
AM\1000925RO.doc PE516.819v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale

2013/2145(BUD)

21.8.2013

AMENDAMENTELE
1 - 12

Proiect de aviz
Csaba Őry
(PE514.863v01-00)

Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014 - toate 
secțiunile
(2013/2145(BUD))



PE516.819v01-00 2/8 AM\1000925RO.doc

RO

AM_Com_NonLegOpinion



AM\1000925RO.doc 3/8 PE516.819v01-00

RO

Amendamentul 1
Frédéric Daerden

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că proiectul de buget 2014, 
care prevede credite de angajament în 
valoare de 142,01 miliarde de euro și 
credite de plată în valoare de 135,9 
miliarde de euro, este cu 6% mai mic decât 
bugetul 2013; salută totuși faptul că, în 
pofida reducerilor, nivelul creditelor de 
angajament din domeniul competitivității, 
creșterii economice și ocupării forței de 
muncă a crescut cu 3,3%;

1. subliniază că proiectul de buget 2014, 
care prevede credite de angajament în 
valoare de 142,01 miliarde de euro și 
credite de plată în valoare de 135,9 
miliarde de euro, este cu 6% mai mic decât 
bugetul 2013; subliniază faptul că, în 
pofida reducerilor, nivelul creditelor de 
angajament din domeniul competitivității, 
creșterii economice și ocupării forței de 
muncă a crescut cu 3,3%; cu toate acestea, 
regretă scăderea cu 13,1% a creditelor de 
la rubrica 1b;

Or. en

Amendamentul 2
Frédéric Daerden

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că este nevoie de un CFM 
adecvat, care să permită atingerea 
obiectivelor în materie socială și de 
ocupare a forței de muncă, în 
conformitate cu Strategia Europa 2020;

Or. en

Amendamentul 3
Frédéric Daerden
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Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. solicită Comisiei să clarifice modul în 
care vor fi utilizate creditele destinate 
combaterii șomajului în rândul tinerilor, 
ce credite vor fi destinate direct „garanției 
pentru tineret” și ce metodă va fi folosită 
pentru marjele anuale în acest scop, 
conform dispozițiilor CFM;

Or. en

Amendamentul 4
Sari Essayah

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută faptul că linia bugetară aferentă 
FEG include credite de plată; își exprimă 
totuși dezamăgirea în legătură cu 
plafonul anual alocat acestui fond în 
acordul privind CFM și își reiterează 
solicitarea de a majora plafonul anual 
până la 500 de milioane de euro, dat fiind 
faptul că o parte din această sumă va fi 
alocată combaterii șomajului în rândul 
tinerilor;

3. salută faptul că linia bugetară aferentă 
FEG include credite de plată, dat fiind 
faptul că o parte din această sumă va fi 
destinată combaterii șomajului în rândul 
tinerilor; este pregătit să ia în considerare 
sugestia din raportul recent al Curții de 
Conturi de a muta FEG în cadrul 
Fondului social european;

Or. en

Amendamentul 5
Frédéric Daerden

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută faptul că linia bugetară aferentă 
FEG include credite de plată; își exprimă 
totuși dezamăgirea în legătură cu plafonul 
anual alocat acestui fond în acordul privind 
CFM și își reiterează solicitarea de a 
majora plafonul anual până la 500 de 
milioane de euro, dat fiind faptul că o parte 
din această sumă va fi alocată combaterii
șomajului în rândul tinerilor;

3. salută faptul că linia bugetară aferentă 
FEG include credite de plată, chiar dacă 
aceste credite ar trebui să fie mai mari; își 
exprimă totuși dezamăgirea în legătură cu 
plafonul anual alocat acestui fond în 
acordul privind CFM și își reiterează 
solicitarea de a majora plafonul anual până 
la 500 de milioane de euro, dat fiind faptul 
că o parte din această sumă va fi alocată 
combaterii șomajului în rândul tinerilor;

Or. en

Amendamentul 6
Phil Bennion, Nadja Hirsch

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. propune lansarea unui proiect-pilot 
privind fezabilitatea și valoarea adăugată 
a unui sistem european de alocații de 
șomaj, care ar putea deveni o componentă 
esențială a dimensiunii sociale a UEM;

eliminat

Or. en

Amendamentul 7
Sari Essayah

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. propune lansarea unui proiect-pilot 
privind fezabilitatea și valoarea adăugată 
a unui sistem european de alocații de 
șomaj, care ar putea deveni o componentă 

eliminat
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esențială a dimensiunii sociale a UEM;

Or. en

Amendamentul 8
Frédéric Daerden, Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. subliniază necesitatea de a majora 
finanțarea pentru axa Progress din cadrul 
EaSI, în special cu scopul de a combate 
excluziunea socială, sărăcia și șomajul în 
rândul tinerilor;

Or. en

Amendamentul 9
Frédéric Daerden, Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. solicită să se acorde un sprijin sporit 
pentru axa EURES din cadrul PSCI, cu 
scopul de a facilita accesul tinerilor șomeri 
la locurile de muncă disponibile în alte țări;

8. solicită să se acorde un sprijin sporit 
pentru axa EURES din cadrul EaSI, cu 
scopul de a facilita accesul tinerilor șomeri 
la locurile de muncă disponibile în alte țări 
și de a oferi consultanță lucrătorilor 
mobili și angajatorilor prin intermediul 
parteneriatelor transfrontaliere;

Or. en

Amendamentul 10
Frédéric Daerden, Jutta Steinruck
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Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. subliniază necesitatea de a crește 
sprijinul financiar pentru programul de 
microfinanțare din cadrul PSCI și pentru 
întreprinderile europene, în special pentru 
întreprinderile mici și mijlocii, pentru a le 
oferi posibilitatea de a genera creștere
economică și de a crea astfel noi locuri de 
muncă;

9. subliniază necesitatea de a crește 
sprijinul financiar pentru axa
Microfinanțare și antreprenoriat social 
din cadrul EaSI, în special pentru 
întreprinderile mici și mijlocii, pentru a le 
oferi persoanelor vulnerabile posibilitatea 
de a intra pe piața muncii și de a contribui 
astfel la creșterea economică;

Or. en

Amendamentul 11
Phil Bennion

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. solicită, având în vedere ratele mai 
mari ale sărăciei, un sprijin financiar 
intensificat și crescut pentru Fondul de 
ajutor european pentru cele mai 
defavorizate persoane și pentru partea 
Fondului social european care se referă la 
combaterea sărăciei și a excluziunii 
sociale.

10. evidențiază faptul că abordarea 
sărăciei în statele membre și la nivel 
regional ține în principal de 
responsabilitatea statului membru, dar 
recunoaște totodată importanța acțiunii la 
nivelul UE drept o demonstrație de 
solidaritate politică și un mijloc de a arăta 
calitățile de lider și cele mai bune practici 
în ceea ce privește combaterea ratelor mai 
mari ale sărăciei; prin urmare, salută un 
sprijin financiar intensificat și crescut 
pentru Fondul de ajutor european pentru 
cele mai defavorizate persoane și pentru 
partea Fondului social european care se 
referă la combaterea sărăciei și a 
excluziunii sociale.

Or. en
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Amendamentul 12
Nadja Hirsch

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. solicită, având în vedere ratele mai 
mari ale sărăciei, un sprijin financiar 
intensificat și crescut pentru Fondul de 
ajutor european pentru cele mai 
defavorizate persoane și pentru partea 
Fondului social european care se referă la 
combaterea sărăciei și a excluziunii 
sociale.

10. evidențiază faptul că abordarea 
sărăciei în statele membre și la nivel 
regional ține în principal de 
responsabilitatea statului membru, dar 
recunoaște totodată importanța acțiunii la 
nivelul UE drept o demonstrație de 
solidaritate politică și un mijloc de a arăta 
calitățile de lider și cele mai bune practici 
în ceea ce privește combaterea ratelor mai
mari ale sărăciei; prin urmare, salută un 
sprijin financiar intensificat și crescut 
pentru partea Fondului social european 
care se referă la combaterea sărăciei și a 
excluziunii sociale.

Or. en


