timpului; de 
asemenea, solicită Comisiei să 
monitorizeze participarea femeilor pe 
piața muncii prin numărul de ore lucrate 
pe săptămână, tipurile de contracte și 
independența financiară;
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Or. en

Amendamentul 354
Lina Gálvez Muñoz
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

Propunere de rezoluție
Punctul 18 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18d. subliniază relevanța orientării 
politicilor către tranziții ecologice și 
digitale, pentru a urmări obiective în ceea 
ce privește egalitatea de gen; solicită 
includerea unei evaluări sistematice a 
impactului de gen și alocarea de fonduri 
specifice pentru egalitatea de gen, pentru 
a obține o tranziție ecologică și digitală 
corectă și justă, care să nu lase pe nimeni 
în urmă și să contribuie la combaterea 
tuturor formelor de discriminare; 
încurajează statele membre să identifice 
modele eficace de finanțare, adaptate la 
circumstanțele naționale și locale;

Or. en

Amendamentul 355
Lina Gálvez Muñoz
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

Propunere de rezoluție
Punctul 18 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18e. solicită Comisiei Europene și 
statelor membre să consolideze integrarea 
perspectivei de gen, inclusiv în buget, 
precum și punerea eficace în aplicare a 
acestora în toate domeniile de politică și 
mai ales în semestrul european;

Or. en
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Amendamentul 356
Lina Gálvez Muñoz
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

Propunere de rezoluție
Punctul 18 f (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18f. reamintește importanța 
semestrului european și în special a 
rapoartelor de țară pentru monitorizarea 
progreselor statelor membre în punerea în 
aplicare a ODD, în special a ODD 5 și a 
obiectivelor 5.4 și 5.5 din cadrul acestuia;

Or. en

Amendamentul 357
Lina Gálvez Muñoz
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

Propunere de rezoluție
Punctul 18 g (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18g. solicită Consiliului să deblocheze 
negocierile privind Directiva orizontală 
pentru combaterea discriminării, pentru a 
asigura protejarea femeilor și a altor 
grupuri vulnerabile în toate domeniile 
societății;

Or. en

Amendamentul 358
Lina Gálvez Muñoz
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

Propunere de rezoluție
Punctul 18 h (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

18h. solicită statelor membre să ratifice 
Convenția de la Istanbul privind 
prevenirea și combaterea violenței 
împotriva femeilor și a violenței 
domestice, întrucât violența pe criterii de 
gen este o barieră suplimentară în calea 
participării femeilor pe piața muncii și a 
independenței economice a acestora;

Or. en

Amendamentul 359
Lina Gálvez Muñoz
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

Propunere de rezoluție
Punctul 18 i (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18i. solicită statelor membre să ia 
măsuri concrete pentru abordarea 
hărțuirii sexuale și pe criterii de gen în 
practicile de angajare și la locurile de 
muncă, inclusiv să instituie cerințe 
privind mecanisme independente de 
raportare; solicită statelor membre să 
abordeze problema intensificării 
atitudinilor îndreptate împotriva femeilor 
din politică și din industria media, 
inclusiv a hărțuirii și a abuzurilor online 
și la locul de muncă, întrucât acestea 
îndepărtează femeile din funcții publice și 
contribuie la crearea unui mediu nociv și 
nefavorabil incluziunii pentru femeile ce 
lucrează în aceste sectoare;

Or. en

Amendamentul 360
Lina Gálvez Muñoz
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
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Propunere de rezoluție
Punctul 18 j (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18j. solicită politici de susținere a 
spiritului antreprenorial al femeilor, care 
să le faciliteze accesul la finanțare și la 
oportunități de afaceri, oferind cursuri de 
formare adaptate și creând măsuri pentru 
reconcilierea vieții profesionale cu viața 
privată;

Or. en


