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Amendamentul 1
Stephen Hughes

Proiect de aviz
Considerentul -Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-Aa. întrucât, în temeiul articolului 3 
alineatul (3) din TUE, Uniunea 
acționează pentru dezvoltarea durabilă a 
Europei, întemeiată pe o creștere 
economică echilibrată și pe stabilitatea 
prețurilor, pe o economie socială de piață 
cu grad ridicat de competitivitate, care 
tinde spre ocuparea deplină a forței de 
muncă și spre progres social, precum și pe 
un nivel înalt de protecție;

Or. en

Amendamentul 2
Pervenche Berès

Proiect de aviz
Considerentul -Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-Aa. întrucât criza economică a scos la 
iveală faptul că integrarea monedei euro 
a fost forțată, precum și faptul că această 
evoluție a dat o nouă dimensiune 
dezbaterii cu privire la guvernanța pe mai 
multe niveluri a Uniunii;

Or. en

Amendamentul 3
Pervenche Berès

Proiect de aviz
Considerentul -Ab (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

-Ab. întrucât criza a condus la un 
dezechilibru între pilonul social 
(articolul 148 din TFUE) și pilonul 
economic al UEM (articolul 121 din 
TFUE);

Or. en

Amendamentul 4
Stephen Hughes

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât, în temeiul articolului 9 din 
TFUE, la definirea și executarea politicilor 
și activităților UE trebuie să se ia în 
considerare promovarea unui grad ridicat 
de ocupare a forței de muncă și garantarea 
unei protecții sociale adecvate;

A. întrucât, în temeiul articolului 9 din 
TFUE, la definirea și punerea în aplicare a
politicilor și acțiunilor sale, Uniunea ia în 
considerare promovarea unui grad ridicat 
de ocupare a forței de muncă, garantarea 
unei protecții sociale adecvate, combaterea 
excluziunii sociale și un nivel ridicat de 
educație, de formare profesională și de 
protecție a sănătății umane;

Or. en

Amendamentul 5
Stephen Hughes

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât, în temeiul articolului 151 
din TFUE, Uniunea și statele membre au 
ca obiective promovarea ocupării forței de 
muncă, îmbunătățirea condițiilor de trai 
și de muncă, o protecție socială adecvată, 
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dialogul social, dezvoltarea resurselor 
umane care să permită un nivel ridicat și 
durabil al ocupării forței de muncă și 
combaterea excluziunii;

Or. en

Amendamentul 6
Pervenche Berès

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât în Rezoluția sa din 
1 decembrie 2011 referitoare la semestrul 
european pentru coordonarea politicilor 
economice Parlamentul European a 
afirmat că „orice proces organizatoric sau 
decizional nou ori actualizat din cadrul 
Consiliului și/sau al Comisiei trebuie să 
fie însoțit de consolidarea legitimității 
democratice și de o răspundere adecvată 
față de Parlamentul European”;

Or. en

Amendamentul 7
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât tratatele oferă mai multe 
modalități pentru a realiza progrese în ceea 
ce privește politicile sociale și în materie 
de ocupare a forței de muncă, care nu au 
fost încă puse integral în valoare;

B. întrucât tratatele oferă mai multe 
modalități pentru a realiza progrese în ceea 
ce privește politicile sociale și în materie 
de ocupare a forței de muncă, care nu au 
fost încă puse integral în valoare; întrucât, 
în conformitate cu principiul 
subsidiarității, se poate realiza o 
convergență socială mai mare,
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Or. fr

Amendamentul 8
Stephen Hughes

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât tratatele oferă mai multe 
modalități pentru a realiza progrese în ceea 
ce privește politicile sociale și în materie 
de ocupare a forței de muncă, care nu au 
fost încă puse integral în valoare;

B. întrucât tratatele oferă mai multe 
modalități pentru a realiza progrese în ceea 
ce privește politicile sociale și în materie 
de ocupare a forței de muncă, care nu au 
fost încă puse integral în valoare în ceea ce 
privește în special articolul 9, 
articolul 151 și articolul 153 din TFUE, 
dar și în ceea ce privește, în general, 
articolul 329 din TFUE,

Or. en

Amendamentul 9
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât tratatele oferă mai multe 
modalități pentru a realiza progrese în ceea 
ce privește politicile sociale și în materie 
de ocupare a forței de muncă, care nu au 
fost încă puse integral în valoare;

B. întrucât tratatele oferă mai multe 
modalități pentru a realiza progrese în ceea 
ce privește politicile sociale și în materie 
de ocupare a forței de muncă, care nu au 
fost încă puse integral în valoare din cauza 
faptului că încă există anumite deficiențe 
în punerea lor în aplicare, precum și 
întârzieri inacceptabile în alinierea 
acestor acte la Tratatul de la Lisabona,

Or. en
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Amendamentul 10
Pervenche Berès

Proiect de aviz
Punctul -1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1a. reamintește că euro este moneda 
Uniunii, dar că, înainte de criză, prin 
faptul că s-a acordat prioritate pieței 
interne, s-a subestimat provocarea legată 
de integrarea zonei euro;

Or. en

Amendamentul 11
Pervenche Berès

Proiect de aviz
Punctul -1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1b. consideră că dezbaterea cu privire la 
guvernanța pe mai multe niveluri a UE 
trebuie să țină seama de dinamica 
instrumentelor UE, care nu este aceeași 
în ceea privește articolul 136 din TFUE 
sau cooperarea consolidată;

Or. en

Amendamentul 12
Tamás Deutsch

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază necesitatea de a îmbunătăți 
guvernanța socială la nivel european, în 
paralel cu instaurarea guvernanței 

1. subliniază că, pentru a atinge 
obiectivele stabilite la articolul 9 din 
TFUE, revizuirea politicii economice nu 
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economice europene; poate fi considerată ca fiind izolată de 
politica socială;

Or. en

Amendamentul 13
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază necesitatea de a îmbunătăți 
guvernanța socială la nivel european, în 
paralel cu instaurarea guvernanței 
economice europene;

1. subliniază necesitatea de a instaura de 
urgență o guvernanță socială europeană
veritabilă cu aceeași determinare politică 
care a condus la instaurarea guvernanței 
economice europene;

Or. fr

Amendamentul 14
Phil Bennion

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază necesitatea de a îmbunătăți 
guvernanța socială la nivel european, în 
paralel cu instaurarea guvernanței 
economice europene;

1. subliniază necesitatea de a îmbunătăți 
guvernanța socială la nivel european, 
ținând seama de principiul subsidiarității,
în paralel cu instaurarea guvernanței 
economice europene;

Or. en

Amendamentul 15
Csaba Sógor

Proiect de aviz
Punctul 1
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Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază necesitatea de a îmbunătăți 
guvernanța socială la nivel european, în 
paralel cu instaurarea guvernanței 
economice europene;

1. subliniază necesitatea de a îmbunătăți 
guvernanța socială la nivel european, în 
paralel cu instaurarea guvernanței 
economice europene, prin crearea unor 
sisteme de instrumente de intervenție 
bazate pe politici comune și cu caracter 
concret;

Or. hu

Amendamentul 16
Sari Essayah

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază necesitatea de a îmbunătăți 
guvernanța socială la nivel european, în 
paralel cu instaurarea guvernanței 
economice europene;

1. subliniază necesitatea de a îmbunătăți 
guvernanța socială la nivel național în 
Uniunea Europeană, prin diseminarea de 
bune practici și prin furnizarea de 
recomandări, în paralel cu instaurarea 
guvernanței economice europene;

Or. fi

Amendamentul 17
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază necesitatea de a îmbunătăți 
guvernanța socială la nivel european, în 
paralel cu instaurarea guvernanței 
economice europene;

1. subliniază necesitatea urgentă de a 
îmbunătăți guvernanța socială la nivel 
european, în paralel cu instaurarea 
guvernanței economice europene, 
urmărind o agendă activă în materie de 
reglementări în domeniul social în 
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vederea promovării bunăstării cetățenilor 
săi, prin acțiuni în direcția dezvoltării 
durabile a Europei, prin urmărirea 
coeziunii economice, sociale și teritoriale 
și prin combaterea excluziunii sociale;

Or. en

Amendamentul 18
Ramona Nicole Mănescu

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază necesitatea de a sprijini 
dezvoltarea IMM-urilor întrucât o astfel 
de dezvoltare va crea noi locuri de muncă 
durabile și va reduce rata șomajului;

Or. en

Amendamentul 19
Pervenche Berès

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. reamintește faptul că dezbaterea cu 
privire la guvernanța pe mai multe 
niveluri ar trebui să evite abordarea 
problemei legate de guvernanța pe mai 
multe niveluri raportată la echilibrul de 
putere și implicarea autorităților 
naționale, regionale și locale;

Or. en
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Amendamentul 20
Nadja Hirsch

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită o monitorizare mai strictă a 
politicilor sociale și în materie de ocupare 
a forței de muncă, comparabilă cu 
prevederile referitoare la supravegherea 
politicilor economice naționale;;

2. solicită îmbunătățirea monitorizării și a 
raportării cu privire la politicile sociale și 
în materie de ocupare a forței de muncă, 
comparabilă cu prevederile referitoare la 
supravegherea politicilor economice 
naționale;

Or. de

Amendamentul 21
Phil Bennion

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită o monitorizare mai strictă a
politicilor sociale și în materie de ocupare a 
forței de muncă, comparabilă cu 
prevederile referitoare la supravegherea 
politicilor economice naționale;;

2. subliniază importanța politicilor sociale 
și în materie de ocupare a forței de muncă 
și necesitatea de a evalua impactul lor 
economic și social în contextul 
supravegherii, în conformitate cu 
articolul 121 din TFUE, a politicilor 
economice naționale;

Or. en

Amendamentul 22
Tamás Deutsch

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită o monitorizare mai strictă a 2. solicită o revizuire mai strictă a 
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politicilor sociale și în materie de ocupare a 
forței de muncă, comparabilă cu 
prevederile referitoare la supravegherea 
politicilor economice naționale;;

politicilor sociale și în materie de ocupare a 
forței de muncă;

Or. en

Amendamentul 23
Sari Essayah

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită o monitorizare mai strictă a 
politicilor sociale și în materie de ocupare a 
forței de muncă, comparabilă cu 
prevederile referitoare la supravegherea 
politicilor economice naționale;;

2. solicită o monitorizare mai strictă a 
eficacității politicilor sociale și în materie 
de ocupare a forței de muncă de la nivel 
național, astfel încât recomandările 
Uniunii Europene să poată fi direcționate 
în mod corect;

Or. fi

Amendamentul 24
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită o monitorizare mai strictă a 
politicilor sociale și în materie de ocupare a 
forței de muncă, comparabilă cu 
prevederile referitoare la supravegherea 
politicilor economice naționale;;

2. solicită o monitorizare mai strictă a 
politicilor sociale și în materie de ocupare a 
forței de muncă, comparabilă și 
compatibilă cu prevederile referitoare la 
supravegherea politicilor economice 
naționale;

Or. en
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Amendamentul 25
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită o monitorizare mai strictă a 
politicilor sociale și în materie de ocupare a 
forței de muncă, comparabilă cu 
prevederile referitoare la supravegherea 
politicilor economice naționale;;

2. constată că politicile de asistență 
socială și sistemele de stabilire a salariilor 
la nivel național reprezintă un factor 
important de convergență sau divergență 
la nivelul UE; solicită, prin urmare, o 
monitorizare mai strictă a politicilor sociale 
și în materie de ocupare a forței de muncă, 
comparabilă cu prevederile referitoare la 
supravegherea politicilor economice 
naționale;

Or. en

Amendamentul 26
Stephen Hughes

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază necesitatea de a completa 
Pactul de stabilitate și de creștere prin 
stabilirea unor obiective obligatorii și prin 
monitorizarea la nivel european a ratelor 
șomajului și ocupării forței de muncă, 
prin efectuarea de cheltuieli în domeniul 
educației, prin investiții în cercetare și 
dezvoltare și prin reducerea numărului 
persoanelor expuse riscului de sărăcie;

Or. en

Amendamentul 27
Philippe Boulland
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Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. solicită Comisiei Europene să își 
utilizeze pe deplin competența de a 
prezenta inițiative legislative, în scopul de 
a propune periodic Parlamentului 
European reglementări ambițioase în 
domeniul social și al ocupării forței de 
muncă;

Or. fr

Amendamentul 28
Tamás Deutsch

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită ca, în cadrul normelor de 
supraveghere obligatorie a disciplinei 
bugetare în zona euro, pe lângă reperele 
fiscale și macroeconomice, pentru a 
asigura aplicarea articolului 9 din TFUE 
să fie instituite și repere sociale și în 
materie de ocupare a forței de muncă;

eliminat

Or. en

Amendamentul 29
Phil Bennion

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită ca, în cadrul normelor de 
supraveghere obligatorie a disciplinei 
bugetare în zona euro, pe lângă reperele 

3. pentru a asigura aplicarea articolului 9 
din TFUE, solicită ca, pe lângă reperele 
fiscale și macroeconomice, să se instituie, 
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fiscale și macroeconomice, pentru a 
asigura aplicarea articolului 9 din TFUE 
să fie instituite și repere sociale și în 
materie de ocupare a forței de muncă;

după caz, și repere sociale și în materie de 
ocupare a forței de muncă;

Or. en

Amendamentul 30
Sari Essayah

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită ca, în cadrul normelor de 
supraveghere obligatorie a disciplinei 
bugetare în zona euro, pe lângă reperele 
fiscale și macroeconomice, pentru a 
asigura aplicarea articolului 9 din TFUE
să fie instituite și repere sociale și în 
materie de ocupare a forței de muncă;

3. solicită ca, pe lângă reperele fiscale și 
macroeconomice, să se instituie
instrumente de analiză socială și în 
materie de ocupare a forței de muncă, 
pentru ca impactul problemelor sociale și 
al celor legate de ocuparea forței de 
muncă să poată fi luat în considerare 
atunci când se fac recomandări;

Or. fi

Amendamentul 31
Stephen Hughes

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită ca, în cadrul normelor de 
supraveghere obligatorie a disciplinei 
bugetare în zona euro, pe lângă reperele 
fiscale și macroeconomice, pentru a 
asigura aplicarea articolului 9 din TFUE să 
fie instituite și repere sociale și în materie 
de ocupare a forței de muncă;

3. solicită ca, în cadrul normelor de 
supraveghere obligatorie a disciplinei 
bugetare în zona euro, pe lângă reperele 
fiscale și macroeconomice, pentru a 
asigura aplicarea articolului 9 și a 
articolului 151 din TFUE să se instituie și 
repere sociale și în materie de ocupare a 
forței de muncă;

Or. en
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Amendamentul 32
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită ca, în cadrul normelor de 
supraveghere obligatorie a disciplinei 
bugetare în zona euro, pe lângă reperele 
fiscale și macroeconomice, pentru a 
asigura aplicarea articolului 9 din TFUE să
fie instituite și repere sociale și în materie 
de ocupare a forței de muncă;

3. solicită ca, în cadrul normelor de 
supraveghere obligatorie a disciplinei 
bugetare în zona euro, pe lângă reperele 
fiscale și macroeconomice, pentru a 
asigura aplicarea articolului 9 din TFUE să
se instituie și repere sociale și în materie de 
ocupare a forței de muncă, cum ar fi 
inegalitatea veniturilor, ocuparea forței de 
muncă și sărăcia;

Or. en

Amendamentul 33
Nadja Hirsch

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că existența și agravarea 
dezechilibrelor interne necesită 
stabilizatori care să acționeze automat la 
nivelul UE sau al zonei euro, cum ar fi o 
garanție pentru tineret sau o indemnizație 
minimă de șomaj;

4. subliniază existența și agravarea 
dezechilibrelor interne la nivelul politicii 
sociale și al politicii privind piața forței de 
muncă, precum și necesitatea de a 
identifica stabilizatori la nivelul UE sau al 
zonei euro, cum ar fi o garanție pentru 
tineret;

Or. de

Amendamentul 34
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că existența și agravarea 
dezechilibrelor interne necesită 
stabilizatori care să acționeze automat la 
nivelul UE sau al zonei euro, cum ar fi o 
garanție pentru tineret sau o indemnizație 
minimă de șomaj;

4. subliniază că existența și agravarea 
situației sociale în Europa necesită un 
buget european echilibrat și ambițios, 
precum și o mai bună coerență între 
politicile economice, comerciale și sociale, 
în scopul de a conserva activitățile 
industriale europene și a promova 
înființarea de întreprinderi;

Or. fr

Amendamentul 35
Phil Bennion

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că existența și agravarea 
dezechilibrelor interne necesită stabilizatori 
care să acționeze automat la nivelul UE 
sau al zonei euro, cum ar fi o garanție 
pentru tineret sau o indemnizație minimă 
de șomaj;

4. subliniază că existența și agravarea 
dezechilibrelor interne necesită luarea în 
considerare a unor posibili stabilizatori 
care să acționeze automat la nivelul UE, 
cum ar fi o garanție pentru tineret sau o 
indemnizație minimă de șomaj stabilită la 
nivel național;

Or. en

Amendamentul 36
Sari Essayah

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că existența și agravarea 
dezechilibrelor interne necesită
stabilizatori care să acționeze automat la 
nivelul UE sau al zonei euro, cum ar fi o 

4. subliniază că existența și agravarea 
dezechilibrelor interne în cadrul UE sau 
între statele din zona euro necesită soluții 
naționale eficiente care să poată fi 
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garanție pentru tineret sau o indemnizație 
minimă de șomaj;

sprijinite într-o oarecare măsură, dar nu 
înlocuite, de măsuri specifice UE sau
zonei euro;

Or. fi

Amendamentul 37
Tamás Deutsch

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că existența și agravarea 
dezechilibrelor interne necesită 
stabilizatori care să acționeze automat la 
nivelul UE sau al zonei euro, cum ar fi o 
garanție pentru tineret sau o indemnizație 
minimă de șomaj;

4. subliniază că dezechilibrele interne din 
statele membre trebuie să fie abordate 
prin măsuri concrete, cum ar fi garanția 
privind încadrarea în muncă a tinerilor;

Or. en

Amendamentul 38
Pervenche Berès

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că existența și agravarea
dezechilibrelor interne necesită stabilizatori 
care să acționeze automat la nivelul UE 
sau al zonei euro, cum ar fi o garanție 
pentru tineret sau o indemnizație minimă 
de șomaj;

4. subliniază că existența și agravarea 
dezechilibrelor interne necesită stabilizatori 
care să acționeze automat la nivelul zonei 
euro, cum ar fi o garanție pentru tineret sau 
o indemnizație minimă de șomaj, care vor 
depinde de guvernanța pe mai multe 
niveluri a UE;

Or. en
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Amendamentul 39
Stephen Hughes

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că existența și agravarea 
dezechilibrelor interne necesită stabilizatori 
care să acționeze automat la nivelul UE sau 
al zonei euro, cum ar fi o garanție pentru 
tineret sau o indemnizație minimă de 
șomaj;

4. subliniază că existența și agravarea 
dezechilibrelor interne necesită stabilizatori 
care să acționeze automat la nivelul UE sau 
al zonei euro, cum ar fi o garanție 
europeană pentru tineret sau o 
indemnizație europeană minimă de șomaj;

Or. en

Amendamentul 40
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că existența și agravarea 
dezechilibrelor interne necesită stabilizatori 
care să acționeze automat la nivelul UE sau 
al zonei euro, cum ar fi o garanție pentru 
tineret sau o indemnizație minimă de 
șomaj;

4. subliniază că apariția, existența și 
agravarea dezechilibrelor interne și externe
necesită stabilizatori care să acționeze 
automat la nivelul UE sau al zonei euro, 
cum ar fi un mecanism de transfer bazat 
pe evoluția ratei șomajului sau un ajutor 
european de șomaj; invită Comisia să 
prezinte până la sfârșitul anului 2013 o 
carte verde cu diferitele opțiuni 
disponibile pentru un astfel de mecanism;

Or. en

Amendamentul 41
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că existența și agravarea 
dezechilibrelor interne necesită stabilizatori 
care să acționeze automat la nivelul UE sau 
al zonei euro, cum ar fi o garanție pentru 
tineret sau o indemnizație minimă de 
șomaj;

4. subliniază că existența și agravarea 
dezechilibrelor interne în rândul statelor 
membre necesită stabilizatori care să 
acționeze automat la nivelul UE sau al 
zonei euro, cum ar fi o garanție pentru 
tineret sau o indemnizație minimă de 
șomaj;

Or. en

Amendamentul 42
Tamás Deutsch

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. remarcă faptul că nici foaia de parcurs 
„Către o veritabilă uniune economică și 
monetară” și nici raportul intermediar 
prezentat de Președintele Consiliului, Van 
Rompuy, nu abordează politicile sociale și 
pe cele în materie de ocuparea forței de 
muncă; își reiterează, în consecință, apelul 
pentru un pact social, conform celor 
indicate în raportul adoptat la 15 
octombrie 2012 de Comisia pentru afaceri 
economice și monetare, cu recomandări 
adresate Comisiei cu privire la raportul 
Președinților Consiliului European, 
Comisiei Europene, Băncii Centrale 
Europene și Eurogrup, intitulat „Către o 
veritabilă uniune economică și monetară”;

5. remarcă faptul că nici foaia de parcurs 
„Către o veritabilă uniune economică și 
monetară” și nici raportul intermediar 
prezentat de președintele Consiliului, Van 
Rompuy, nu abordează politicile sociale și 
pe cele în materie de ocuparea forței de 
muncă; în consecință, face trimitere la 
Rezoluția Parlamentului European din 
20 noiembrie 2012 conținând recomandări 
destinate Comisiei privind raportul 
președinților Consiliului European, 
Comisiei Europene, Băncii Centrale 
Europene și Eurogrupului intitulat: „Către 
o veritabilă uniune economică și monetară” 
(2012/2151(INI));

Or. en

Amendamentul 43
Stephen Hughes
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Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. remarcă faptul că nici foaia de parcurs 
„Către o veritabilă uniune economică și 
monetară” și nici raportul intermediar 
prezentat de Președintele Consiliului, Van 
Rompuy, nu abordează politicile sociale și 
pe cele în materie de ocuparea forței de 
muncă; își reiterează, în consecință, apelul 
pentru un pact social, conform celor 
indicate în raportul adoptat la 15 
octombrie 2012 de Comisia pentru afaceri 
economice și monetare, cu recomandări 
adresate Comisiei cu privire la raportul 
Președinților Consiliului European, 
Comisiei Europene, Băncii Centrale 
Europene și Eurogrup, intitulat „Către o 
veritabilă uniune economică și monetară”;

5. remarcă faptul că nici foaia de parcurs 
„Către o veritabilă uniune economică și 
monetară” și nici raportul intermediar 
prezentat de președintele Consiliului, Van 
Rompuy, nu abordează politicile sociale și 
pe cele în materie de ocuparea forței de 
muncă; își reiterează, în consecință, apelul 
pentru un pact social, conform celor 
indicate în Rezoluția sa din 
20 noiembrie 2012 conținând recomandări 
destinate Comisiei privind raportul 
președinților Consiliului European, 
Comisiei Europene, Băncii Centrale 
Europene și Eurogrupului intitulat: „Către 
o veritabilă uniune economică și 
monetară”;

Or. en

Amendamentul 44
Nadja Hirsch

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că trebuie reinstituit 
echilibrul dintre prevederile în materie de 
politică socială și economică de la
articolul 121 din TFUE și articolul 148 din 
TFUE;

6. subliniază că, pentru o evoluție pozitivă 
a UE, este necesar să se stabilească un 
echilibru între politica în materie de 
ocupare a forței de muncă și politica
economică, în conformitate cu
articolele 121 și 148 din TFUE;

Or. de

Amendamentul 45
Phil Bennion
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Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că trebuie reinstituit
echilibrul dintre prevederile în materie de
politică socială și economică de la articolul 
121 din TFUE și articolul 148 din TFUE;

6. subliniază că trebuie să se respecte
echilibrul dintre prevederile în materie de 
politică socială și economică stabilite la 
articolele 121 și 148 din TFUE;

Or. en

Amendamentul 46
Sari Essayah

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că trebuie reinstituit
echilibrul dintre prevederile în materie de 
politică socială și economică de la articolul 
121 din TFUE și articolul 148 din TFUE;

6. subliniază că echilibrul dintre 
prevederile în materie de politică socială și 
economică stabilite la articolele 121 și 148 
din TFUE ar trebui să se mențină fără a 
se aduce atingere faptului că politica 
socială ține de competența statelor 
membre;

Or. fi

Amendamentul 47
Tamás Deutsch

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că trebuie reinstituit 
echilibrul dintre prevederile în materie de 
politică socială și economică de la articolul
121 din TFUE și articolul 148 din TFUE;

6. subliniază că ar trebui să existe un 
echilibru între prevederile în materie de 
politică socială și economică stabilite la 
articolele 121 și 148 din TFUE;

Or. en
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Amendamentul 48
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază că Comisia trebuie să ofere 
un răspuns mai ambițios la preocupările 
și la aspirațiile de zi cu zi ale cetățenilor 
UE în ceea ce privește problemele sociale 
și economice, astfel încât Uniunea să 
poată reacționa la evenimente neașteptate 
și să profite imediat de oportunități, 
precum și să anticipeze și să se adapteze 
rapid la tendințele viitoare;

Or. en

Amendamentul 49
Stephen Hughes

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. solicită un protocol social la tratate 
care să protejeze drepturile fundamentale 
în domeniul social și al muncii;

Or. en

Amendamentul 50
Stephen Hughes

Proiect de aviz
Punctul 6 b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

6b. solicită o consolidare suplimentară a 
articolului 9 din TFUE, în conformitate 
cu articolul 11 din TFUE, în scopul de a 
asigura integrarea completă și sistematică 
a aspectelor sociale în definirea și 
punerea în aplicare a politicilor și 
acțiunilor Uniunii;

Or. en

Amendamentul 51
Stephen Hughes

Proiect de aviz
Punctul 6 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6c. solicită ca dispozițiile tratatului să 
combată dumpingul social în 
conformitate cu articolele privind normele 
în materie de concurență din TFUE, 
conferind astfel Comisiei competența de a 
acționa în calitate de autoritate 
responsabilă de combaterea dumpingului 
social și de a aplica aceste dispoziții prin 
desfășurarea de anchete independente și 
prin emiterea de sancțiuni;

Or. en

Amendamentul 52
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. cere Comisiei să insiste ca statele 
membre să prezinte planuri naționale 

7. invită Comisia să insiste ca statele 
membre să prezinte Parlamentului 
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privind locurile de muncă, ca parte a 
programelor lor naționale de reformă;

European planuri naționale privind 
locurile de muncă, ca parte a programelor 
lor naționale de reformă, în cadrul 
semestrului european;

Or. fr

Amendamentul 53
Phil Bennion

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. cere Comisiei să insiste ca statele 
membre să prezinte planuri naționale 
privind locurile de muncă, ca parte a 
programelor lor naționale de reformă;

7. invită Comisia să insiste ca statele 
membre să prezinte planuri naționale 
privind locurile de muncă, ca parte a 
programelor lor naționale de reformă;
recunoaște faptul că planurile privind 
locurile de muncă trebuie să aibă o 
structură și un conținut coerent pentru a-
și îndeplini obiectivul; insistă asupra 
faptului că Comisia trebuie să furnizeze 
orientări clare cu privire la conținutul și 
structura planurilor privind locurile de 
muncă și că statele membre trebuie să le 
respecte în cadrul observațiilor pe care le 
prezintă în temeiul analizei anuale a 
creșterii și al altor măsuri privind 
guvernanța economică și socială;

Or. en

Amendamentul 54
Jean-Pierre Audy

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. cere Comisiei să insiste ca statele 
membre să prezinte planuri naționale 

7. invită Comisia să insiste ca statele 
membre să prezinte planuri naționale 
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privind locurile de muncă, ca parte a 
programelor lor naționale de reformă;

privind locurile de muncă, ca parte a 
programelor lor naționale de reformă;
propune ca aceste planuri naționale 
privind locurile de muncă să facă obiectul 
unei reuniuni sociale tripartite la nivel 
înalt prevăzute la articolul 152 al doilea 
paragraf din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene;

Or. fr

Amendamentul 55
Csaba Sógor

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. cere Comisiei să insiste ca statele 
membre să prezinte planuri naționale 
privind locurile de muncă, ca parte a 
programelor lor naționale de reformă;

7. invită Comisia să insiste ca statele 
membre să prezinte planuri naționale 
privind locurile de muncă, ca parte a 
programelor lor naționale de reformă, care 
ar trebui să fie în mod clar separate, dar
să facă parte din programul de reformă, 
ca anexe la acesta;

Or. hu

Amendamentul 56
Minodora Cliveti

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. invită statele membre să consolideze 
politicile naționale în materie de ocupare 
a forței de muncă prin definirea 
condițiilor adecvate pentru crearea de 
locuri de muncă și pentru cererea de forță 
de muncă, prin includerea locurilor de 
muncă ecologice în planurile naționale 
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privind locurile de muncă, prin 
îmbunătățirea planificării și a 
previziunilor în legătură cu forța de 
muncă din sectorul sănătății, în scopul de 
a corela mai bine cererea cu oferta de 
profesioniști în domeniul sănătății, 
oferindu-le totodată perspective de 
ocupare a locurilor de muncă pe termen 
lung, dar și să stimuleze realizarea de 
schimburi între lucrătorii cu înalte 
calificări în domeniul TIC, inclusiv prin 
sprijinirea creșterii numărului acestor 
lucrători, și să promoveze competențele 
digitale la nivelul forței de muncă;

Or. en

Amendamentul 57
Zbigniew Ziobro

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. își reiterează apelul pentru consolidarea 
dimensiunii democratice a Semestrului 
European, inclusiv prin întărirea rolului 
Parlamentului prin procedura legislativă 
ordinară și prin implicarea parlamentelor 
naționale, în interacțiune cu partenerii 
sociali și societatea civilă;

8. își reiterează apelul pentru consolidarea 
dimensiunii democratice a semestrului 
european, în special prin implicarea mai 
îndeaproape a parlamentelor naționale, în 
interacțiune cu partenerii sociali și 
societatea civilă;

Or. pl

Amendamentul 58
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. își reiterează apelul pentru consolidarea 8. își reiterează apelul pentru consolidarea 
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dimensiunii democratice a Semestrului 
European, inclusiv prin întărirea rolului 
Parlamentului prin procedura legislativă 
ordinară și prin implicarea parlamentelor 
naționale, în interacțiune cu partenerii 
sociali și societatea civilă;

dimensiunii democratice și sociale a 
semestrului european, inclusiv prin 
întărirea rolului Parlamentului prin 
procedura legislativă ordinară și prin 
implicarea parlamentelor naționale, în 
interacțiune cu partenerii sociali și 
societatea civilă;

Or. fr

Amendamentul 59
Phil Bennion

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. își reiterează apelul pentru consolidarea 
dimensiunii democratice a Semestrului 
European, inclusiv prin întărirea rolului 
Parlamentului prin procedura legislativă 
ordinară și prin implicarea parlamentelor 
naționale, în interacțiune cu partenerii 
sociali și societatea civilă;

8. își reiterează apelul pentru consolidarea 
dimensiunii democratice a semestrului 
european, inclusiv prin întărirea rolului 
Parlamentului prin procedura legislativă 
ordinară și prin implicarea parlamentelor 
naționale, în interacțiune cu partenerii 
sociali și societatea civilă, recunoscând 
totodată caracterul anual al semestrului 
european;

Or. en

Amendamentul 60
Tamás Deutsch

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. își reiterează apelul pentru consolidarea 
dimensiunii democratice a Semestrului 
European, inclusiv prin întărirea rolului 
Parlamentului prin procedura legislativă 
ordinară și prin implicarea parlamentelor 
naționale, în interacțiune cu partenerii 

8. își reiterează apelul pentru consolidarea 
dimensiunii democratice a semestrului 
european, inclusiv prin întărirea rolului 
Parlamentului prin procedura legislativă 
ordinară;
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sociali și societatea civilă;

Or. en

Amendamentul 61
Phil Bennion

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. subliniază faptul că dialogul social 
trebuie să fie un dialog real cu legitimitate 
politică și democratică, cu deschidere și 
transparență, pentru ca rezultatele 
dialogului social și ale negocierilor dintre 
partenerii sociali să reflecte voința 
democratică a cetățenilor europeni și să 
aibă justificare în fața acestor cetățeni;

Or. en

Amendamentul 62
Jean-Pierre Audy

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. solicită Comisiei să promoveze, având 
în vedere diversitatea sistemelor 
naționale, rolul partenerilor sociali la 
nivel european și să faciliteze dialogul 
social între aceștia, respectându-le 
autonomia, astfel cum este prevăzut la 
articolul 152 din TFUE;

Or. fr
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Amendamentul 63
Nadja Hirsch

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. cere statelor membre în care unele 
minorități blochează nejustificat 
progresele necesare să extindă principiul 
de cooperare consolidată la politicile 
sociale și în materie de ocupare a forței de 
muncă.

9. invită statele membre să extindă 
principiul cooperării consolidate la 
politica în materie de ocupare a forței de 
muncă.

Or. de

Amendamentul 64
Phil Bennion

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. cere statelor membre în care unele 
minorități blochează nejustificat
progresele necesare să extindă principiul 
de cooperare consolidată la politicile 
sociale și în materie de ocupare a forței de 
muncă.

9. invită statele membre, în condițiile în 
care între acestea există o divergență 
legătură orientarea politică ce împiedică
progresele necesare, să analizeze dacă s-ar 
putea utiliza, în schimb, cooperarea 
consolidată în ceea ce privește politicile 
sociale și în materie de ocupare a forței de 
muncă.

Or. en

Amendamentul 65
Sari Essayah

Proiect de aviz
Punctul 9
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Proiectul de aviz Amendamentul

9. cere statelor membre în care unele 
minorități blochează nejustificat 
progresele necesare să extindă principiul 
de cooperare consolidată la politicile 
sociale și în materie de ocupare a forței de 
muncă.

9. invită statele membre să acorde atenție 
bunăstării persoanelor în programele lor 
de stabilitate și creștere, astfel încât 
efectele nedorite generate în domeniul 
social și în materie de ocupare a forței de 
muncă de soluțiile la problemele 
economice pe termen scurt să nu persiste 
o perioadă îndelungată.

Or. fi

Amendamentul 66
Tamás Deutsch

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. cere statelor membre în care unele 
minorități blochează nejustificat 
progresele necesare să extindă principiul 
de cooperare consolidată la politicile 
sociale și în materie de ocupare a forței de 
muncă.

9. invită statele membre să extindă 
principiul cooperării consolidate la 
politicile sociale și în materie de ocupare a 
forței de muncă.

Or. en

Amendamentul 67
Pervenche Berès

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. cere statelor membre în care unele 
minorități blochează nejustificat progresele 
necesare să extindă principiul de cooperare 
consolidată la politicile sociale și în 
materie de ocupare a forței de muncă.

9. invită statele membre în care unele 
minorități blochează nejustificat progresele 
necesare să extindă principiul cooperării
consolidate la politicile sociale și în 
materie de ocupare a forței de muncă, de 
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exemplu, în special la salariul minim.

Or. en

Amendamentul 68
Stephen Hughes

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. cere statelor membre în care unele 
minorități blochează nejustificat progresele 
necesare să extindă principiul de 
cooperare consolidată la politicile sociale 
și în materie de ocupare a forței de muncă.

9. invită statele membre în care unele 
minorități blochează progresele să extindă 
principiul cooperării consolidate la 
politicile sociale și în materie de ocupare a 
forței de muncă.

Or. en


